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Krzysz tof Po lacz kie wicz

33 pro jek ty zo sta ną zre ali zo wa ne w ra -
machIVedy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go wSo -
snow cu. Tym ra zem dopo dzia łu by ło7,5 mln zł.

W tym ro ku miesz kań cy po raz pierw szy
mo gli od da wać gło sy tyl ko dro gą elek tro nicz -
ną. W su mie 20 774 miesz kań ców So snow ca
od da ło 44 934 gło sy. Dzię ki te mu, że so sno wi -
cza nie mo gli wy brać pro jek ty przez in ter -
net, ogra ni czo nazo sta ła licz ba gło sów nie waż -
nych. W tym ro ku by ło ich za le d wie 64,
przy 3302 w po przed niej edy cji i aż 5149
w 2015 ro ku.

Z bli sko 130 pro jek tów pod da nych pod gło -
so wa nie, wIVedy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go
do re ali za cji w 2018 ro ku tra fią 33.

– 28 pro jek tów z Lo kal nych Stref Kon sul ta -
cyj nych, dwa ze Stre fy Szkol nej oraz trzy ze
Stre fy Przed szkol nej. Za da nia te otrzy ma ły naj -
wię cej gło sów i łącz nie miesz czą się w pu li
środ ków prze wi dzia nych dla pro jek tów zda nej
ka te go rii  – mó wi  Piotr Plu ta, kie row nik
Referatu Pro mo cji i Kon sul ta cji Spo łecz nych.

W tym ro ku pu la środ ków z tzw. „resz tó -
wek” tra fi ła aż do czte rech Lo kal nych Stref
Kon sul ta cyj nych, w któ rych fre kwen cja wśród

gło su ją cych by ła naj więk sza. Są to „Macz ki”
(23,2%), „Za gó rze Pół noc” (15,32%), „Mo -
drze jów, Ję zor, Bór” (13,58%) oraz „Sie lec,
Ku ku łek, An der sa” (9,82%). W su mie z po zo -
sta łych środ ków zre ali zo wa nych zo sta nie aż
sześć pro jek tów.

W te go rocz nym gło so wa niu udział wzię -
ło 10,33 pro cent so sno wi czan upraw nio nych
do gło so wa nia. Po dob nie jak w ro ku ubie -
głym, gło sy mo gli od da wać wszy scy miesz -
kań cy, nie za leż nie od wie ku. Cie ka wost ką
jest fakt, że róż ni ca po mię dzy naj star szym
a naj młod szym uczest ni kiem gło so wa nia wy -
nio sła aż 101 lat.

Naj wię cej gło sów – 4 483 od da ły oso by
w wie ku 36-45 lat, ale co war te pod kre śle nia,
ko lej ną gru pę wie ko wą sta no wi ły oso by wwie -
ku 60+. Se nio rzy od da li 4 379 gło sów.

– Po raz ko lej ny dzię ku ję wszyst kim, za rów -
no tym, któ rzy zgła sza li pro jek ty, jak i tym
wszyst kim, któ rzy wzię li udział wgło so wa niu.
Miesz kań ców, któ rzy z róż nych przyczyn tym
ra zem nie gło so wa li, za pra szam do wzię cia
udzia łu w ko lej nej edy cji. Pa mię taj my, że to
odnas za le ży, jak bę dzie wy glą da ło na sze mia -
sto – pod kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

35 nowoczesnych autobusów hybrydowych zasiliło flotę PKM
Sosnowiec. To największa jednorazowa dostawa tego typu
pojazdów z napędem hybrydowym w Polsce. Wszystkie
zostały wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej
fabryce Volvo. Są wyposażone w takie udogodnienia jak
klimatyzacja, ładowarki USB, darmowy dostęp do internetu,
monitoring czy system informacji pasażerskiej. Autobusy
zostały zaprezentowane na parkingu przed Urzędem
Miejskim podczas pikniku rodzinnego.

Gwiazdą tegorocznego Sylwestra, który odbędzie się
przed Urzędem Miejskim, będzie grupa Feel. Zabawa
rozpocznie się o godz. 22.00. Za oprawę muzyczną będzie
odpowiadał DJ Wikar, a na scenie zobaczymy też sosnowiecką
grupę Silver Dance. Stary rok pożegnamy, a nowy przywitamy
efektownym pokazem laserów. Pomoc w powrocie do domu
zapewni Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu.
Autobusy będą podstawione na dworcu przy Urzędzie
Miejskim. 

Sosnowiczanin Bartosz Zawadzki, zawodnik ju-jitsu, idzie
jak burza, rozbijając kolejny bank z medalami. Podczas
rozgrywanych w szkockim Edynburgu zawodów National
Pro wywalczył cztery złote medale. Wcześniej w Niemczech
zdobył dwa złote medale, podobnie jak w Chorwacji, gdzie
w zawodach Croatia National Pro Ju-Jitsu Championship,
był bezkonkurencyjny i jednocześnie wywalczył przepustkę
na Mistrzostwa Europy, które w lutym przyszłego roku
odbędą się w Moskwie. str. 4

Znamy wyniki Budżetu Obywatelskiego
Sprawdź, które projekty wygrały

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału
w obchodach 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Oficjalne uroczystości
potrwają trzy dni, od 9 do 11 listopada. Będą im
towarzyszyć koncerty, akademie, wystawy, konkursy i wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. – Świętujmy razem
odzyskanie niepodległości. Cieszmy się, że po latach niewoli
Polska odzyskała wolność i rozpoczęła trudny proces
odbudowy państwa, odzyskiwania suwerenności i tworzenia
własnej tożsamości. Hołd należy się bohaterom i patriotom,
którzy przyczynili do tego, że dzisiaj możemy świętować i żyć
w wolnej Polsce – podkreśla prezydent. 
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JAKIE PROJEKTY ZOSTANĄ ZREALIZOWANE Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?
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1. Milowice
Remont alejek w Parku z Kamieniem (292 głosy)
Książki dla MBP w Sosnowcu (90 głosów)

2. Pogoń
Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w Parku
Dietla (431)

3. Stary Sosnowiec
Rewitalizacja skweru przy ulicy Piłsudskiego
i Ordonówny (362)

4. Środula
Rozbudowa placu zabaw przy Wita Stwosza, wraz
z bezpieczną nawierzchnią i siłownią pod chmurką
(407)

5. Sielec, Kukułek, Andersa
Remont drogi asfaltowej, ul. Maliny (276)
Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur
MBP (87 – bonus za frekwencję)

6. Centrum
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy
(939)

7. Zagórze Północ
Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni, street
workoutu przy Długosza obok PM59 (1411)
Klimatyzacja w biblitece – zakup i montaż (164 – bonus
za frekwencję)
Czyszczenie koryta Potoku Zagórskiego (64 – bonus
za frekwencję)

8. Zagórze Południe
Budowa mini parku – zielona strefa odpoczynku przy ul.
BMC (546)

9. Klimontów, Dańdówka
Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (265)

10. Kalinowa
Rewitalizacja terenów zielonych i przygotowanie go
do potrzeb rekreacyjnych, ul. Kalinowa (236)

11. Bobrek, Niwka
Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu
przy ul. Zagłębiowskiej (268)
Pomagamy bibliotece – wspieramy dzieci – zakup

książek/lektur (209)
Montaż 8-stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego (149)

12. Modrzejów, Jęzor, Bór
Budowa siłowni zewnętrznej, ul. Zawodzie (367)
Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza (129)
Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania
na Rybaczówce (55 – bonus za frekwencję)

13. Kazimierz Górniczy
Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul.
Broniewskiego (241)
Zakup książek oraz projektora do MBP (131)

14. Porąbka
Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców (329)

15. Juliusz
Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz (86)

16. Ostrowy Górnicze
Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy
Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (386)

17. Maczki, Kolonia Cieśle
Zielone Maczki przy ul. Skwerowej (233)
Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny, czyli rewitalizacja
skwerku wzdłuż ul. Krakowskiej (108 – bonus
za frekwencję)
Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów
kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego
wyposażenia (87 – bonus za frekwencję)
Strefa Edukacji – szkoły
Modernizacja boiska szkolnego – SP 23, 
ul. Zapały/Jagiełły (1913)
Nasza wspólna przestrzeń – integracja poprzez sport
i rekreacją wielofunkcyjne boisko sportowe (1787)
Strefa Edukacji – przedszkola
Wymarzony plac zabaw – PM 59, ul Długosza (2858)
Remont alejek i chodników w ogrodzie, schodów
wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej 
PM 46, ul. Koszalińska (1614)
Edukacyjny Ogród Przedszkolny PM 57, ul. Gospodarcza
(1418)
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Park zabaw przy ul. Gospodarczej, zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
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Sylwia Kosman

Prze bu do wa in fra struk tu ry tram -
wa jo wej wzdłuż ul. Pił sud skie go
w So snow cu to dru gie za da nie
„Zin te gro wa ne go pro jek tu mo der -
ni za cji i roz wo ju in fra struk tu ry
tram wa jo wej w Aglo me ra cji Ślą -
sko – Za głę biow skiej wraz z za ku -
pem ta bo ru tram wa jo we go”, któ -
re bę dzie współ fi nan so wa ne przez
Unię Eu ro pej ską. In we sty cja bę -
dzie kosz to wać oko ło 20,6 mln zł.
To jed na z kil ku in we sty cji tram -
wa jo wych, któ re bę dą re ali zo wa ne
w So snow cu. Już w przy szłym ro -
ku po win ny ru szyć pra ce mo der -
ni za cyj ne to ro wi ska od gra ni cy
z Bę dzi nem, któ re bę dą obej mo -
wa ły prze bu do wę ukła du to ro we -
go w cią gu ul. Bę dziń skiej, Sta ro -
po goń skiej, Ma riac kiej, Że rom -
skie go, aż do zmo der ni zo wa ne go
to ro wi ska w cią gu ul. 3 Ma ja. 

Ko lej ne za da nie bę dzie do ty -
czy ło wy dłu że nia li nii tram wa jo -
wej do pę tli tram wa jo wej
przy ron dzie Ja na Paw ła II w Za -
gó rzu. No we to ro wi sko zo sta nie
zre ali zo wa ne tak że na od cin ku
od ron da Gier ka aż do skrzy żo wa -
nia uli cy An der sa z 11 Li sto pa da

na Dań dów ce. – Bar dzo istot nym
za da niem jest prze bu do wa to ro -
wi ska w cią gu ul. Woj ska Pol skie -
go, czy li od Dań dów ki, aż do oko -
lic ul. Or ląt Lwow skich w Niw ce.
Na tym od cin ku ma my tyl ko je -
den tor i mi jan ki. Po mo der ni za cji
sy tu acja ule gnie zmia nie. Prze bu -
do wa ne zo sta nie nie tyl ko obec ne
to ro wi sko, ale tak że do bu do wa ny
dru gi tor. To po zwo li na skró ce nie
prze jaz du tram wa jów  – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski.

W przyszłym roku
powinny ruszyć prace
modernizacyjne
torowiska od granicy
z Będzinem
Ostat nim za da niem, któ re po dej -
mą Tram wa je Ślą skie, jest mo der -
ni za cja to ro wi ska w cią gu ul. Ma -
ła chow skie go od ul. Mo ścic kie go
do ul. 3 Ma ja. –  Tym sa mym
w So snow cu do prze bu do wy zo -
sta ną tyl ko trzy od cin ki to ro wisk:
od S86 do pę tli w Mi lo wi cach (li -
nia nr 21 i 26), od ron da Lu dwik
do pę tli przy ul. Okrzei (li nia
nr 24) oraz od ci nek od Dań dow ki

do pę tli w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym (li nia nr 27) – do da je pre zy -
dent Chę ciń ski.

Prze bu do wą to ro wi ska wzdłuż
ul. Pił sud skie go zaj mie się kon -
sor cjum firm NDI i Bal zo la. Re -

ali za cja te go za da nia ma za jąć
oko ło 15 mie się cy. Ro bo ty roz -
pocz ną się od za bu do wy roz jaz -

dów tech no lo gicz nych. – Roz jaz -
dy po zwo lą nam na utrzy ma nie
ru chu tram wa jo we go przez Sta ry
So sno wiec przez ca ły okres mo -
der ni za cji to ro wi ska z krót ki mi
prze rwa mi na ich mon taż i de -
mon taż. Tram wa je bę dą kur so -
wać po jed nym to rze, pod czas
gdy pra ce re ali zo wa ne bę dą
na to rze dru gim – wy ja śnia An -
drzej Zo wa da, rzecz nik spół ki
Tram wa je Ślą skie S.A. 

Drugi tor zostanie
wybudowany w ciągu 
ul. Wojska Polskiego 

W związ ku z in we sty cją roz jaz dy
tech no lo gicz ne zo sta ną za bu do -
wa ne za skrzy żo wa niem ul. Pił -
sud skie go z ul. So bie skie go
i przed przy stan kiem So sno wiec
Os. Pia stów oraz przed przy stan -
kiem So sno wiec Wy so ka
i przed wjaz dem na wia dukt
nad DK 86. Od 6 li sto pa da ruch
tram wa jo wy na od cin kach jed no -
to ro wych bę dzie od by wał się to -
rem w kie run ku Mi lo wic, a dla li -
nii nr 26 i 27 zmie nio ny zo sta nie
roz kład jaz dy. SK

Przebudowa linii tramwajowej przy ul. Piłsudskiego 

Modernizacja torowisk będzie kosztować ponad 20 mln zł. 

reklama

27 paź dzier ni ka pod pi sa na zo sta ła umo wa na re mont od cin ka alei Blach nic kie go mię dzy
skrzy żo wa nia mi zul. Bra ci Mie ro szew skich iLe nar to wi cza. Za in we sty cję war tą3,8 mln zł
w sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj” od po wie dzial na jest fir ma Eu ro via Pol ska S.A. Wy -
ko naw ca na re ali za cję przed się wzię cia ma sześć mie się cy od da ty pod pi sa nia umo wy.

Sys tem „Zaprojektuj i wybuduj” ozna cza, że wy bra na w dro dze prze tar gu fir -
ma – w tym przy pad ku Eu ro via – naj pierw przy go tu je pro jekt, a na stęp nie zaj mie się
je go re ali za cją.

Za kres prac obej mu je nie tyl ko prze bu do wę znisz czo nej na wierzch ni jezd ni. – Prze -
bu do wa ne zo sta ną tak że chod ni ki, po wsta nie ścież ka ro we ro wa, pra wie 40 słu pów
oświe tle nia ulicz ne go bę dzie wy mie nio nych – wy li cza pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. – Przed mio to wy od ci nek jest na praw dę w kiep skim sta nie, po kom -
plek so wej prze bu do wie kom fort jaz dy na pew no wzro śnie, a jed no cze śnie po wo dy
do ra do ści bę dą mie li tak że ro we rzy ści – do da je pre zy dent.

Pod czas prac od two rzo ne zo sta ną tak że traw ni ki, po nad to po sa dzo nych zo sta nie 10
sztuk drzew ozdob nych. KP

Remont al. Blachnickiego Nowa linia autobusowa już jeździ

arc Tram
w

aje Śląskie 

Au to bus no wej li nii nr 960 ob słu ży te re -
ny in we sty cyj ne oraz osie dle Ka li no -
wa.  Od 1 li sto pa da  zo sta ła uru cho mio -
na na te re nie So snow ca no wa li nia au to -
bu so wa nr 960. – Głów ny cel to
za pew nie nie ob słu gi te re nów in we sty cyj -
nych w ob sza rze ulic: In we sty cyj na, In -
no wa cyj na i Lo gi stycz na – pod kre śla pre -
zy dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Li nia kur su je w dni ro bo cze, so bo ty,
nie dzie le i świę ta na tra sie: „So sno wiec
Urząd Mia sta” – „So sno wiec Bo brek In -
we sty cyj na Pę tla II”. Na tra sie li nii utwo -
rzo ne zo sta ną dwa no we przy stan ki w re -
jo nie fir my Ama zon: „Bo brek In we sty cyj -

na Pę tla I” oraz „Bo brek In we sty cyj na Pę -
tla II”, a tak że do dat ko we sta no wi sko przy -
stan ku „Bo brek Lo gi stycz na”, zlo ka li zo -
wa ne przy ul. In no wa cyj nej, w re jo nie
skrzy żo wa nia z ul. In we sty cyj ną. Wszyst -
ko to po to, aby za pew nić do jazd pra cow -
ni kom do firm, znaj du ją cych się na tym
ob sza rze, m. in. do fir my Ama zon.

Dzien nie wy ko ny wa nych bę dzie 16
par kur sów, któ re bę dą kur so wa ły od go -
dzi ny 4.45 do go dzi ny 0.38. Za pew ni to
tym sa mym do jazd na pod sta wo we
zmia ny pra cy, czy li: 6.00-14.00, 6.00-
16.30, 6.30-17.00, 14.00-22.00, 18.00-
4.30, 18.30-5.00 oraz 22.00-6.00. KP

20 milinów na kanalizację
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI WSPÓLNIE Z GMINĄ
ROZPOCZYNAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
KOLEJNYCH ODCINKÓW SIECI
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ ORAZ DESZCZOWEJ
NA TERENIE MIASTA. WODOCIĄGI ODPOWIEDZIALNE SĄ
ZA CZĘŚĆ ZWIĄZANĄ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ
I WODOCIĄGOWĄ, A MIASTO ZA DESZCZOWĄ. KOSZT
PRAC WYNIESIE PONAD 20 MLN ZŁ.  

W tej chwi li miesz kań cy mo gą już ob ser wo wać ro -
bo ty zwią za ne z bu do wą sie ci ka na li za cji sa ni tar nej
wraz z prze bu do wą sie ci wo do cią go wej w ul. Do -
brzań skie go w So snow cu oraz bu do wę sie ci ka na li -
za cji sa ni tar nej w ul. Kra szew skie go. Wy ko naw ca
w ra mach prac oprócz prze bu do wy wo do cią gu, uło -
ży bli sko ki lo metr no wej sie ci ka na li za cji sa ni tar nej,
co po zwo li na przy łą cze nie do sie ci kil ku dzie się ciu
bu dyn ków. Po za koń cze niu prac uło ży na to miast bli -

sko 200 me trów no we go as fal tu na uli cy Kra szew -
skie go i ko lej ne 50 me trów na ul. Do brzań skie go. Po -
dob ny za kres prac re ali zo wa ny jest w cią gu ul. Łu ka -
siń skie go, Kol be go, Pusz ki na, Gra nicz nej i Se by ły.
W su mie w tych uli cach wy bu do wa na zo sta nie no wa
ka na li za cja sa ni tar na (ok. 800 me trów) oraz prze bu -
do wa ny wo do ciąg (ok. 1,4 km). Trze cim za da niem
re ali zo wa nym przez So sno wiec kie Wo do cią gi jest
bu do wa 3,6 km sie ci wo do cią go wej w ul. Tu wi ma –
od ul. Woj ska Pol skie go do ul. Dłu giej oraz w ul. Pla -
żo wej. Ta in we sty cja obej mu je rów nież bu do wę spię -
cia sie ci wo do cią go wej z osie dlem Bór. To skom pli -
ko wa ne za da nie wy ma ga prze wier tu pod rze ką Bo -
brek, a tak że dro gą eks pre so wą S1 i li nią ko lei
pia sko wej. Wszyst kie pra ce za koń czą się na prze ło -
mie 2017 i 2018 ro ku. 

W pierw szej po ło wie li sto pa da roz pocz nie się
prze bu do wa wo do cią gu przy uli cy Bę dziń -

skiej. – Pra ce bę dą to czy ły się na dwóch frag men -
tach wzdłuż uli cy Bę dziń skiej. Pierw szy od ci nek
to ob szar od uli cy Su chej do Wo je wódz kie go Szpi -
ta la Spe cja li stycz ne go im. Św. Bar ba ry, dru gi znaj -
du je się po dru giej stro nie uli cy i do ty czy frag men -
tu od uli cy Szpa ków do Elek tro cie płow ni Bę dzin.
Więk szość prac bę dzie pro wa dzo na me to dą prze -
wier tów, aby nie prze szka dzać miesz kań com.
Koszt in we sty cji, któ ra po trwa do ma ja 2018 ro ku,
wy no si 1,6 mln zł – mó wi Mag da le na Po chwal ska,
pre zes So sno wiec kich Wo do cią gów.

Przed na mi tak że re ali za cja dwóch du żych in -
we sty cji – kon trak tu 2 i 3. Ofer ty w prze tar gach już
są zna ne, te raz trwa oce na zło żo nych ofert. Kon -
trakt 2 to sza co wa na na 10 mln zł bu do wa ok. 3 km
sie ci ka na li za cji sa ni tar nej w uli cach Bro niew skie -
go, Ogro do wej, Wa go wej, Dwor co wej. Zło żo ne
ofer ty za czy na ją się od 3,7 mln zł, a koń czą na 7,2

mln zł. Kon trakt 3 prze wi du je bu do wę sie ci ka na -
li za cji sa ni tar nej w re jo nie osie dla Bór w ul. Wa si -
lew skie go, Wa si lew skie go bocz na, Or ka na, Ga jo -
wa, Przy jaź ni, Sar nia, Szczę sna, Ju nac ka, Ju nac ka
bocz na, Dłu ga -bocz na, Bia ła Prze msza  o dłu go -
ści  ok. 3,3 km. Po nad to po wsta nie 1,9 km sie ci ka -
na li za cji desz czo wej (ul. Wa si lew skie go, Wa si lew -
skie go bocz na, Ju nac ka bocz na, Bia ła Prze msza,
Dłu ga -bocz na) oraz 3,7 km sie ci wo do cią go -
wej wraz z przy łą cza mi (ul. Wa si lew skie go, Wa si -
lew skie go bocz na, Or ka na, Ga jo wa, Przy jaź ni, Sar -
nia, Szczę sna, Ju nac ka, Dłu ga bocz na, Bia ła Prze -
msza). Naj niż sza ce na to 14,1 mln zł,
a naj wyż sza 22,9 mln zł.

Wy ko naw cy na re ali za cję za dań bę dą mie li 10
mie się cy od da ty pod pi sa nia umo wy (kon trakt 2)
i 12 mie się cy od da ty pod pi sa nia umo wy (kon -
trakt 3). KP

arc UM w Sosnowcu

Autobus   dojeżdża do terenów
inwestycyjnych, m.in. firmy
Amazon. 
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RADA MIEJSKA

Głosowanie elektroniczne i głos dla każdego
mieszkańca w Budżecie Obywatelskim

54. sesja Rady Miejskiej

reklamareklama reklama

Syl wia Ko sman

Wy ni ki gło so wa nia miesz kań ców pod -
czas IV Bu dże tu Oby wa tel skie go i pro -
jek ty, któ re bę dą re ali zo wa ne, by ły głów -
nym punk tem ob rad pod czas ostat niej se -
sji Ra dy Miej skiej.

– Po raz pierw szy w bie żą cym ro ku
gło so wa nie by ło prze pro wa dzo ne tyl ko
dro gą elek tro nicz ną. W te go rocz nym
Budżecie Obywatelskim udział wzię ło 20
ty się cy 774 oso by, więc mniej niż w ostat -
niej edy cji, ale miesz kań cy od da li pra -
wie 45 ty się cy gło sów i za le d wie 64 gło -
sy by ły nie waż ne. Od no to wa li śmy niż szą
licz bę osób gło su ją cych, ale znacz nie
mniej sza jest licz ba gło sów nie waż nych
w po rów na niu do 2015 r., któ ra wów czas
wy nio sła aż 5149 gło sów – pod kre ślił pre -
zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski, dzię ku jąc
za wszyst kie od da ne gło sy, po my sły
i udział w gło so wa niu. 

