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Sylwia Kosman

Ma nu fak tu ra św. Mi ko ła ja, któ ra
speł ni ma rze nia naj młod szych
i sta nie się praw dzi wą fa bry ką
pre zen tów, za ba wy i roz ryw ki,
pod nieb na śli zgaw ka, świą tecz ny
jar mark, kon cer ty, wy sta wy i wy -
strza ło wy syl we ster to za po wiedź
te go, jak wkro czy my w ma gicz ny
czas świąt i no wy rok. A to do pie -
ro po czą tek za ba wy, od po czyn ku
i wspól ne go spę dza nia cza su,
w ode rwa niu od szko ły, pra cy, za -
jęć, trosk co dzien ne go cza su
i zwy kłe go pę du. 8 grud nia, przez
kil ka go dzin, Urząd Miej ski w So -
snow cu, a tak że plac przed bu dyn -
kiem, sta nie się Ma nu fak tu rą św.
Mi ko ła ja, w któ rej bę dą uwi jać się
el fy, by każ de mu dziec ku do star -
czyć upra gnio ny pre zent. Go ść mi
spe cjal ny mi im pre zy bę dą zna ni
YouTu be rzy, czy li Stuu i Mar cin
Du biel oraz po pu lar ny ak tor, zna -
ny m. in. z se ria lu „Ro dzin -
ka” – Adam Zdrój kow ski. 

Ubie gło rocz na Ma nu fak tu ra
przy cią gnę ła set ki miesz kań ców,
nie tyl ko So snow ca, ale i ca łe go
Za głę bia. 

– Po przed nia edy cja by ła strza -
łem w dzie siąt kę – dzie cia ki by ły
prze szczę śli we, ale praw dę mó -
wiąc, wi dzia łem tak że tych nie co
star szych, któ rzy ba wi li się wy -
śmie ni cie  – mó wi Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Wbu dyn ku Urzę du Miej skie go,
gdzie naco dzień pe ten ci za ła twia -
ją urzę do we spra wy, po wsta nie
spe cjal ny ką cik, gdzie naj młod si

bę dą pi sa li li sty dośw. Mi ko ła ja, by
zdą żył do star czyć pre zen ty. Pie -
cząt ki za stą pią ma gicz ne pie czę cie,
a za miast wzo rów dru ków bę dą
świą tecz ne li sty. Dzie cia ki mo gą li -
czyć na licz ne atrak cje: ma lo wa nie
bu ziek i bom bek, ani ma cje, zdo -
bie nie pier ni ków, krzy we zwier cia -
dła i warsz ta ty pla stycz ne, a tak że
cze ko la do wą fon tan nę. Na go ści
bę dą rów nież cze ka ły gry i za ba wy,
a wśród nich roz bra ja nie świą tecz -
nej bom by.

Na sa li se syj nej, gdzie za zwy -
czaj ob ra du ją rad ni, tym ra zem
bę dzie... ki no w kli ma cie świą -
tecz nym. W sa li 221, na pierw -
szym pię trze, po ja wi się staj nia

Św. Mi ko ła ja, gdzie ma gicz ne
zwie rza ki szy ku ją się do po mo cy
Mi ko ła jo wi.

Na par kin gu przed Urzę dem
Miej skim zo sta nie wy bu do wa -
ne  mi ko łaj ko we mia stecz ko.
Na par kin gu usta wio na zo sta nie
im po nu ją ca śnież na ku la, do któ -
rej bę dzie moż na wejść, a tak że
po ja wią się świą tecz na ka ru ze la
i ko lej ka. Czym by ła by ma nu fak -
tu ra bez świą tecz ne go ku li gu,
któ ry bę dzie jeź dził po alei Zwy -
cię stwa oraz śli zgaw ki? Na ta fli
za pre zen tu je się bał wa nek, któ ry
wspól nie z dzieć mi bę dzie się ba -
wił na lo dzie, a tak że pla no wa ne
są ta necz ne po ka zy.  Tradycyjnie

ślizgawka będzie czynna przez
całą zimę.  – Wstęp nie pla nu je my,
że lo do wi sko bę dzie dzia ła ło
do koń ca lu te go. Wszyst ko, oczy -
wi ście, za le ży od po go dy – nie
ukry wa Je rzy Gó rak, dy rek tor
MO SiR -u w So snow cu. Lo do wi -
sko pod go łym nie bem cie szy ło
się nia ga sną cą po pu lar no ścią
miesz kań ców. Tyl ko w ostat nim
se zo nie uda ło się sprze dać pra -
wie 11 ty się cy bi le tów. Śli zgaw ka
przed UM bę dzie mia ła wy mia ry
ok. 18 na 24 me try. Krę cić pi ru ety
moż na wła ści wie przez ca ły
dzień, po nie waż lo do wi sko jest
oświe tlo ne. Do dys po zy cji miesz -
kań ców bę dzie szat nia oraz wy -

po ży czal nia ły żew. Lo do wi sko
bę dzie czyn ne w godz. od 9.00
do 21.00 z prze rwą na kon ser wa -
cję lo du mię dzy godz. 15.00
a 16.00. Bi let wstę pu bę dzie kosz -
to wał 1 zł od go dzi ny 9.00
do 15.00 i 2 zł mię dzy
godz. 16.00 a 21.00. Koszt wy po -
ży cze nia ły żew to 4 zł, a ostrze -
nia 5 zł. Bi le ty dla dzie ci do 7 ro -
ku ży cia są bez płat ne, a bi let mu si
ku pić je dy nie opie kun dziec ka. 

W tym ro ku nie za brak nie tak że
jar mar ku świą tecz ne go, któ ry
w dniach od 20 do 23 grud nia, or -
ga ni zu je Miej ski Klub „Macz ki”.
Bę dzie ko lo ro wo, we so ło, świą -
tecz nie i gwar nie. – Na sto iskach
bę dzie moż na ku pić ozdo by świą -
tecz ne, wy ro by rę ko dzie ła, bi żu te -
rię, sło dy cze, cze ko la dy, cia sta,
a tak że zna leźć ja kiś ory gi nal ny
pre zent dla bli skich – za po wia da
Agniesz ka Ko ziń ska, dy rek tor ka
Miej skie go Klu bu „Macz ki”.
Na go ści bę dą cze kać tak że pysz -
ne tra dy cyj ne spe cja ły, m. in. wę -
dli ny, se ry i grza ne wi no, a tak że
sze reg atrak cji. – Pla nu je my licz ne
dzia ła nia ulicz ne i in te rak tyw ne.
Bę dzie my wspól nie ko lę do wać,
go to wać i wy ko ny wać ozdo by
świą tecz ne. W pla nach jest tak że
łań cuch świą tecz nych ży czeń dla
So snow ca, gre en scre en, czy li
zdję cia w kra inie św. Mi ko ła ja
i Te atr Ognia – do da je Agniesz ka
Ko ziń ska. Dzia łal ność han dlo wa
i ga stro no micz na w trak cie jar mar -
ku świą tecz ne go od by wać się bę -
dzie w go dzi nach od 10.00
do 18.00. W pią tek i so bo tę zo sta -

nie do dat ko wo usta wio na sce na,
na któ rej bę dą wy stę po wać lo kal ne
ze spo ły. Przez okres jar mar ku at -
mos fe rę zbli ża ją cych się świąt bę -
dą two rzyć m. in. człon ko wie So -
sno wiec kiej Or kie stry Dę tej, Kli -
mon to wian ki, Gru pa Bel can to,
Band in Cho ir, Si lver Dan ce
i Przy ja cie le oraz oczy wi ście sa mi
miesz kań cy. 

To nie ko niec atrak cji. Na pro -
gram i spek takl mi ko łaj ko wy już 6
grud nia za pra sza Miej ski Klub
„Macz ki”. W Zam ku Sie lec kim 9
grud nia dzie cia ki bę dą two rzyć
aniel skie de ko ra cje, a warsz ta ty
dla mło dzie ży i do ro słych za pla -
no wa no na dzień na stęp ny. Miej -
skie ko lę do wa nie od bę dzie się
w „Mu zie” 19 grud nia, a kto nie
zdą ży do „Mu zy”, bę dzie miał
jesz cze oka zję po śpie wać 27 grud -
nia z gru pą Tre bu nie Tut ki w ko -
ście le św. To ma sza Apo sto ła. 

Sta ry rok po że gna my wspól ną
za ba wą przed Urzę dem Miej -
skim. Syl we ster 2017 w So snow -
cu roz pocz nie się o go dzi -
nie 22.00, a za opra wę mu zycz ną
bę dzie od po wia dał DJ Wi kar.
Na sce nie te go wie czo ru wy stą pi
so sno wiec ka gru pa Si lver Dan ce,
a gwiaz dą im pre zy bę dzie ze spół
Fe el. No wy rok miesz kań cy przy -
wi ta ją nie tyl ko szam pa nem, ale
i efek tow nym po ka zem la se rów.
Tra dy cyj nie po moc w po wro tach
do do mu za pew ni Przed się bior -
stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej
w So snow cu. Au to bu sy bę dą
pod sta wio ne na dwor cu
przy Urzę dzie Miej skim. 

Wielu nie wierzyło, ale stało się! Stacjonarne
centrum hospicyjne rozpoczyna swoją
działalność. Oficjalne otwarcie Zagłębiowskiego
Centrum Wsparcia Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-
Psychologicznego odbędzie się 8 grudnia, a już 11
grudnia zaplanowano dzień otwarty. Każdy
z mieszkańców będzie mógł zobaczyć obiekt
i dowiedzieć się, jaką pomoc będzie nieść
mieszkańcom Sosnowca i regionu.

Nowoczesny budynek Prokuratury
Rejonowej Sosnowiec-Południe oraz
Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ
powstanie przy ul. Janowskiego. Budynek
zostanie wybudowany na działce, podarowanej
przez gminę. Będzie miał trzy kondygnacje i około 4
tys. m kw. powierzchni użytkowej. Obok powstanie
parking na 70 samochodów. Całkowity koszt tej
inwestycji wyniesie ok. 26 mln zł. 

Aż 22 medale, w tym 8 złotych,
zdobyli reprezentanci Polski
w mistrzostwach świata w ju-jitsu
w kolumbijskiej Bogocie. Wielkim
wsparciem narodowej drużyny okazali się
zawodnicy Budowlanych Sosnowiec.
Najbardziej cieszyła się Martyna
Bierońska (z lewej), która indywidualnie
wywalczyła złoto i brąz.str. 4str. 2

Rusza fabryka prezentów i dobrej mocy 
Św. Mikołaj razem z elfami otwierają wrota manufaktury, przygotowują się do świąt i zapraszają na sylwestrową zabawę

Tak zmienia się Sosnowiec! Rewolucja i strefa relaksu
w Parku Sieleckim, miejska sieć dróg rowerowych,
nowe otwarcie Stawików, nowoczesne oblicze
placówek oświatowych, modernizacje i remonty
dróg, kolorowe place zabaw i budowa basenu.  
– Za nami kolejny rok zmian w Sosnowcu. To tylko
część inwestycji, które się zakończyły lub niebawem
dobiegną końca. Przed nami kolejne wyzwania 
– zapowiada Arkadiusz Chęciński, 
prezydent Sosnowca.
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W ubiegłym roku Manufaktura św. Mikołaja okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tym
razem cała ekipa będzie pracować z jeszcze większym rozmachem. 

Paweł Leśniak
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MIASTO

reklama

Syl wia Ko sman

No wo cze sny bu dy nek Pro ku ra tu ry Re -
jo no wej So sno wiec -Po łu dnie oraz Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej So sno wiec -Pół noc
po wsta nie przy ul. Ja now skie go w So -
snow cu. Ka mień wę giel ny zo stał wmu -
ro wa ny 10 li sto pa da, a w uro czy sto ści
wzię li udział m. in. Mi chał Wój cik, wi -
ce mi ni ster spra wie dli wo ści, Bog dan
Święcz kow ski, Pro ku ra tor Kra jo wy, bi -
skup so sno wiec ki Grze gorz Ka szak oraz
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca. In we sty cja ma zo stać ukoń czo -
na w 2019 r., a bu dy nek zo sta nie wy bu -
do wa ny na dział ce, po da ro wa nej
na rzecz pro ku ra tu ry przez gmi nę. Bu -
dy nek bę dzie miał trzy kon dy gna cje
i oko ło 4 tys. m kw. po wierzch ni użyt ko -
wej. Przy sie dzi bie pro ku ra tu ry ma tak -
że po wstać par king na 70 sa mo cho dów.
Cał ko wi ty koszt tej in we sty cji wy nie sie
ok. 26 mln zł.