Osta tecz nie, pra wie130 pro jek tów pod -
da no pod gło so wa nie, a w przy szłym ro ku
zo sta ną zre ali zo wa ne 33 pro jek ty. Wśród
nich m. in. daw ny blask ma od zy skać Park
Die tla, po wsta ną tak że no we pla ce za baw,
si łow nie, alej ki, miej sca par kin go we i sfi -
nan so wa ny zo sta nie za kup ksią żek do po -
szcze gól nych fi lii Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej. Naj młod szy uczest nik gło so wa nia
miał nie speł na mie siąc, po nie waż w gło so -
wa niu mo że wziąć udział każ dy miesz ka -
niec So snow ca, bez wzglę du nawiek. Rad -
ni mie li jed nak wąt pli wo ści, czy odej ście
od tra dy cyj ne go gło so wa nia w for mie pa -
pie ro wej, by ło do brym roz wią za niem. 

Rad ny To masz Mę drzak uznał, że fre -
kwen cja niż sza o oko ło 16 ty się cy osób,
w po rów na niu do po przed niej edy cji,
świad czy jed nak, że Budżet Obywatelski
był… mniej oby wa tel ski. – Nie wiem, czy
li kwi da cja kart do gło so wa nia by ła do -
brym po my słem. Dla mnie nie jest naj -
waż niej sze zni we lo wa nie gło sów nie waż -
nych. Fre kwen cja na po zio mie 10 pro cent
jest mar ną fre kwen cją. Bu dżet Oby wa tel -
ski ma ak ty wi zo wać miesz kań ców, a gło -
so wa nie przez for mę tra dy cyj ną, zwięk sza
za in te re so wa nie. My ślę, że wró ci my
do tej dys ku sji – stwier dził. 

Z ko lei rad ny To masz Bań bu ła wska -
zy wał, że du żą wartość ma ją pro jek ty,
któ re zo sta ły zgło szo ne przez miesz kań -

ców, ale nie wy gra ły. – Są to ocze ki wa nia
spo łecz ne, któ rych nie po win ni śmy po mi -
jać i my ślę, że war to się po chy lić nad ty -
mi po my sła mi i wpi sać je do pla nu bu dże -
to we go – pod kre ślił. 

Do uwag rad nych usto sun ko wał się
pre zy dent: – W pierw szej ko lej no ści bę -
dzie my re ali zo wać zwy cię skie pro jek ty,
bo ta ki był sens gło so wa nia w Bu dże cie
Oby wa tel skim i ta kie prio ry te ty zo sta ły
wska za ne przez miesz kań ców. Co nie
ozna cza, że po zo sta łych po my słów nie
bę dzie my brać pod uwa gę. Zbie ra nie gło -
sów w for mie tra dy cyj nej, pa pie ro wej, by -
ło naj bar dziej kry ty ko wa ne pod czas po -
przed nich edy cji, po nie waż od by wa ło się
gdzieś na po gra ni czu pra wa, w związ ku
z ko niecz no ścią ujaw nie nia da nych oso -
bo wych. Ko lej ne mia sta tak że prze pro wa -
dza ją gło so wa nia w for mie tyl ko elek tro -
nicz nej – oce nił pre zy dent Chę ciń ski. 

Pod czas se sji szcze gól ne po dzię ko -
wa nia dla władz So snow ca i miesz kań -

ców za po moc i wspar cie zło żył Krzysz -
tof Błoń ski, za stęp ca bur mi strza Na kła
nad No te cią, gmi ny, któ ra szcze gól nie
ucier pia ła w wy ni ku sierp nio wej na wał -
ni cy. Dzie ci z Na kła nad No te cią zo sta ły
za pro szo ne na kil ku dnio wy po byt wła -
śnie do So snow ca, a miesz kań cy zbie ra li
tak że odzież i obu wie, a tak że ar ty ku -
ły che micz ne, hi gie nicz ne, ko ce, koł dry,
po ście le, ręcz ni ki oraz in ne ar ty ku ły, nie -
zbęd ne do pro wa dze nia go spo dar stwa
do mo we go. Zbiór kę da rów pro wa dził
Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej, któ ry
przy go to wał tak że wy praw ki szkol ne dla
uczniów, któ rzy przy je cha li do So snow -
ca. Miesz kań ców gmi ny moż na by ło tak -
że  wes przeć fi nan so wo, wpła ca jąc pie nią -
dze na kon to so sno wiec kie go Ca ri tas.
O dra ma tycz nych wy da rze niach opo wia -
dał Krzysz tof Błoń ski, za stęp ca bur mi -
strza. 

– Jest po ło wa sierp nia. Ter mo mo der -
ni za cja szkół roz po czę ta, mar twi my się,

by zdą żyć przed roz po czę ciem ro ku
szkol ne go i na gle przy cho dzi noc z 11
na 12 sierp nia. Tyl ko jed na noc, pół to rej
go dzi ny, a w so bo tę ra no, nie ma prą du,
po wa lo ne drze wa, po wa lo ne par ki, cmen -
tarz, nie prze jezd ne dro gi. Nie ma prą du,
więc w czę ści domów tak że nie ma wo -
dy. Od ra na dzwo nią do nas go spo da rze,
któ rzy nie ma ją wo dy dla zwie rząt. Przez
ca łe dni dzia ła sztab kry zy so wy. Otwar te
są da chy w szko łach, za la ne po miesz cze -
nia, par kie ty, a my na wet nie je ste śmy
w sta nie po wie dzieć, kie dy przy wró ci my
prąd. Co waż niej sze, nie ma zi den ty fi ko -
wa nych szkód – mó wił Krzysz tof Błoń -
ski. – W ta kiej sy tu acji obu dzi li śmy
się 12 sierp nia. Trze ba by ło so bie ja koś
ra dzić. Po kil ku dniach oka za ło się tak że,
iż me ry to rycz nie ma ło kto był przy go to -
wa ny na ta kie znisz cze nia. Trud na oka za -
ła się li kwi da cja szkód. Po wo ła li śmy
sześć ko mi sji do sza co wa nia szkód, ale
oka za ło się, że trze ba to ro bić ina czej. Lu -

dzie za czę li się de ner wo wać, kie dy osta -
tecz nie otrzy ma ją pie nią dze. Nie mu szę
mó wić, jak w ta kiej sy tu acji jest waż -
na każ da rę ka wy cią gnię ta do nas. Rę ka
wy cią gnię ta ze stro ny, któ rej w ogó le się
nie spo dzie wa li śmy. Ja na przy kład je -
stem w So snow cu pierw szy raz. Dla te go
pa nie pre zy den cie, wy so ka Ra do, chciał -
bym po dzię ko wać w imie niu na sze go
bur mi strza, na szej ra dy i miesz kań ców
za oka za ną po moc – pod kre ślił Krzysz tof
Błoń ski. 

Gra tu la cje władz mia sta i pa miąt ko we
sta tu et ki za od nie sio ne suk ce sy ode bra li
za wod ni cy Za głę biow skie go Klu bu Szer -
mier cze go So sno wiec i Wa ta hy FC, któ -
rzy tre nu ją ju -jit su, Klau dia Po szwa, za -
wod nicz ka Cen trum For my Dą bro wa
Gór ni cza, któ ra pod czas Mi strzostw
Świa ta w trój bo ju kla sycz nym w Miń sku
wy wal czy ła brą zo wy me dal w kat. ju nio -
rów do lat 18 oraz spor tow cy klu bów
Olimp Za brze oraz Te am Wro cław. 

Krzysztof Błoński, zastępca burmistrza Nakła nad Notecią, podziękował władzom miasta i sosnowiczanom za udzieloną pomoc i wsparcie po
sierpniowej nawałnicy. 

Maciej Łydek
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Hybrydowe Volvo zaprezentowały się w Sosnowcu

Krzysz tof Po lacz kie wicz

W ra mach kon trak tu za war te go
z so sno wiec kim przed się bior -
stwem ko mu ni ka cji miej skiej, Vo -
lvo do star czy ło w su mie 35 hy -
bry do wych au to bu sów miej -
skich – 25 krót kich, 12-me tro -
wych (ma xi) i 10 prze gu bo -
wych, 18-me tro wych (me ga),
wszyst kie wy pro du ko wa ne
w Pol sce, we wro cław skiej fa bry -
ce Vo lvo. Mo gą one po mie ścić
od po wied nio: 90 pa sa że rów,
w tym 26 na miej scach sie dzą -
cych (au to bus krót ki) oraz 130 pa -
sa że rów, w tym 41 na miej scach
sie dzą cych (au to bus prze gu bo -
wy). Na ich po kła dach znaj du ją
się ta kie udo god nie nia jak kli ma -
ty za cja prze strze ni dla pa sa że rów,
ła do war ki USB, dar mo wy do stęp
do in ter ne tu po przez Wi -Fi, mo -
ni to ring czy sys tem in for ma cji pa -
sa żer skiej.

Au to bu sy hy bry do we Vo lvo
se rii 7900 są za si la ne ener gią
elek trycz ną pod czas ru sza nia
i po sto jów na przy stan kach.
Po osią gnię ciu pręd ko ści 15-
20 km na go dzi nę prze łą cza ją się
na za si la nie nie du żym sil ni kiem
die sla. Ba te rie ła du ją się pod czas
ha mo wa nia sil ni kiem, a au to bus
nie wy ma ga do dat ko wej in fra -
struk tu ry do ła do wa nia. Au to bu -
sy te go ty pu zu ży wa ją od 30
do 40 proc. mniej pa li wa i emi tu ją
od 40 do 50 proc. mniej spa lin
w po rów na niu z ana lo gicz ny mi
au to bu sa mi wy łącz nie z na pę dem
die sla. Są też bar dzo ci che.

– Je ste śmy bar dzo za do wo le ni
z do tych cza so wej eks plo ata cji au -
to bu sów hy bry do wych Vo lvo. Są
wy god ne, ci che, o wie le przy jaź -
niej sze dla śro do wi ska niż tra dy -
cyj ne die sle, do sko na le wpi su ją
się w na szą wi zję „Czy ste go nie -
ba nad Za głę biem” – ta kie zresz tą
ha sło zna la zło się na każ dym au -
to bu sie. Wy da je się, że elek trycz -
ne roz wią za nia w ko mu ni ka cji
miej skiej to przy szłość. To je den
z ele men tów, któ ry po mo że nam
w wal ce ze smo giem, sta no wią -
cym w na szym re gio nie du ży pro -
blem. Za mie rza my w dal szym

cią gu in we sto wać w ze lek try fi ko -
wa ny ta bor – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Fir mę Vo lvo re pre zen to wa ła
w So snow cu Mał go rza ta Dur da,
dy rek tor Vo lvo Bu ses na Pol skę
i kra je bał tyc kie. – Bar dzo się cie -
szy my, że miesz kań cy So snow ca
mo gą już jeź dzić no wo cze sny mi,
a co rów nie waż ne – eko lo gicz ny -
mi au to bu sa mi Vo lvo. 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, emi tu je mniej za nie czysz -
czeń i jest bar dzo ci chy – wy ja -
śnia Mał go rza ta Dur da.

– Na sza stra te gia za kła da cią -
głą po pra wę ja ko ści prze wo zów
i ob słu gi pa sa że rów – po przez m.
in. mo der ni za cję ta bo ru au to bu so -
we go – wpro wa dza nie do eks plo -
ata cji au to bu sów no wej ge ne ra cji,
ofe ru ją cych wy so ki po ziom bez -
pie czeń stwa i kom fort po dró żo wa -
nia, przy uwzględ nie niu po trzeb

osób nie peł no spraw nych. Bar dzo
istot ne jest tak że zmniej sza nie nie -
ko rzyst ne go od dzia ły wa nia
na śro do wi sko – pod kre śla Ma rek
Pi ku ła, pre zes PKM So sno wiec.

Miej skie au to bu sy hy bry do we
Vo lvo po wsta ją w Pol sce – ich se -

ryj na pro duk cja roz po czę ła się we
wro cław skiej fa bry ce fir my
w 2010 ro ku. Do tych czas Vo lvo
Pol ska sprze da ło po nad 2 tys. hy -
bryd ope ra to rom trans por tu pu -
blicz ne go w po nad dwu dzie stu
kra jach. W Pol sce, oprócz So -

snow ca, au to bu sy hy bry do we Vo -
lvo jeż dżą we Wro cła wiu, Ino -
wro cła wiu, Tar now skich Gó rach
i w War sza wie.

Pre zen ta cji po jaz dów to wa -
rzy szy ły licz ne atrak cje, tak że dla
naj młod szych pa sa że rów. Wśród

licz nych nie spo dzia nek za pre zen -
to wa no m. in. plu szo we mia stecz -
ko ru chu dro go we go, sy mu la tor
zde rzeń, sy mu la tor jaz dy sa mo -
cho dem, Aka de mię Dro go wą.
Nie za bra kło tak że kon kur sów
z na gro da mi. 

Volvo Polska zakończyło dostawy 35 miejskich autobusów hybrydowych zamówionych przez PKM Sosnowiec. To największa jednorazowa dostawa tego typu pojazdów
z napędem hybrydowym w Polsce. Prezentacja pojazdów odbyła się 27 października na parkingu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu podczas pikniku rodzinnego.

Nowoczesne, wygodne i ekologiczne. Nowe hybrydowe autobusy zasiliły flotę PKM Sosnowiec. 

Prezentacji pojazdów towarzyszyły liczne atrakcje dla najmłodszych pasażerów, m.in. pluszowe miasteczko ruchu
drogowego i symulator zderzeń. 

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

W Od dzia le ZUS wSo snow cu od był się27 paź dzier ni ka Dzień Se nio ra.
By ło to wy da rze nie zor ga ni zo wa ne dla eme ry tów i ren ci stów. Oprócz
in for ma cji me ry to rycz nych, przy go to wa no kier masz dar mo wej książ ki,
po miar ci śnie nia, a atrak cją ar ty stycz ną był kon cert w wy ko na niu
uczniów Ze spo łu Szkół Mu zycz nej. 

Jed nak przede wszyst kim na si go ście wy ka zy wa li za in te re so wa nie
prze pi sa mi, m. in. orze ka nia w spra wach ren to wych. Jest to istot ne
przede wszyst kim w przy pad ku osób, któ re ma ją orze czo ną ren tę
naczas okre ślo ny, poupły wie któ re go chcie li by ubie gać się okon ty nu -
ację świad cze nia. W ta kiej sy tu acji oczy wi ście nie zbęd na jest wi zy ta
u le ka rza orzecz ni ka. 

Le ka rze orzecz ni cy ZUS to le ka rze spe cja li ści, któ rzy orze ka ją onie -
zdol no ści do pra cy. Do nich zgła sza ją się umó wie ni pa cjen ci w du żych
pla ców kach ZUS.

Le ka rze orze ka ją na pod sta wie stan dar dów orzecz nic twa le kar -
skie go. Te stan dar dy są jaw ne i opu bli ko wa ne m. in. w In ter ne cie. 

Pa cjent mo że być skie ro wa ny na:
• do dat ko we ba da nia,
• ob ser wa cję do szpi ta la,
• do dat ko wą kon sul ta cję do in ne go le ka rza spe cja li sty.
Jed nak na le ży pa mię tać, że le karz orzecz nik nie sta wia no wej dia -

gno zy, a je dy nie de cy du je, czy po sia da ne scho rze nia spo wo do wa ły nie -
zdol ność dopra cy. Dla te go mo że wziąć poduwa gę wy kształ ce nie czy
kwa li fi ka cje za wo do we pa cjen ta.

W prze ko na niu wie lu osób nie zdol ność do pra cy jest jed no znacz -
na z nie peł no spraw no ścią. Tym cza sem nie na le ży my lić tych po jęć.

Otóż oso ba nie peł no spraw namo że pra co wać, np. nie peł no spraw ność
ru cho wa nie jest prze szko dą wwy ko ny wa niu za wo du in for ma ty ka, ze -
gar mi strza, te le fo nist ki itd., a oso ba nie do sły szą ca mo że być kraw co -
wą. 

By wa, że tak że ren ci sta jed no cze śnie pra cu je, co nie jest nie -
zgod ne z prze pi sa mi, jed nak mu si się on li czyć – po dob nie jak za -
ra bia ją cy wcze śniej szy eme ryt – ze zmniej sze niem lub za wie sze -
niem świad cze nia. Tak się sta nie w przy pad ku prze kro cze nia pew -
nej kwo ty za rob ków, któ ra zmie nia się co kwar tał (oso by, któ re
osią gnę ły po wszech ny wiek eme ry tal ny, mo gą za ra biać bez ogra -
ni czeń). 

Kwo ta, po wo du ją ca zmniej sze nie świad cze nia to od 1 wrze śnia
br. 2.954,50 zł (70% śred niej pła cy kra jo wej w po przed nim kwar ta le),
a gdy za rob ki prze kro czą 130% tej pła cy, czy li 5.486,90 zł, świad cze -
nie zo sta je za wie szo ne. 

ZUS bie rze poduwa gę te for my za trud nie nia, któ re są oskład ko wa -
ne. Tak jest w przy pad ku np. pra cy na eta cie czy wy ko ny wa nia umo -
wy -zle ce nia. Nie oskład ko wa na jest umo wa o dzie ło – w jej przy pad ku
moż na do ra biać bez kon se kwen cji dla ren ty lub eme ry tu ry.

Oso ba po bie ra ją ca świad cze nia zZUS, mu si po in for mo wać Za kład,
że pod ję ła pra cę. Słu ży do te go druk Rw -73. W for mu la rzu trze ba po -
dać ro dzaj umo wy oraz to, czy za rob ki spo wo du ją zmniej sze nie lub za -
wie sze nie świad cze nia. 

In for ma cje na le ży prze ka zy wać nabie żą co – tak że wprzy pad ku za -
prze sta nia pra cy po win no się w ZUS zło żyć ak tu al ny for mu larz.

Na le ży roz li czyć się z ZUS w ko lej nym ro ku ka len da rzo -
wym – do koń ca lu te go.

Trze ba do star czać za świad cze nie oza rob kach – naj le piej mie sięcz -
nych – aby ZUS roz li czył świad cze nie.

ZUS spraw dzi w każ dym mie sią cu, czy za rob ki prze kra cza ją li mit.
Je śli tak jest ida naoso ba go prze kro czy ła, to bę dzie mu sia ła część lub
ca łość świad cze nia zwró cić doZUS. Mo że się też zda rzyć, że świad cze -
nio bior ca oświad czył, że prze kro czył li mit, a w rze czy wi sto ści za ro bił
mniej – w ta kiej sy tu acji ZUS zwró ci róż ni cę.

Je śli ktoś pra cu je tyl ko kil ka mie się cy w ro ku i wy na gro dze nie
prze kra cza gór ny li mit mie sięcz ny – wte dy ZUS za sto su je roz li cze nie
rocz ne. 

Su mę przy cho dów zkil ku mie się cy po rów naz li mi tem przy cho dów
dla ca łe go ro ku. Mo że się to oka zać ko rzyst ne i nie spo wo du je zmniej -
sze nia al bo za wie sze nia. 
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

Od kil ku lat w Pol sce klien ci mo gą swo bod nie – na pod sta -
wie wła snej de cy zji – do ko ny wać zmia ny sprze daw ców,
za rów no prą du, jak i ga zu. To ozna cza, że na ryn ku dzia ła -
ją kon ku ren cyj ne fir my, któ re za bie ga ją o klien tów i pro -
po nu ją zmia nę sprze daw cy dro gą akwi zy cji, za po śred -
nic twem przed sta wi cie li han dlo wych zgła sza ją cych się
do klien tów lub dro gą te le fo nicz ną. 

Zmia ny sprze daw cy prą du lub ga zu moż na do ko nać,
upo waż nia jąc no we go sprze daw cę dodzia ła nia wna szym
imie niu. Dzie je się to na pod sta wie peł no moc nic twa udzie -
lo ne go no we mu sprze daw cy do wy po wie dze nia do tych -
cza so wej umo wy kom plek so wej. Zmia na sprze daw cy jest
bez płat na, nie wią że się z prze rwa mi w do sta wie ener gii
czy ga zu i nie mu si my wy mie niać in sta la cji czy in nych
urzą dzeń. 

Klien ci czę sto mar twią się, że po zmia nie sprze daw cy
bę dą opła cać po dwój ne ra chun ki, na rzecz do tych cza so -
we go, jak i no we go sprze daw cy. 

Zmia na mo że być do ko na na na dwa spo so by:
1. Po przez za war cie jed nej, no wej umo wy kom plek so wej

na dys try bu cję i sprze daż. Wów czas ra chu nek pła ci my
je den u no we go sprze daw cy, ale za dwie usłu gi – dys try -
bu cję i sprze daż.

2. Po przez za war cie dwóch no wych osob nych umów
na dys try bu cję i sprze daż. Wów czas otrzy mu je my dwa

ra chun ki – osob no pła ci my za dys try bu cję, czy li prze sył
ener gii, a osob no za sprze daż. 
Wprak ty ce za tem nie pła ci my po dwój nych ra chun ków,

tyl ko w za leż no ści od ro dza ju za war tej umo wy pła ci my je -
den „wspól ny” za dys try bu cję i sprze daż lub dwa, tyl ko
osob no za dys try bu cję i osob no za zu ży ty prąd lub gaz. 

Nie ste ty, czę sto przed sta wi cie le han dlo wi zgła sza ją cy
się do kon su men tów z ofer ta mi zmia ny sprze daw cy prą du
lub ga zu, do pusz cza ją się nie uczci wych prak tyk, po le ga ją -
cych na wpro wa dze niu w błąd, za pew nia jąc, że cho dzi tyl -
ko o prze dłu że nie do tych cza so wej umo wy lub ko niecz no -
ści wy peł nie nia for mu la rzy, któ rych przez za po mnie nie
klient nie ode słał.
KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:

W przy pad ku, gdy zgło sił się do cie bie przed sta wi ciel
han dlo wy lub na pod sta wie roz mo wy te le fo nicz nej otrzy -
ma łeś do pod pi su – pocz tą lub ku rie rem – do ku men ty
umo wy, masz pra wo do na my słu!

Kon su men to wi, któ ry za wie ra umo wę w swo im do mu
czy miesz ka niu lub na od le głość przy słu gu je pra wo do od -
stą pie nia od niej w ter mi nie 14 dni od jej za war cia i nie jest
to zwią za ne z żad ny mi kosz ta mi. Wy star czy na pi sać
oświad cze nie o od stą pie niu od umo wy i nadać je li stem
po le co nym na ad res no we go sprze daw cy. To spo wo du je,
że umo wa bę dzie trak to wa na, jak by nie by ła za war ta. 

Kon su men cie nie zwle kaj. Je śli masz wąt pli wo ści, re -
aguj na tych miast. Wi zy ta przed sta wi cie la za wsze wią że
się ze zmia ną umo wy. Nie masz obo wiąz ku do ko ny wać
zmian, ani za wie rać no wych umów. Naj le piej na tych miast
skon tak to wać się ze swo im za kła dem ener ge tycz nym lub
ga zow nią – nr in fo li nii po da ny nara chun ku – ce lem spraw -
dze nia, czy przy sła no do cie bie pra cow ni ka. 

Pod pi su jąc do ku men ty bez czy ta nia, ro bisz to na wła -
sne ry zy ko. Pod pis ozna cza ak cep ta cję, na wet je śli nie
prze czy ta łeś pod pi sa ne go do ku men tu. Je śli po twier dzi łeś
pod pi sem rów nież otrzy ma nie eg zem pla rza umo wy, mo że
nie być moż li we udo wod nie nie, że nie go nie do sta łeś i że
do ko na no nie uczci wej prak ty ki ryn ko wej. 

PORADY

ZUS RADZI

Dla rencistów i emerytów    

Jakość usług potwierdzona nagrodami i certyfikatami:    

www.helimed.pl

Centrum Diagnostyczne HELIMED
Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 2

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

BIOPSJE pod kontrolą USG

KRÓTKIE TERMINY WIZYT

DOŚWIADCZONY PERSONEL MEDYCZNY

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG

WIDZIMY 
WIĘCEJ

INFORMACJA I REJESTRACJA
Biopsja: 32 785 22 30
TK i RTG: 32 355 95 10
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RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Podwójne rachunki – zmiana
sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
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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

reklama

Zna my no wy skład So sno wiec kiej Ra dy Po żyt ku Pu -
blicz ne go. 12-oso bo we  gre mium two rzą: sze ściu
przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych (wy bie ra -
ni spo śród sie bie), dwóch przed sta wi cie li Ra dy Miej -
skiej wska za ni przez RM) oraz czte rech przed sta wi -
cie li Urzę du Miej skie go (wska za ni przez pre zy den ta
mia sta).

Ka den cja Ra dy trwa 3 la ta. Do za dań Ra dy na le ży
w szcze gól no ści: opi nio wa nie pro jek tów stra te gii roz -
wo ju od po wied nio po wia tów lub gmin; opi nio wa nie
pro jek tów uchwał i ak tów pra wa miej sco we go do ty czą -
cych sfe ry za dań pu blicz nych oraz współ pra cy z or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi, w tym pro gra mów współ -
pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i in ny mi pod -
mio tamm, wy ra ża nie opi nii w spra wach do ty czą cych
funk cjo no wa nia or ga ni za cji po za rzą do wych, udzie la nie
po mo cy i wy ra ża nie opi nii w przy pad ku spo rów mię -
dzy or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej a or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, wy ra ża nie opi nii w spra wach do ty czą -
cych za dań pu blicz nych, w tym zle ca nia tych za dań
do re ali za cji przez or ga ni za cje po za rzą do we oraz
w spra wach re ko men do wa nych stan dar dów re ali za cji
za dań pu blicz nych. KP

Nowy skład Sosnowieckiej
Rady Pożytku Publicznego

Szansa dla bezrobotnych

SKŁAD SOSNOWIECKIEJ RADY POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA LATA 2017-2020:

Marta Barcik – Stowarzyszenie Aktywni Rodzice
Bogusław Blicharski – Fundacja „Złote Serce”
Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego
Rozwoju w Sosnowcu
Iwona Kabała – Stowarzyszenie Opieki
Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”
Roksana Rogala – Stowarzyszenie Twórców Sztuki
„Passionis”
Anna Tutaj – Fundacja „Nieinni”
Jan Bosak – radny Rady Miejskiej
Tomasza Niedziela – radny Rady Miejskiej
Paulina Adamus – naczelnik Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Olga Klank – przedstawiciel Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
Sabina Stanek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Wojciech Skiba – przedstawiciel Wydziału Kultury
i Promocji Miasta

Urząd Miej ski wSo snow cu wraz zPo -
wia to wym Urzę dem Pra cy wSo snow -
cu w li sto pa dzie roz pocz nie na bór
do pro jek tu „Wstań, pod nieś gło wę!
Kom plek so wa ak ty wi za cja osób od -
da lo nych od ryn ku pra cy”. – Pro jekt
skie ro wa ny jest do osób bez ro bot nych
po wy żej 30 ro ku ży cia za re je stro wa -
nych w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
wSo snow cu. Pla nu je my ob jąć nim81
osób – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca.

Uczest ni cy pro jek tu bę dą mo gli
sko rzy stać z na stę pu ją cych form
wspar cia:
– po rad nic two za wo do we, psy cho lo -

gicz ne i spe cja li stycz ne słu żą ce
opra co wa niu In dy wi du al nej Ścież -

ki Ka rie ry Za wo do wej (IŚKZ) w ce -
lu ukie run ko wa nia in dy wi du al ne go
wspar cia pro jek to we go na kon kret -
ne in stru men ty i usłu gi ryn ku pra cy
pla no wa ne w ra mach pro jek tu,

– szko le nia za wo do we zgod ne
z IŚKZ,

– sta że za wo do we zgod ne z IŚKZ,
– zwrot/re fun da cja kosz tów prze jaz -

du do miej sca od by wa nia szko leń
i sta ży za wo do wych,

– zwrot/re fun da cja kosz tów opie ki
nad dziec kiem lub oso bą za leż ną
dla osób po no szą cych te go ty pu
kosz ty w związ ku z uczest nic twem
w dzia ła niach pro jek to wych. 

Przez ca ły okres pro jek tu je go
uczest ni cy mo gą ko rzy stać z bez płat -

ne go wspar cia Tre ne ra Ak tyw no ści
Za wo do wej, po śred ni ka pra cy – do -
rad cy, psy cho lo ga, Biu ra Pro jek tu
Pra co daw cy, któ rzy zde cy du ją się
przy jąć na staż uczest ni ka pro jek tu,
bę dą mie li moż li wość sko rzy sta nia
z re fun da cji kosz tów wy po sa że nia
sta no wi ska dla przyj mo wa ne go sta -
ży sty w kwo cie do 3 tys. zł.

– Po przej ściu ca łej ścież ki pro -
jek to wej uczest ni cy pro jek tu sta ną
się atrak cyj ni na ryn ku pra cy i zmo -
ty wo wa ni do jej pod ję cia, co dla pra -
co daw ców gwa ran to wać bę dzie po -
zy ska nie wy kwa li fi ko wa ne go i lo jal -
ne go pra cow ni ka, a w obec nych cza -
sach i re aliach ak tu al nie pa nu ją cych
na ryn ku pra cy, jest trud nym do osią -

gnię cia – pod kre śla An drzej Ma dej,
dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy
w So snow cu.

Roz po czę cie re kru ta cji uczest ni -
ków pla no wa ne jest na mie siąc li sto -
pad, a chęt ne i speł nia ją ce kry te ria
kwa li fi ku ją ce do udzia łu w pro jek cie
oso by bę dą mo gły zgła szać się
do Po wia to we go Urzę du Pra cy.

Pro jekt jest re ali zo wa ny w ra -
mach Pod dzia ła nia 7.1.1. Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go i jest współ fi nan -
so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go.

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
w Urzę dzie Pra cy i na stro nie in ter -
ne to wej:  www.pup.so sno wiec.pl.  KP

Pra cow ni cy Urzę du Miej skie go
w So snow cu nie prze pro wa dza ją
obec nie na te re nie mia sta żad nych
ba dań an kie to wych. Na le ży za cho -
wać czuj ność, w związ ku z sy gna -
ła mi, któ re do cie ra ją do UM o oso -
bach le gi ty mu ją cych się pla kiet ka -
mi z na pi sem: Urząd Miej ski

w So snow cu, któ re pró bu ją po zy -
skać od miesz kań ców in for ma cje
na te mat, m. in. sy tu acji ma te rial -
nej. W przy pad ku po ja wie nia się ta -
kich osób w do mach i miesz ka -
niach na le ży na tych miast za wia do -
mić po li cję (tel. 997) lub Straż
Miej ską (tel. 296 06 54).

W naj bliż szym cza sie moż -
na spo dzie wać się an kie te rów, któ -
rzy pro wa dzą ba da nia na po trze by
opra co wa nia Stu dium Trans por to -

we go Sub re gio nu Cen tral ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go. Oso by te le -
gi ty mu ją się iden ty fi ka to rem, któ -
re go wzór znajduje się powyżej. SK

Uwa ga na oszu stów

Centrum monitoringu w nowym miejscu
Gmi na So sno wiec roz pocz nie 1 stycz nia przy szłe -
go ro ku pro ces prze nie sie nia Cen trum Mo ni to rin -
gu ze Stra ży Miej skiej do Wy dzia łu Za rzą dza nia
Kry zy so we go. W związ ku z po wyż szym pla no wa -
ne jest prze nie sie nie Cen trum Mo ni to rin gu z ul.
War szaw skiej 1a na ul. Rzeź ni czą 12.   

– Po miesz cze nie przy ul. War szaw skiej nie
jest w sta nie po mie ścić ko lej nych ele men tów
miej skie go mo ni to rin gu, dla te go roz po czę ły się
pra ce re mon to we w po miesz cze niu przy szłe go
Cen trum Mo ni to rin gu przy ul. Rzeź ni czej 12, tak
aby speł nia ło ono wy mo gi tech nicz ne, sa ni tar ne,
bhp i by ło przy ja zne dla osób peł nią cych w nim
dy żu ry. Zmia na miej sca po zwo li rów nież

na zwięk sze nie licz by osób, któ re bę dą od po wie -
dzial ne za ob słu gę mo ni to rin gu. Za kła da my, iż
w po miesz cze niu tym bę dzie dy żu ro wał tak że dy -
żur ny po wia to we go cen trum za rzą dza nia kry zy -
so we go. Re or ga ni za cja wią że się rów nież z prze -
nie sie niem in fra struk tu ry tech nicz nej oraz prze -
szko le niem osób, któ re bę dą mia ły peł nić tam
dy żu ry – pod kre śla pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Pod ko niec 2014 ro ku, sys tem mo ni to rin gu wi -
zyj ne go So snow ca skła dał się z 18 ka mer. Pod ko -
niec 2017 ro ku sys tem mo ni to rin gu skła da się już
z 71 ka mer, dwie ka me ry zo sta ły za mon to wa ne
w 2015 ro ku, 17 ka mer zo sta ło za mon to wa nych

w 2016 ro ku, a ko lej ne 34 ka me ry zo sta ły za mon -
to wa ne w 2017 ro ku.

Wszyst kie ka me ry mon to wa ne w la tach 2016-
2017 są ka me ra mi Full HD.

W obec nym ro ku pla no wa ne jest jesz cze za -
mon to wa nie jed nej ka me ry oraz roz po czę cie prac
zwią za nych z roz bu do wą mo ni to rin gu przy ul.
Mo drze jow skiej (11 ka mer) oraz bu do wą sys te mu
mo ni to rin gu na Sta wi kach (7 ka mer).

Po re ali za cji w pierw szej po ło wie 2018 ro ku
sys te mu mo ni to rin gu przy ul. Mo drze jow skiej oraz
Sta wi kach pla no wa na jest mo der ni za cja sys te mu
wy bu do wa ne go w 2011 ro ku. Za kła da ona wy -
mia nę ka mer na ka me ry Full HD. KP
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Gmi na So sno wiec zo sta ła wy róż -
nio na w dzie wią tej edy cji na gro dy
„Krysz ta ły Prze tar gów Pu blicz -
nych 2017” za bu do wę Ogro du
Jor da now skie go wpar ku im. Jac ka
Ku ro nia wKa zi mie rzu Gór ni czym
w So snow cu.

So sno wiec zo stał wy róż nio ny
ja ko za ma wia ją cy w ka te go rii „In -
we sty cje zza kre su prze bu do wy lub
bu do wy obiek tów uży tecz no ści
pu blicz nej lub re wi ta li za cji prze -
strze ni pu blicz nej”. Wy róż nie nie
pod czas in au gu ra cji XII Fo rum
Prze tar gów Pu blicz nych w Ja -
chran ce ode brał Da riusz Piecz ka,
na czel nik Wy dzia łu In we sty cji
Miej skich Urzę du Miej skie go
w So snow cu.

– Od 9 lat ce lem na gro dy jest
pro mo cja i upo wszech nia nie sto so -
wa nia naj lep szych za sad i prak -
tyk w dzie dzi nie za mó wień pu -
blicz nych, za rów no po stro nie za -
ma wia ją cych, jak i wy ko naw ców.
Dla te go na gra dza my za da nia, któ -
re moż na sta wiać za wzór, za rów -
no pod wzglę dem po praw no ści
pro ce du ral nej, jak i ja ko ści re ali za -
cji przed się wzięć pu blicz nych.
W ten spo sób na gro dy otrzy mu ją

ogrom ne, kosz tow ne przed się -
wzię cia o zna cze niu ogól no pol -
skim, jak inie du że, ale bar dzo istot -
ne lo kal nie in we sty cje. – pod su mo -
wa ła Elż bie ta Sob czuk, re dak tor
na czel na mie sięcz ni ka „Prze tar gi
Pu blicz ne”, or ga ni za to ra na gro dy.

Pa tro nat ho no ro wy nad IX edy -
cją „Krysz ta łów Prze tar gów Pu -
blicz nych” ob ję ły na stę pu ją ce in sty -
tu cje: Mi ni ster stwo In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa, Mi ni ster stwo Roz -
wo ju, Mi ni ster stwo Śro do wi -

ska – Pod se kre tarz Sta nu Sła wo mir
Ma zu rek, Pol ska Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa, Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej i In sty tut Ba daw czy Dróg
iMo stów.  Pa tro nat me dial ny ob ję li:
Gru pa Biz nes Pol ska i mie sięcz nik
„Fi nan se Pu blicz ne”. W te go rocz -
nej edy cji zgła sza ne by ły re ali za cje
za koń czo ne mię dzy 1 sierp -
nia2016 r. a31 lip ca2017 r.  Owy -
bo rze zwy cięz ców, spo śród136 na -
de sła nych zgło szeń, zde cy do wa ła

Ka pi tu ła Na gro dy, w któ rej skład
we szli uzna ni eks per ci – au to ry te ty
w dzie dzi nie za mó wień pu blicz -
nych. Ka pi tu le prze wod ni czy -
ła  Ewa Wik to row ska – pre zes
OSKZP, a wśród po zo sta łych
człon ków zna leź li się: rad ca praw -
ny Zbi gniew Paw lak, dr Wło dzi -
mierz Dzier ża now ski, prof. An drzej
Pa na siuk, ad wo kat Grze gorz Ma -
zu rek i re dak tor Elż bie ta Sob czuk.   

To nie pierw sze wy róż nie nie dla
so sno wiec kie go Ogro du Jor da -

now skie go. W czerw cu te go ro -
ku ser wis Atrak cje Dzie cie ce. pl
spo śród 300 pla ców za baw w wo -
je wódz twie ślą skim wy róż nił 11,
a wśród nich jest znaj du ją cy się
wła śnie w Ka zi mie rzu -Gór ni -
czym.

Ogród Jor da now ski wPar ku im.
Jac ka Ku ror nia po dzie lo ny jest
na kil ka czę ści, dla dzie ci w każ -
dym wie ku. Du żą atrak cją jest
kom pleks li na riów (stre fa „śred nia -
ka”), na któ ry skła da się m. in. 10-

me tro wa wie ża. Rów nież du żą
atrak cją jest dwu wie żo wy ze staw
zkil ko ma zjeż dżal nia mi i most ka -
mi dla ma łych dzie ci. Część urzą -
dzeń jest do sto so wa na do po trzeb
dzie ci nie peł no spraw nych. W
ogro dzie znaj du je się spo ro jest
urzą dzeń spraw no ścio wych i nie -
ty po wych huś ta wek. W środ ku
ogro du, do któ re go pro wa dzą
alej ki, wy bu do wa na zo sta ła fon -
tan na, któ ra w no cy mie ni się
wie lo ma bar wa mi.

Inwestycja w parku im. Jacka Kuronia
w Kazimierzu wyróżniona

Wyróżnienie podczas inauguracji XII Forum Przetargów Publicznych w Jachrance odebrał Dariusz Pieczka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. 

zdjęcia: arc UM w Sosnowcu

Miej skie Przed się bior stwo Go -
spo dar ki Od pa da mi w So snow -
cu uzy ska ło cer ty fi kat Mi ni ster -
stwa Rol nic twa upraw nia ją cy
do wpro wa dze nia na ry nek kom -
po stu pod na zwą „Eko kom post
So sno wiec ki”.

– Nasz pro dukt „Eko kom post
So sno wiec ki” to eko lo gicz ny, or -
ga nicz ny śro dek po pra wia ją cy
wła ści wo ści gle by – mó wi Ja cek
Ga im, pre zes za rzą du MPGO
w So snow cu. Po wsta je w pro ce -
sie kom po sto wa nia od pa dów
bio de gra do wal nych, znaj du jąc
wszech stron ne za sto so wa nie
przy utrzy ma niu te re nów zie lo -
nych, ogro dów i par ków. 

– „Eko kom post So sno wiec -
ki” to efekt wy tę żo nej pra cy
nad opty ma li za cją pro ce su
prze twa rza nia od pa dów zie lo -

nych w na szej spół ce – do da je
Ja cek Ga im. W efek cie cze go
wie lo mie sięcz ne ba da nia, eks -
per ty zy, udo sko na le nia, zwień -
czył ocze ki wa ny cer ty fi kat Mi -
ni ster stwa.

Eko kom po stem bę dą dys po -
no wa ły pod mio ty ko mu nal ne
z So snow ca oraz miast ościen -
nych. Tra fi tak że do sprze da ży
de ta licz nej i hur to wej. red

„Ekokompost Sosnowiecki” z MPGO 

„Ekokompost Sosnowiecki” trafi do sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

Kompost ma poprawić właściwości gleby i będzie
zastosowany przy utrzymaniu terenów zielonych w mieście. 

zdjęcia: arc M
PG

O
 w

 Sosnow
cu



9

MIASTO

listopad 2017 nr 10

reklamareklamareklama

Ścieżki edukacyjne, budki lęgowe i kolekcje roślin 
Park prawdziwie różnorodny powstanie w Parku Kruczkowskiego 

Tak dla integracji, aktywności i przedsiębiorczości 
Trzy projekty społeczne będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Na te re nie Par ku Krucz kow skie go,
obok Eg zo ta rium, po wsta nie „Park Bio -
róż no rod no ści”. Pro jekt zo sta nie do fi -
nan so wa ny w kwo cie 3,8 mln zł z fun -
du szy PO IiŚ. W Par ku Bio róż no rod no -
ści po wsta ną oczka wod ne, po ja wią się
bud ki lę go we dla pta ków, dom ki dla
nie to pe rzy i owa dów, a tak że ro dzi me
ko lek cje ro ślin ne, m. in. ko lek cje na tu -
ra li stycz ne: ols po rzecz ko wy, łęg wierz -
bo wy, łą ka raj gra so wa, ko lek cja ro ślin
sys te ma tycz nych wzdłuż ście żek, np.
ko lek cja pa prot ni ków oraz ko lek cje te -
ma tycz ne, obej mu ją ce m. in. ro śli ny
wrzo so wa te, zio ła i ro śli ny lecz ni cze,
ro śli ny przy pra wo we, za pa cho we i ko -
lek cja la wen dy. Za mon to wa ne zo sta nie
no wo cze sne oświe tle nie, ław ki, to a le ty
oraz ta bli ce in for ma cyj ne i edu ka cyj ne.
Ogród bę dzie ogro dzo ny na tu ral ny mi
zie lo ny mi ścia na mi w for mie ży wo pło -
tów. Do dat ko wo prze wi dzia no tak że bu -
do wę cią gu pie szo -ro we ro we go, łą czą -
ce go ul. Pił sud skie go z bul wa rem Prze -
mszy.

– Pro jekt za po wia da się bar dzo cie ka -
wie. Po wsta nie ogród z no wo cze sną
i atrak cyj ną ścież ką edu ka cyj ną dla dzie -
ci i do ro słych, czę ścio wo prze pro wa dzo -
ną po drew nia nych po mo stach, aby
umoż li wić lep szą ob ser wa cję ko lek cji ro -
ślin nych – za po wia da Ar ka diusz Chę ciń -

ski, pre zy dent So snow ca. – Ogród bo ta -
nicz ny bę dzie funk cjo nal nie po łą czo ny
z Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej, któ re
po wsta nie w Eg zo ta rium. Dzię ki te mu
zo sta nie stwo rzo na moż li wość or ga ni zo -
wa nia m. in. in te re su ją cych za jęć te re no -
wych. Bo gac two na sa dzeń i upo rząd ko -

wa nie ro ślin w ko lek cjach te ma tycz nych,
a tak że bli skość la bo ra to riów w Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej oży wi ogród i po -
zwo li na na wią za nie współ pra cy ze szko -
ła mi, ośrod ka mi na uko wy mi, ko ła mi
hob by stycz ny mi. Po zwo li tak że miesz -
kań com na ak tyw ną for mę spę dza nia
cza su w ogro dzie i or ga ni za cję np.
warsz ta tów bar wier skich, per fu miar -
skich, czy ku li nar nych – do da je. 

Pra ce bu dow la ne w ra mach tej in we -
sty cji ma ją roz po cząć się w dru gim
kwar ta le przy szłe go ro ku. Przy po mnij -
my, że rów no le gle bę dzie re ali zo wa ny
pro jekt „Za głę biow ski Park Li ne ar -
ny – Re wi ta li za cja ob sza ru funk cjo no wa -
nia do li ny rze ki Prze mszy i Bry ni cy
przez roz wój te re nów zie lo nych (ZPL)”,
na re ali za cję któ re go za głę biow skie gmi -
ny (w tym gmi na So sno wiec) ma ją za -
pew nio ne do fi nan so wa nie w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go dla
wo je wódz twa ślą skie go na la ta 2014-
2020. Pro jekt skła da się z dwóch za dań.
Pierw szym z nich bę dzie prze bu do wa

Eg zo ta rium dla po trzeb utwo rze nia Cen -
trum edu ka cji eko lo gicz nej, mo der ni za -
cja bu dyn ku i nada nie mu no wych funk -
cji oraz re wi ta li za cja bio lo gicz na Par ku
Ty siąc le cia. So sno wiec mu si wy stą pić
z wnio skiem do Urzę du Mar szał kow -
skie go, wska zu ją cym za kres rze czo wy
i kosz ty nie zbęd ne do po nie sie nia w ra -
mach te go pro jek tu. Obec nie jest przy go -
to wy wa na do ku men ta cja pro jek to wa. 

W ra mach ZPL pla nu je się tak że re wi -
ta li za cję ok. 44 ha Par ku Ty siąc le cia. Ten
te ren ma się prze kształ cić w ob szar o cha -
rak te rze le śnym z ro dzi mą fau ną i flo rą.
W pla nach jest wy kar czo wa nie ga tun ków
in wa zyj nych, na sa dze nia ga tun ków ro dzi -
mych, za mon to wa nie oświe tle nia
przy głów nych ale jach i więk szej licz by
ła wek oraz ko szy na śmie ci. Je śli ba da nia
geo lo gicz ne po twier dzą za sad ność te go
po my słu, zo sta nie po głę bio ny na te re nie
par ku zbior nik wod ny i wy bu do wa ne zo -
sta ną po mo sty nad te re na mi pod mo kły -
mi. Za koń cze nie in we sty cji pla no wa ne
jest na ostat ni kwar tał 2019 r. SK

W ra mach Lo kal ne go Pro gra mu Re wi -
ta li za cji Mia sta So snow ca na la -
ta 2016 – 2023 już w przy szłym ro ku
ru szy re ali za cja trzech pro jek tów. Bę dą
to „Na sza świe tli ca – Na sze okno
na świat!, „Ak tyw ne Cen trum – Szan sa
dla Nas!” i „Miej ski Ośro dek Roz wo ju
Spo łecz ne go”. Na ich re ali za cję gmi -
na uzy ska ła w paź dzier ni ku do fi nan so -
wa nie 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 w wy so ko -
ści 3,5 mln zł. 

Pierw szy z pro jek tów „Na sza świe -
tli ca – Na sze okno na świat!” kie ro wa -
ny jest do dzie ci i mło dzie ży z dziel ni -
cy Ju liusz, gdzie wspól nie z Part ne rem,
Sto wa rzy sze niem Dom Anio łów Stró -
żów z Ka to wic, w zmo der ni zo wa nym
bu dyn ku przy uli cy Czoł gi stów 5 pro -
wa dzo na bę dzie świe tli ca śro do wi sko -
wa. 

– Pro jekt wy star tu je z po cząt -
kiem 2018 r. i po trwa 2 la ta. Pro wa dzo -

ne dzia ła nia bę dą wspie rać przede
wszyst kim roz wój spo łecz ny i edu ka cyj -
ny dzie ci w wie ku szkol nym od 7 do 14
lat – za po wia da Ra fał Ły sy, rzecz nik
pra so wy UM w So snow cu. W świe tli cy
po wsta ną 27 miej sca opie ki dzien nej dla
dzie ci. Dla naj młod szych miesz kań ców
Ju liu sza do stęp ne bę dą za ję cia roz wi ja -
ją ce kom pe ten cje in for ma tycz ne, umie -
jęt ność ucze nia się, kom pe ten cje spo -
łecz ne i oby wa tel skie, ini cja tyw ność
i przed się bior czość. Pro wa dzo ne dzia -
ła nia bę dą kon cen tro wa ły się głów nie
na na uce sa mo dziel no ści, po pra wie sto -
sun ków spo łecz nych oraz zwięk sza niu
w przy szło ści szans na ryn ku pra cy. Do -
fi nan so wa nie z EFS dla te go pro jek tu
wy nie sie 609 tys. zł.