Obec nie obie pro ku ra tu ry miesz czą się
w bu dyn ku przy uli cy Te atral nej. – Pra ca
w tym sta rym bu dyn ku do ła twych nie na -
le ży. Wiem, bo sam tam pra co wa łem. To
bę dzie no wo cze sny bu dy nek do sto so wa -
ny do po trzeb m. in. osób nie peł no spraw -

nych oraz wy po sa żo ny w naj now szą tech -
no lo gię uła twia ją cą ob słu gę in te re san -
tów – mó wił po pod pi sa niu ak tu no ta rial -
ne go w kwiet niu 2017 r. Bog dan Święcz -
kow ski.

To nie ko niec in we sty cji. Obok no wej
sie dzi by pro ku ra tu ry wy bu do wa na zo -
sta nie rów nież ko men da po li cji, tak że
na dział ce po da ro wa nej przez gmi nę,
war tej ok. 2 mln zł. – Chciał bym, aby
w tym miej scu był jesz cze sąd. W cią gu
naj bliż szych mie się cy bę dzie my wie -
dzieć, czy ta kie roz wią za nie bę dzie
moż li we – stwier dził Pro ku ra tor Kra jo -
wy. 

Z ta kie go roz wią za nia cie szy się rów -
nież prezydent So snow ca. – Wszy scy
zda je my so bie spra wę, że obec ny bu dy -
nek po li cji i pro ku ra tu ry ra czej utrud nia,
a nie uła twia pra cy. Wa run ki są tam
po pro stu fa tal ne. Roz wią za nie, że by
w jed nym miej scu znaj do wa ła się po li cja,
pro ku ra tu ra i być mo że sąd, by ło by wręcz
wzorcowe i uła twi ło by za rów no pra cę
tym in sty tu cjom,  jak i miesz kań com. Bę -
dzie też przy kła dem do po wie la nia dla in -
nych miast. De kla ru je my wszel kie wspar -
cie ze stro ny mia sta – pod su mo wał Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Nowoczesny budynek Prokuratury Rejonowej już za dwa lata
Prokuratura, policja i sąd w jednym miejscu? 

W  uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby wziął udział m.in.  Bogdan
Święczkowski, Prokurator Krajowy. 
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Miasteczko ruchu drogowego otwarte

Daw ne as fal to we bo isko przy Ze spo le Szkół
nr 7 w So snow cu -Za gó rzu za mie ni ło się
w prze pięk ne mia stecz ko ru chu dro go we go.
Te raz każ dy – nie za leż nie od wie ku –  bę dzie
mógł uczyć się za sad bez piecz ne go po ru sza nia
na ro we rach imo to ro we rach.

Bu do wę mia stecz ka zgło si li so sno wi cza nie
w ra mach pro jek tów gło so wa nych w Bu dże cie
Oby wa tel skim. Po mysł, któ ry po cząt ko wo był
wy ce nia ny naok.400 tys. zł, otrzy mał po nadty -
siąc gło sów, co po zwo li ło na re ali za cję pro jek tu.
Osta tecz nie in we sty cja zre ali zo wa na przez kon -
sor cjum so sno wiec kich firm PPUH Li bud i Li -
bud As fal ty, kosz to wa ła479 tys. zł.

Bę dzie to po wrót mia stecz ka ru chu dro go -
we go w So snow cu. – O ile mnie pa mięć nie
my li, to kie dyś ta kie mia stecz ko by ło w Par ku
Har cer skim przyuli cy Ostro gór skiej. Uwa żam,
że ten pro jekt jest esen cją Bu dże tu Oby wa tel -
skie go, bo je go naj waż niej szym prze sła niem
jest edu ka cja – pod kre śla pre zy dent So snow ca,
Ar ka diusz Chę ciń ski. Mia stecz ko ma31m sze -
ro ko ści i 71 m dłu go ści. Skła da się z sze ro kich

na 2,5 m  jezd ni oraz węż szych o pół me tra
chod ni ków iście żek ro we ro wych. Za dba no tak -
że o ele men ty in fra struk tu ry dro go wej, czy li
zna ki, sy gna li za cję świetl ną, a na wet prze jazd
ko le jo wy iron do. Te ren jest oświe tlo ny, aca łość
uzu peł nia ma ła ar chi tek tu ra. – Chcie li śmy, aby
mia stecz ko jak naj do kład niej od zwier cie dla ło
nor mal ny ruch dro go wy, bo tyl ko wta kich wa -
run kach mo że my na uczyć się pra wi dło we go
ibez piecz ne go po ru sza nia pona szych dro gach,
ścież kach i chod ni kach – wy li cza pre zy dent
Chę ciń ski.

Po mysł chwa lą so sno wiec cy stró że pra -
wa. – Jak wia do mo, edu ka cja w tej ma te rii jest
po trzeb na od naj młod szych lat. W przed szko -
lach i szko łach po li cja edu ku je naj młod szych
użyt kow ni ków ru chu dro go we go, wpa ja jąc na -
wy ki, któ rych czę sto bra ku je do ro słym. Dzię ki
ta kiej in fra struk tu rze pew ne rze czy bę dzie
moż na dzie cia kom przed sta wić w jesz cze bar -
dziej przy stęp ny spo sób. Ta kich miejsc po win -
no być wre gio nie jak naj wię cej – pod kre śla So -
nia Kep per, rzecz nik so sno wiec kiej po li cji. KP

Miasteczko działa przy Zespole Szkół nr 7 w Zagórzu. 

Pa
w

eł
 L

eś
ni

ak

Zmarł Zbigniew Studencki
W nocy z 11 na 12 listopada 2017 r. zmarł Zbigniew Studencki, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum w Sosnowcu, które

prowadził przez 30 lat.

Pracował do samej emerytury, na którą odszedł zaledwie dwa miesiące temu. Był bardzo oddany swojej pracy, której
poświęcał znaczną część swojego życia. Autor wielu publikacji naukowych. Historyk i Starszy Kustosz Muzeum. Znawca

i popularyzator regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Organizator wielu konferencji i sesji popularno-naukowych. Zasłużony dla
Kultury Polskiej oraz odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Władze Samorządowe Sosnowca.

Oko ło 500 ty się cy zło tych kosz to wa ła kul tu ral na stre fa re -
kre acji od „Ju nio ra do Se nio ra”, któ ra po wsta ła w Szko le
Pod sta wo wej nr 39 przy ul. Lu bel skiej w Za gó rzu. Jest
miej sce na fit ness, urzą dze nia do ćwi czeń, sto ły do ping -
-pon ga, pił ka rzy ki i plac za baw. Uro czy ste otwar cie stre fy
dla naj młod szych i nie co star szych, któ ra bę dzie łą czyć po -
ko le nia, od by ło się 5 grud nia. To ko lej na in we sty cja, któ ra
zo sta ła zre ali zo wa na dzię ki po my sło wi miesz kań ców, któ -
rzy zgło si li ten pro jekt w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie -
go. Ten wła śnie pro jekt w III edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie -
go cie szył się naj więk szym po par ciem i zy skał aż 4144
głosów miesz kań ców. Kul tu ral na stre fa re kre acji to po łą -
czo ne chod ni kiem czte ry stre fy: osób nie peł no spraw nych,
stre fa fit ness, re kre acji i se nio ra. W pierw szej znaj du ją się
urzą dze nia re kre acyj ne, w stre fie fit ness ulo ko wa no po pu -
lar ny stre et wor ko ut, czy li plac z urzą dze nia mi spraw no -
ścio wy mi, a w ko lej nej stre fie, czy li stre fie re kre acji, po -
wstał plac za baw z my ślą o naj młod szych. Tuż za nią znaj -
du je się stre fa se nio ra. W tym miej scu zlo ka li zo wa no sto ły
do ping -pon ga i gier to wa rzy skich oraz pił ka rzy ki. Z ko lei
stre fa kul tu ral na ma sce nę z za da sze niem wraz z utwar dzo -
nym pla cem. To do sko na łe miej sce na szkol ne im pre zy ple -
ne ro we i osie dlo we fe sty ny. – Cie szę się, że ta kie miej sce
po wsta ło. Po mysł, by w jed nym miej scu mo gły prze by wać

dzie ci i se nio rzy, jest świet ny i ta kie pro jek ty po win ny być
re ali zo wa ne co raz czę ściej. Dla cze go? Ja ja ko se nior spo -
koj nie mo gę przyjść tu taj z mo ją pię cio let nią wnucz ką. Ani
ona, ani ja, nie bę dzie my się nu dzić – stwier dził Jan Kru -
piń ski z Za gó rza. 

Do peł nie niem in we sty cji są ele men ty ma łej ar chi tek tu -
ry, czy li ła wecz ki i sto ja ki na ro we ry oraz na sa dzo ne wo -
kół drze wa. SK

Strefa od „Juniora do Seniora” połączy pokolenia 

Wstęgę przecięły uczennice SP nr 39. 
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RADA MIEJSKA

Wielkie brawa za uratowanie życia
56. sesja Rady Miejskiej

reklamareklama

Syl wia Ko sman

Kil ka dzie siąt uchwał pod ję li rad ni pod czas ostat niej
se sji Ra dy Miej skiej. De ba to wa li m. in. nad „Pro gra -
mem ochro ny śro do wi ska dla mia sta So snow ca
na la ta 2017 – 2020 z per spek ty wą na la -
ta 201 – 2014”, ma pą aku stycz ną dla So snow ca
i „Pro gra mem ochro ny śro do wi ska przed ha ła sem
dla mia sta So snow ca”. Po par li m. in. pro gram współ -
pra cy mia sta z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,
gmin ny pro gram pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro -
ble mów al ko ho lo wych oraz prze ciw dzia ła nia nar ko -
ma nii na przy szły rok oraz przy ję li tak że pa kiet
uchwał do ty czą cych usank cjo no wa nia zmian w sys -
te mie oświa ty, po le ga ją cych przede wszyst kim
na prze kształ ce niu do tych cza so wych zespołów szkół
ogól no kształ cą cych w ośmio let nie szko ły pod sta wo -
we. Po sta no wi li tak że o tym, że ron do przy skrzy żo -
wa niu ul. Pił sud skie go, Gra bo wej i Kie ro ciń skiej
w So snow cu bę dzie no sić imię prof. Wła dy sła wa
Bar to szew skie go. Po mysł był wy ni kiem ini cja ty wy
jed nej z mie sza nek, któ rej uda ło się ze brać kil ka set
pod pi sów. Za przy ję ciem uchwa ły za gło so wa ło 20
rad nych, czte rech rad nych z klubu PiS wstrzy ma ło
się od gło su, a je den z rad nych PiS był prze ciw ny. 

Pod czas se sji wiel kie bra wa i gra tu la cje za nie -
zwy kłą po sta wę ode bra li pra cow ni cy Urzę du Miej -
skie go, któ rzy ura to wa li ży cie miesz kan ki So snow -
ca, u któ rej do szło do trzy krot ne go za trzy ma nia ak cji
ser ca. Do wy da rze nia do szło 14 li sto pa da, a nie zwy -
kłą sku tecz no ścią i re flek sem wy ka za li się Mał go -
rza ta Będ kow ska, Agniesz ka Ko bo jek oraz Sta ni sła -
wa Bąk i An drzej Pe rek.

– Za nim roz po czę łam swo ją zmia nę, do strze -
głam sie dzą cą na krze śle pa nią, któ rej za cho wa nie
mnie za nie po ko iło. Gdy do niej po de szłam, zo rien -
to wa łam się, że stra ci ła przy tom ność. Od ra zu pró -
bo wa łam jej po móc, ale pod ję cie ak cji ra tun ko wej
w tej po zy cji by ło nie moż li we. Za chwi lę z po mo cą
przy szła jed na z ko le ża nek, uło ży li śmy pa nią

na pod ło dze i roz po czę łam ma saż ser ca. Uda ło się
przy wró cić ak cję ser ca, ale za mo ment po now nie
ko bie ta stra ci ła przy tom ność. Po raz ko lej ny za czę -
łam ma saż, ko bie ta raz jesz cze ze mdla ła, a w mię -
dzy cza sie z po mo cą przy szła ko lej na z pra cow nic
urzę du, któ ra zmie ni ła mnie i za czę ła ak cję ra tun ko -
wą od no wa – opi sa ła tam to zda rze nie Mał go rza ta

Będ kow ska, któ ra w su mie dwa ra zy re ani mo wa ła
po nad 60-let nią ko bie tę.

Dru gą oso bą z Urzę du, któ ra pod ję ła ak cję, by ła
Agniesz ka Ko bo jek. – Kil ka ty go dni te mu wzię łam
udział w kur sie pierw szej po mo cy zor ga ni zo wa -
nym w Urzę dzie Miej skim. Gdy uczest ni czy łam
w za ję ciach, nie spo dzie wa łam się, że tak szyb ko
bę dę mu sia ła teo rię prze kuć w prak ty kę. Cie szę się,
że mo głam po móc tej pa ni. Za chę cam wszyst kich,
aby wzię li udział w ta kich szko le niach i po sie dli
wie dzę, jak w ta kich sy tu acjach na le ży się za cho -
wać. Prze cież na miej scu tej ko bie ty mógł być każ -
dy z nas i za pew ne każ dy ocze ki wał by, że szyb ko
zo sta nie udzie lo na mu po moc – stwier dzi ła
Agniesz ka Ko bo jek. Osta tecz nie miesz kan kę So -
snow ca ra tow ni cy Po go to wia Ra tun ko we go prze -
wieź li do Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz -
ne go nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow cu. – Niech ta
po sta wa bę dzie wzo rem do na śla do wa nia dla nas
wszyst kich – pod kre ślił Wil helm Zych, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej. 