Ko lej ne dwa pro jek ty, czy li Ak tyw -
ne Cen trum – Szan sa dla Nas! i Miej ski
Ośro dek Roz wo ju Spo łecz ne go, ma ją
wzmac niać po ten cjał miesz kań ców
Cen trum, Po go ni, Ka zi mie rza Gór ni -
cze go i Ju liu sza. Pro jek ty bę dą re ali zo -
wa ne przy wspar ciu MOPS w for mu le

pro gra mów ak tyw no ści lo kal nej – two -
rzo nych we współ pra cy z miesz kań ca -
mi. – Pro jek ty są prze zna czo ne w szcze -
gól no ści do osób wy klu czo nych lub za -
gro żo nych wy klu cze niem spo łecz nym,
czy li osób po wra ca ją cych na ry nek pra -
cy po dłu gim okre sie dez ak ty wi za cji,
szcze gól nie ko biet opie ku ją cych się
dzieć mi, osób po 50 ro ku ży cia z ni ski -
mi kwa li fi ka cja mi za wo do wy mi lub ni -
skim po zio mem wy kształ ce nia czy
osób dłu go trwa le bez ro bot nych – wy ja -
śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. 

Z ko lei pro jekt „Ak tyw ne Cen -
trum – Szan sa dla Nas!” re ali zo wa ny bę -
dzie w cen trum mia sta. Dzię ki mo der ni -
za cji bu dyn ku przy ul. Mo drze jow -
skiej 42, naj bar dziej po trze bu ją cy
po mo cy miesz kań cy dziel ni cy Cen trum,
uzy ska ją miej sce na roz wi ja nie cie ka -
wych ini cja tyw spo łecz nych, ak tyw ność
są siedz ką, prze strzeń dla funk cjo no wa -
nia grup sa mo po mo co wych i wo lon ta -
ria tu. Dzia łal ność roz pocz nie wła śnie

Cen trum Wo lon ta ria tu. Po nad to utwo -
rzo ny zo sta nie Punkt Po rad Miesz kań ca
oraz klu by ak tyw no ści dla mło dzie ży,
se nio rów i warsz ta ty opie kuń czo -wy -
cho waw cze dla ro dzin. Pro jekt otrzy mał
do fi na so wa nie w wy so ko ści 944 tys. zł.
Po dob ny pro jekt bę dzie re ali zo wa ny tak -
że dla miesz kań ców Ka zi mie rza Gór ni -
cze go oraz Ju liu sza. Wspól nie z Part ne -
rem – Sto wa rzy sze niem In sty tut Współ -
pra cy i Part ner stwa Lo kal ne go w
ramach którego po wsta nie Miej ski Ośro -
dek Roz wo ju Spo łecz ne go. Dzia ła nia
pro wa dzo ne bę dą w zmo der ni zo wa nych
po miesz cze niach Miej skie go Do mu
Kul tu ry „Ka zi mierz” oraz musz li kon -
cer to wej w par ku im. Jac ka Ku ro nia.
Pro jekt, po dob nie jak pro gram ak tyw no -
ści lo kal nej re ali zo wa ny w Cen trum,
sku pi się na wspar ciu ak tyw no ści spo -
łecz no -za wo do wej miesz kań ców dziel -
nic po trze bu ją cych po mo cy, ale i słu żyć
bę dzie po bu dze niu ak tyw no ści spo łecz -
nej wszyst kich tych miesz kań ców dziel -
nic, któ rzy mo gą i chcą dzia łać na rzecz

wzmac nia nia po ten cja łu lo kal nej spo -
łecz no ści. Po mysł zo sta nie do fi nan so wa -
ny w wy so ko ści 906 tys. zł.

War to pa mię tać, że trwa re ali za cja
pro jek tu przez Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go przy ul.
Gro ta Ro wec kie go 64 w So snow cu
pn. „Edu ka cja kro kiem do suk ce su za -
wo do we go”. Wspól nie z kra kow skim
Part ne rem – fir mą Eu ro kre ator zo sta -
ną pod nie sio ne kom pe ten cje za wo do -
we uczniów CKZiU. Pro jekt obej mu -
je kur sy pod no szą ce umie jęt no ści
i kom pe ten cje za wo do we dla 180
uczniów i 14 na uczy cie li, sta że i prak -
ty ki za wo do we, wy jaz dy stu dyj ne
na uczel nie, do radz two edu ka cyj no -
-za wo do we oraz szko le nia w za kre sie
kom pe ten cji cy fro wych, jak i do po sa -
że nie w po mo ce dy dak tycz ne pra cow -
ni w bran żach ga stro no micz no -ho te -
lar skiej oraz eko no micz no -re kla mo -
wej. Na re ali za cję te go pro jek tu
uzy ska no do fi nan so wa nie ze środ ków
EFS w wy so ko ści 1 mln zł. SK

W Parku Kruczkowskiego, obok Egzotarium, powstanie „Park Różnorodności”. 

arc UM w Sosnowcu
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Nie wahaj się 
już ani chwili, 
tylko rzuć palenie

Dlaczego należy wybrać jabłko zamiast
papierosa? Wspie ra ją spo łecz ni ków

Z oka zji „Świa to we go Dnia Rzu ca nia Pa le nia Ty to -
niu” ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej Spe cjal nej nr 2
po raz ko lej ny or ga ni zu ją kam pa nię in for ma cyj no -
-pro mo cyj ną pod ha słem „Jabł ko za miast Pa pie ro -
sa”. Ce lem te go przed się wzię cia jest edu ka cja zdro -
wot na dzie ci, mło dzie ży oraz miesz kań ców. Z ro ku
na rok ak cja za ta cza co raz szer sze krę gi, a te go rocz -
ną kam pa nię wspie ra ją tak że Urząd Mia sta, Po wia -
to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na, In sty tut
Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi sko we go,
NZOZ „Na sza Przy chod nia”, Ze spół Szkół Mu -
zycz nych i Te atr Za głę bia. 

Tym ra zem or ga ni za to rzy już 16 li sto pa da
o godz. 10.30 za pre zen tu ją w Sa li Wi do wi sko -Kon -
cer to wej „Mu za” przy ul. War szaw skiej 2 spek takl in -
te rak tyw ny z udzia łem pu blicz no ści „Sąd nad pa pie -
ro sem”. Na ła wie oskar żo nych za sią dzie wła śnie „pa -
pie ros”, a pro ku ra tor wnie sie prze ciw ko nie mu akt
oskar że nia. Sa ma pu blicz ność wcie li się w ro lę ław ni -
ków i po mo że są do wi wy dać wy rok. Ucznio wie, któ -
rzy bio rą udział w kam pa nii, przy go to wa li tak że wy -
sta wę prac pla stycz nych, któ rą bę dzie moż na oglą dać
w ZSM przy ul. Wa wel 2, jak i w NZOZ „Na sza
Przy chod nia” przy ul. Ki sie lew skie go 2 w So snow -
cu. Pra ce bę dzie moż na oglą dać od 15 do 30 li sto pa -
da. 

Fi na ło wym punk tem kam pa nii bę dzie hap pe -
ning, prze pro wa dzo ny przez uczniów w Urzę dzie
Mia sta i na tzw. „pa tel ni”, gdzie bę dzie emi to wa ny
spot, za ty tu ło wa ny „Sąd nad pa pie ro sem”. 

Miesz kań cy, już tra dy cyj nie, otrzy ma ją ulot ki
i bro szu ry in for ma cyj no -edu ka cyj ne na te mat skut -
ków pa le nia oraz za chę ca ją ce do po zby cia się na ło -
gu wraz z in for ma cją, gdzie szu kać po mo cy. Bę dą
tak że roz da wa ne jabł ka, czy li sym bol kam pa nii,
wraz z lo go So snow ca.

Pa tro nat me dial ny nad kam pa nią ob jął „Ku rier
Miej ski”. SK

Przewodnik ksenofoba już wydany
Jak POL-UKRować nasze relacje? Pokazują uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

Syl wia Ko sman

Ory gi nal ny pro jekt pod na zwą „Jak
POL -UKRo wać na sze re la cje? Pol sko -
-ukra iń ski prze wod nik kse no fo ba” zo stał
zre ali zo wa ny przez uczniów VI LO im.
Ja nu sza Kor cza ka w So snow cu oraz
Szko łę Śred nią z ukra iń skie go mia sta
Sam bor. W pro jek cie, któ ry roz po czął
się 15 paź dzier ni ka i trwał ty dzień,
udział wzię li mło dzi pa sjo na ci dzien ni -
kar stwa i lin gwi sty ki, któ rym szcze gól -
nie le ży na ser cu na wią za nie do brej,
obu stron nej współ pra cy pol sko -ukra iń -
skiej. W trak cie kil ku dnio we go po by tu,
ucznio wie i to wa rzy szą cy im opie ku no -
wie, nie mo gli na rze kać na nu dę, po nie -
waż plan wi zy ty był bar dzo na pię ty.
Wspól nie wzię li udział m. in. w ple ne -
ro wej grze miej skiej (zor ga ni zo wa nej
przez Mło dzie żo wą Ra dę Mia sta),
warsz ta tom po świę co nym za gad nie niom
pa trio ty zmu i toż sa mo ści, zwy cza jom
oraz tra dy cjom, sty lo wi ży cia w Pol sce
i na Ukra inie. Zo ba czy li tak że naj cie -
kaw sze za kąt ki Za głę bia oraz Ka to wi ce
i Kra ków. Jed nym z naj waż niej szych
wy zwań wspól ne go pro jek tu by ło zor ga -
ni zo wa nie de ba ty, za ty tu ło wa nej „Re la -
cje pol sko -ukra iń skie bez wza jem nych
uprze dzeń i ste reo ty pów”, któ ra od by ła
się w Miej skim Klu bie im. J. Kie pu ry
w So snow cu.

– Nie by ło to ła twe za da nie, ani dla
uczniów „Kor cza ka”, ani za pro szo nych
go ści z Ukra iny. Pró bo wa li śmy przed sta -
wić pol sko -ukra iń skie re la cje w ta ki spo -
sób, by unik nąć wza jem nych uprze dzeń
i ste reo ty pów, ale tak że nie kie ro wać się
prze sad nie po praw no ścią po li tycz ną, by
nie spły cić po ru sza nej pro ble ma ty -
ki – mó wi Grze gorz Szew czyk, na uczy -
ciel wie dzy o spo łe czeń stwie oraz hi sto -
rii w VI LO im. J. Kor cza ka w So snow -
cu, a za ra zem je den z uczest ni ków
pro jek tu. – Na sze na ro dy łą czą bo le sne

do świad cze nia dzie jo we, a ra ny go ją się
przez ca łe po ko le nia. Tym bar dziej cie -
szą wy ni ki son dy, któ rą na sze uczen ni ce
przeprowadziły wśród miesz kań ców So -
snow ca. Po twier dza ją one, że lu bi my
i ce ni my Ukra iń ców oraz co raz le piej się
zna my. Nie ba ga tel ną ro lę od gry wa
w tym pro ce sie zna czą cy udział Ukra iń -
ców na na szym ryn ku pra cy, a tak że sta -
le ro sną ce gro no mło dzie ży ukra iń skiej
de cy du ją cej się na stu dio wa nie wła śnie
w Pol sce. Co za tem kła dzie się cie niem
na na szych re la cjach? Lek tu ra pra sy, fo -

rów in ter ne to wych oraz szcze gó ło wa ob -
ser wa cja i ana li za bi la te ral nych sto sun -
ków po mię dzy na szy mi pań stwa mi, zda -
ją się naj czę ściej ogni sko wać w jed nym
punk cie: wciąż nie za mknię tej, krwa wej
kar cie hi sto rii, na któ rą skła da się tzw.
rzeź wo łyń ska oraz czyst ka et nicz -
na na te ry to rium Ga li cji Wschod niej,
w po sta ci be stial skie go lu do bój stwa do -
ko na ne go przez od dzia ły OUN oraz
UPA. Ży wię jed nak na dzie ję, że co raz
czę ściej w na szych szko łach bę dzie
moż na z suk ce sem re ali zo wać po dob ne

pro jek ty pol sko -ukra iń skie; ta kie, któ re
bę dą prze ła my wać wza jem ne ste reo ty py
i to wa rzy szą cą im nie uf ność na rzecz
do brych i bli skich re la cji po mię dzy na -
szy mi dwo ma na ro da mi – pod su mo wał.

Po kło siem pro jek tu jest e -pu bli ka cja
„Pol sko -ukra iń ski prze wod nik kse no fo -
ba” – po ucza ją ce spoj rze nie na ty po we
za cho wa nia, wa dy i za le ty dwóch na ro -
dów. Pro jekt zo stał sfi nan so wa ny przez
Pol sko -Ukra iń ską Ra dę Wy mia ny Mło -
dzie ży i był współ fi nan so wa ny przez
Urząd Miej ski w So snow cu.
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Dzięki wspólnemu projektowi uczniowie „Korczaka” i ich rówieśnicy z Ukrainy mogli nie tylko lepiej poznać i zrozumieć wspólną historię, a także się zaprzyjaźnić. 

Bez płat ne szko le nia dla or ga ni za cji po za rzą do wych, a tak że dla lo kal nych ani -
ma to rów spo łecz nych i wo lon ta riu szy od by ły się już po raz ko lej ny 14 i 15 paź -
dzier ni ka w Cen trum Wo lon ta ria tu przy Pla cu Ko ściusz ki 5 w So snow cu. – Do -
ce nia my to, co dzie je się na lo kal nym, spo łecz nym grun cie, moc no ki bi cu je my
wszel kim ak cjom spo łecz nym, a w szcze gól no ści oso bom, któ re te ak cje ini cju -
ją. Or ga ni zo wa ne przez nas szko le nia są de dy ko wa ne wła śnie im – mó wi Ka ta -
rzy na Kar bow ni czek z So sno wiec kie go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do -
wych. – Je śli dzia ła cie spo łecz nie, my śli cie o roz po czę ciu pra cy z ma ły mi gru -
pa mi lo kal ny mi bądź pla nu je cie za an ga żo wać się w wo lon ta riat, po ka że my
wam jak to zro bić – do da je. Pod czas dwóch in ten syw nych dni warsz ta to wych
uczest ni cy mie li oka zję za zna jo mić się z me to dy ką pra cy w gru pie, po znać
tech ni ki pla sty ko te ra pii, mu zy ko te ra pii, cho re ogra fii i te atro te ra pii, a wszyst ko
to z udzia łem in te rak tyw nych me tod na ucza nia. 

Wszyst kich za in te re so wa nych wo lon ta ria tem za chę ca my do kon tak tu pod nr
tel. 032 296 10 14. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie:
http://www.cw.wspar cie.so sno wiec.pl. SK

Szkolenia dla członków organizacji pozarządowych cieszyły się
dużą popularnością. 

Pamiątkowe zdjęcie uczniów i wolontariuszy po wspólnych zajęciach. 
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Gru pa wo lon ta riu szy ze Sta nów Zjed no czo nych 12
paź dzier ni ka prze pro wa dzi ła warsz ta ty ję zy ko we
w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych nr 3. Przy uży -
ciu no wo cze snych tech no lo gii ucznio wie gim na zjum
i li ceum mo gli za po znać się z hi sto rią, geo gra fią i kul -
tu rą naj mniej sze go sta nu USA zbli żo ne go kli ma tycz -
nie do Pol ski sta nu Mas sa chu setts i sły ną ce go z fut -
bo lu ame ry kań skie go sta nu Mi chi gan. Mło dzież mo -

gła w prak ty ce wy ko rzy stać swo ją zna jo mość ję zy ka
an giel skie go, prze ła mać ba rie ry i do wie dzieć się wie -
lu cie ka wo stek z ame ry kań skie go świa ta spor tu. Był
rów nież czas na swo bod ną dys ku sję w ku lu arach.
Gru pa z USA by ła pod du żym wra że niem za rów no
szko ły, jak i uczniów i za pew ni ła, że do ło ży sta rań,
aby po now nie po ja wić się w Szko le Mi strzo stwa
Spor to we go. SK

Ame ry kań cy wo lon ta riu sze w Pru sie Postawili na słońce
i zostali nagrodzeni
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Gru pa uczniów z Tech ni kum nr 2 Ar chi tek -
to nicz no -Bu dow la ne go w CKZiU w So -
snow cu re ali zo wa ła dwu eta po wy, ogól no pol -
ski pro gram kon kur su „Po staw na słoń ce”
w ubie głym ro ku szkol nym. Przez ostat nie
mie sią ce ucznio wie pod opie ką Mar ty ni ki
Bul kow skiej po dej mo wa li dzia ła nia po pu la -
ry zu ją ce wie dzę do ty czą cą ko rzy ści pły ną -
cych z od na wial nych źró deł ener gii, ze szcze -
gól nym na ci skiem na fo to wol ta ikę. Ich pra ca
zo sta ła do ce nio na przez ko mi sję kon kur so -
wą, cze go wy ra zem by ły na gro dy rze czo we,
któ re ucznio wie wraz z dy rek to rem Ja nu -
szem Ma zu rem  ode bra li w paź dzier ni -
ku pod czas ga li w Mi ni ster stwie Śro do wi -
ska. – Obec nie mło dzież weź mie
udział w kon fe ren cji dla dy rek to rów i na -
uczy cie li szkół za wo do wych oraz na uczy cie li
przed się bior czo ści i ochro ny śro do wi ska, stu -
den tów i mło dzie ży szkół po nad gim na zjal -
nych w ra mach Świa to we go Ty go dnia Przed -
się bior czo ści -za po wie dzia ła Ewa Bar to siń -
ska, wi ce dy rek tor ka CKZiU.   SK
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Rodzinne spotkania z kinem „Muza”

Jazzowa uczta w jesienny
wieczór 

Magiczne święta Emmy i Kacpra  

Bry tyj ski pia ni sta jaz zo wy, kom -
po zy tor, wo ka li sta oraz au tor tek -
stów, czy li An tho ny Strong, wy stą -
pi 21 li sto pa da w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za”. W kom -
po zy cjach Stron ga sły chać wpływ
kla sy ków jaz zo wych, a je go gra
na for te pia nie opie ra się na ogrom -
nej wie dzy na te mat swin gu Wyn -
to na Kel ly, Osca ra Pe ter so na czy
Bil la Evan sa. Je go głos i swin gu ją -
cy styl gry na for te pia nie to praw -
dzi wa mu zycz na uczta, któ rą do -
ce nia pu blicz ność z ca łe go świa ta.
Wcze sne la ta ar ty sta spę dził
w trzech wio dą cych szko łach mu -
zycz nych w An glii. Naj pierw stu -
dio wał grę na for te pia nie kla sycz -
nym, a osta tecz nie od dał się mu -
zy ce jaz zo wej.   Od cza su wy da nia
je go de biu tanc kie go al bu mu
w 2013 r., przez sa mą bry tyj ską
pra sę zo stał uzna ny za „ogrom ny
ta lent, z wszel ki mi za dat ka mi

na ko lej ną, obok Ja mie go Cul lu ma
i Mi cha ela Bublé, gwiaz dę pan te -
onu współ cze sne go re tro -jaz zu.”
Wy stą pił przed le gen dar nym BB
Kin giem i wy dał mi nial bum, któ -
ry do tarł na pierw sze miej sce bry -
tyj skiej li sty prze bo jów jaz zo wych.
Wo ka li sta i pia ni sta An tho ny
Strong wzbu dził za in te re so wa nie
naj bar dziej zna czą cych wy twór ni
mu zycz nych na świe cie. A al bum
„Step ping Out” zna lazł się
na pierw szym miej scu ame ry kań -
skiej sta cji iTu nes Jazz Charts.

Sta le wzbo ga ca tra sę kon cer to -
wą, któ ra do tej po ry do tar ła do 26
kra jów na 4 kon ty nen tach. Kon -
cert roz pocz nie się o godz. 18.00.
Bi le ty są w ce nie 50 i 70 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

Czy bę dą to ma gicz ne świę ta
Kac pra i Em my? Bo ha te ro wie
zro bią wszyst ko, co w ich mo -
cy, by tak się wła śnie sta ło.
Już 19 li sto pa da w ki nie „Mu -
za” dzie cia ki bę dą mo gły śle -
dzić przy go dy przed szko la -
ków, czy li Em my, któ ra po sta -
na wia in ter we nio wać u sa me go
Świę te go Mi ko ła ja i pro sić
o to, by spadł śnieg i Kac pra,
któ ry chce zro bić wszyst ko, by
nad cho dzą ce świę ta by ły wy -
jąt ko we – ma gicz ne, ro dzin ne
i za śnie żo ne. Czy ich plan się
po wie dzie? „Ma gicz ne świę ta
Kac pra i Em my”  po wsta ły
na pod sta wie be st sel le ro wych
szwedz kich ksią żek au tor stwa
Tor Åge Bring sværd i An ne G.
Holt. Film mo gą oglą dać dzie -
cia ki po ukoń cze niu czwar te go
ro ku ży cia. Bi le ty są w ce -
nie 5 zł. Se ans roz pocz nie się
o godz. 16.00. Bi le ty są 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.
To nie ko niec nie spo dzia nek.
Po se an sie fil mo wym dla
wszyst kich chęt nych od bę dą
się warsz ta ty ro dzin ne, w cza -
sie któ rych dzię ki za ba wie
i wy obraź ni spo tka się na sza
do ro słość i dzie ciń stwo. Pre -
zen ty bę dą spa dać z nie ba,
a z re ni fe rem bę dzie moż na za -
grać w ber ka… Za ję cia po pro -
wa dzi Mar cin Drza zga, pe da -
gog, tre ner warsz ta tu psy cho -
edu ka cyj ne go, re ży ser te atru
dzie ci i mło dzie ży PWST we
Wro cła wiu, wy kła dow ca aka -
de mic ki, a pry wat nie mąż, ta ta
i wła ści ciel dwóch psów.
Warsz ta ty prze zna czo ne są dla
dzie ci w wie ku od 5 do 9 lat
oraz ich ro dzi ców. Po trwa ją
oko ło 60 mi nut i kosz tu ją 5 zł.
Licz ba miejsc na warsz ta ty jest
ogra ni czo na (maksymalnie 30
osób).  Ko niecz na jest wcze -
śniej sza re zer wa cja miejsc
pod nr te le fo nu: 32 788-33-60
(se kre ta riat Miej skie go Klu bu
im. Ja na Kie pu ry). SK

To masz Ko stro – po cho dzą cy
z Cho rzo wa, a miesz ka ją cy w So -
snow cu dzien ni karz, wie lo let ni
re dak tor pro wa dzą cy ma ga zy nu
kul tu ral ne go „SO SNart”, pro mu -
ją cy m. in. mło dych twór ców, au -
tor ksią żek o te ma ty ce re gio nal -
nej, bę dzie go ściem 14 li sto pa da
Miej skiej Biblioteki Publicznej
w So snow cu (fi lia nr 1, Śro du la,
ul. J. Kos sa ka 10A). Bę dzie pro -
mo wał swo ją naj now szą pu bli ka -
cję „Za głę bie, któ re go nie ma”.
Au tor pro po nu je no stal gicz ny

spa cer po czte rech mia sta Za głę -
bia Dą brow skie go. 