Pod czas se sji tra dy cyj nie już gra tu la cje ode bra li
so sno wiec cy spor tow cy. Na gro dy tra fi ły do za wod -
ni ków Bu dow la ni So sno wiec, Za głę biow skie go Klu -
bu Szer mier cze go oraz Gór ni ka So sno wiec, któ rzy
w ostat nich ty go dniach od nie śli spor to we suk ce sy
na za wo dach kra jo wych i za gra nicz nych. Pre zy dent
po in for mo wał tak że m. in. o po wo ła niu w li sto pa dzie
trzech na czel ni ków. Wy dzia łem Spraw Oby wa tel -
skich kie ru je Ra fał Za wart ka, Wy dzia łem Ko mu ni -
ka cji Ma riusz Or czyk, a Ka ta rzy na Wa nic, peł nią ca
do tej po ry obo wiąz ki Na czel ni ka Edu ka cji, ob ję ła
funk cję na czel ni ka te go wy dzia łu. 

Maciej Leśniak 
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reklama

Podobnie jak w latach ubiegłych odzyskanie
niepodległości świętowano w Sosnowcu w kilku
miejscach. Kwiaty złożono m.in.  pod kapliczką
u zbiegu ulic Brynicznej i Słonecznej w Milowicach.

11 listopada świętowano na Maczkach.
Najpierw kwiaty złożono pod popiersiem
Tadeusza Kościuszki...

... a następnie pod Krzyżem
Wolności, gdzie również
odśpiewano pieśni patriotyczne.

Tradycyjnie już sosnowiczanie zebrali się
pod pomnikiem na Trójkącie Trzech Cesarzy.
Podczas uroczystości śpiewano m.in.  pieśni
patriotyczne.

Sosnowiec świętował 99. rocznicę odzyskania niepodległości

Prezydent Arkadiusz Chęciński pogratulował pracownikom podjęcia sprawnej i skutecznej
akcji ratunkowej. 
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Sosnowiec „zamigocze tysiącem gwiazd…” 
Czerwony wystrzałowy autobus, srebrzyste drzewka, anioły i kolorowe prezenty na ulicach miasta

Nie tylko hospicjum, ale i wielkie serce 
Jest i działa! Nowoczesne Centrum Wsparcia oficjalnie rozpoczyna swoją działalność!

Świe tli sty au to bus, ubra ny w cha -
rak te ry stycz ną czap kę św. Mi ko ła -
ja, z wą sa mi oraz bro dą, już nie -
dłu go po ja wi się na jed nej z ulic
So snow ca. Ory gi nal ny i wy jąt ko -
wo świą tecz ny po jazd bę dzie czę -
ścią oka za łej zi mo wej ilu mi na cji
mia sta, któ rej in au gu ra cję za pla -
no wa no na po cząt ku grud nia.
Po raz pierw szy po ja wi się tak że
w So snow cu. 

W tym ro ku świą tecz na de ko -
ra cja bę dzie jesz cze bar dziej róż -
no rod na niż w tam tym ro ku. Zo -
sta ną za in sta lo wa ne świetl ne lo do -
we kur ty ny na uli cach oraz po ja wi
się 500 de ko ra cji la tar nio wych
ozdo bio nych bomb ka mi, śnie żyn -
ka mi i gwiaz da mi. Tra dy cyj nie
już po ja wią się tak że trój wy mia ro -
we ozdo by, a więc ko lo ro we pre -
zen ty, sa nie z re ni fe rem, anio ły,
bomb ki i srebr ne drzew ka. Wśród
no wo ści, obok któ rych nie da się
przejść obo jęt nie, znaj dą się 13-
me tro wa świe tli sta cho in ka ozdo -

bio na ła ko cia mi oraz we so ły świą -
tecz ny au to bus. – Oprócz ozdób,
któ re miesz kań cy zna ją już z lat
ubie głych, chce my tak że za sko -
czyć so sno wi czan no wo ścia mi.
Mam na dzie ję, że atrak cje, któ re
dla nich przy go to wa li śmy w tym
ro ku, przy pad ną im do gu stu.
Wśród nich bę dzie pięk nie oświe -
tlo ny au to bus. W tej chwi li nie
zdra dza my miej sca, w któ rym bę -
dzie stał, to nie spo dzian ka – mó wi
pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Ośmio me tro wy au to bus bę -
dzie wi docz ny już z da le ka. Roz -
bły śnie ko lo ra mi dzię ki 12 ty siąc -
om świetl nych punk tów. Co wię -
cej, bę dzie go moż na po dzi wiać
nie tyl ko z da le ka, po nie waż każ -
dy bę dzie mógł wejść do środ ka
au to bu su i zro bić so bie zdję -
cie. – Ma my na dzie ję, że nie ty po -
wy świe tli sty au to bus ucie szy nie
tyl ko ma łych, ale i du żych miesz -
kań ców i wpro wa dzi ich w ra do -

sny i świą tecz ny na strój – mó wi
Ar ka diusz Dzia do wicz z fir my
Mul ti de kor, któ ra za pro jek to wa ła
i zre ali zo wa ła zi mo we de ko ra cje
mia sta. – So sno wiec jest do sko na -
łym przy kła dem na to, że świą -
tecz ny mi ilu mi na cja mi moż na się
ba wić, two rząc ory gi nal ne kom -
po zy cje. Moż li wość wy po ży cza -
nia de ko ra cji po zwa la też co ro ku
za ska ki wać miesz kań ców czymś
no wym – stwier dził.

Ca ła ilu mi na cja skła da się
z oko ło 300 ty się cy ener go osz -
częd nych punk tów LED i do jej
przy go to wa nia zo sta ło uży tych
oko ło aż 45 ki lo me trów łań cu cha
świetl ne go. Po mi mo ty się cy punk -
tów jest jed nak bar dzo eko lo gicz -
na i zu ży wa oko ło 27 kW na go -
dzi nę. Wy na jem ozdób na dwa se -
zo ny to koszt ok. 840 tys. zł. Fir ma,
któ ra do star czy ozdo by, bę dzie od -
po wia dać tak że za ich ser wi so wa -
nie i ewen tu al ną wy mia nę uszko -
dzo nych ele men tów. SK

Straciłeś pracę? Czas na własny biznes 

25 tysięcy na start z Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym

Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A. pro wa dzi ko lej -
ną od sło nę projektu „Star tuj z SPNT III”. Dla
wszyst kich, któ rzy my ślą o pro wa dze niu wła sne go
biz ne su i wła śnie stra ci li pra cę lub są za gro że ni
zwol nie nia mi, to bar dzo do bra pro po zy cja, by za ist -
nieć na ryn ku i zre ali zo wać wła sny po mysł na za ra -
bia nie pie nię dzy. Pro jekt jest kon ty nu owa ny przez
Agen cję Roz wo ju Lo kal ne go S.A., czy li ope ra to ra
So sno wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne -
go. Ma po móc miesz kań com wo je wódz twa ślą skie -
go, któ rzy są oso ba mi zwol nio ny mi z przy czyn do -
ty czą cych za kła du pra cy, prze wi dzia ny mi do zwol -
nie nia z tych przy czyn lub są oso ba mi za gro żo ny mi
zwol nie niem. W pa kie cie otrzy ma ją wspar cie fi nan -
so we w wy so ko ści 25 tys. zł oraz bez płat ne szko le -
nia i usłu gi do rad cze. 

W ra mach pro jek tu oprócz wspar cia fi nan so we -
go na roz po czę cie dzia łal no ści, do dat ko wym atu tem
są bez płat ne usłu gi szko le nio wo -do rad cze dla osób,
któ re chcą roz po cząć wła sny biz nes.

Do ta cję moż na wy dać na środ ki ko niecz ne
do roz po czę cia pro wa dze nia dzia łal no ści, czy li np.
na sa mo chód, wy po sa że nie biu ra, to war, a tak że
prze zna czyć na pro mo cję fir my. Dzię ki wspar ciu,
usłu gach do rad czych i szko le niach uczest ni cy do -
wie dzą się, ja kie są for mal no -praw ne aspek ty pro wa -
dze nia dzia łal no ści i pro wa dze nia księ go wo ści

w ma łej fir mie. Pod czas in dy wi du al nych spo tkań
z oso ba mi pro wa dzą cy mi pro jekt, uczest ni cy przy -
go tu ją biz ne splan i za pla nu ją za ku py, ja kie bę dą re -
ali zo wać ze wspar cia fi nan so we go tak, aby jak naj -
le piej wy ko rzy stać prze ka za ne pie nią dze. Każ dy
uczest nik bę dzie miał tak że wspar cie opie ku na biz -
ne so we go, któ ry bę dzie po ma gał m. in. przy przy go -
to wa niu do ku men tów re je stro wych fir my czy do ku -
men tów do roz li cze nia otrzy ma ne go wspar cia fi nan -
so we go. Bę dzie tak że po ma gał w pla no wa niu dzia -
łań zwią za nych z pro wa dzo ną dzia łal no ścią. 

Zgło sze nia do pro jek tu bę dą przyj mo wa ne
do stycz nia przy szłe go ro ku w biurze pro jek tu, któ -
re znaj du je się w So sno wiec kim Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz nym przy uli cy Woj ska Pol skie go 8.
Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce te go, kto mo że
się zgło sić się do pro jek tu, a tak że ja kie do ku men ty
re kru ta cyj ne na le ży zło żyć, znaj du ją się na stro nie:
www.spnt.so sno wiec.pl/star tu j3. Wię cej in for ma cji
udzie la ją pra cow ni cy pro jek tu, czy li Elż bie ta Kli -
mek, kie row nik pro jek tu oraz Sa ra Su cho szek – spe -
cja li sta ds. ad mi ni stra cji i ko mu ni ka cji. Biu ro pro jek -
tu mieści się w So sno wiec kim Par ku Na uko wo -Tech -
no lo gicz nym przy ul. Woj ska Pol skie go 8 w So snow -
cu. Moż na tak że dzwo nić pod nr
tel. 32 778 91 00, 32 778 91 02 lub pi sać ma ile na ad -
res: star tu j3@arl.org.pl. SK

Nowy autobus jest jedną z najbardziej efektownych świątecznych instalacji. 

Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej za pra sza
wszyst kich miesz kań ców So snow ca,
Dą bro wy Gór ni czej, Cze la dzi, Ja worz -
na oraz Bę dzi na, któ rzy po trze bu ją fa -
cho wej po mo cy praw nej oraz wspar cia
psy cho lo ga, do sko rzy sta nia z usług
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie Ca ri tas.
Dzię ki współ pra cy z Re gio nal nym Ośrod -
kiem Po li ty ki Spo łecz nej oraz do fi nan so wa niu
z bu dże tu sa mo rzą du wo je wódz twa ślą skie go
w sie dzi bie Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
przy ul. Kor cza ka 5 w So snow cu, roz po czę ła się
trze cia edy cja pro jek tu „Cen trum Po mo cy Ro dzi -

nie Ca ri tas”, któ ra dzia łać bę dzie do koń -
ca 2017 ro ku. Za da niem pro jek tu jest
ochro na war to ści nad rzęd nej, ja ką jest
ro dzi na. Pro jekt Cen trum skie ro wa ny
jest do osób bo ry ka ją cych się z pro ble -
mem al ko ho lo wym w ro dzi nie oraz

kon se kwen cja mi eko no micz ny mi uza -
leż nień. 

Na po ra dy za pi sy wać się moż na te le fo nicz nie
pod nu me rem te le fo nu: 32 363 03 70 lub oso bi ście
w se kre ta ria cie Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej
przy ul. Kor cza ka 5 w So snow cu. Po ra dy są udzie la -
ne bez płat nie. red
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Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

PO WIELU LATACH STARAŃ,
ZABIEGÓW I ZBIERANIA ŚRODKÓW,
CENTRUM HOSPICYJNE PRZY UL.
HUBALA DOBRZAŃSKIEGO 131
W SOSNOWCU, ROZPOCZNIE SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ! OFICJALNE
OTWARCIE ZAGŁĘBIOWSKIEGO
CENTRUM WSPARCIA
OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNO-PSY
CHOLOGICZNEGO ZAPLANOWANO
NA 8 GRUDNIA, A JUŻ 11 GRUDNIA
KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ ZOBACZYĆ,
JAK WYGLĄDA I DOWIEDZIEĆ SIĘ,
JAKIE USŁUGI BĘDZIE ŚWIADCZYĆ
I NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ
MIESZKAŃCY SOSNOWCA, JAK
I ZAGŁĘBIA. 