Nie ma już szy bów wy do byw -
czych, wiel kich pie ców, ko mi -
nów, drew nia nych cze ladz kich
i bę dziń skich dom ków. Zo sta ły
za to wspo mnie nia i zdję cia, któ re
prze nio są star szych czy tel ni ków
w daw ne cza sy i przy po mną
okres dzie ciń stwa, a tym młod -
szym po ka żą, jak daw niej wy glą -
da ło Za głę bie. Spo tka nie roz -
pocz nie się o godz. 18.00. Wstęp
wol ny. SK

Sentymentalny spacer po Zagłębiu 

Wej rze nia po ety 
So sno wi cza nin po eta Je rzy Lu -
cjan Woź niak bę dzie 9 li sto pa da
go ściem Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w So snow cu (fi lia nr 20,
Sta ry So sno wiec, ul. Pił sud skie -
go 19). 

De biu to wał wka to wic kich „Po -
glą dach” w ro ku 1983. Pu bli ko wał
wier sze w „Ty go dni ku Kul tu ral -
nym”, „Po ezji”, „Mie sięcz ni ku Li -
te rac kim”, „Pi śmie Li te rac ko -Ar ty -
stycz nym”, „Ak cen cie”, „Ślą sku”,
„Po gra ni czach”, „Akan cie”, „To po -
sie”. Wy dał to mi ki po etyc kie:
„Pod skó rą” (1991), „Ró zga świa -
tła” (1991), „Sze lest cza su” (1993),
„Z oczu biel mo z ser ca strach”
(1998), „W Ta trach” (2001, 2013),
„Ko ro wa nie po ko ry” (2003), „Sa -
mot ność ko ta” (2005), „Śli mak
naas fal cie” (2009), „Cię żar cie nia”
(2014), „Drze wa przy dro dze”
(2014), „Wej rze nia” (2017).

Opo wia da nia i ese je dru ko wał
w „Ze szy tach Li te rac kich”, „Po -
gra ni czach”, „Ślą sku”, „Akan -
cie”, „Ku rie rze Li te rac kim”,
„SO SNar cie”. Obec ny w an to lo -

gii „Ta try i po eci”, wy da nej w ko -
edy cji Bi blio te ki Na ro do wej
i Pań stwo we go In sty tu tu Wy daw -
ni cze go, a tak że w an to lo giach:
„Za głę bie po etów” i „Pi sa rze
z Za głę bia” oraz w kil ku al ma na -
chach po kon kur so wych.

Zdo był jed no z pię ciu rów no -
rzęd nych wy róż nień w kon kur sie
na pa stisz Her ber tow ski, zor ga ni -
zo wa ny przez szcze ciń ski dwu -
mie sięcz nik kul tu ral ny „Po gra ni -
cza”.

W 2015 r. zo stał lau re atem
Na gro dy Ar ty stycz nej Mia sta So -
snow ca za ca ło kształt twór czo ści.
Pod czas spo tka nia au tor skie go
z po etą od bę dzie się pro mo cja
naj now sze go to mi ka „Wej rze nia”,
któ ry zo stał wy da ny dzię ki
współ pra cy z Wy dzia łem Kul tu ry
Urzę du Miej skie go w So snow cu
oraz Miej skim Do mem Kul tu ry
„Ka zi mierz” w So snow cu – (So -
sno wiec ki Pro gram Wspie ra nia
Ini cja tyw Kul tu ral nych). Po czą -
tek spo tka nia o godz. 17.00.
Wstęp wol ny. red

Ze spół „Po pa rze ni Ka wą Trzy”,
któ ry two rzą dzien ni ka rze
i współ pra cow ni cy naj więk -
szych pol skich sta cji ra dio wych
i te le wi zyj nych, już 3 grud nia
wy stą pi na sce nie Pa ła cu Kul tu -
ry Za głę bia w Dą bro wie Gór ni -
czej. Prze bo jo wi dzien ni ka rze,
za in spi ro wa ni twór czo ścią ro syj -
skiej su per gru py „Le nin grad”
i ukra iń skiej „5Niz za”, za wią za li
w 2005 r. gru pę, któ ra eks pe ry -
men tu je z ga tun kiem mu zycz -
nym, opar tym na mu zy ce ska
z do miesz ka mi roc ka, punk
i swin gu. W 2011 r. uka za ła się
na ryn ku pierw sza pły ta „PKT”
pod na zwą „Mu scu lus Cre ma -
ster”. Da ta jej wy da nia zbie ga ła
się ze spek ta ku lar nym suk ce sem
gru py na „So pot Fe sti wal Top
Tren dy”, gdzie „Po pa rze ni” zdo -
by li jed ną z trzech pre sti żo wych
na gród za „Ka wa łek do tań ca”.
Zwy cię stwo na Fe sti wa lu „Prze -
bo jem na an te nę” w Haj nów ce,

wy stę py na Fe sti wa lu Pio sen ki
Ro syj skiej w Zie lo nej Gó rze czy
też Reg gae Fe sti wa lu w Ostró -
dzie świad czą o tym, jak
wszech stron na jest ich mu zy ka
i re per tu ar. Sa mi okre śla ją ją ja -
ko „bie siad ne ska” z prze śmiew -
czy mi tek sta mi o hu lasz czym
ży ciu i mi ło ści. Bi le ty kosz tu -
ją 70, 80 i 90 zł. Kon cert roz -
pocz nie się o godz. 17.00. SK

SKŁAD ZESPOŁU:
Krzysztof Zasada – gitara, wokal
Roman Osica – lider wokal, saksofon
altowy
Wojtek Jagielski – perkusja 
Marian Hilla – saksofon tenorowy,
saksofon barytonowy, chórki
Krzyś Tomaszewski – trąbka,
flugelhorn, tuba, akordeon, chórki
Jacek Kret – puzon, wokal
Mariusz Gierszewski – bas 
Oficjalna strona zespołu: 
www.poparzeni.pl

Hulaszczo o życiu i miłości, czyli
Poparzeni grają i śpiewają 

Dla Czytelników „Kuriera Miejskiego” przygotowaliśmy jedno podwójne
zaproszenie, do odbioru w naszej redakcji. 

So sno wiec ki ze spół Eier po sta no -
wił wziąć spra wy we wła sne rę ce.
Trwa ak cja na por ta lu Po lak Po tra -
fi (https://po lak po tra fi. pl/pro -
jekt/eier -trze cia -ply ta), na któ rej
mu zy cy zbie ra ją pieniądze na wy -
da nie no we go al bu mu.

Po pu lar ne ostat nio zbiór ki
spo łecz ne umoż li wia ją ma ło
zna nym ar ty stom na re ali za cję
po my słów, któ re do tych czas czę -
sto, ze wzglę du na brak środ ków
prze pa da ły w szu fla dach.

Za ło że nie zbiór ki jest pro ste:
wspie ra ją cy akcję, w za mian
za wspar cie, do sta je wy bra ną na -
gro dę. W ra mach ak cji moż -
na „ku pić” pły tę, ko szul kę, bi let
na kon cert itp., a gdy zo sta nie
uzbie ra na za ło żo na kwo ta, na -
gro da do star cza na jest do wspie -
ra ją ce go. Je śli nie uda się uzbie -

rać wy star cza ją cej ilo ści środ -
ków, pie nią dze wra ca ją na kon to
wspie ra ją cych.

Ze spół Eier to so sno wiec ka
gru pa za ło żo na 2009 r.  Ze -
spół gra me lo dyj ny rock z dam -
skim cha ry zma tycz nym wo ka -
lem. Tek sty ze spo łu pi sa ne są
w ję zy ku pol skim. Gru pa wy da -
ła de biu tanc ką pły tę „Eier” 2011
r. oraz al bum „Ilu zjo ni sta”
w 2013 r. Eier lu bi kon cer to wać
i kil ku krot nie na gra dza ny był
róż ny mi na gro da mi na fe sti wa -
lach. KP

SKŁAD ZESPOŁU:
Grażyna Machura – wokal
Andrzej Garnek – gitara
Karol Fujarki – gitara
Alek Kita – bas
Piotr Kowalski – perkusja

So sno wiec ki ze spół zbie ra 
na wy da nie pły ty

ar
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Członkowie zespołu Eier liczą na wsparcie. 
„Biesiadne ska”, czyli tak naprawdę dobra zabawa. 

Szykuje się wielka gratka dla miłośników jazzu.

Emma i Kacper tym razem będą ratować święta. 

Wer ni saż fo to gra ficz ny au tor ki Gra -
ży ny Bia lik, za ty tu ło wa ny „Szla kiem
kul tu ry ży dow skiej po Za głę biu Dą -
brow skim”, od bę dzie się 30 li sto pa da
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
w So snow cu (Fi lia nr 5, ul. Ma li -
ny 39). To wa rzy szyć mu bę dzie pre -
lek cja pro wa dzo na przez hi sto ry ka
Mo ni kę Kem pa rę. Wy sta wę, któ ra po -
wsta ła dzię ki po mo cy Miej skie go Do -
mu Kul tu ry „Ka zi mierz” w ra mach
So sno wiec kie go Pro gra mu Wspie ra -
nia Ini cja tyw Kul tu ral nych, bę dzie
moż na oglą dać do 14 grud nia. Wer ni -
saż roz pocz nie się o godz. 15.30. red

Na tro pach kul tu ry ży dow skiej w Za głę biu 

arc

arc

arc

arc
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PIERWSZY Z CZTERECH
OCZYSZCZACZY POWIETRZA
W OSTATNIM DNIU PAŹDZIERNIKA
TRAFIŁ DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 47 PRZY UL.
PIŁSUDSKIEGO W SOSNOWCU.
WSZYSTKO DZIĘKI TEMU, ŻE
SOSNOWIEC NALEŻY
DO GRONA MIAST, KTÓRE ZDOBYŁY
NAJWIĘCEJ GŁOSÓW
W PLEBISCYCIE TOWARZYSZĄCYM
„KONKURSOWI Z KLIMATEM”,
ORGANIZOWANYM PRZEZ TAURON. 

„Kon kurs z kli ma tem” oraz to wa -
rzy szą cy mu ple bi scyt dla gmin
był jed nym z ele men tów pro gra -
mu „Od dy chaj Po wie trzem”. Ce -
lem przed się wzię cia jest zwięk -
sza nie wie dzy na te mat przy czyn
za nie czysz cze nia po wie trza
i spo so bów ochro ny śro do wi ska.
Kon kurs skła dał się 13 ty go dnio -
wych rund. Każ dy uczest nik
mógł zgło sić aż 13 po my słów
na to, jak dbać o czy ste po wie -
trze. Spo śród na de sła nych prac
ko mi sja kon kur so wa wy bra ła te
naj cie kaw sze, a do ich au to rów
tra fi ły na gro dy, czy li czuj ni ki
cza du. W pu li kon kur su do roz -
da nia by ło łącz nie 5400 ta kich
urzą dzeń.

– Dzię ku ję miesz kań com, bo
gdy by nie ich gło sy, przed szko la
nie do sta ły by tych urzą dzeń. Ich
po sta wa świad czy o tym, że ja -
kość po wie trza, śro do wi ska,
w któ rym na co dzień funk cjo nu -
ją, nie jest im obo jęt na. To cie szy.
W tym miej scu war to przy po -

mnieć, że w wio sną bie żą ce go
ro ku w ak cji „Pol ska Od dy cha
z Air ly” miesz kań cy wy wal czy li
dla So snow ca czuj ni ki smo -
gu – pod kre śla Ar ka diusz Chę -
ciń ski,  pre zy dent So snow -
ca. –  Po sta wa so sno wi czan
w kwe stii ja ko ści po wie trza jest
na praw dę bu du ją ca. Świad czy
o tym tak że za in te re so wa nie wy -
mia ną pie cy na bar dziej eko lo -

gicz ne. W związ ku z du żym za -
in te re so wa niem w tym ro ku
zwięk szy li śmy do ta cję na ten cel
z 500 tys. zł na 2,3 mln zł – do dał
pre zy dent So snow ca.

Każ dy uczest nik, zgła sza jąc
swo je po my sły wal ki o czy ste po -
wie trze, mógł za gło so wać na jed -
ną spo śród po nad 260 gmin po ło -
żo nych na te re nie wo je wódz twa
ma ło pol skie go, ślą skie go, dol no -

ślą skie go lub opol skie go. Te gmi -
ny, któ re otrzy ma ły naj wię cej
gło sów, do sta ną po czte ry
oczysz cza cze po wie trza. Każ dy
jest wart oko ło 2,5 tys. zł brut to.
Po zo sta łe urzą dze nia tra fią
do Przed szko la Miej skie go nr 12
przy ul. Mo ścic kie go, Przed szko -
la Miej skie go nr 15 (ul. Ki liń skie -
go) i Przed szko la Miej skie go
nr 30 (ul. Urba no wi cza). SK

W na gro dę oczysz cza cze po wie trza 

Pierwszy z oczyszczaczy został zainstalowany już w Przedszkolu Miejskim nr 47. 

Maciej Łydek
To by ła wy jąt ko wa lek cja te ni sa.
Wy cho wan ko wie Ze spo łu Opie -
kuń czo – Wy cho waw cze go  nr 1
i nr 3 w So snow cu na uki po bie ra li
od nie by le ko go, bo od zna ko mi -
tej te ni sist ki, so sno wi czan ki Pau li
Ka ni. 

Ka nia, ma ją ca na swo im kon -
cie ty tu ły mi strzy ni Pol ski, za rów -
no w grze po je dyn czej i dru ży no -
wej, z wy cho wan ka mi ZOW nr 3
spo tka ła się na obiek cie przy Al.
Mi rec kie go. Część prak tycz ną
po prze dzi ło spo tka nie z re pre zen -
tant ką Pol ski, któ ra opo wia da ła
mło dym so sno wi cza nom o swo jej
ka rie rze, po cząt kach przy go dy
z te ni sem, a tak że o ży ciu pry wat -
nym. – Py taj cie śmia ło, nie ma
py tań, na któ re nie od po -
wiem – mó wi ła z uśmie chem
Pau la Ka nia.

Na uczest nicz kę olim pia dy
w Rio de Ja ne iro w 2016 r. cze ka -

ła mi ła nie spo dzian ka. W związ -
ku z fak tem, że do spo tka nia do -
szło 6 li sto pa da, a więc w dniu
uro dzin na szej mi strzy ni, nie za -
bra kło bu kie tu kwia tów i pre zen -
tów przy go to wa nych przez mło -
dzież.

Po tem przy szedł czas
na część prak tycz ną i krót ki, ale
in ten syw ny kurs na uki gry w te -
ni sa. – Gdy tyl ko czas po zwa la,
chęt nie bio rę udział w ta kich ak -
cjach. Mam na dzie ję, że mo że
ko goś za chę cę do upra wia nia te -
go spor tu. Trud ne go, uczą ce go
du żej po ko ry, ale za ra zem bar -
dzo pięk ne go – pod kre śla ła pod -
czas za jęć te ni sist ka.

– Bar dzo dzię ku ję pa ni Pau li
za to, że zna la zła czas dla na szych
pod opiecz nych. Lek cja z mi -
strzem to jest coś – nie kry ła ra do -
ści Ka ta rzy na In dy ka, dy rek tor
ZOW nr 3. KP

Tenisowa lekcja z mistrzynią

Paula Kania spotkała się z wychowankami ZOW nr 1 i 3. 
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ZDROWIE

Lek. med. Monika Blacha-Prokop,
specjalista chorób wewnętrznych,
diabetolog, p.o. kierownika
Oddziału Chorób Wewnętrznych III
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o., radzi, jak uniknąć
zarażenia żółtaczką i jak ją
pokonać

Wiruso we za pa le nie wą tro by wy wo ły -
wa ne jest przez wi rus za pa le nia wą tro -
by ty pu A (HAV), któ ry po wnik nię ciu
do or ga ni zmu do cie ra do wą tro by, gdzie
za czy na się mno żyć, do pro wa dza jąc
do jej uszko dze nia. Okres wy lę ga nia wy -
no si za zwy czaj 21-50 dni. Cho ra oso ba
mo że za ra żać 1-2 ty go dnie przed wy stą -

pie niem ob ja wów kli nicz nych i oko ło 7
dni po ich wy stą pie niu, kie dy to wi rus
w du żych ilo ściach wy da la ny jest z ka -
łem. Je dy nym re zer wu arem wi ru sa są
lu dzie.

Do za ka że nia wi ru sem do cho dzi naj -
czę ściej dro gą po kar mo wą po spo ży ciu
za ka żo nej wo dy, ska żo nej żyw no ści, np.
mię sa, wa rzyw, owo ców, któ re wcze -
śniej zo sta ły umy te w za nie czysz czo nej
wy da li na mi wo dzie, spo ży wa nie owo -
ców mo rza, zwłasz cza sko ru pia ków
i su ro wych ostryg. Do in nych, cho ciaż
rzad szych czyn ni ków ry zy ka, mo że my
rów nież za li czyć: bez po śred ni kon takt
z oso bą za ka żo ną, głów nie znaj du ją cą
się w okre sie bez ob ja wo wym i ty dzień
po wy stą pie niu ob ja wów, kon takt do -
mo wy lub za wo do wy z dzieć mi uczęsz -
cza ją cy mi do żłob ka lub przed szko la,
ką piel w za ka żo nej wo dzie, sto sun ki ho -
mo sek su al ne, usu wa nie od pa dów ko -
mu nal nych oraz pra ca przy kon ser wa cji
urzą dzeń do te go słu żą cych, za ka żo ne
igły nar ko ma nów.

Naj bar dziej na ra że ni na za ka że nie
są: pra cow ni cy oczysz czal ni ście ków,
pra cow ni cy zaj mu ją cy się ka na li za cją,
wszy scy któ rzy na co dzień ma ją kon -
takt z nie czy sto ścia mi, pra cow ni cy
ochro ny zdro wia szkół czy żłob ków, oso -
by wy jeż dża ją ce do kra ju en de micz ne -
go wy stę po wa nia, np. ba sen Mo rza
Śród ziem ne go, kra je Eu ro py Wschod -
niej i Ro sji, kra je Afry ki, Ame ry ki Po łu -
dnio wej, Cen tral nej i Azji.

Cho ro ba mo że prze bie gać bez ob ja -
wo wo, sub kli nicz nie (szcze gól nie u dzie -

ci – 90 pro cent przy pad ków) lub ob ja -
wo wo, czy li z żół tacz ką. Do naj częst -
szych ob ja wów zgła sza nych przez pa -
cjen ta na le żą: męcz li wość, brak ape ty -
tu, nud no ści, wy mio ty, bó le mię śni i sta -
wów, pod wyż sze nie tem pe ra tu ry, świąd
skó ry, bó le brzu cha, bie gun ka, od bar -
wie nie stol ca, ściem nie nie mo czu, za żół -
ce nie biał kó wek oraz po włok skór nych.
U osób z wcze śniej szym uszko dze niem
wą tro by moż li we jest wy stą pie nie po -
sta ci pio ru nu ją ce go za pa le nia wą tro by
prze bie ga ją ce go z jej ostrą nie wy dol no -
ścią. Cięż szy prze bieg ob ser wo wa ny
jest rów nież u osób nie do ży wio nych
oraz po 50 ro ku ży cia. Ob ja wy ostre
ustę pu ją zwy kle po kil ku dniach, a nie -
pra wi dło we wy ni ki ba dań la bo ra to ryj -
nych (zwięk szo na ak tyw ność trans ami -
naz), utrzy mu ją się prze cięt nie przez 3-
4 ty go dnie. U pa cjen tów z żół tacz ką
cho ro ba trwa śred nio 6 ty go dni i bar dzo
rzad ko ob ja wy utrzy mu ją się po wy żej 3
mie się cy. U nie wiel kiej gru py pa cjen tów,
tj. 15 pro cent, ob ja wy na wra ca ją lub
utrzy mu ją się cią gle przez 6 do 9 mie się -
cy. Za pa le nie wą tro by ty pu A nie wy wo -
łu je prze wle kłe go za pa le nia wą tro by.
W nie po wi kła nym WZW ty pu A peł ny po -
wrót do nor mal nej ak tyw no ści ży cio wej
i pra cy na stę pu je w cza sie po ni żej 6
mie się cy.

Ba da nia mi po moc ni czy mi sto so wa -
ny mi w dia gno sty ce tej jed nost ki cho ro -
bo wej są ba da nia la bo ra to ryj ne, zwięk -
szo na ak tyw ność trans ami naz (ALT,
AST), zwięk szo ne stę że nie bi li ru bi ny
i w nie któ rych po sta ciach wzrost ak tyw -

no ści fos fa ta zy za sa do wej - ALP i gam -
ma - glu ta my lo tran pep ty ta zy - GGTP oraz
se ro lo gicz ne: prze ciw cia ła IgM an ty -
-HAV w su ro wi cy krwi (po ja wia ją
się 18 – 41 dni po za ka że niu), któ rych
obec ność świad czy o świe żym za ka że -
niu. Prze ciw cia ła tej kla sy mo gą być wy -
kry wal ne do 4-6 mie się cy i stop nio wo
ich miej sce zaj mu ją prze ciw cia ła IgG an -
ty -HAV, któ re utrzy mu ją się do koń ca ży -
cia. Po ustą pie niu okre su ostre go cho -
ro by za le ca się kon tro lę trans ami naz co
mie siąc do cza su nor ma li za cji wy ni ków. 

Nie ma przy czy no we go le cze nia tej
jed nost ki cho ro bo wej. W cięż szych przy -
pad kach ko niecz na mo że być ho spi ta li -
za cja w ce lu utrzy ma nia pra wi dło we go
od ży wie nia i na wod nie nia. Die ta po win -
na za wie rać ła two przy swa jal ne wę glo -
wo da ny, 10-20 pro cent tłusz czu i oko -
ło 10 pro cent biał ka i na le ży ją stop nio -
wo roz sze rzać wraz z po stę pem zdro -
wie nia do 6 mie się cy. W tym okre sie
obo wią zu je cał ko wi ty za kaz spo ży wa -
nia al ko ho lu, a je go ogra ni cze nie
do oko ło 12 mie się cy. W okre sie ostrym
cho ro by na le ży uni kać tak że le ków me -
ta bo li zo wa nych w wą tro bie.

Po wi kła nia cho ro by wy stę pu ją nie -
zwy kle rzad ko po ni żej 0.2 pro cent przy -
pad ków, naj czę ściej u osób po 50 ro ku
ży cia i z prze wle kłą cho ro bą wą tro by
o in nej przy czy nie. Mo że u nich wy stą pić
pio ru nu ją ce za pa le nie wą tro by z jej ostrą
nie wy dol no ścią, uszko dze nie ne rek au -
to im mu no lo gicz ne za pa le nie wą tro by.

Za po bie gać cho ro bie mo że my
w spo sób swo isty i nie swo isty. Nie swo -

isty to ści sła hi gie na rąk. W cią gu ty go -
dnia po wy stą pie niu ob ja wów cho ry nie
po wi nien przy go to wy wać po sił ków dla
in nych ani po dej mo wać kon tak tów sek -
su al nych. Na le ży ob jąć nad zo rem le kar -
skim oso by, któ re mia ły kon takt z cho -
rym dwa ty go dnie przed roz wo jem ob -
ja wów i ty dzień po ich wy stą pie niu
przez okres 2 mie się cy od ostat nie go
dnia kon tak tu. W trak cie cho ro by mat ki
mo gą kar mić pier sią. Swo isty spo sób
za po bie ga nia cho ro bie to szcze pie nia.
Pe łen cykl szcze pień to dwie szcze pion -
ki przy ję te w od stę pie od 6 do 12 mie się -
cy, któ re chro nią przed za cho ro wa niem
przez okres po nad 20 lat. Są one za le ca -
ne dzie ciom w wie ku przed szkol nym
i szkol nym, do ro słym oso bom, któ re wy -
jeż dża ją do kra jów o wy so kiej i po śred -
niej en de micz no ści WZW typ A, za trud -
nio nym przy pro duk cji i dys try bu cji żyw -
no ści, usu wa niu od pa dów ko mu nal -
nych i płyn nych nie czy sto ści oraz
przy kon ser wa cji urzą dzeń słu żą cych
do te go ce lu, cho rym na prze wle kłą cho -
ro bę wą tro by, he mo fi lię.