– Zgod nie z za po wie dzia mi cen -
trum zo sta nie otwar te jesz cze
w tym ro ku. Dzien ny ośro dek
opie ki bę dzie dzia łał już od 1
grud nia, a z ca ło do bo wą opie ką
ho spi cyj ną ru szy my w po ło wie
mie sią ca – nie ukry wa ra do ści
Mał go rza ta Cza pla, pre zes Ho spi -
cjum So sno wiec kie go im. św. To -
ma sza Apo sto ła. – Obec nie,
przed otwar ciem, trwa ją in ten -
syw ne pra ce po rząd ku ją ce
i sprzą ta nie obiek tu. Sam
obiekt 11 grud nia bę dzie moż -
na zwie dzać w godz. od 12.00
do 18.00 w kil ku oso bo wych gru -
pach. Wszy scy chęt ni bę dą mo gli
zo ba czyć, jak wy glą da cen trum
i do wie dzieć się, czym bę dzie my
się zaj mo wać – do da je.

War to pa mię tać, że pro jekt
stworzenia cen trum, któ ry wczę ści
zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków
unij nych, nie prze wi dy wał za ku pu
ele men tów wy po sa że nia. Bra ku je
jesz cze nie któ rych urzą dzeń, jak
np. de zyn fe ka to ra, ale tak że zwy -
kłych me bli, biu rek i krze seł.

Wszy scy, któ rzy chcie li by po móc,
mo gą kon tak to wać się z przed sta -
wi cie la mi sto wa rzy sze nia. 

W Za głę biow skim Cen trum
Wspar cia będą się mie ścić m. in.
ho spi cjum sta cjo nar ne, ośro dek
po by tu dzien ne go, re ha bi li ta cji
oraz po rad nia me dy cy ny pa lia -
tyw nej. We dług za ło żeń do ce lo -
wo pod rów no cze sną opie ką bę -
dzie mo gło prze by wać w pla ców -
ce 25 pod opiecz nych wy ma ga ją -
cych sta łej opie ki ca ło do bo wej
oraz za pla no wa no 25 miejsc
w dzien nym ośrod ku po by tu.
Dłu gość po by tu w ośrod ku bę -
dzie do sto so wa na do po trzeb
pod opiecz nych. Łącz nie każ de go
ro ku z ho spi cyj nej pla ców ki bę -
dzie ko rzy stać bli sko 1000 be ne -
fi cjen tom, po nie waż oprócz wy -
żej wy mie nio ne go za kre su opie -
ki, w cen trum bę dzie za pew nio -
na tak że re ha bi li ta cja, wspar cie
psy cho lo gicz ne oraz wy po ży -
czal nia sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go. 

Cen trum bę dzie ofe ro wać m.
in. sta cjo nar ną opie kę ca ło do bo -
wą, głów nie dla osób nie ule czal -
nie cho rych na no wo two ry po za -
koń czo nym le cze niu i dla osób
star szych, nie sa mo dziel nych,
po ho spi ta li za cji wy ma ga ją cych
okre so we go wspar cia opie kuń -
czo -me dycz ne go. W ra mach cen -
trum bę dzie dzia łać tak że Dzien -
ny Ośro dek Opie ki dla osób star -
szych, czę ścio wo nie sa mo dziel -
nych, któ rzy nie po win ni zo stać
bez opie ki na czas pra cy opie ku -
nów i dla osób star szych, wy klu -
czo nych ze wzglę du na sa mot -
ność. Nie za brak nie tak że opie ki
śro do wi sko wej dla osób star -
szych, nie sa mo dziel nych, któ rzy
ze wzglę du na swo ją cho ro bę czy

nie peł no spraw ność mu szą po zo -
stać w do mu, a wy ma ga ją wspar -
cia opie kuń czo -pie lę gna cyj ne go.
W cen trum bę dą pro wa dzo ne tak -
że szko le nia, do ty czą ce opie -
ki – dla opie ku na i ro dzi ny, któ rzy
opie ku ją się oso bą star szą, nie sa -
mo dziel ną z po wo du cho ro by czy
nie peł no spraw no ści oraz do wie -
dzieć się, ja kie są moż li wo ści
w mie ście ob ję cia ich człon ka ro -
dzi ny opie ką przez in ne in sty tu -
cje. Na wspar cie psy cho lo gicz ne
bę dą mo gły li czyć oso by, któ re
sa me opie ku ją się swo imi bli ski -
mi lub sa mi zo sta li do tknię ci cho -
ro bą. W cen trum dzia łać bę dzie
tak że wy po ży czal nia sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go, dzię ki któ rej bę -
dzie moż na wy po ży czyć m. in.
wóz ki in wa lidz kie, ku le, cho dzi ki
czy kon cen tra to ry tle nu. 

W Centrum Wsparcia będą się
mieścić m.in. stacjonarne
hospicjum, ośrodek pobytu
dziennego i poradnia
medycyny paliatywnej.   

Bu do wa cen trum trwa ła od li -
sto pa da ubie głe go ro ku. In we sty -
cja kosz to wa ła ok. 10 mln zł,
a część pie nię dzy po cho dzi ła ze
środ ków unij nych. Zgło sze nia do -
ty czą ce moż li wo ści udzie le nia
świad czeń opie kuń czych przyj mo -
wa ne są w sie dzi bie Ho spi cjum
So sno wiec kie go im. św. To ma sza
Ap. przy ul. 3 Ma ja 1 w So snow cu,
tel. 32 293 23 13, a zgło sze nia mo -
że do ko nać opie kun oso by za leż -
nej. Wię cej in for ma cji moż na zna -
leźć na stro nie: www. www.ho spi -
cjum.so sno wiec.pl. SK

Jeszcze rok temu wizualizacja, a dzisiaj już zakończona inwestycja. 
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Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta
ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej i edu ka cji

Od dział ZUS w So snow cu pro wa dzi za kro jo ną na sze ro ką ska lę kam pa -
nię in for ma cyj ną do ty czą cą e -skład ki. Or ga ni zo wa ne są bez płat ne szko -
le nia dla przed się bior ców – nie ba wem cze ka ją ich bo wiem spo re zmia ny
w spo so bie opła ca nia skła dek.

Od 1 stycz nia 2018 r. wej dą w ży cie no we prze pi sy, któ re uła twią przed -
się bior com roz li cza nie się z ZUS. Za miast kil ku wpłat na róż ne ra chun ki
ban ko we wy star czy je den zwy kły prze lew. Tym jed nym prze le wem, na je -
den ra chu nek skład ko wy bę dą opła ca ne wszyst kie skład ki na:
• ubez pie cze nia spo łecz ne, czy li eme ry tal ne, ren to we, cho ro bo we i wy -

pad ko we,
• ubez pie cze nie zdro wot ne,
• fun du sze – Fun dusz Pra cy, Fun dusz Gwa ran to wa nych Świad czeń Pra -

cow ni czych oraz Fun dusz Eme ry tur Po mo sto wych.
Ozna cza to, że za miast trzech al bo czte rech prze le wów, przed się bior -

ca wy peł ni tyl ko je den, co oszczę dzi mu czas oraz kosz ty. W prze le wie nie
bę dzie mu siał po da wać do dat ko wych in for ma cji, m. in.: NIP -u, nu me ru
RE GON, PE SEL, ty pu wpła ty, nu me ru, de kla ra cji, mie sią ca i ro ku, za któ ry
są opła ca ne skład ki. W ten spo sób unik nie błę dów, któ re zda rza ją się
przy wpi sy wa niu tych da nych. A te unie moż li wia ją ZUS -owi iden ty fi ka cję
wpła ty i za pi sa nie jej na kon cie płat ni ka skła dek. 

Na pod sta wie skła dek wpi sa nych w de kla ra cji roz li cze nio wej za ostat -
ni mie siąc, ZUS usta li udział pro cen to wy skła dek na po szcze gól ne ubez -
pie cze nia i fun du sze. 

Je że li płat nik bę dzie miał w 2018 r. dłu gi, to wpła ta po kry je naj star szą
na leż ność. Mo że to spo wo do wać za dłu że nie za bie żą cy okres, co wpły nie

m. in. na pra wo do za sił ku cho ro bo we go. W przy pad ku przed się bior ców
ubez pie cze nie cho ro bo we jest do bro wol ne i aby mu pod le gać, skład ki
mu szą być opła co ne w ter mi nie i w peł nej kwo cie.

W przy pad ku, gdy przed się bior ca bę dzie miał pro ble my fi nan so we
i nie uda mu się spła cić za le głych skła dek, to mo że wy stą pić do ZUS -
-u o pod pi sa nie ukła du ra tal ne go. Ta ka umo wa za pew ni ob ję ciem ubez -
pie cze niem cho ro bo wym i pra wo do świad czeń. War to sko rzy stać z po -
mo cy do rad cy ds. ulg, któ ry dy żu ru je co dzien nie w go dzi nach otwar cia
so sno wiec kie go od dzia łu ZUS. Do rad ca po mo że zgro ma dzić i wy peł nić
do ku men ty nie zbęd ne do roz pa trze nia wnio sku o roz ło że nie dłu gu
na ra ty. 

Od 1 stycz nia 2018 r. do tych cza so we ra chun ki do wpłat skła dek ZUS
bę dą za mknię te. Już od paź dzier ni ka te go ro ku ZUS wy sy ła pocz tą
do wszyst kich płat ni ków li sty z in for ma cją o ich in dy wi du al nym ra chun -
ku ban ko wym.

Je śli do koń ca grud nia 2017 r. przed się bior ca nie otrzy ma z ZUS ta kiej
in for ma cji, ko niecz nie po wi nien skon tak to wać się z Za kła dem. Nu mer ra -
chun ku otrzy ma w każ dej pla ców ce ZUS oraz w Cen trum Ob słu gi Te le fo -
nicz nej (nr tel. 22 560 16 00). 

Na to miast no wy płat nik, czy li oso ba, któ ra do pie ro roz pocz nie pra cę
na wła sny ra chu nek, in for ma cję ta ką otrzy ma nie zwłocz nie po za ło że niu
kon ta płat ni ka skła dek.

Nu mer in dy wi du al ne go ra chun ku ban ko we go skła dać się bę dzie z 26
cyfr, z któ rych dwie pierw sze to cy fry iden ty fi ku ją ce bank, te od trze ciej
do dzie sią tej ozna czać bę dą nu mer iden ty fi ka cyj ny ZUS, a ostat nie dzie -
sięć – NIP przed się bior cy. List bę dzie wy dru ko wa ny na pa pie rze ze zna -
kiem wod nym. 
Przed się bior cy po win ni pa mię tać, aby:
• za nim wpła cą skład ki po 1 stycz nia 2018 r., upew nić się, czy wpi sa li po -

praw ny nu mer swo je go ra chun ku skład ko we go. Bę dzie moż na to
spraw dzić w każ dej pla ców ce ZUS.

• za cho wać list z ZUS z nu me rem swo je go ra chun ku skład ko we go. Bank
nie pod po wie te go nu me ru. In for ma cja o nim jest wy sy ła na wy łącz nie
do oso by za in te re so wa nej.

Szcze gó ło we in for ma cje o ter mi nach i go dzi nach wspo mnia nych na wstę -
pie szko leń or ga ni zo wa nych przez Od dział ZUS w So snow cu moż na zna -
leźć na stro nie: http://www.zus.pl/o -zus/ka len da rium.
Moż na rów nież uzy skać je na sa li ob słu gi klien tów w po nie dział ki
od godz. 8.00 do godz. 18.00, a od wtor ku do piąt ku od godz. 8.00
do godz. 15.00.
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Ja ko ad wo kat, re pre zen tu ją cy po lo nię ame ry -
kań ską, w ostat nim cza sie spo ty kam się z wie -
lo ma za py ta nia mi mo ich klien tów do ty czą cy mi
od rzu ce nia spad ku. Cho dzi o od rzu ce nie spad -
ku za sie bie i za ma ło let nie dzie ci, kie dy prze by -
wa my za gra ni cą. By wa, że za miesz ku je my
na in nym kon ty nen cie, a zza oce anu do cie ra ją
do nas wie ści o tym, że mu si my od rzu cić spa -
dek ob cią żo ny dłu ga mi. Do bra wia do mość jest
ta ka, że da się to wszyst ko za ła twić bez wi zy ty
w Pol sce.