Je że li oso ba nie uod por nio na mia ła
kon takt z oso bą cho rą na WZW ty pu
A w cią gu ostat nich 14 dni, na le ży roz -
wa żyć jak naj szyb sze roz po czę cie
szcze pie nia mak sy mal nie w cią gu 14
dni od pierw szych ob ja wów u oso by bę -
dą cej przy czy ną za ka że nia. Pod sta wo -
we zna cze nie w pro fi lak ty ce za cho ro -
wań na wi ru so we za pa le nie wą tro by typ
A ma utrzy ma nie wy so kie go stan dar du
hi gie ny oraz im mu no pro fi lak ty ka bier -
na u osób z gru py ry zy ka. 

Żółtaczka pokarmowa, czyli wirusowe zapalenie wątroby typ A

Seniorzy z wizytą w mieście partnerskim 

Jak dzia ła ją ra dy se nio rów i sto wa rzy -
sze nia na rzecz se nio rów za gra ni cą
i jak roz wi ja się miej ska po li ty ka se nio -
ral na, mie li oka zję prze ko nać się człon -
ko wie So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów,
któ rzy w dniach od 5 do 8 paź dzier ni ka
prze by wa li w mie ście part ner skim So -
snow ca – Ro uba ix we Fran cji. – Wy je -
cha li śmy tam na za pro sze nie me ro stwa
mia sta w to wa rzy stwie przed sta wi cie li
władz So snow ca, czy li za stęp cy pre zy -
den ta – An ny Je dy nak oraz na czel nicz -
ki Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej – Sa bi -
ny Sta nek. By ła to wła ści wie re wi zy ta

u na szych przy ja ciół z Fran cji, któ rych
przyj mo wa li śmy w So snow cu wio sną
ubie głe go ro ku – mó wi Je rzy Du dek,
rzecz nik pra so wy So sno wiec kiej Ra dy
Se nio rów. – W Ro uba ix pod pa try wa li -
śmy or ga ni za cję i dzia ła nia miej skich
władz na rzecz se nio rów – do da je. So -
sno wiec cy se nio rzy uczest ni czy li m. in.
w Zgro ma dze niu Se nio rów Okrę gu Ro -
uba ix, w trak cie któ re go przed sta wi li
dzia ła nia, ja kie sa mi pro wa dzą w So -
snow cu. Wzię li udział tak że w spo tka -
niu z człon ka mi sto wa rzy szeń po lo nij -
nych oraz przy ję li za pro sze nie pro bosz -

cza pa ra fii pol skiej w mie ście. – Mie li -
śmy du żo szczę ścia, gdyż nasz po byt
w Ro uba ix po krył się z trwa ją cym
w mie ście ty go dniem Świę ta Se nio rów.
W związ ku z tym uczest ni czy li śmy
w Fo rum Ac ti Se niors, któ re zo sta ło
zor ga ni zo wa ne w pięk nym obiek cie
spor to wym, gdzie od by wa ją się wy ści -
gi ro we ro we. Na sza wi zy ta za koń czy ła
się, po dob nie jak u nas rok te mu w So -
snow cu, wspól nym uro czy stym ba lem,
na któ rym spo tka li śmy… na szą pol ską
gwiaz dę se nio rów DJ Wi kę – do da je
Du dek. 

W dro dze po wrot nej na lot ni sko w Pa -
ry żu de le ga cja mia sta So snow ca za trzy -
ma ła się jesz cze w Lil le i mia ła oka zję
zwie dzić mia sto. So sno wiec cy se nio rzy,
już w Pol sce, wzię li udział w świę cie se -
nio rów, or ga ni zo wa nym w Cze la dzi.
Wiel ką atrak cją był udział w Miej skiej
Grze i wspól na im pre za. – Obec nie cze -
ka nas okres pod su mo wań i ocen dwu -
let nich dzia łań. Zgod nie ze sta tu tem Ra -
dy Se nio rów zo bo wią za ni je ste śmy
do zło że nia pre zy den to wi Ar ka diu szo wi
Chę ciń skie mu spra woz da nia ze wszyst -
kich dzia łań mi ja ją cej ka den cji. Na le ży

rów nież do dać, że za koń czo na zo sta ła
re kru ta cja kan dy da tów do Ra dy Se nio -
rów ko lej nej ka den cji. No wy skład Ra dy
Se nio rów wy bra ny zo sta nie w dniu 27
li sto pa da te go ro ku – pod su mo wał Du -
dek. 

Se nio rzy, już tra dy cyj nie, za pra sza ją
do wzię cia udzia łu w po nie dział ko wych
dy żu rach, któ re od by wa ją się w lo ka -
lu 110 przy ul. przy ul. War szaw skiej 9
w godz. od 11.00 do 13.00. Cze ka ją
na uwa gi, po my sły i no we ini cja ty wy,
tak że zgło sze nia pro ble mów, któ re trze -
ba roz wią zać.  SK
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Niewykluczone, że wizyta członków Sosnowieckiej Rady Seniorów we Francji, zaowocuje nowymi pomysłami, które zostaną przekute w ciekawe projekty. 
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Wielkie otwarcie 
na okrągłą rocznicę

20-lecie Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
NR 1 W SOSNOWCU ZAPRASZA
NA KONCERT CHARYTATYWNY
„ARTYSTYCZNIE DLA HOSPICJUM”,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 14 LISTOPADA
W SALI KONCERTOWEJ „MUZA”
W SOSNOWCU. BĘDZIE TO
PRAWDZIWIE MUZYCZNA UCZTA:
MIESZANKA UTWORÓW POPOWYCH,
JAZZOWYCH I MUSICALOWYCH.

– Pla nu jąc ze szło rocz ne ar ty -
stycz ne spo tka nie, wie dzie li śmy,
że nie bę dzie to jed no ra zo wa spra -
wa. Ho spi cjum cią gle po trze bu je
wspar cia, dla te go w tym ro ku
rów nież za gra my – wy ja śnia Elż -
bie ta Ski ba – Po si ka ta, dy rek tor -
ka OPP nr 1.

Na sce nie za śpie wa ją m. in.
An na i Kin ga Gur gul, zwy cięż czy -
nie pro gra mu TVN „Aplauz,
Aplauz”, fi na li ści fe sti wa lu „World
song”, Hap py Cho ir Skło dow ska,
ze spół I „to się ce ni”, przy ja cie le
Ogni ska, a tak że je go ab sol wen ci
i wy cho wan ko wie, któ rzy zdo by -
wa li i zdo by wa ją sze reg na gród

pod czas fe sti wa li mu zycz nych.
Go ście kon cer tu bę dą mie li oka zję
tak że wziąć udział w li cy ta cji ob -
ra zów, któ re zo sta ły na gro dzo ne
w XV Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pla stycz nym „In ne Spoj rze -
nie”. Moż na ku pić tak że pla stycz -
ne ce gieł ki w ce nie 10 zł.

– Wie rzy my, że mu zy ka iwspa -
nia li lu dzie czy nią cu da. Nasz kon -
cert to nie tyl ko wy jąt ko we mu -

zycz ne wi do wi sko, ale tak że oka zja
douwraż li wie nia i in te gra cji na szej
lo kal nej spo łecz no ści. Dozo ba cze -
nia w „Mu zie” – za pra sza Elż bie ta
Po si ka ta. Bez płat ne wej ściów ki
moż na re zer wo wać na stro nie OPP
nr 1: http://www.op p1.so sno -
wiec.ehost.pl/in dex.php/wy da rze -
nia

Kon cert roz pocz nie się
o godz. 17.00. SK

Koncert charytatywny  dla hospicjum

Żywe lekcje historii i patriotyzmu
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Już trze ci raz z rzę du przed świę -
ta mi nie pod le gło ścio wy mi so sno -
wiec kie szko ły od wie dzi li kom -
ba tan ci. Pod czas spo tkań roz ma -
wia li z mło dzie żą o mi nio nych
cza sach, o II woj nie świa to wej i
pa trio ty zmie. Ży we lek cje hi sto rii
to wspól na ini cja ty wa Urzę du
Miej skie go w So snow cu oraz sto -
wa rzy szeń kom ba tanc kich.

Na prze ło mie paź dzier ni ka
i li sto pa da kom ba tan ci od wie dzi li
trzy so sno wiec kie szko ły pod sta -
wo we: SP nr 47, SP nr 16 i SP
nr 25. Z mło dzie żą spo tka li się
mjr Hen ryk Czer wiń ski oraz kpt.
Bog dan Mie rze jew ski i kpt. Mie -
czy sław Gro nek. – Po mysł ta kich

spo tkań na ro dził się trzy la ta te -
mu. Wspól nie z Wy dzia łem Edu -
ka cji oraz kom ba tan ta mi uzna li -
śmy, że mło dzież po win na mieć
oka zję uczest nic twa w nie po wta -
rzal nych lek cjach hi sto rii, tzw. ży -
wych lek cjach hi sto rii z oso ba mi,
któ re ży ły w tam tych cza sach, ze -
tknę ły się z hi sto rią, by ły świad -
ka mi tam tych wy da rzeń. Pod czas
spo tkań ucznio wie sty ka ją się tak -
że z hi sto rią mia sta. Cykl, któ ry
za po cząt ko wa li śmy, cie szy się
spo rym za in te re so wa niem. Szko -
ły chęt nie zgła sza ją swój
udział – pod kre śla Woj ciech Ski -
ba z Wy dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji
Mia sta. KP

SZANOWNA PANI REDAKTOR,
jestem stałą czytelniczką czasopisma „Miejski Kurier”.
Podziwiam Państwa pracę w dzisiejszych czasach, gdy
do głosu w telewizji, radiu i w gazetach proponowanych
masom: hasło technika i pieniądz wiodą prym. Dzisiaj
kicz jest produktem przemysłowym, który wprowadza
tzw. oświatę i kulturę, aby uczestniczyć w rozrywkach.
Ta metoda zabija wrażliwość, kulturę, a dba
o mechaniczny odbiór i starszym osobom proponuje się
wygodę i złudną myśl, aby uczestniczyć w rozrywkach,
gdyż życie należy przeżyć wesoło i wygodnie, no
i oczywiście bez refleksji. Państwa praca nad wydaniem
„Kuriera” to staranie, aby odbiorca cenił Prawdę, Dobro
i Piękno. Dowodem tego są wywiady, artykuły
nawiązujące do problemów młodzieży szkół i analizujące
prawdziwe problemy naszego życia. 
W 2004 r. z inicjatywy dr Krystyny Kalemby i mojej
powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą
w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu.

Spotkania z wybitnymi wykładowcami – wprowadzały
słuchaczy w Świat Kultury i Nauki tak, aby po powrocie
do domu mogli przeżywać to, co usłyszeli na wykładach.
To była metoda szukania pomostu, łącząca człowieka
z naturą. Obcowanie z ludźmi głoszącymi Prawdę i Dobro,
Uczciwość i Piękno, to był nasz najważniejszy problem.
Życie to czytanie księgi ciągłych przemian i trudno znaleźć
właściwą drogę. To labirynt drogi, którą pokonuje każdy
człowiek i pomoc w rozwiązywaniu. Dzisiaj Uniwersytet
Trzeciego Wymiaru ma inne problemy. Ale pozostała
pamięć o wykładowcach. Wielu z nich już nie żyje i dlatego
z okazji w święta 1 listopada pragnę poświęcić Im
wspomnienia. Jak pisała Wisława Szymborska „Umarłych
wieczność dotąd trwa, póki pamięcią Im się płaci” …

Mieliśmy zaszczyt gościć w UTW wspaniałych
wykładowców: Zygmunta Kubiaka, prof. Wiktora Zina,
prof. Wójcika, prof. Pulinowa, Porębskiego, Arcyksiężną
Marię Krystynę Habsburg, Zofię Książek Bregułową.
Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg powróciła
do domu rodzinnego w Polsce w Żywcu, gdyż czuła się
Polką. Żyła bardzo skromnie i o tym mówiła. Dla Niej
najważniejsze było „Jestem Polką i w Polsce żyję” …
Prof. Zin znany nie tylko w Polsce, z wielką radością
przyjeżdżał na spotkania – poświęcony tematowi „A to
Polska właśnie”. Zofia Książek Bregułowa – poetka
niewidoma – gdyż utraciła wzrok w Powstaniu
Warszawskim, czytała swoje wiersze i dzieliła się
przeżyciami. Marian Porębski – światowej sławy tenor,
sosnowiczanin rodem – był szczęśliwy, wracając
do Sosnowca i mogliśmy uczestniczyć w przekazie
piękna muzyki i Jego głosowi. Zygmunt Kubiak zawsze
wspominał pobyt w Sosnowcu i wrażliwość odbiorców
na to, o czym mówił. Prof. Sulinowa i prof.
Wójcik – godnie reprezentowali wysoki poziom
naukowy. 

Grażyna Ciesielska – pracowała – uczestniczyła
bardzo czynnie, interesowała się programem spotkań.

Dzisiaj tych wspaniałych wykładowców już nie ma
pośród nas, odeszli... Ale jestem szczęśliwa, że byli
z nami.

„Cześć Ich Pamięci”. 

Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pracę, którą
wykonujecie.

Teresa Kamieńska 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Od 20 lat or ga ni zu je my opie kę nad nie ule czal nie
cho ry mi miesz kań ca mi mia sta i 20 lat ob ser wu je my
per ma nent ny roz wój pro wo ko wa ny przez sa mych
cho rych. Ich licz ba wzra sta, więc my się mu si my
roz wi jać i re or ga ni zo wać, aby ob jąć opie ką tak licz -
ną rze szę osób – mó wi ła pod czas Ju bi le uszo we go
Kon cer tu z oka zji 20-le cia Ho spi cjum So sno wiec -
kie go je go pre zes Mał go rza ta Cza pla. Gwiaz dą kon -
cer tu, któ ry od był się w Sa li Kon cer to wej przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych w So snow cu, był Ja nusz
Ra dek. So sno wiec kie ho spi cjum po wsta ło do kład -
nie 20 lat te mu w pa ra fii św. To ma sza Apo sto ła
w So snow cu z ini cja ty wy ów cze sne go pro bosz cza,
ks. Ja na Szko ca.

W paź dzier ni ku 1996 r. z ini cja ty wy ks. Ja na Szko -
ca od by ło się spo tka nie in for ma cyj ne na te mat opie ki
ho spi cyj nej. Wśród za in te re so wa nych zna leź li się m.
in. Da nu ta Przed nó wek, Ja dwi ga Hes se, Ewa Grzan -
ka, Mał go rza ta Cza pla oraz le ka rze Ma ria Ha nusz -
kie wicz,  An drzej Ko peć i Ma ciej Ku paj ski. – Przy -
go to wa nia or ga ni za cyj ne do pod ję cia opie ki nad cho -
ry mi, z po cząt ku tyl ko z te re nu pa ra fii, nie za ję ły nam
du żo cza su, bo naj waż niej sze by ły chę ci nie sie nia po -
mo cy tym, któ rzy wów czas nie mie li zni kąd wspar -
cia. Le ka rze on ko lo dzy koń czy li le cze nie i cho ry
mógł li czyć tyl ko na sie bie i swo ich naj bliż -
szych – wspo mi na Mał go rza ta Cza pla. 

Pierw szy cho ry pod opie kę zo stał przy ję ty 2 grud -
nia 1996 ro ku. W ma ju 1997 ro ku pa ra fial na gru pa
nie for mal na za re je stro wa ła sto wa rzy sze nie Ho spi -
cjum św. To ma sza Apo sto ła. -Wów czas już zgła sza li
się do nas cho rzy z ca łe go mia sta. In for ma cja o na -
szej dzia łal no ści szyb ko się ro ze szła. W ma ju 1999
ro ku uda ło nam się prze nieść do sta cji so cjal nej Ca ri -
tas przy ul. Naf to wej. W grud niu te go ro ku speł ni li -
śmy wa run ki lo ka lo we sta wia ne przez sa ne pid i mo -
gli śmy za re je stro wać NZOZ Ho spi cjum św. To ma sza
Apo sto ła – do da je pre zes Cza pla.

Z cza sem opie ka ho spi cyj na zo sta ła roz sze rzo -
na o opie kę nad ca łą ro dzi ną. Wspar ciem oto czo no
oso by po dej mu ją ce trud spra wo wa nia opie ki
nad swo imi bli ski mi. Or ga ni zo wa ne by ły spo tka nia
w pa ra fiach ma ją ce na ce lu po zy ska nie no wych wo -
lon ta riu szy to te go ro dza ju służ by.

Rok 2005 był ro kiem prze ło mo wym. – Licz ba
chęt nych osób do włą cze nia się w opie kę ho spi cyj ną
by ła na ty le du ża, że mo gli śmy za pew nić na szym
cho rym sta ły dy żur: w dni wol ne od pra cy week en dy,
świę ta oraz dy żur ca ło do bo wy pod te le fo nem – pod -
kre śla pre zes ho spi cjum.

W 2007 ro ku ho spi cjum uzy ska ło sta tus or ga ni za -
cji po żyt ku pu blicz ne go, sta jąc się be ne fi cjen ta mi od -
pi sów 1 pro cent po dat ku. Rok póź niej ho spi cjum po -

now nie zmie ni ło sie dzi bę, tym ra zem na uli cę 3 Ma -
ja do tzw. „Pla strów Mio du”. Wa run ki lo ka lo we by ły
na ty le do bre, że moż na by ło za re je stro wać Po rad nię
Opie ki Pa lia tyw nej. 

W 2009 ro ku ho spi cjum włą czy ło się w ogól no -
pol skie pro gra my, m. in. Kam pa nię Spo łecz ną „Po la
Na dziei” oraz „Ho spi cjum to też ży cie”. W ra mach
dzia łań pro wa dzo ne by ły spo tka nia in for ma cyj ne dla
dzie ci i mło dzie ży na każ dym szcze blu edu ka cyj -
nym. – Roz po czę li śmy wów czas ak ty wi zo wa nie mło -
dzie ży do po dej mo wa nia dzia łań na rzecz pod opiecz -
nych. Od tam tej po ry or ga ni zu je my co rocz ny Marsz
Na dziei uli ca mi So snow ca – mó wi Cza pla. 

W tym sa mym ro ku pod ję to de cy zję o ko niecz no -
ści roz sze rze niu do tych cza so wej opie ki do mo wej
o opie kę sta cjo nar ną. – W grud niu 2009 ro ku za re je -
stro wa li śmy Fun da cję na rzecz bu do wy i funk cjo no -
wa nia Ho spi cjum św. To ma sza Apo sto ła., któ rej ce -
lem by ło głów nie pod ję cie ini cja tyw przy spie sza ją -
cych bu do wę ho spi cjum sta cjo nar ne go – do da je pre -
zes ho spi cjum. 

Już w 2011 ro ku ho spi cjum nie bra ko wa ło le ka rzy
prak tycz nie żad nej spe cjal no ści. – Wów czas do gru py
le ka rzy sta le opie ku ją cych się do łą czy li le ka rze kon -
sul tan ci, m. in. le karz psy chia tra, le karz oku li sta, le -
karz chi rurg, le karz la ryn go log.

20 lip ca 2016 ro ku od by ła się uro czy stość pod pi sa -
nia i wmu ro wa nia ak tu erek cyj ne go roz po czy na ją ce -
go bu do wę so sno wiec kie go Ho spi cjum im. św. To ma -
sza Apo sto ła w bu dyn ku przy uli cy Hu ba la -Do brzań -
skie go 131. – To był dla nas wiel ki dzień. Na sze ma -
rze nia mo gły się wresz cie zi ścić. Za nim zo stał wmu -
ro wa ny akt erek cyj ny, pra ce już trwa ły. Za czę li śmy sa -
mi, wraz z na szy mi wo lon ta riu sza mi, a po tem na plac
bu do wy we szła już fir ma od po wie dzial na za prze bieg
in we sty cji. Obec nie je ste śmy na ostat niej pro stej.
Trwa ją pra ce wy koń cze nio we. Na sze pla ny już nie dłu -
go się urze czy wist nią –  nie kry je wzru sze nia pre zes
Cza pla. So sno wiec kie Ho spi cjum przy wspar ciu mia -
sta otrzy ma ło pra wie 5,5 mln zł do fi nan so wa nia z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na ada pta cję i roz bu do wę po da ro wa ne go
przez gmi nę za 1 pro cent war to ści w bu dyn ku
przy uli cy Hu ba la -Do brzań skie go 131. Bu do wa nie
by ła by moż li wa bez środ ków zgro ma dzo nych przez
fun da cję od dar czyń ców i z 1 pro cent po dat ku. Dzię ki
te mu ze bra no do dat ko wo ok. 3,3 mln zł.

– Ju bi le uszo wy kon cert był oka zją do po dzię ko wa -
nia wszyst kim, któ rzy są z na mi od 20 lat. Raz jesz -
cze kie ru ję wiel kie sło wa uzna nia dla wszyst kich, któ -
rym los ho spi cjum, los tych, któ ry mi na co dzień się
opie ku je my, nie był i nie jest obo jęt ny. Dzię ku ję wła -
dzom mia sta, wszyst kim dar czyń com. Bez was ta mi -
sja nie by ła by moż li wa – pod kre śla pre zes so sno wiec -
kie go ho spi cjum.

Małgorzata Czapla, prezes Hospicjum Sosnowieckiego, składa podpis na umowie
o dofinansowanie budowy hospicjum. 
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Worek medali 
Bartka Zawadzkiego

Światowa klasa sosnowiczanina 

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Bar tosz Za wadz ki nie zwal nia
tem pa. So sno wi cza nin, tre nu ją cy
na co dzień bra zy lij skie ju -jit su,
pod czas roz gry wa nych w szkoc -
kim Edyn bur gu za wo dów Na tio -
nal Pro wy wal czył czte ry zło te
me da le. To ko lej ny ol brzy mi suk -
ces na prze strze ni ostat nich ty go -
dni osią gnię ty przez za wod ni ka
Gra cie Bar ra So sno wiec.

Za nim Bar tosz uda nie spi sał
się na Wy spach Bry tyj skich, za li -
czył ka pi tal ne star ty w Chor wa cji
i w Niem czach.  – W Chor wa cji
uda ło mi się zdo być dwa zło te
me da le w za wo dach Cro atia Na -
tio nal Pro Ju -Jit su Cham pion ship,
a za ra zem wy wal czyć prze pust kę
upraw nia ją cą do star tu w Mi -
strzo stwach Eu ro py, któ re 4 lu te -
go 2018 ro ku roz pocz ną się
w Mo skwie – mó wi Bar tosz, po -
sia dacz pur pu ro we go pa sa.

So sno wi czan po szedł zacio sem
i pod czas star tu w Niem czach wy -
wal czył ko lej ne tro fea. – Po dob nie
jak w Chor wa cji wy wal czy łem

dwa zło te me da le. W ka te go rii
open głów ną na gro dą był bi let
na za wo dy Grand Slam w Lon dy -
nie. Mój plan na ten se zon to udział
w jak naj więk szej ilo ści za wo dów
or ga ni zo wa nych przez UAEJF –
or ga ni za cję Bra zy lij skie go Ju -Jit su
ze Zjed no czo nych Emi ra tów Arab -
skich – gdyż na tych im pre zach
zbie ra się punk ty do ran kin gu,
na pod sta wie któ re go kwa li fi ku je
się do Mistrzostw Świa ta w Abu
Dha bi – tłu ma czy uta len to wa ny za -
wod nik, któ ry punk to wy do ro bek
po więk szył pod czas ostat nich za -
wo dów w Edyn bur gu.

So sno wi cza nin im po nu je
w tym ro ku for mą. W ma ju nie
miał so bie rów nych pod czas za -
wo dów Pu cha ru Pol ski w Ko ni -
nie, w czerw cu dwu krot nie sta wał
na naj wyż szym stop niu po dium
pod czas pre sti żo wych za wo dów
Bri tish Na tio nals w Lon dy nie.
La tem z ko lei szli fo wał for mę
w Sta nach Zjed no czo nych.

Bar tosz Za wadz ki ćwi czy na co
dzień pod okiem Ma cie ja Po lo ka.
W prze szło ści tre no wał ka ra te, ale

je go pa sją sta ło się ju -jit su. – Bra -
zy lij skie ju -jit su tre nu ję od sze ściu
lat. Za czę ło się zu peł nie przy pad -
ko wo. W cza sach gim na zjal nych
po sta no wi łem zrzu cić tro chę ciał -
ka. W in ter ne cie zna la złem ogło -
sze nie o bra zy lij skim ju -jit su, choć
w pierw szej chwi li my śla łem, że to
MMA. Po cząt ki nie by ły fa scy nu -
ją ce, ale da łem so bie tro chę cza su
na po zna nie tej dys cy pli ny i te raz
wiem, że roz po czę cie tre nin gów to
by ła jed na z naj lep szych de cy zji,
ja ką do tej po ry pod ją łem w ży -
ciu – pod kre śla Bar tosz, któ ry nie -
zwy kle ce ni so bie pra cę z tre ne rem

Po la kiem. – To świet ny tre ner,
a za ra zem ka pi tal ny czło wiek.
Roz wi jam się przy nim, sta le pod -
no szę umie jęt no ści. Mam w nim
wiel kie opar cie, po dob nie jak
w ro dzi nie i mo jej dziew czy nie,
za co wszyst kim ser decz nie dzię -
ku ję – do da je Za wadz ki.

Jak by te go by ło ma ło, w pierw -
szy week end li sto pa da Bar tosz zo -
stał mi strzem Pol ski. Pod czas ro -
ze gra nych w Po zna niu XIII Mi -
strzo stwach Pol ski BJJ Za wadz ki
oka zał się bez kon ku ren cyj ny
w ka te go rii Adult Pur pu ra 94,3 kg
i się gnął po zło ty me dal.

Bartosz Zawadzki w Edynburgu wywalczył aż cztery 
złote medale. 

Forma sosnowiczanina jest imponująca.  Ostatnie miesiące
to pasmo sukcesów. 
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SOSNOWIEC PO RAZ KOLEJNY BYŁ
ARENĄ ZMAGAŃ ZAWODÓW
O PUCHARU ŚWIATA JUNIORÓW
W SZABLI KOBIET
I MĘŻCZYZN. XIV EDYCJA ZAWODÓW
ODBYŁA SIĘ W HALI PRZY UL.
ŻEROMSKIEGO. NAJLEPIEJ
Z GRONA SOSNOWICZAN, A ZARAZEM
REPREZENTANTÓW POLSKI
ZAPREZENTOWAŁA SIĘ
ZUZANNA CIEŚLAR. ZAWODNICZKA
ZAGŁĘBIOWSKIEGO KLUBU
SZERMIERCZEGO UKOŃCZYŁA
ZAWODY NA 7 MIEJSCU.

Cie ślar ule gła w ćwierć fi na le Wę -
gier ce Li zie Pusz tai, któ ra jak się
póź niej oka za ło, trium fo wa ła
w ry wa li za cji ko biet.  Na dru gim
miej scu po dium sta nę ła Ry an Jen -
kins z USA, a trze cie miej sca wy -
wal czy ły – jej ro dacz ka, Za ra
Moss i ko lej na re pre zen tant ka
Wę gier – Mi ra bel la Ke lec se nyi.
W su mie do ry wa li za cji przy stą pi -
ły 154 za wod nicz ki.

Do tur nie ju męż czyzn przy stą -
pi ło 148 za wod ni ków, w tym 18
Po la ków. Nie ste ty, za ję li oni od le -
głe po zy cje. Trium fo wał Ro sja nin
Kon stan tin Lo kha nov po zwy cię -
stwie nad ro da kiem Vla di sla vem
Po zd ny ako vem. Na po dium sta nę -
li tak że Ra oul Bo nah z Nie miec
i Ma xi me Pian fet ti z Fran cji.

W ry wa li za cji dru ży no wej
ko biet Po lki w skła dzie: Zu zan -
na Cie ślar  (ZKSz So sno -

wiec), Mar ta Oki ne (AZS AWF
War sza wa),  Ur szu la Ku rzy -
na (UKS 13 Bia ły stok), Mar ta
Ma zu rek (AZS AWF War sza -
wa), naj pierw po ko na ły eki pę
Wiel kiej Bry ta nii, na stęp nie
ule gły Ro sjan kom, zwy cię ży ły
Ja pon ki, a w po je dyn ku o 5
miej sce prze gra ły z Niem ka mi
i ukoń czy ły za wo dy na 6 miej -
scu.

W trak cie za wo dów od by ło się
uro czy ste uho no ro wa nie lau re -
atów ple bi scy tu, ogło szo ne go
przez pre zy den ta So snow ca, któ ry
zo stał zdo mi no wa ny przez przed -
sta wi cie li so sno wiec kiej szer mier -
ki. Na gro da dla Spor tow ca Ro -
ku 2016 tra fi ła do Mar ty Pu -
dy – sza blist ki To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Szer mier ki Za głę bie. Sta -
tu et kę dla Naj po pu lar niej sze go
Spor tow ca 2016 ro ku otrzy ma ła
z ko lei An ge li ka Wą tor z Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze -
go. Na gro da Naj lep sze go Tre ne -
ra 2016 ro ku tra fi ła w rę -
ce Krzysz to fa Wą to ra z To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Szer mier ki Za -
głę bie. 

W ple bi scy cie wy bra no tak że
Spor to wą Na dzie ję Ro ku – ty tuł
zgar nął Wik tor Bu ja kow ski, pię -
ściarz Klu bu Spor to we go Gór nik
So sno wiec, z ko lei za naj lep szą
dru ży ną uzna no ho ke jo wą dru ży -
nę ju nio rów UKS Za głę bie So sno -
wiec. KP

Najlepsi młodzi szabliści
rywalizowali w Sosnowcu
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Ponad 300 zawodników zmierzyło się podczas zawodów
Pucharu Świata juniorów w szabli. 

Marta Puda (w środku) została Najlepszym
Sportowcem 2016 r., Angelika Wątor – Najpopularniejszym
Sportowcem, a Krzysztof Wątor – Najlepszym
Trenerem 2016 r. 

Ju bi le uszo wy, X Otwar ty Tur niej Par Bry dża Spor to we -
go o pu char pre zy den ta mia sta So snow ca, już tra dy cyj nie
od bę dzie się w ka wiar ni Do rJan przy ul. Bra ci Mie ro -
szew skich, 11 li sto pa da, w dniu świę ta nie pod le gło ści
z oka zji 99. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę wol no ści.
Tur niej z ro ku na rok cie szy się co raz więk szą po pu lar -
no ścią, a w roz gryw kach bio rą udział uty tu ło wa ni za wod -
ni cy, m. in. w tur nie ju wziął udział Adam Żmu dziń ski,
mistrz świa ta, ale w So snow cu po ja wi li się tak że mi strzo -
wie Eu ro py i kra ju oraz wie lu znanych za wod ni ków. – Po -
dob nie, jak w ubie głych la tach, spo dzie wa my się oko -
ło 30 par i zna ko mi tych za wod ni ków, któ rzy gra ją na bar -
dzo wy so kim po zio mie. W tym ro ku dla naj lep szych
przy go to wa li śmy na gro dy rze czo we i pu cha ry. Nie za -
brak nie spor to wej ry wa li za cji i wspa nia łej at mos fe -
ry – za po wia da Adam Bę dzie szak, pre zes Ogni ska TKKF
„Za gó rze”. Za pi sy roz pocz ną się od godz. 8.30, a roz -
gryw ki od godz. 9.00. Or ga ni za to ra mi tur nie ju są MO -
SiR i Ogni sko TKKF „Za gó rze”. SK

Zu zan na Cie ślar naj le piej za pre zen -
to wa ła się z gro na re pre zen tan tek
Pol ski pod czas za wo dów Pu cha ru
Świa ta Ju nio rów, któ re od by ły się
w So snow cu, a tym cza sem me da lo -
wą po zy cję za ję ła naj młod sza z sióstr
Cie ślar. Ju lia, za wod nicz ka Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go
So sno wiec za ję ła trze cie miej sce
pod czas za wo dów Pu cha ru Pol ski
do lat 17. Im pre za od by ła się w Ło -
dzi.

– Oka zu je się, że nie któ rzy ma ją
w ge nach wy gry wa nie. Ju lia wró ci ła
na planszę po po waż nej kon tu zji, któ -
rej na ba wi ła się pół ro ku te mu. O ura -
zie już na szczę ście za po mnia ła.
W Ło dzi za pre zen to wa ła się bar dzo
do brze i wsko czy ła na po dium – mó -
wi Da wid Ada mow ski, tre ner Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go.

Do pu cha ro wej ry wa li za cji przy -
stą pi li tak że chłop cy, ale tym ra zem
ich start nie był zbyt uda ny. 12 miej -
sce za jął Ma te usz Mi choń, 14 był
Oskar Pe liń ski, a na 16 po zy cji za wo -
dy ukoń czył Da wid Ko peć.

Ko lej na re pre zen tant ka ZKSz, An -
ge li ka Wą tor, wzię ła z ko lei udział
w se nior skich za wo dach Pu cha ru
Świa ta, któ re od by ły się we fran cu -
skim Ore la nie. Na sza za wod nicz ka
po myśl nie prze szła fa zę gru po wą
i za kwa li fi ko wa ła się do tur nie ju
głów ne go. W pierw szej wal ce po ko -
na ła Ame ry kan kę Ka ma li Thomp -
son 15: 14, na stęp nie ule gła 9: 15
póź niej szej trium fa tor ce, Włosz ce
Ros sel li Gre go rio i w koń co wej kla -
sy fi ka cji za ję ła 26 miej sce. W su mie
do ry wa li za cji przy stą pi ło 177 za -
wod ni czek. KP

Turniej brydżowy z okazji święta
niepodległości 

Nazwisko zobowiązuje
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Dwie Ludmiły i Puszkin

Prze la tu jąc ze śród mie ścia do Mo -
drze jo wa, trud no nie zwró cić uwa -
gi na ma low ni czo po ło żo ne
powschod niej stro nie szo sy nie du -
że osie dle. To ko lo nia Lud mi ła.
Two rzy ją osiem ce gla nych, wie lo -
ro dzin nych do mów uło żo nych
w dwóch łu ko wo usy tu owa nych
rzę dach. Choć każ dy bu dy nek jest
in ny, to wszyst kie wspa nia le ze so -
bą się kom po nu ją. Uwa gę zwra ca
rów nież nie spo ty ka nagdzie in dziej
prze strzeń. Po szcze gól ne bu dyn ki
są od sie bie od da lo ne co spra wia,
że osie dle ja wi nam się ja ko oa -
za ci szy i spo ko ju. Moż na by rzec,
że bu dow ni czo wie po fol go wa li so -
bie nie co i nie uzna jąc kom pro mi -
sów, za pra gnę li stwo rzyć prze -
strzeń do sko na łą. Go łym okiem
wi dać, że wzglę dy eko no micz ne
zo sta ły zdo mi no wa ne przez chęć
za ofe ro wa nia użyt kow ni kom kom -
for to wych wa run ków by to wych.
Dla ko go wznie sio no te do mo -
stwa? Spra wa nie jest w peł ni po -
zna na i wy ma ga dal szych do cie -
kań. Pew ne je dy nie jest to, że ko lo -
nia po wsta ła w la tach 1921- 23
na grun tach Gwa rec twa „Hra bia
Re nar dˮ z prze zna cze niem dla
urzęd ni ków któ re goś zoko licz nych

za kła dów prze my sło wych. Z du żą
do zą praw do po do bień stwa na le ży
przy jąć, że miesz ka li tu taj rów nież
pra cow ni cy po bli skiej hu ty „Sta -
szi cˮ.

Hu ta „Sta szi cˮpier wot nie no si -
ła na zwę wal cow nia „Pusz ki nˮ
i znaj do wa ła się poza chod niej stro -
nie ul. Mi ko łaj czy ka – nie co napo -
łu dnie od skrzy żo wa nia z ul. Lud -
mi ła. Wal cow nię zbu do wał w ro -
ku 1883 Gwi don von Don ner -
smarck. Na zwa za kła du nie upa -
mięt nia ła (jak moż na by przy pusz -
czać) słyn ne go pi sa rza, ale po cho -
dzi ła od na zwi ska ro syj skie go mi -
ni stra prze my słu. „Pusz ki nˮ pro -
spe ro wał bez więk szych za wi ro -
wań aż do Iwoj ny świa to wej, kie dy
to zo stał na pe wien czas za mknię -
ty. W 1920 ro ku za kład prze szedł
podwła da nie Mo drze jow skich Za -
kła dów Gór ni czo -Hut ni czych i ja -
ko hu ta „Sta szi cˮ funk cjo no wał
do wy bu chu II woj ny. W okre sie
oku pa cji pra co wał napo trze by nie -
miec kiej ar mii. W 1945 ro ku hu tę
prze kształ co no w Za kła dy Na -
praw cze Sprzę tu Wiert ni cze -
go – od1964 ja ko Za kła dy Me cha -
nicz ne Urzą dzeń Wiert ni czych.
Obec nie fir ma znaj du je się w rę -

kach pry wat nych i na dal zaj mu je
się pro duk cją i ser wi sem sprzę tu
wiert ni cze go.

Wróć my jed nak do Lud mi ły.
Na zwa ko lo ni po cho dzi od dzia ła -
ją cej w jej są siedz twie ko pal ni wę -
gla ka mien ne go. Znaj do wa ła się
ona obok wspo mnia nej hu ty
„Pusz ki nˮ – na koń cu dzi siej szej
uli cy Lud mi ła. Ko pal nia po wsta ła
w la tach 1863-68*. Był to za kład
nie zwy kle no wo cze sny i do brze
za rzą dza ny. Nie ste ty, po waż nym
pro ble mem w eks plo ata cji złóż
by ło sta łe za gro że nie w po sta ci
ob fi cie wy stę pu ją cych wód pod -
ziem nych. Wła śnie one sta ły się
po wo dem tra gicz nych wy da rzeń,
któ re „roz sła wi łyˮ „Lud mi łęˮ,
umiesz cza jąc ją na pierw szym
miej scu li sty ka ta strof w pol skim
gór nic twie. 

Jak się oka za ło, miej sce to przy -
pa dło jej nie słusz nie... *

Do tra ge dii do szło 24 wrze -
śnia 1880 ro ku. W go dzi nach po -
po łu dnio wych, gdy na do le pra co -
wa ło 170 osób, na stą pił po tęż ny
wy pływ ku rzaw ki, któ ra wkrót kim
cza sie za la ła wschod nią część ko -
pal ni. W ob ję tym ka ta stro fą miej -
scu pra co wa ło 40 gór ni ków. Nie -

zwłocz nie przy stą pio no doak cji ra -
tun ko wej, któ rą oso bi ście po pro wa -
dził inż. Lu dwik Mau ve – ce nio ny
fa cho wiec, za rząd ca na le żą ce go
do spad ko bier ców Ja na hr. Re nar -
da ma jąt ku Siel ce -Mo drze jów
(wje go skład wcho dzi ła ko pal nia).

Spraw nie uda ło się ewa ku ować
więk szość z pra cu ją cych na do le
lu dzi i ko ni. Jed nak część za ło gi
zo sta ła od cię ta przez wciąż pod no -
szą cą się „wo dęˮ. Schro ni li się oni
pod szy bi kiem wen ty la cyj nym.
Wśród 25. oca la łych by ły rów nież
dzie ci w wie ku 10-15 lat. Sy tu acja
by ła po waż na, po ziom wo dy wciąż
wzra stał. Po przez otwór wen ty la -
cyj ny do pro wa dza no po wie trze
i po da wa no żyw ność. Jed nym
z czyn ni ków de cy du ją cych o suk -
ce sie ak cji ra tun ko wej by ła bez u -
stan na pra ca pomp, któ re po mi mo
zwięk szo nej do mak si mum mo cy
wy ka za ły się bez a wa ryj no ścią ido -
pro wa dzi ły do stop nio we go od -
wod nie nia ko pal ni. Po szko do wa -
nych wy do by to na po wierzch nię
po 30. go dzi nach ak cji ra tun ko wej.

Bez po śred nio w ka ta stro fie zgi -
nę ło 16 gór ni ków, jed nak w wy ni -
ku od nie sio nych ob ra żeń i cho rób
licz ba ta ule gła zwięk sze niu iobec -

nie jest trud na do osza co wa nia.
„Lud mi łaˮwciąż bo ry ka jąc się

z za gro że niem wod nym, nie po -
wró ci ła już do daw nej świet no ści
i zo sta ła za mknię ta zkoń cem1881
ro ku. Nie po wio dły się pró by po -
now ne go uru cho mie nia za kła du.
Uda ło się to do pie ro pod ko niec
lat 50. wieku,  kie dy to wy ro bi ska
„Lud mi łyˮ przy łą czo no do KWK
„Niw ka -Mo drze jó wˮ. Wraz z li -
kwi da cją tej ko pal ni (ko niec lat90.)
do hi sto rii prze szła tak że „Lud mi -
łaˮ ze swą wciąż po bu dza ją cą wy -
obraź nię tra ge dią.

Ko pal nia zna na jest za rów no
pod na zwą „Lud mi ła”, jak i „Hra -
bia Re nard”. Tą dru gą na zwę prze -
ję ła nie co póź niej pro to plast ka ko -
pal ni „So sno wie cˮ. Co do imie nia
Lud mi ła to moż na przy pusz czać,
że za po ży czo no je od sio stry hra -
bie go Re nar da.

Hi sto rię ko pal ni i prze bieg ka ta -
stro fy opi su je Wi told Wie czo rek

w swym ar ty ku le „Ka ta stro fa gór -
ni cza wko pal ni Re nard/Lud mi łaˮ,
za miesz czo nym na por ta lu
www.klub za gle biow ski.pl. Au tor
w spo sób rze tel ny, po par ty źró dła -
mi hi sto rycz ny mi, pro stu je wie le
prze kła mań i nie ści sło ści do ty czą -
cych tra gicz nych wy da rzeń zwrze -
śnia 1880 ro ku.

Tekst izdję cia: Ar tur Pta siń ski

Przy tworzeniu artykułu korzystałem
z informacji zawartych w w/w artykule
Witolda Wieczorka oraz z opracowania Ewy
Chmielewskiej „Historyczne kolonie i osiedla
robotnicze w Sosnowcu -ˮ wyd. Muzeum
w Sosnowcu, 2009. Niezwykle owocną
okazała się także dyskusja przeprowadzona
z Grzegorzem Onyszko na tematy dotyczące
kolonii Ludmiła. Co prawda, dyskusja ta
zrodziła więcej pytań niż odpowiedzi, ale
dzięki temu pojawiły się przesłanki
do dalszych rozważań.

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

Poszczególne budynki są od siebie oddalone, co sprawia, że osiedle jawi nam się jako oaza ciszy i spokoju.

Kolonia Ludmiła znajduje się przy ulicy Mikołajczyka. Tworzą ją budynki o numerach 62 do 68.

Tablica na deklu szybu „Ludmiłaˮ. Nazwa ta była używana
w czasach połączenia z KWK „Niwka-Modrzejówˮ. Wcześniej
szyb nazywał się „Janˮ – najprawdopodobniej od hrabiego
Jana Renarda.

Tablica na deklu szybu Möbius upamiętnia Hermana
Möbiusa – głównego inżyniera w dobrach Renarda. Datę 1870
należy traktować orientacyjnie. Najprawdopodobniej
wszystkie szyby „Janˮ, „Möbiusˮ i„Drzewnyˮpowstały podczas
budowy kopalni, czyli do 1868 roku.

Tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Mikołajczyka 61/63.
Nazwa „Staszicˮpowraca.
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JUBILACI

Agata i Zdzisław Antosikowie
Anna i Tadeusz Baranowie
Danuta i Stanisław Bartoszowie
Władysława i Stanisław Bąkowscy
Halina i Grzegorz Bodnarowie
Marianna i Kazimierz Borowiczowie
Celina i Adam Broczkowscy
Zofia i Jerzy Cieślikowie
Waleria i Ryszard Domagałowie
Czesława i Jan Fatygowie
Zofia i Piotr Górazdowie
Lidia Grzesiak
Henryka i Włodzimierz Janikowscy
Jadwiga i Mirosław Jasek
Anna i Gabriel  Jurkowscy

Maria i Janusz Kidawowie
Ewa i Wiktor Laberowie
Anita i Alfred Loppe
Barbara i Józef Moskwa
Zofia i Andrzej Nowakowie
Maria i Krzysztof Rumszusowie
Bronisława i Eugeniusz Smoterowie
Małgorzata i Eugeniusz Smudowie
Antonina i Janusz Sowa
Maria i Kazimierz Srokowie
Krystyna i Roman Uraczowie
Jadwiga i Jerzy Wójcikowie
Danuta i Włodzimierz Wójcikowie
Maria i Antoni Zaprzałkowie
Nina Sacewicz I Henryk Rother-
Sacewicz
Teresa i Zygmunt Kamińscy
Irena Mądra

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

6 października w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: przewodniczący Rady Miejskiej, Wilhelm Zych oraz zastępca kierownika
USC, Barbara Tkacz.

„Czarne skrzydła” w Pałacu Schoena-Muzeum w Sosnowcu

Ta ki ty tuł no si wy sta wa, któ rą już od 7 li sto pa da bę -
dzie moż na oglą dać Pa ła cu Scho ena -Mu zeum w So -
snow cu. Ty tuł na wią zu je do po wie ści Ju liu sza Ka de -
na -Ban drow skie go, któ rej ak cja do ty czy ka ta stro fy
w ko pal ni Re den, któ ra wy da rzy ła się w 1923 ro ku
w Za głę biu Dą brow skim. Po dej mu je te mat pa mię ci,
uwa run ko wań hi sto rycz nych wpły wa ją cych na lo sy
miast i miesz kań ców. Do ty ka za gad nień emi gra cji
oraz po ka zu je po tom ków lu dzi, któ rzy
w XIX i XX wie ku zde cy do wa li się na zmia nę miej -

sca za miesz ka nia, kra ju czy na wet kon ty nen tu. Po -
ka zu je ich przy wią za nie do ko rze ni, kul ty wo wa nie
wspo mnień o przod kach i kra ju ich po cho dze nia,
pie lę gno wa nie przez ko lej ne po ko le nia tra dy cji i oby -
cza jów w no wej oj czyź nie. 

Na eks po zy cji zna la zły się pra ce ar ty stów, któ -
rzy za po mo cą róż nych tech nik i me diów zmierzą
się z za gad nie niem toż sa mo ści, re cep cji hi sto rii
i pa mię ci. Zo sta ną za pre zen to wa ne uni kal ne, pre -
zen to wa ne po raz pierw szy fo to gra fie So snow ca

z końca XIX wieku wie ku au tor stwa Igna ce go
Krie ge ra, cy kle fo to gra ficz ne Bog da na Ko nop ki,
po świę co ne ży ciu po tom ków pol skich emi gran tów
w za głę biu wę glo wym Nord -Pas -de -Ca la is we
Fran cji, fo to gra fie João Urba na, po dej mu ją ce te mat
Po la ków w od le głej Bra zy lii oraz in sta la cje Pio tra
Lu tyń skie go.

Szcze gól ne miej sce na wy sta wie zaj mu ją tak że
pra ce współ cze snych ar ty stów zwią za nych z So -
snow cem, m. in. Ry szar da Grzy ba, Mi ło sza Wnu -

kow skie go, Jac ka Ry ka ły, An drze ja S. Ko wal skie go.
Uzu peł nie nie sta no wią dwa fil my do ku men tal ne:
„Wier szy na” opo wia da ją cy o Za głę bia kach osia -
dłych w od le głej sy be ryj skiej wio sce na po cząt -
ku XX wie ku oraz „The Art of Spie gel nam”, de dy -
ko wa ny au to ro wi kul to we go ko mik su „Maus”.