Oświad cze nie o od rzu ce niu spad ku mo że -
my zło żyć przed kon su lem. Wła ści wie, to
oświad cze nie spo rzą dza my sa mi, ale kon sul
urzę do wo po świad cza, że to my zło ży li śmy
na nim pod pis. Ta kie oświad cze nie po win no
za wie rać nie zbęd ne ele men ty – ta kie jak
oznaczenie osoby odrzucającej spadek, jej
imię i nazwisko, wskazanie  oby wa tel stwa kra -
ju, gdzie za miesz ku je my, nr pasz por tu, da ta
waż no ści pasz por tu, pod ja ki ad re sem za -
miesz ku je my, oświad cze nie po kim spa dek
od rzu ca my, wska za nie imie nia i na zwi ska oso -
by zmar łej, gdzie ostat nio za miesz ki wa ła,
wska za nie krę gu spad ko bier ców in nych je że li
są, oświad cze nie czy przyj mu je my spa dek

wprost/bez ogra ni cze nia za dłu gi/czy tez z do -
bro dziej stwem in wen ta rza /z ogra ni cze niem
od po wie dzial no ści za dłu gi/. Do ku ment ten
na le ży prze słać do są du spad ku (tj. są du,
przed któ rym to czy się po stę po wa nie spad ko -
we). Naj le piej zro bić to jak naj szyb ciej, po nie -
waż oświad cze nie uwa ża się za zło żo ne do pie -
ro z chwi lą je go wpły wu do są du w Pol sce,
a nie nada nia w pla ców ce ope ra to ra pocz to -
we go kra ju na sze go za miesz ka nia.

Je śli sku tecz nie od rzu ci li śmy spa dek, mo że -
my rów nież to zro bić za ma ło let nie dzie ci. W tej
sy tu acji jed nak po ja wia się pro blem – do ja kie -
go są du na le ży zło żyć wnio sek o wy ra że nie
zgo dy na do ko na nie czyn no ści prze kra cza ją cej
zwy kły za rząd ma jąt kiem dziec ka, sko ro dziec -
ko nie ma miej sca za miesz ka nia w Pol sce?
Wów czas – zgod nie z art. 569 § 1 ko dek su po -
stę po wa nia cy wil ne go – spra wę kie ru je my
do Są du Re jo no we go dla mia sta sto łecz ne go
War sza wy (Wy dział VI Ro dzin ny i Nie let nich).

Po uzy ska niu zgo dy na do ko na nie ta kiej
czyn no ści mo że my po now nie udać się do naj -
bliż sze go kon su la tu w ce lu po świad cze nia pod -
pi su pod oświad cze niem o od rzu ce niu spad ku
w imie niu ma ło let nie go dziec ka. Na stęp nie ta -
kie oświad cze nie wraz z de cy zją Są du Ro dzin -
ne go prze sy ła my do są du, przed któ rym to czy
się po stę po wa nie spad ko we.

Wszyst ko wy da ję się rze czą pro stą, jed nak
ele ment za gra nicz ny kom pli ku je nam nie co
ży cie. Mam na dzie ję, że dla za in te re so wa nych
ten ar ty kuł bę dzie po moc ny. Z za gra ni cy mo -
że cie usta no wić peł no moc ni ka, któ ry za dba
o wa sze spra wy spad ko we w kra ju. Ta kim
peł no moc ni kiem mo że być, oprócz człon ków
naj bliż szej ro dzi ny, rów nież ad wo kat. Je dy -
na for mal ność, to udzie le nie peł no moc nic twa
z pod pi sem urzę do wo po świad czo nym przez
kon su la.

PORADY

ZUS RADZI

Proste płatności z ZUS

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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ADWOKAT RADZI

Odrzucenie spadku za granicą
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Superszybkie Wi-Fi 
i niekończąca się rozrywka 
od UPC na dowolnym 
urządzeniu.
Zapytaj o najlepszą ofertę! 

•  Ul. Partyzantów 9 , pon. pt. 9:00-18:00  
  32 701 25 63,  salon.sosnowiec@upc.pl

•  Centrum Handlowe Plejada   
 505 068 556,  salon.sosnowiec2@upc.pl 

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora sieci.
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Gmi na So sno wiec, za spra wą po -
wie rze nia Miej skie mu Przed się -
bior stwu Go spo dar ki Od pa da mi
funk cji re gio nal ne go re pre zen tan -
ta Kra jo wej Izby Go spo dar ki Od -
pa da mi, sta ła się 21 li sto pa da
wio dą cą w re gio nie jed nost ką
sku pia ją cą dzia ła nia w ob sza rze
go spo dar ki od pa da mi. Za rząd KI -
GO i re pre zen tan ci wie lu firm
wo je wódz twa ślą skie go roz ma -
wia li o roz wo ju sek to ra, wska zu -
jąc wie le dróg po żą da nych roz -
wią zań. 

Pre zes za rzą du so sno wiec kie -
go MPGO – Ja cek Ga im – eks po -
no wał i wniósł te mat wy ma ga -
nych po zio mów od zy sku re cy -
klin gu. – Funk cjo nu ją złe re gu la -
cje do ty czą ce po zio mów re cy -
klin gu i przy go to wa nia su row ców
do po now ne go uży cia. Pol ska
na tle in nych kra jów osią ga ni skie
wskaź ni ki re cy klin gu, co nie
ozna cza, że jest gor sza. Re gu la cje
unij ne po zwa la ją na im ple men ta -
cję okre ślo nych roz wią zań spo -
śród kil ku wa rian tów – mó wi Ja -
cek Ga im. – Pol ska wy bra ła naj -
gor szy z moż li wych, we dług któ -
re go re cy kling to ze sta wie nie ilo -
ści przy ję tych od pa dów ogó łem
do ilo ści od zy ska nych i przy wró -
co nych ryn ko wi okre ślo nych frak -
cji, tj. szkła, pa pie ru, me ta li i two -
rzyw sztucz nych – do da je. 

Przed się bior stwa za go spo da -
ro wu ją ce wciąż du że ilo ści od pa -

dów zmie sza nych mo gą li czyć
na mak sy mal nie dwu dzie sto kil -
ku pro cen to wy po ziom od zy sku,
a wy mo gi na naj bliż sze la ta to 30
pro cent w 2018 r., 40 pro cent
w 2019 r. i 50 pro cent w 2020 r.

– Przo du ją ca w re cy klin go -
wych ran kin gach Sło we nia do -
ko nu je te go z pro ste go po wo du,
za im ple men to wa ła mo del ob li -
cza nia po zio mów re cy klin gu
z uwzględ nie niem frak cji bio de -
gra do wal nej – wy ja śnia Ja cek
Ga im. So sno wiec kie MPGO
sto su jąc tę me to dy kę, już dzi siaj
osią ga po ziom 58 pro cent (we -
dług obec nie funk cjo nu ją ce go

wa rian tu wska zu jąc od zysk 21
pro cent). – Po stu la ty pły ną ce
z pierw sze go w So snow cu spo -
tka nia za rzą du KI GO, to uświa -
da mia nie pra wo daw com pro -
stych prawd, któ re ujaw nia ją się
w co dzien nej pra cy na rzecz go -
spo dar ki od pa da mi. Prawd, któ -
re wnie sio ne do re gu la cji, roz po -
rzą dzeń, uspraw nią funk cjo no -
wa nie sys te mu i sprzy jać bę dą
opty ma li za cji tech no lo gicz nej,
pro eko lo gicz nej, co w in te re sie
nas wszyst kich, oby wa te li,
miesz kań ców jest bez względ nie
ko niecz ne – pod su mo wał Ja cek
Ga im. red

Sosnowiec centrum działań recyklingowych

arc M
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Magazyn surowców MPGO.

MPGO ponownie wyróżnione!
Dzia ła nia re cy klin go we Miej skie go Przed się bior stwa Go spo dar ki
Od pa da mi w So snow cu po now nie zo sta ły do ce nio ne. – Po raz dru gi
na sza spół ka zo sta ła wy róż nio na w ogól no pol skim, bran żo wym kon -
kur sie o Pu char Re cy klin gu – mó wi Ja cek Ga im, pre zes za rzą du
MPGO. – W tym ro ku MPGO otrzy ma ło na gro dę spe cjal ną za zbiór -
kę opa ko wań po środ kach nie bez piecz nych. Jak co ro ku, wrę cze nie
na gród od by ło się pod czas tar gów POL -ECO -SYS TEM, naj bar dziej
pre sti żo we go wy da rze nia bran ży go spo dar ki ko mu nal nej. red

Kompleksowy remont i usprawnienia 
na ul. Andersa i 11 Listopada 
Już pod ko niec przy szłe go ro ku
kie row cy bę dą mo gli jeź dzić poko -
lej nych wy re mon to wa nych uli cach.
Umo wa do ty czą ca prze bu do wy
ulic An der sa, An der sa – bocz -
naoraz11 Li sto pa da zo sta ła pod pi -
sa na 5 grud nia. Wy ko naw cą prze -
bu do wy trzech ulic bę dzie Eu ro via
Pol ska, któ ra naj pierw wy ko nado -
ku men ta cję, a po tem zre ali zu je za -
da nie. In we sty cja bę dzie kosz to wać
pra wie 9,4 mln zł. 

Miesz kań cy naj bar dziej na rze -
ka ją na uli cę An der sa – bocz ną,
któ ra znaj du je się w naj gor szym
sta nie i wy ma ga na tych mia sto we -
go re mon tu. Osta tecz nie dro ga zy -
ska nie tyl ko no wą na wierzch nię,
ale tak że po wsta ną chod ni ki i za to -
ki par kin go we. – To jed naznaj gor -
szych ulic w mie ście, któ ra pro wa -
dzi rów nież do biu ra ob słu gi fir my
Tau ron. Da li śmy sło wo, że zo sta nie
wy re mon to wa na i te raz się z tej
obiet ni cy wy wią zu je my – mó wi

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. Prze pro wa dzo ny prze -
targ obej mo wał tak że wy dłu że nie
tej uli cy i po łą cze nie z ul. Na ru to -
wi cza. – Dzię ki te mu miesz kań cy
tej oko li cy zy ska ją do dat ko wy wy -
jazd zosie dla, co po win no uspraw -
nić ruch – wy ja śnia Woj ciech Gu -
zik, na czel nik Wy dzia łu Or ga ni za -
cji Za rzą dza nia Dro ga mi iRu chem
Dro go wym w UM w So snow cu. 

No we ob li cze zy ska tak że
głów na nit ka ul. An der sa, któ ra
bie gnie od skrzy żo wa nia z ul. 11
Li sto pa da w Dań dów ce, aż
do ron da Lu dwik. W nie któ rych
miej scach jezd nia zo sta nie po sze -
rzo na na wet o metr ze wzglę du
na to, że na tej jed nej z naj bar dziej
ru chli wych dróg w mie ście, znaj -
du je się wie le uli czek, co po wo du -
je, iż każ dy kie row ca, któ ry z niej
zjeż dża, mu si się za trzy mać i cze -
kać na swo ją ko lej. W miej scach,
gdzie bę dzie to moż li we, jezd nia

zo sta nie po sze rzo na o do dat ko wy
pas skrę tu, co po zwo li na bez -
piecz ny zjazd z dro gi. In we sty cja
obej mu je tak że kon ty nu ację bu do -
wy ścież ki ro we ro wej oraz no -
wych chod ni ków. Po nad to pro jek -
tan ci bę dą mu sie li tak że wy dzie lić
pas na za to kę au to bu so wą, co po -
zwo li na bez piecz ne omi ja nie au -
to bu sów bez ko niecz no ści zjaz du
na prze ciw le gły pas. 

Z ko lei prze bu do wa uli cy 11 Li -
sto pa da obej mu je frag ment od uli -
cy Ni wec kiej do ron da Żoł nie rzy
Wy klę tych. Po dob nie jak na ul.
An der sa, na tym od cin ku tak że
prócz sa mej dro gi zo sta nie wy bu -
do wa ny chod nik i ścież ka ro we ro -
wa. Po za koń cze niu ca łej in we sty -
cji zmie ni się or ga ni za cja ru chu
na sty ku ul. An der sa i 11 Li sto pa -
da. W miej scu obec ne go skrzy żo -
wa nia, po wsta nie ron do. Pra ce ma -
ją się za koń czyć w li sto pa dzie
przy szłe go ro ku. SK

Zamenhofa do remontu

Nowa nawierzchnia zostanie położona od
skrzyżowania ul. Zamenhofa z ul. Gospodarczą do
skrzyżowania z ul. Pustą. 

W kwiet niu 2018 ro ku kie row cy bę dą mo -
gli prze je chać wy re mon to wa ną uli cą Za -
men ho fa. Umo wa z fir mą PW ETA, któ ra
bę dzie wy ko naw cą prze bu do wy, już zo sta -
ła pod pi sa na.