Wy sta wa „Czar ne skrzy dła” w ra mach 26. edy cji
Fe sti wa lu Ars Ca me ra lis bę dzie udo stęp nio na od 7
li sto pa da do 30 grudnia. Wer ni saż roz pocz nie się
o godz. 17.00. SK

Jo
ao

 U
rb

an Ignacy Krieger

Na wystawie zostaną zaprezentowane unikalne, prezentowane po raz pierwszy fotografie Sosnowca.
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Poziomo: 1 – w tym miesiącu zaczyna się wiosna, 5 – buzia

mu się nie zamyka, 8 – wizerunek postaci, 9 – roślina

szkodnik, 10 – w parze z profanum, 11 – upust, 12 – imię

słynnego śpiewaka Caruso, 14 – nazębny lub fotograficzny, 

16 – pierwiastek chemiczny o symbolu Eu, 17 – kolba

kukurydzy, 19 – mówca, 21 – fachowiec, 22 – łuk nad okiem,

25 – nie lubi mydła, 28 – środek opatrunkowy, 

29 – … angielskie, 30 – konkurencja narciarska, 32 – o kimś

bladym i słabym, 34 – rozmach, 35 – rzymski władca mórz,

36 – zmiana chorobowa skóry, 37 – ma je jeż, 38 – budowla

ogrodowa, 39 – kutwa.

Pionowo: 1 – roślina pachnąca wieczorami, 2 – szczególne

w rysopisie, 3 – marka francuskich samochodów, 4 – miasto

z krzyżackim zamkiem, 5 – tajna policja polityczna 

w hitlerowskich Niemczech, 6 – potocznie o 10 zł, 

7 – osprzęt, 13 – przepis, 15 – miasto w Holandii, 18 – toczy

się w książce, 20 – uzdrowisko dla dzieci, 23 – dawna nazwa

Etiopii, 24 – czapka z daszkiem, 26 – w damskiej

kosmetyczce, 27 – imię Staffa, 28 – słynna czwórka 

z Liverpoolu, 31 – sąsiaduje z Polską, 33 – miasto 

w Niemczech. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 /2017, LISA KLEYPAS – BEZ PAMIĘCI 
Na gro dy otrzy mu ją: Małgorzata Jąkalska z Sosnowca, Małgorzata Bubak z Sosnowca i Elżbieta Łukasik z Wojkowic.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

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

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  10

✂

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

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

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

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
9 listopada – „21 x Nowy Jork”
16 listopada – „Konwój”
23 listopada – „Po prostu przyjaźń”
30 listopada – „Amok”

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”

Hi sto ria za czy na się jak w baj ce: ci cha, mi ła Na ta lia po zna je wy ma -
rzo ne go chło pa ka, któ ry wy da je się de li kat ny, ro man tycz ny i bez gra -
nicz nie w niej za ko cha ny. Jed nak na po zór ide al ny zwią zek dwoj ga li -
ce ali stów z każ dym dniem sta je się co raz bar dziej mrocz ny. A Nor bert
po wo li po ka zu je praw dzi wą twarz – za zdro sne go, za bor cze go, po ryw -
cze go i ma ni pu lu ją ce go (nie tyl ko Na ta lią) prze śla dow cy. Za ko cha -
na dziew czy na nie po tra fi jed nak odejść. Wo li tłu ma czyć so bie ta kie
za cho wa nia wiel ką mi ło ścią, o któ rej on tak pięk nie mó wi… Ta przej -
mu ją ca po wieść (nie tyl ko dla na sto lat ków, ale i ich ro dzi ców) zna ko -

mi cie ob ra zu je me cha ni zmy uza leż nie nia i prze mo -
cy psy chicz nej. Wska zu je też trud ną, ale ko niecz ną
dro gę wyj ścia z tok sycz ne go związ ku i od bu do wy -
wa nia po czu cia wła snej war to ści. 

Ewa No wak opo wia da hi sto rię Na ta lii z cha rak te ry stycz ną dla jej
pi sar stwa prze ni kli wo ścią, ucząc za ra zem mło dych, wraż li wych lu dzi,
jak roz po zna wać symp to my prze mo cy psy chicz nej i – co naj waż niej -
sze – jak nie dać so bie zro bić krzyw dy.
Pre mie ra: 26 paź dzier ni ka 2017 r.

Ewa Nowak

Bardzo Biała Wrona (Wyd. Prószyński i S-ka)

„Przed wszyst kim” to po chwa ła przy jaź ni i mi ło ści pię ciu ko biet, któ -
re zna ją się od dziec ka. Wszyst ko prze cho dzi ły ra zem, od mło dzień -
czych sza leństw i kło po tów, po klu czo we pro ble my wie ku śred nie go.
Te raz, gdy An na, ma gne tycz na oso bo wość i naj ja śniej sza gwiaz da
gru py, tra fia pod opie kę ho spi cjum, przy ja ciół ki zbie ra ją się, by ro bić
to, co ro bi ły za wsze – roz ma wiać, śmiać się i po ma gać so bie na wza -
jem w po dej mo wa niu de cy zji i snu ciu pla nów na przy szłość – tym ra -
zem w wiej skim dom ku An ny w Mas sa chu setts. He len, sław na ma lar -
ka, naj lep sza przy ja ciół ka An ny, ma nie dłu go wyjść po now nie za mąż.
Każ da z po zo sta łych ko biet ma wła sne pro ble my – Ca ro li ne opie ku je
się cho rą psy chicz nie sio strą, Mol ly nie ra dzi so bie z bun tem na sto let -

niej cór ki, a Ming z prak ty ką praw ni czą, wy cho wy -
wa niem dzie ci i mi ło ścią.

„Przed wszyst kim” to po wieść za baw na i słod ko -
-gorz ka za ra zem; przy ja ciół ki wspo mi na ją za baw ne błę dy mło do ści,
wspól ne ta jem ni ce iprzy go dy. Ale te raz ma ją in ne po czu cie cza su, aprzez
to ścież ki ich ży cia na bie ra ją no we go sen su. Po wieść da je bły sko tli wy, na -
sy co ny emo cja mi por tret gru py przy ja ció łek, wspa nia le przed sta wia jąc
ży cie co dzien ne pod le ga ją ce upły wo wi cza su, a tak że po ka zu jąc, że na -
wet wtrud nej sy tu acji ukre su dro gi moż nada wać in nym coś war to ścio we -
go. Ta książ ka to przede wszyst kim oda na cześć przy jaź ni.
Pre mie ra: 7 li sto pa da 2017 r.

Victoria Redel

Przed wszystkim (Wyd. Prószyński i S-ka)

W hi sto rii Pol ski ko bie ty, żo ny i ko chan ki, mia ły bar dzo czę sto istot ny
udział w two rze niu, roz wo ju i upad ku pań stwo wo ści, a nie rzad ko bez po -
śred nio lub po śred nio wpły wa ły na lo sy Eu ro py. Nie jed no krot nie to one
wła śnie, wnaj trud niej szych dla kra ju mo men tach, po tra fi ły zmo bi li zo wać
swo ich uko ro no wa nych mę żów dopod ję cia kon kret nych, zde cy do wa nych
dzia łań. Nie bra ko wa ło rów nież w na szej hi sto rii ta kich ko biet, któ re wy -
ko rzy stu jąc ło że, dzia ła ły prze ciw ko rzą dzą ce mu współ mał żon ko wi ipol -
skie mu pań stwu. Sta wa ły się nie for mal ny mi am ba sa dor ka mi swo ich ro -
dzin nych kra jów. Ogrom nawięk szość znich by ła bo wiem cu dzo ziem ka -
mi, znacz nie le piej wy kształ co ny mi od swo ich nie okrze sa nych mę żów.
W prze ci wień stwie do nich umia ły czy tać i pi sać, co wię cej, zna ły czę sto

wie le ję zy ków ob cych, in te re so wa ły się sztu ką, na uką,
du żo czy ta ły, pró bo wa ły na wet sku tecz nie od dzia ły wać
naży cie po li tycz ne kra ju, doktó re go przy by ły. Te ko bie ty nie tyl ko współ -
two rzy ły pol ską hi sto rię, lecz mia ły nie kie dy istot ny wpływ naroz wój na -
szej na uki i kul tu ry. Przy bli ża ły nas, ja ko spo łe czeń stwo, do Eu ro py, ale
cza sem rów nież odniej od da la ły. Po win no się onich nie ustan nie przy po -
mi nać, od rzu ca jąc za sta ne, obie go we opi nie do ty czą ce na szej prze szło ści,
trak tu ją ce wy łącz nie o ksią żę tach i kró lach. Ich suk ce sy i po raż ki, de cy -
du ją ce nie rzad ko o lo sach Pol ski, mia ły bar dzo czę sto swój po czą tek nie
tyl ko obok tro nu, ale czę sto tak że w łoż ni cach, al ko wach czy bu du arach.    
Pre mie ra: 9 li sto pa da 2017 r.

Andrzej Zieliński

Żony, kochanki, damy, intrygantki. Niezwykłe
kobiety u boku naszych władców (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Listopad to
zdecydowanie jeden z Twoich lepszych
miesięcy. Będziesz wypoczęta, pełna
energii i masy pomysłów. Pomyśl zatem
dobrze, jak je najlepiej wykorzystać.
Samotne skorpiony czeka szereg miłych
spotkań z nowo poznaną sympatią, które
mogą zaowocować poważniejszym
uczuciem.
STRZELEC (22.11. – 21.12.)
–Z początkiem miesiąca zaczną Cię nękać
stare, niedokończone sprawy. Postaraj się
rozwiązać je jak najszybciej, by móc
cieszyć się pięknem jesieni. Nie odmawiaj
nikomu spotkań, wyjścia do znajomych
będą Ci służyły. Jeśli wciąż czujesz się
samotna, pomyśl o czworonożnym
przyjacielu. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Postaraj
się więcej czasu spędzać z rodziną,
wszystkim wam teraz jest to bardzo
potrzebne. To, że ktoś nie mówi głośno
o problemach, nie znaczy, że ich nie ma.
W pracy wreszcie czeka Cię chwila
wytchnienia. Ciesz się nią, bo nie potrwa
zbyt długo. Dobry czas dla samotnych
koziorożców. Korzystaj z życia i przyjmuj
zaproszenia na wszystkie randki. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) –Ktoś będzie
chciał Cię uszczęśliwić na siłę, organizując
Ci randkę. Mimo, że to bliska dla Ciebie
osoba, nie miej oporu przed odmową, jeśli
uważasz, że kandydat jest nieodpowiedni.
Wkrótce znajdziesz miłość swojego życia,
ale nie potrzebujesz do tego niczyjej
pomocy. Jeśli obecna sytuacja finansowa
wciąż nie jest Ci na rękę, poszukaj sobie
dodatkowego zajęcia. Postaraj się jednak
tym razem robić, to co lubisz, aby
sprawiało Ci to radość.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Powoli zacznie się
rozwijać uczucie między Tobą, a niedawno
poznanym mężczyzną. Niczego jednak nie
przyspieszaj na siłę, gdyż z tym razem
potrzeba czasu, aby znajomość
zaowocowała na długie lata. Postaraj się
odwiedzić bliskich. Ktoś bardzo potrzebuje
Twojego wsparcia, lecz wstydzi się o tym
powiedzieć. Zrób wszystko, co w Twojej
mocy, by rozwiązać jego problem.
BARAN (21.03. – 19.04.) – W najbliższym
czasie będziesz miała dużo mniej pracy.
Pomimo że wiąże się to z mniejszą premią,
ciesz się jednak z tej sytuacji. Wolny czas
poświęć rodzinie. Może nawet uda Ci się
zorganizować jakiś przedłużony weekend
za miastem? Mąż i dzieci będą zachwyceni,
a to jest ważniejsze od pieniędzy. Samotne
barany powinny zacząć walczyć ze swoimi
wadami, to one najczęściej są przeszkodą
w kontaktach z innymi. 
BYK (20.04. – 22.05.) –Zastanów się, ile
oczekujesz od innych i postaraj się także
wykazywać większym zaangażowaniem.
Dotyczy to zarówno strefy rodzinnej,
uczuciowej, jak i zawodowej. Końcówka
miesiąca to odpowiedni moment, by
zacząć myśleć o świętach. Zacznij już
myśleć o prezentach dla bliskich,
a unikniesz w ten sposób stresu w grudniu. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –Los szykuje
dla Ciebie spore zmiany w kwestiach
uczuciowych. Samotne bliźnięta będą
cieszyły się niezwykłym
powodzeniem – nie zmarnuj tego! Pomyśl
nad lekką zmianą wizerunku. W nowej
fryzurze poczujesz się atrakcyjniejsza
i bardziej pewna siebie, a to przyniesie Ci
w życiu wiele korzyści. Pomyśl nad zmianą
pracy, ale nie podejmuj tej decyzji zbyt
pochopnie. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Nadszedł ostatni
moment na rozpoczęcie diety, jeśli dalej
planujesz schudnąć przed końcem roku.
Zapisz się na siłownię lub postaraj
regularnie chodzić na basen, a osiągniesz
efekt lepszy niż myślisz. Samotne raki
powinny częściej wychodzić do ludzi.
Przed telewizorem we własnym
mieszkaniu nie spotkasz miłości swojego
życia… Nie bój się ryzyka, przyniesie Ci
więcej korzyści niż myślisz.
LEW (23.07. – 23.08.) –Jesień nie jest
dobrym momentem dla samotnych lwów.
Poświęć więcej czasu samej sobie, zamiast
szukać na siłę nowych znajomości. Na te
przyjdzie czas w odpowiednim momencie,
szybciej niż myślisz. Aby uniknąć
rozczarowań, nie łudź się, że marzenia
o świętach w górach spełnią się w tym
roku. Nadmiar wolnego czasu poświęć
na domowe obowiązki. 
PANNA (24.08. – 22.09.) –Samotne panny
czeka wiele atrakcji w sferze uczuciowej.
Nie nastawiaj się jednak na poważne
związki, będą to raczej przelotne
znajomości. Zawsze jednak lepiej cieszyć
się chwilą radości niż pogrążać
w samotności. Już teraz pomyśl
nad świętami. Może warto w tym roku
odpuścić tradycyjne siedzenie przy stole
i wybrać się ze znajomymi na narty?
Uważaj na zdrowie, pod koniec miesiąca
złapie Cię przeziębienie, ale od Ciebie
zależy, czy szybko minie.
WAGA (23.09. – 22.10.) –Nadchodzący
miesiąc przyniesie Ci wiele radości
i wspaniałych chwil. Pamiętaj, że nic nie
dzieje się jednak przypadkowo, sama
musisz dbać o to, by nie szukać zbędnych
problemów. Wolny czas spędzaj z rodziną,
a wszystkie troski odejdą w zapomnienie.
Przygotuj plan działania i powoli zacznij
przedświąteczne porządki. Dzięki temu
unikniesz późniejszych nerwów, a Święta
będą takie jak dawniej – radosne
i spokojne. 

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
03-09.11.2017 r.

HELIOS NA SCENIE: WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
„KTO SIĘ BOI WIRGINII WOLF?” GODZ. 18: 30
Spektakl teatralny, od 12lat, Wlk.
Brytania, 180min, napisy
KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„21x NOWY JORK” GODZ. 18: 00
Dokument, od 15lat, Polska, 70min,
PRZEDPREMIERA:
„LISTY DO M. 3” 19: 30*
Komedia romantyczna, od 13lat,
Polska, 110min
* wyłącznie w czwartek
PREMIERA:
„ZŁE MAMUŚKI 2” 17: 00, 19: 30*, 20: 15**
Komedia, od 15lat, USA, 116min, napisy
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku

FILMY TYGODNIA:
„PIŁA. DZIEDZICTWO”
16: 15*, 18: 00**, 21: 15, 22: 00***
Horror, od 15lat, USA/Kanada, 91min, napisy
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
*** wyłącznie w poniedziałek
„ŚMIERĆ NADEJDZIE DZIŚ” 19: 00, 22: 15 
Horror, od 15lat, USA, 96min, napisy
„THOR: RAGNAROK” DUBBING
9: 00*, 10: 00**, 14: 15*, 16: 15*** 
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
**z wyjątkiem piątku
*** z wyjątkiem czwartku
„3D THOR: RAGNAROK” DUBBING
10: 00*, 14: 00** 
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min,
DUBBING
* wyłącznie w piątek
** z wyjątkiem piątku
„THOR: RAGNAROK” 11: 00, 15: 30, 19: 30* 
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min, napisy
* z wyjątkiem poniedziałku i czwartku

„3D THOR: RAGNAROK” 12: 45, 18: 30, 21: 15 
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 100min, napisy 
FILMY DLA DZIECI:
„MIĘDZY NAMI WAMPIRAMI” DUBBING
10: 15*, 12: 15, 14: 15 
Animacja, b/o, Niemcy, 83min, DUBBING
* z wyjątkiem wtorku
„POTWORNA RODZINKA” DUBBING
9: 00*, 13: 30 
Animacja, b/o, Niemcy, 96min, DUBBING
* wyłącznie w piątek
„EMOTKI. FILM” DUBBING
11: 00*, 11: 15**, 15: 45 
Komedia/Animacja, b/o, USA, 86min,
DUBBING 
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku 

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – listopad  2017

04 Sb 18:00 Wojna światów / H. G. Wells/ – premiera
05 Nd 18:00 Wojna światów / H. G. Wells
07 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / L. M.
Montgomery
08 Śr 10:00 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
09 Czw 09:00 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
09 Czw 10:30 Jaś i Małgosia/ Bracia Grimm/ Gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
10 Pt 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells
11 Sb 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
12 Nd 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
14 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ L. M.
Montgomery

15 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka 
16 Czw 19:00 Najdroższy/ F. Veber
17 Pt 19:00 Najdroższy/ F. Veber 
18 Sb 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman
19 Nd 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D. Freeman 
21 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
22 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
23 Czw 19:00 Na dnie/ M. Gorki
24 Pt 19:00 Na dnie/ M. Gorki
25 So 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
26 Nd 18:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
28 Wt 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P. Rowicki
29 Śr 10:00 Wakacje z duchami / A. Bahdaj, P. Rowicki
30 Czw 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają 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 „Wojna światów” w dniu
10.11.2017 r. (piątek) godz. 19.00

• 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Wojna światów” w dniu
12.11.2017 r. (niedziela) godz. 18.00

Jazda bez trzymanki i scenariusza w Teatrze Zagłębia
Już 1 grud nia na sce nie Te atru Za głę bia nie spo ty ka ne wi -
do wi sko. Im pro wi zo wa ny spek takl ko me dio wy pro jek tu
„Nic dwa ra zy”, czy li przed sta wie nie, któ re po wsta nie
na ży wo, bez prób i żad ne go sce na riu sza. Ma ło te go, ni -
gdy się nie po wtó rzy, a pu blicz ność zde cy du je o je go prze -
bie gu. 

Na sce nie wy stą pią ar ty ści z war szaw skie go Klu bu Ko -
me dio we go: Mi chał Su fin i Bar tek Mły nar ski oraz Kin ga
Ko sik -Bu rzyń ska i Ka ro li na Nor kie wicz (gra ją cy na co
dzień m. in. w du etach Su fin/Mły nar ski oraz Kin ga i No -
ra). Wszyst ko, co wy da rzy się te go wie czo ru, bę dzie przez
nich za im pro wi zo wa ne – wy my śla ne na bie żą co,
na oczach pu blicz no ści, bez usta lo ne go wcze śniej sce na -
riu sza czy wy my ślo nych po sta ci.

Mły nar ski i Su fin z Te atru Im pro wi zo wa ne go Klan -
cyk, gra ją kil ka po sta ci jed no cze śnie. Przez go dzi nę pro -
wa dzą wi dzów przez fa bu łę peł ną za ska ku ją cych zwro -
tów ak cji, dusz nych miejsc z ame ry kań skiej pro win cji,
po sta ci zwi chro wa nych i wy kre ślo nych z dra ma tów Ar -

thu ra Mil le ra. Spek takl sta ra się opo wie dzieć kil ka hi sto -
rii, któ re spo tka ją się w ja kimś punk cie al bo też i nie,
a ak to rzy sta ra ją się od po wie dzieć na za gad ki po sta ci
i hi sto rii, któ ra bę dzie po wsta wać na oczach wi dzów.
Z ko lei du et Kin ga i No ra gra ją bez sce na riu sza, bez
przy go to wa nych po sta ci. Na ży wo, z gło wy, na oczach
wi dow ni i tyl ko we dwie. 

Mu zycz ne tło spek ta klu stwo rzy wy jąt ko wy ar ty sta
i mul tiin stru men ta li sta Pa weł Szam bur ski, mu zyk zwią -
za ny z war szaw skim śro do wi skiem La do Abc. Two rzy mu -
zy kę na po lu in ter dy scy pli nar nym – dla fil mu, te atru, ki -
na nie me go, tań ca współ cze sne go czy słu cho wisk.

Spek takl roz pocz nie się o godz. 19.00. Bi le ty są w ce -
nie 25 zł. SK

O przebiegu tego spektaklu zadecyduje sama
publiczność. 

Kadr ze spektaklu „Wojna światów”. 

arc

Spek takl opar ty na jed nej z naj waż niej szych po wie ści
scien ce fic tion „Woj nie świa tów” Her ber ta Geo r -
ge'a Wel l sa zo stał prze nie sio ny na de ski te atru. Już 4 li -
sto pa da na sce nie Te atru Za głę bia odbyła się  pre mie ra
spek ta klu w re ży se rii We ro ni ki Szcza wiń skiej, któ ra po -
sta no wi ła zmie rzyć się z kul to wą po wie ścią Wel l sa. 

– Książ ka Wel l sa  jest czymś o wie le wię cej niż tyl -
ko zgrab ną re tro -opo wie ścią, pre kur sor ską wo bec nie -
któ rych wy na laz ków tech nicz nych. Czy ta na dzi siaj za -
ska ku je – nie ty le fu tu ry stycz ną wi zją to tal nej woj ny,
co per spek ty wą, któ rą Wells przyj mu je wo bec uświę -
co ne go, an tro po cen trycz ne go (i w ogó le: hie rar chicz -
ne go) po rząd ku świa ta – przy zna je We ro ni ka Szcza -
wiń ska. – W na szym uję ciu „Woj na świa tów” to istot -
na przy po wieść na cza sy, któ rych naj waż niej szym
sło wem jest „kry zys” i trud na baj ka dla do ro słych dzie -
ci ery An tro po ce nu. Wy ko rzy stu jąc frag men ty fa bu ły

po wie ści H. G. Wel l sa, chce my opo wie dzieć o py sze,
któ ra bu du je im pe ria i sank cjo nu je prze moc – ale tak -
że za pro sić na sce nicz ne ćwi cze nia z ob co ści i em pa -
tii – do da je. 

W wik to riań skim sa lo nie to czy się zwy kłe ży cie,
a wszyst ko we dług po zor nie nie śmier tel nej hie rar chii
spo łecz nej. Bez tro skie go dzi ny dys ku sji her bat kach
prze ry wa na gła in wa zja po za ziem skiej cy wi li za cji.
Atak dą żą cej do cał ko wi tej de struk cji ludz kie go świa -
ta si ły sta je się w spek ta klu punk tem wyj ścia do po -
szu ki wa nia od po wie dzi na do tkli wie py ta nia. Do ko go
na le ży Zie mia? Czy tyl ko do czło wie ka? Czy hie rar -
chicz ny po rzą dek świa ta jest na tu ral ny? Jak szyb ko
moż na zo stać uchodź cą? Czy na pro win cji na pew no
jest bez piecz nie? I czy moż na żyć bez kon tak tu z tym,
co in ne i ob ce? 

Spek takl roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Premiera w Teatrze Zagłębia

Inwazja obcej cywilizacji i totalna wojna  światów

Pierwsze dwie osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 10 do naszej redakcji i podadzą
swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie na Klub
Komediowy, które będzie do odebrania w kasie Teatru.
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za jedno
podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

arc Klub Komediowy

Bartek Warzecha