Po cho dzą ca z Dą bro wy Gór ni czej fir -
ma bę dzie miał czte ry mie sią ce na upo ra -
nie się z za da niem. No wa na wierzch nia
po ja wi się od skrzy żo wa nia uli cy Za men -
ho fa z ul. Go spo dar czą do skrzy żo wa nia
z uli cą Pu stą. Oprócz jezd ni wy ko naw ca
w ra mach war tej nie co po nad 1,3 mln zł
umo wy wy bu du je chod ni ki oraz miej sca
po sto jo we. – To w pe wien spo sób do peł -
nie nie re mon tu uli cy Go spo dar czej. Dru -
gi etap prac na tej uli cy po wo li do bie ga
koń ca. Suk ce syw nie bę dzie my w tym re -
jo nie re mon to wać ko lej ne uli ce – pod kre -
śla Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So -
snow ca.  KP

Maciej Łydek
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Uro czy ste pod su mo wa nie pro gra mu „Kin dlo te ka”, or ga ni zo wa ne go
przez fir mę Ama zon, od by ło się 14 li sto pa da w CKZiU Tech ni kum nr 6
Gra fi ki, Lo gi sty ki i Śro do wi ska w So snow cu. Do szko ły, któ ra zna la zła
się w gro nie zwy cię skich pla có wek, tra fi ło 10 czyt ni ków Kin dle z wgra -
ny mi e -bo oka mi w ję zy ku an giel skim i nie miec kim oraz 100 ksią żek
w tra dy cyj nej for mie pa pie ro wej. W spo tka niu udział wzię li ucznio -
wie II p, któ rzy otrzy ma li ko szul ki od fir my Ama zon z na dru kiem „Ko -
cham czy tać” oraz Zbi gniew By szew ski, wi ce pre zy dent So snow ca, Ja -
cek Gór ski, dy rek tor CKZiU oraz wi ce dy rek tor, Zbi gniew Za las. Ma na -
ger Krzysz tof Ra pacz, przed sta wi ciel fir my Ama zon, prze ka zał na rę ce
uczniów wy bra ne książ ki oraz pod su mo wał pro gram „Kin dlo te ki” w So -
snow cu. Przedstawienie w wer sji hu mo ry stycz nej, po ka zu ją ce, dla cze -
go war to czy tać w dzi siej szych cza sach, za gra li ucznio wie klas dru gich.
Z ko lei Mał go rza ta Re gu lew ska, kie row nicz ka szko le nia prak tycz ne go,
za pre zen to wa ła ze bra nym kie run ki kształ ce nia w Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go oraz ak cje czy tel ni cze pro wa dzo ne na te re -
nie szko ły. – Szko ła wy bra ła lek tu ry w wer sji pa pie ro wej oraz e -bo oki,
któ re obej mu ją rów nież te ma ty kę mło dzie żo wą – stwier dzi ła po lo nist ka
Bo że na Fu las, or ga ni za tor ka spo tka nia. Nie spo dzian ką dla uczniów i na -
uczy cie li by ło otrzy ma nie za pro sze nia do zwie dza nia Cen trum Lo gi -
stycz ne go „Ama zon” w So snow cu. Wy bra no tak że naj cie kaw szy pla kat
w kon kur sie pla stycz nym: „Czy tać jest przy jem no ścią”. SK

Czyt ni ki Kin dle dla uczniów 

Pasjonaci historii w„Katoliku” 

Uczniowie nie kryli radości z otrzymania czytników i książek. 

arc C
KZiU

 w
 Sosnow

cu

Spo tka nie uczniów klas czwar tych z pa sjo na ta mi hi sto rii zrze szo ny mi
w Sto wa rzy sze niu Eks plo ra cyj no - Hi sto rycz nym „Ga li cja” od by ło
się 10 li sto pa da w Ka to lic kiej Nie pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej
w So snow cu. Go ście prze ka za li in for ma cje na te mat ce lu i cha rak te ru
swo jej dzia łal no ści oraz za pre zen to wa li cie ka we eks po na ty po cho dzą -
ce z cza sów pierw szej i dru giej woj ny świa to wej. Ucznio wie mo gli zo -
ba czyć ele men ty uzbro je nia i wy po sa że nia żoł nie rzy oraz ele men ty
umun du ro wa nia. Naj star szy eks po nat, czy li miecz jed no stron ny, po -
cho dził z cza sów na po le oń skich. Z du żym za in te re so wa niem spo tka ła
się tak że pre zen ta cja mun du ru i wy po sa że nia żoł nie rza ar mii car skiej
z cza sów pierw szej woj ny świa to wej, wy ko na na przez człon ka gru py
re kon struk cyj nej. Ucznio wie wy słu cha li pre zen ta cji i za sy pa li go ści
gra dem py tań. SK

Uczniowie mogli zobaczyć m. in. miecz jednostronny
z czasów napoleońskich. 

arc Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sosnowcu 

I In te gra cyj ne Za wo dy Boc ci od -
by ły się 24 li sto pa da w Ha li Wi -
do wi sko wo -Spor to wej przy ul.
Że rom skie go w So snow cu. W za -
wo dach ry wa li zo wa ły 22 dru ży ny
z Mi li cza, Dą bro wy Gór ni czej,
Ka to wic, Ko no pisk, Cze la dzi,
Sie mia no wic Ślą skich, Ja worz -
na i So snow ca, a sa mą im pre zę
hoj nie wspar li spon so rzy. Nie za -
bra kło wzru szeń, wiel kich emo cji
i ogrom nej ra do ści ze zwy cię stwa.
Za wod ni cy ro ze gra li za wo dy
w trzech ka te go riach wie ko wych.
W ka te go rii w wie ko wej od 6
do 13 lat pierw sze miej sce za ję li
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 38 z So snow ca, a dru gie i trze -
cie miej sce ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej nr 7 z Ja worz na.
W ko lej nej ka te go rii wie ko wej,
od 14 do 20 lat, pierw sze miej sce
za ję li przed sta wi cie le Sto wa rzy -
sze nia Na Rzecz Wy rów na nia
Szans Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł -
no spraw nej oraz Ze Spe cjal ny mi
Po trze ba mi Edu ka cyj ny mi „Lo -

do ła macz”, a dru gie i trze cie
miej sce za wod ni cy ZSO nr 5
w So snow cu. W ostat niej ka te go -
rii, po wy żej 20 lat, pierw sze i dru -
gie miej sce za ję li za wod ni cy Sto -
wa rzy sze nia Osób Nie peł no -
spraw nych Ru cho wo, Ich Ro dzin
i Przy ja ciół „Pro me teus” Ko no pi -

ska, a trze cie miej sce przed sta wi -
cie le Mi lic kie go Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Dzie ci i Osób Nie peł -
no spraw nych. Za wod ni kom ki bi -
co wa li Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent mia sta, Ar ka diusz Hra bia,
za stęp ca dy rek to ra MO SIR -u ds.
spor to wych oraz Ja nusz Ku char -

ski, peł no moc nik Pre zy den ta ds.
Osób Nie peł no spraw nych. Im pre -
zę ho no ro wym pa tro na tem ob jął
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski.
Za wo dy zor ga ni zo wa li ZSO
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
i Spe cjal ny mi, UKS „TRAMP”
i MO SiR w w So snow cu. SK

Wiel kie emo cje pod czas tur nie ju boc ci 

W I Integracyjnych Zawodach Bocci rywalizowali uczniowie ze Śląska i Zagłębia. 

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, ale w tym turnieju 
nie ma przegranych. 
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Ak cja „Jabł ko za miast pa pie ro sa” od by ła się już po raz czwar ty z oka -
zji Świa to we go Dnia Rzu ca nia Pa le nia Ty to niu. Fi nał kam pa nii od był
się 16 li sto pa da w Sa li Wi do wi sko -Kon cer to wej „Mu za”, a je go głów -
ną czę ścią był 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 siadł wła śnie „pa pie ros”,
a pro ku ra tor wniósł prze ciw ko nie mu akt oskar że nia. Sa ma pu blicz -
ność wcie li ła się w ro lę ław ni ków i po mo gła 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 moż na by ło 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. Waż nym punk tem kam pa nii był tak że hap pe ning, prze -
pro wa dzo ny przez uczniów w Urzę dzie Miej skim i na tzw. „pa tel ni”,
gdzie był emi to wa ny spot, za ty tu ło wa ny „Sąd nad pa pie ro sem”. Pod -
czas hap pe nin gu roz da no miesz kań com 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. Roz da wa no
rów nież jabł ka z lo go So snow ca, któ re ma ją za chę cić do się ga nia
po owo ce, a nie po pa pie ro sy. Or ga ni za to rem ak cji by li Nie pu blicz ny
Za kład Opie ki Zdro wot nej „Na sza Przy chod nia”, Szko ła Pod sta wo wa
nr 30 oraz Po wia to wa Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz na w So snow -
cu. Pa tro nat ho no ro wy nad kam pa nią ob jął Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent mia sta, a me dial ny nad kam pa nią „Ku rier Miej ski”. SK

Wy bierz jabł ko za miast pa pie ro sa
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MIASTO

LEK. JOLANTA BAŃKOWSKA,
SPECJALISTA CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH, DIABETOLOG
W SOSNOWIECKIM SZPITALU
MIEJSKIM SP. Z O.O., PRZEDSTAWIA
CZTERY TYPY CUKRZYCY
I PRZESTRZEGA
PRZED POWAŻNYMI
KONSEKWENCJAMI NIELECZENIA
TEJ CHOROBY

Cu krzy ca to jed na z naj po waż niej szych
i naj bar dziej dy na micz nie roz wi ja ją cych
się cho rób cy wi li za cyj nych. Licz ba cho -
rych na cu krzy cę sta le ro śnie. Obec nie
na cu krzy cę w Pol sce cho ru je po nad 3
mln osób, w tym ok. 750 tys. nie jest
świa do ma wy stę po wa nia cho ro by.
W gru pie osób po 60 ro ku ży cia co
czwar ty cho ru je, a wśród osób po wy -
żej 80 ro ku ży cia cu krzy cę stwier dza się
u po ło wy ba da nych.

Cu krzy ca to ze spół cho rób me ta bo licz -
nych cha rak te ry zu ją cych się prze wle kłą

hy per gli ke mią po wsta łą w wy ni ku za bu -
rzeń wy dzie la nia i/lub dzia ła nia in su li ny.

Prze wle kła hy per gli ke mia pro wa dzi
do za bu rzeń czyn no ści i nie wy dol no ści
róż nych na rzą dów, zwłasz cza oczu, ne -
rek, ser ca, ner wów ob wo do wych i na -
czyń krwio no śnych.

Wy róż nia się czte ry ty py cu krzy cy: 1
i 2, wtór na ty pu 3 i cu krzy ca u ko biet
w cią ży.

Cu krzy ca ty pu 1 to cho ro ba au to im -
mu no lo gicz na, sta no wi 8-10 proc.
wszyst kich cho rych na cu krzy cę. Cha -
rak te ry zu je się bez względ nym nie do bo -
rem in su li ny. Wy stę pu je naj czę ściej
u dzie ci i mło dzie ży, jed nak na ten typ
cho ro by mo gą za cho ro wać oso by
w każ dym wie ku. U osób do ro słych ten
ro dzaj cu krzy cy okre śla się mia nem LA -
DA. Le cze niem z wy bo ru jest in su li no te -
ra pia.

Cu krzy ca ty pu 2 to oko ło 80 proc.
wszyst kich cho rych, naj czę ściej wy stę -
pu je u osób star szych po 50 ro ku ży cia,
ale cho ru ją tak że na nią dzie ci i mło -
dzież. Naj bar dziej cha rak te ry stycz ną ce -
chą cho rych na ten typ cu krzy cy jest
nad wa ga lub oty łość naj czę ściej ty pu
trzew ne go, ma ła ak tyw ność fi zycz -
na i cu krzy ca wy stę pu ją ca w ro dzi nie.
Klu czo wym pro ble mem jest zbyt sła be
dzia ła nie in su li ny (in su li no opor ność),
któ ra nie jest od po wied nio kom pen so -
wa na zwięk szo ną pro duk cją in su li ny
(dys funk cja ko mór ki be ta). W tym ty pie
cu krzy cy sto su je my w le cze niu z do -
brym skut kiem ogra ni cze nie die te tycz -
ne, zwięk szo ną ak tyw ność fi zycz ną oraz
le ki do ust ne. Przybra ku efek tu wpro wa -
dza my w róż nych al go ryt mach pre pa ra -
ty in su li no we. 

W te ra pii dwóch naj częst szych po -
sta ci cho ro by (typ 1 i 2) obo wią zu ją ta -

kie sa me za sa dy po stę po wa nia, cho -
ciaż pa to ge ne za, pa to fi zjo lo gia i prze -
bieg na tu ral ny obu po sta ci jest róż ny.
Pod sta wo wym ce lem le cze nia cu krzy -
cy jest za po bie ga nie roz wo jo wi po wi -
kłań tej cho ro by. Obec nie przy wią zu je
się wiel ką wa gę do uni ka nia hi po gli ke -
mii, wy stę pu ją cej naj czę ściej pod czas
le cze nia po chod ny mi sul fo ny lo mocz ni -
ka lub pre pa ra ta mi in su li no wy mi, gdyż
co raz wię cej wia do mo o jej szko dli wym
wpły wie na funk cjo no wa nie m. in. ukła -
du ser co wo -na czy nio we go i ukła du ner -
wo we go.

Dą ży się do osią gnię cia oko ło nor mo -
gli ke mii – war to ści HBA 1c<6,5 proc.
Jed no cze śnie na le ży pro wa dzić te ra pię
wie lo czyn no ścio wą, któ ra po le ga
na kon tro li wszel kich czyn no ści uszka -
dza ją cych na czy nia krwio no śne, tj. kon -
tro lę ci śnie nia tęt ni cze go, go spo dar ki li -
pi do wej.

W ty pie 2 naj trud niej szym le kiem
do za sto so wa nia jest mo dy fi ka cja sty lu
ży cia. Jak wie my cu krzy ca ty pu 2 roz wi -
ja się za zwy czaj ja ko kon se kwen cja oty -
ło ści w wy ni ku nie pra wi dło wych na wy -
ków, tj. spo ży wa nia nad mier nej licz by
ka lo rii i sie dzą ce go sty lu ży cia, a zmia -
na na wy ków przez oso by do ro słe jest
bar dzo trud na.

Ce lem mo dy fi ka cji sty lu ży cia jest
osta tecz nie dą że nie dore duk cji lub przy -
naj mniej utrzy ma nia ma sy cia ła. Re duk -
cja ma sy cia ła ma bar dzo ko rzyst ne zna -
cze nie dla prze bie gu cu krzy cy i lo sów
cho re go.

Co ro ku w li sto pa dzie ob cho dzo ny
jest Świa to wy Dzień Wal ki z Cu krzy cą,
dla te go na le ży pa mię tać o wy ko na niu
pro fi lak tycz nych ba dań la bo ra to ryj nych,
ce lem wcze śniej sze go wy kry cia te go
groź ne go w skut kach scho rze nia.

Cukrzyca, podstępny wróg, z którym… można żyć

arc Sosnow
iecki Szpital M

iejski sp. z o.o.

reklama

Rada Seniorów podsumowała ostatnie dwa lata działalności

Razem zrobimy więcej dla seniorów
Syl wia Ko sman

Po że gnal ne po sie dze nie Ra dy Se -
nio rów z udzia łem pre zy den ta Ar -
ka diu sza Chę ciń skie go, za stęp cy
pre zy den ta An ny Je dy nak, prze -
wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Wil -
hel ma Zy cha, do rad cy pre zy den ta
prof. Mar ka Ba rań skie go oraz na -
czel ni ka Wy dzia łu Po li ty ki Spo -
łecz nej, Sa bi ny Sta nek, któ re od by -
ło się 20 li sto pa da, mia ło bar dzo
uro czy sty cha rak ter. Na po sie dze -
niu człon ko wie Ra dy Se nio rów
pod su mo wa li ostat nie dwa la ta
pręż nej dzia łal no ści Ra dy Se nio -
rów. Prze wod ni czą cy Ra dy Se nio -
rów przed sta wił spra woz da nie oraz
po dzię ko wał wła dzom mia sta
za po moc i wspar cie we wszyst -
kich dzia ła niach po dej mo wa nych
przez Ra dę. – Ze stro ny władz
mia sta So snow ca spo tka li śmy się
z przy chyl ną oce ną i ak cep ta cją
wszyst kich po dej mo wa nych ini cja -
tyw. Na do wód po zy tyw nej oce ny
na szych dzia łań wszy scy człon ko -
wie Ra dy Se nio rów otrzy ma li
sym bo licz ne upo min ki oraz kwia -
ty. W po dzię ko wa niu za stwo rze -
nie kom for to wych wa run ków dla
dzia łań na rzecz ca łej spo łecz no ści
se nio ral nej w So snow cu wrę czy li -
śmy przed sta wi cie lom władz mia -
sta rów nież wią zan ki kwia tów. Mi -

łą atrak cją i za ra zem nie spo dzian -
ką uro czy stej se sji Ra dy Se nio rów
oka zał się im po nu ją cy tort, ufun -
do wa ny przez wła dze So snow -
ca – mó wi Je rzy Du dek, rzecz nik
pra so wy Ra dy Se nio rów. Cho ciaż

ka den cja Ra dy zmie rza ła ku koń -
co wi, to naj bar dziej ak tyw ni se nio -
rzy uczest ni czy li w ko lej nych ini -
cja ty wach, bio rąc udział w za ję -
ciach oraz warsz ta tach, do sko na ląc
swo je umie jęt no ści w po słu gi wa -

niu się urzą dze nia mi ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej oraz po głę bia jąc
wie dzę w za kre sie moż li wo ści po -
zy ski wa nia fun du szy unij nych
w no wej per spek ty wie na la -
ta 2018 – 2020. Przed sta wi cie le

so sno wiec kiej Ra dy uczest ni czy li
tak że w ko lej nej edy cji Fo rum
Rad Se nio rów wo je wódz twa ślą -
skie go, któ re od by ło się w Cho -
rzo wie Ba to rym oraz w IV Fo rum
Se nio ra, któ re od by ło się w Cen -

trum Kon gre so wym w Ka to wi -
cach. 

Wy bo ry do Ra dy Se nio rów
od by ły się już 27 li sto pa da
w Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu. No wa ra da bę dzie li czyć 21
człon ków wy bra nych spo śród
kan dy da tów zgło szo nych przez
dzia ła ją ce w So snow cu or ga ni za -
cje po za rzą do we, klu by se nio ra,
związ ki eme ry tów, UTW. W wy -
bo rach wzię ło udział gło so wa -
ło 740 miesz kań ców So snow ca.
Sta tu to we wła dze Ra dy Se nio rów
zosta ną wy bra ne na pierw szym
po sie dze niu, któ re od bę dzie
się 15 grud nia, po uro czy stym
wrę cze niu no mi na cji przez pre zy -
den ta Ar ka diu sza Chę ciń skie go.

Członków do nowej Rady
Seniorów wybrało 740
osób. W poprzedniej
kadencji głosowało
zaledwie 266 mieszkańców. 

– Li czy my na to, że z no wo
wy bra ny mi człon ka mi Ra dy se -
nio rzy w So snow cu bę dą współ -
dzia łać rów nie ak tyw nie jak do -
tych czas. Niech nam przy świe ca
ha sło, że ra zem zro bi my wię cej
dla se nio rów – pod su mo wał Je -
rzy Du dek.

Pamiątkowe zdjęcie członków Rady Seniorów z władzami i przedstawicielami UM. 

Paw
eł Leśniak
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23 LISTOPADA TEGO ROKU W SALI
KONCERTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ
MUZYCZNYCH IM. JANA KIEPURY
W SOSNOWCU ODBYŁA SIĘ
UROCZYSTA GALA JUBILEUSZOWA
ZORGANIZOWANA Z OKAZJI 90-LECIA
DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SOSNOWCU.
UROCZYSTOŚĆ POPROWADZIŁ
MICHAŁ ZALEWSKI,
A UKORONOWANIEM WIECZORU BYŁ
KONCERT MŁODYCH MUZYKÓW
ORKIESTRY ZSM POD KIERUNKIEM
MACIEJA PIĄTKA-CZARNECKIEGO.
Z OKAZJI PIĘKNEGO JUBILEUSZU
PRZYBLIŻAMY NA ŁAMACH „KURIERA
MIEJSKIEGO” HISTORIĘ
SOSNOWIECKIEJ KSIĄŻNICY. 

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na w So snow cu jest naj więk szą,
a za ra zem jed ną z naj star szych in -
sty tu cji upo wszech nia nia kul tu ry
w mie ście. Jej ko rze nie się ga ją hi -
sto rii So snow ca z prze ło mu wie -
ków. Jesz cze przed nada niem praw
miej skich, w 1899 ro ku funk cjo no -
wa ła na je go te re nie Wy po ży czal -
nia Ksią żek „Wie dza” – pierw sza
so sno wiec ka książ ni ca o cha rak te -
rze po wszech nym. 

Roz wi ja ją ce się nie zwy kle dy -
na micz nie pod wzglę dem eko no -
micz nym mia sto nie dys po no wa -
ło jed nak po od zy ska niu przez
kraj nie pod le gło ści bi blio te ką,
któ ra pod wzglę dem za sob no ści
i po zio mu me ry to rycz ne go księ -
go zbio ru mo gła by za spo ko ić, za -
rów no za po trze bo wa nie czy tel ni -
ków na pod sta wo wy ka non lek tur,
jak i spro stać roz bu dzo nym aspi -
ra cjom in te lek tu al nym so sno -
wiec kie go spo łe czeń stwa. Dla te -
go też ów cze sna Ra da Miej ska,
na wnio sek pre zy den ta Alek se go
Bie nia, 25 li sto pa da 1927 r. pod -
ję ła uchwa łę o po wo ła niu Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej im.
Gu sta wa Da ni łow skie go, któ ra
z chwi lą wy bu chu II woj ny świa -
to wej po sia da ła księ go zbiór li czą -
cy oko ło 10 ty się cy wo lu mi nów.

Sta tu to wą dzia łal ność roz po -
czę ła w ka mie ni cy przy ul. Ma ła -
chow skie go 4.

W la tach oku pa cji hi tle row -
skiej pie czo ło wi cie gro ma dzo ne
zbio ry i wy po sa że nie ule gły pra -
wie cał ko wi te mu znisz cze niu
i roz pro sze niu. Po wy zwo le niu
mia sta ów cze sne wła dze pod ję ły
usil ne sta ra nia ma ją ce na ce lu re -
ak ty wo wa nie bi blio te ki. Two rzo -
no ją wła ści wie od pod staw – gro -
ma dzo no książ ki, przy go to wy wa -
no lo kal i ka dry pra cow ni cze.
Głów ny mi or ga ni za to ra mi pla -
ców ki by li: Ja ni na Ima cho wa
(kie ro wa ła bi blio te ką w la tach
mię dzy wo jen nych), Cze sła wa
Eber hart, Bro ni sła wa Chmu rzyń -
ska i Jan Świ ta ła. Dzię ki ich za -
bie gom 3 ma ja 1946 r. pla ców ka
roz po czę ła dzia łal ność w no wej
sie dzi bie przy ul. Pie rac kie go.
Obo wiąz ki dy rek to ra po wie rzo no
J. Ima cho wej. Dys po no wa no
wów czas za le d wie 750 wo lu mi -
na mi. Jesz cze w 1946 r. zbiór ten
po więk szył się do 3.700 to mów.

Po nad 70 lat po wo jen nej hi sto -

rii miej skiej książ ni cy ob fi to wa ło
w waż ne dla jej funk cjo no wa nia
wy da rze nia, zwłasz cza do ty czą ce
po wsta nia Bi blio te ki Cen tral nej
oraz sie ci od dzia łów i pla có wek
fi lial nych w po szcze gól nych
dziel ni cach mia sta. W la -
tach 1947-1955 uru cho mio no 10
bi blio tek, któ re za pew ni ły do stęp
do książ ki czy tel ni kom ta kich
czę ści mia sta jak Śro du la, Po goń,
Sta ry So sno wiec, Sie lec, Kon -
stan ty nów Niw ka czy Dań dów ka. 

W 1957 r. w ob rę bie Bi blio te -
ki Cen tral nej (dzia ła ją cej przy uli -
cach Czer wo ne go Za głę bia
i War szaw skiej) roz po czę ła dzia -
łal ność Czy tel nia Na uko wa, a na -
stęp nie Ośro dek In for ma cyj no -
-Bi blio gra ficz ny, któ re wzbo ga ci -
ły warsz tat me ry to rycz ny oraz za -
kres świad czo nych usług bi blio -
tecz nych. Ko lej nym eta pem roz -
sze rze nia kie run ków dzia ła nia Bi -
blio te ki Cen tral nej by ło po wo ła -
nie w 1964 r. Dzia łu Zbio rów Re -
gio nal nych Za głę bia Dą brow skie -
go, któ re go ro lę w gro ma dze niu
i po pu la ry zo wa niu do ku men tów
z hi sto rii i te raź niej szo ści zie mi
za głę biow skiej trud no prze ce nić. 

W 1975 r. do bie gła koń ca re -
ali za cja naj waż niej szej dla MBP
in we sty cji – gma chu Bi blio te ki
Głów nej przy ul. Ze ga dło wi cza.
W no wo cze śnie za pro jek to wa -
nych i wy po sa żo nych wnę trzach
po miesz czo no wów czas ob szer ne
zbio ry Wy po ży czal ni, Czy tel ni
Na uko wej, Czy tel ni Pra sy, ma ga -
zy ny oraz Dzia ły: In for ma cyj no -
-Bi blio gra ficz ny i Zbio rów Re gio -
nal nych Za głę bia Dą brow skie go. 

Do sie ci Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej zo sta ły włą czo ne
w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj -
nej, prze pro wa dzo nej w 1975 r.,
pla ców ki na le żą ce uprzed nio
do Bi blio te ki Po wia to wej w Bę -
dzi nie. To obec ne fi lie w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym, Ostro wach
Gór ni czych, Po rąb ce, Macz kach
i pół noc nej czę ści Za gó rza.
Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych
po wsta ła ko lej na pla ców ka, tym
ra zem w po łu dnio wej czę ści Za -
gó rza.

Dy na micz nie roz wi nę ła się
rów nież sieć pla có wek w cen tral -

nych dziel ni cach mia sta. Swo je
no we sie dzi by otrzy ma ły bi blio te -
ki w Siel cu oraz Od dział dla
Dzie ci i Mło dzie ży. W pierw szej
po ło wie lat osiem dzie sią tych roz -
po czę ły swą dzia łal ność Bi blio te -
ka dzie cię ca w osie dlu Rud -
na I oraz fi lie w osie dlach miesz -
ka nio wych Rud na IV i Naf to wa,
a tak że na Po go ni. Sta ra nia o roz -
sze rze nie sie ci bi blio tecz nej za -
owo co wa ły w la tach dzie więć -
dzie sią tych po wsta niem ko lej -
nych, no wych pla có wek dla czy -
tel ni ków za miesz ka łych na te re -
nie Sta re go So snow ca, Kli mon to -
wa i Ju liu sza. 

W 2002 r. MBP w So snow cu
za ję ła po raz siód my z rzę -
du I miej sce w ran kin gu naj le piej
pro pa gu ją cych kul tu rę czy tel ni -
czą bi blio tek wiel ko miej skich
woj. ślą skie go, a w ostat nich la -
tach pla su je się w ści słej je go czo -
łów ce. Za swe osią gnię cia w dzie -
dzi nie upo wszech nia nia kul tu ry
Ra da Miej ska So snow ca przy zna -
ła Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej
im. Gu sta wa Da ni łow skie go
w So snow cu od zna kę „Za słu żo -
ne go dla Mia sta So snow ca”, na to -
miast Za rząd Głów ny Sto wa rzy -
sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich
w War sza wie od zna czył so sno -
wiec ką Książ ni cę Me da lem 
„Bi blio the ca Ma gna – Pe ren ni -
sque”. Do ce nia jąc jej dzia ła nia
na rzecz upo wszech nia nia dzie -
dzic twa kul tu ry re gio nal nej,
człon ko wie ka pi tu ły dwu krot nie
no mi no wa li ją do Za głę biow skiej
Na gro dy Hu ma ni tas.

– Obecna MBP w So snow cu
dys po nu je sie cią 21 pla có wek
udo stęp nia nia oraz księ go zbio rem
li czą cym po nad 800 tys. wo lu mi -
nów ksią żek, 217 ty tu łów pra sy
bie żą cej i cza so pism oraz po -
nad 12 tys. jed no stek zbio rów spe -
cjal nych. Dzię ki spraw ne mu funk -
cjo no wa niu tak roz le głej sie ci bi -
blio tek, wy po sa żo nych w cen ne,
uzu peł nia ne o no wo ści ryn ku wy -
daw ni cze go, zbio ry, upo wszech -
nia nie kul tu ry czy tel ni czej obej -
mu je swym za się giem bar dzo
licz ne gro no czy tel ni ków, za -
miesz ka łych na wet w naj od le glej -
szych za kąt kach mia sta. O ska li

od dzia ły wa nia Bi blio te ki świad -
czą wy mow nie da ne, któ re bar dzo
wy ra zi ście ob ra zu ją wy so ki po -
ziom czy tel nic twa wśród so sno -
wi czan. W 2016 r. bi blio te kę od -
wie dzi ło nie mal 500 tys. czy tel ni -
ków, któ rzy wy po ży czy li po -
nad 700.000 wol. ksią żek, cza so -
pism i zbio rów spe cjal nych (pły ty
au dio bo oki), na to miast ze zbio -
rów czy tel nia nych udo stęp nio no
po nad 86 tys. jed no stek bi blio -
tecz nych (ksią żek, cza so pism
i zbio rów spe cjal nych) – pod kre śla
dy rek tor ka so sno wic kiej bi blio te -
ki, El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa.

So sno wiec ka książ ni ca ad re -
su je rów nież swe usłu gi bi blio -
tecz ne do czy tel ni ków nie wi do -
mych, nie do wi dzą cych i me lo ma -
nów, ofe ru jąc w Dzia le Mul ti me -
dial nym  ob szer ny zbiór ka set
z na gra nia mi li te ra tu ry pięk nej
i po pu lar no nau ko wej, pły ty ana -
lo go we i kom pak to we oraz książ -
ki i cza so pi sma mu zycz ne. W ro -

ku 2016 uzu peł nio no zbio ry dzia -
łu o 512 au dio bo oków.

So sno wiec cy czy tel ni cy ma ją
do dys po zy cji sze ro ką ga mę li te -
ra tu ry pięk nej pol skiej, ob cej i ob -
co ję zycz nej, lek tu ry szkol ne
i opra co wa nia, książ ki na uko we
i po pu lar no nau ko we.

Bi blio te ka gro ma dzi po nad to
i udo stęp nia, oprócz pra sy co -
dzien nej o za się gu re gio nal nym
i ogól no pol skim, cza so pi sma spe -
cja li stycz ne, np. o pro fi lu eko no -
micz no -praw nym, hu ma ni stycz -
nym, przy rod ni czym, tech nicz -
nym i praw nym, do stęp ne w Bi -
blio te ce Głów nej. War to do dać, iż
w jej zbio rach znaj du ją się tak
cen ne za byt ki pi śmien nic twa pol -
skie go, jak uni ka to we eg zem pla -
rze: „Dwo rza ni na pol skie go” Łu -
ka sza Gór nic kie go z 1639 r.,
„O usta no wie niu i upad ku Kon -
sty tu cji 3 Ma ja” z 1793 r. Do cy -
me liów za li czyć też na le ży po je -
dyn cze nu me ry „Ku rie ra Pol skie -

go” z 1831 r., „Ate neum” z 1882
r. i „Chi me ry” z 1901 r. 

W ro ku 2013 za koń czo no
automatyzację pro ce sów bi blio -
tecz nych w sys te mie Pro lib (za czę -
ty w 1998 r.), któ ry umoż li wia
czy tel ni kom do stęp do e -ka ta lo gu
oraz elek tro nicz ne za ma wia nie
ma te ria łów bi blio tecz nych, co
w zna czą cy spo sób przy czy ni ło się
do po pra wy ja ko ści świad czo nych
usług. Wszyst kie pla ców ki wy po -
sa żo ne są w no wo cze sny sprzęt
kom pu te ro wy, rzut ni ki i ta bli ce
mul ti me dial ne, umoż li wia ją ce
bez płat ne ko rzy sta nie z In ter ne tu
oraz udział w kur sach kom pu te ro -
wych i za ję ciach mul ti me dial nych.

Bi blio te ką za rzą dza ły: Ja ni -
na Ima cho wa (do 1955), Han -
naKram (1955-1987), Elż bie ta So -
li piw ko (1987-1994), Mie czy sła wa
Szulc (1994-2010) oraz El wi ra Ka -
bat -Geo r gi je wa (2010 – na dal).

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

90 lat na poziomie

Piękny jubileusz sosnowieckiej biblioteki

Podczas gali wręczono: Brązowy Krzyż Zasługi dla Ewy
Tkacz – kierownika Filii nr 7 Bibliosfera, Złoty Medal
za Długoletnią Służbę dla Doroty Szatan – kierownika
Biblioteki Głównej, Odznaki Honorowe „Zasłużony dla
Kultury Polskiej” dla Małgorzaty Baczyńskiej – kierownika
Działu Informatycznego, Danuty Witek – kierownika Filii
nr 5 – Walcownia i Małgorzaty Żurkiewicz – kierownika
Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, dyplomy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Katarzyny
Zawadzkiej – zastępcy dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sosnowcu i Joanny Siedleckiej – kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Nagrody
Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy
przyznanej przez Forum Dyrektorów Bibliotek
Samorządowych województwa śląskiego przy Bibliotece
Śląskiej w Katowicach. Nagroda trafiła w ręce Sylwii
Szarwark z Filii nr 15 – Mec, której wzruszające
wystąpienie na długo pozostanie w pamięci uczestników
gali.

Listy gratulacyjne z Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich otrzymały: Joanna
Grząba – kierownik Filii nr 4 – Sielec, przewodnicząca
sosnowieckiego Koła SBP przy MBP w Sosnowcu oraz
Małgorzata Baczyńska – kierownik Działu
Informatycznego, członek Koła SBP przy MBP
w Sosnowcu.

Ciekawym punktem programu była prezentacja
jubileuszowego kalendarza (można ją obejrzeć
na bibliotecznym kanale You Tube).

Ważnym momentem gali było wręczenie statuetek
i honorowych tytułów dla „Partnerów na poziomie”
przygotowanych przez sosnowiecką książnicę. Wśród
wyróżnionych znaleźli się: prezydent Sosnowca – Arkadiusz
Chęciński, przewodniczący Rady Miejskiej – Wilhelm Zych,
zastępca prezydenta miasta – Zbigniew Byszewski,
emerytowana dyrektorka MBP w Sosnowcu (1987-
1994) – Elżbieta Solipiwko, emerytowana dyrektorka MBP
w Sosnowcu (1994-2010) – Mieczysława Szulc, dyrektor
Biblioteki Śląskiej w Katowicach – prof. zw. dr hab. Jan
Malicki, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. zw. dr hab.
Marian Kisiel, adiunkt Zakładu Literatury Współczesnej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dr hab. Paweł
Majerski, dyrektor Hotelu Centrum w Sosnowcu – Robert
Czapla, szef Restauracji Magiel Kulinarny – Wojciech Ptak,
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej im. Brata Alberta
w Sosnowcu – Tomasz Ryrak, prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Nadzieja na dom” – Edyta Wesoły, prezes
Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego – Jolanta
Placzyńska.

Wyróżnienia otrzymali również czytelnicy, którzy
w roku 2016 wypożyczyli najwięcej książek – Elżbieta
Szastak, Alfred Skorupka i Henryk Machnik. 

JUBILEUSZOWE NAGRODY

Elżbieta Solipiwko była dyrektorem MBP w Sosnowcu
w latach 1987-1994. Podczas uroczystej gali znalazła się
w gronie osób nagrodzonych honorowym tytułem „Partner
na poziomie”.

Gmach Biblioteki Głównej przy ul. Zegadłowicza jest obecnie gruntownie modernizowany.
Po remoncie sosnowiecka biblioteka będzie mogła się pochwalić budynkiem
na miarę XXI wieku.

zdjęcia: M
aciej Łydek
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Budowlani z medalami
mistrzostw świata

Sosnowiczanie podporą reprezentacji

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Aż 22 me da li, w tym osiem zło -
tych, zdo by li re pre zen tan ci Pol -
ski w mi strzo stwach świa ta
w ju -jit su w ko lum bij skiej Bo -
go cie. Ol brzy mi udział w tym
suk ce sie mie li za wod ni cy Bu do -
wal nych So sno wiec, któ rzy
po raz ko lej ni oka za li się pod po -
rą re pre zen ta cji na ro do wej.
Biało-czerwoni po raz trze ci
z rzę du zo sta li naj lep szą dru ży -
ną glo bu. Naj wię cej po wo dów
do ra do ści mia ła Mar ty na Bie -
roń ska, któ ra in dy wi du al nie
zdo by ła zło to i brąz.

Na po dium sta nę li tak że Ma te -
usz Du ran, Mag da le na Giec,
Mar ta Wa lo tek, Ra fał Riss oraz
Ju sty na Sit ko, któ ra po dob nie jak
Bie roń ska, in dy wi du al nie wy wal -
czy ła dwa me da le.

Mar ty na Bie roń ska obro ni ła
wy wal czo ny rok te mu we Wro -
cła wiu ty tuł w fi gh tin gu, in dy -
wi du al nie się gnę ła tak że
po brąz w wal ce par te ro wej (ne -
-wa za). Z gro na za wod ni ków
Bu dow la nych zło to wy wal czył
tak że Ma te usz Du ran (94 kg)
w fi gh tin gu. Srebr ne krąż ki wy -
wal czy li z ko lei w zma ga niach
in dy wi du al nych Ra fał Riss (+94
kg), Mag da le na Giec (49 kg)
i Mar ta Wa lo tek (62 kg) w fi gh -
tin gu. Na dru giej po zy cji upla -
so wa ła się tak że w wa dze
+70 kg Ju sty na Sit ko (ne wa za),
któ ra się gnę ła tak że po brąz
w fi gh tin gu.

Po nad to so sno wi cza nie mie li
swój udział w wy wal czo nych
przez biało-czerwonych srebr -

nych me da lach w „dru ży nów ce”
tzw. mix oraz w ry wa li za cji ze -
spo ło wej w fi gh tin gu.

Łącz ny do ro bek bia ło -czer wo -
nych to 22 me da le – osiem zło -
tych, sześć srebr nych i osiem brą -
zo wych.

Dla Mar ty ny Bie roń skiej me -
da le wy wal czo ne w zma ga niach
in dy wi du al nych to od po wied nio

13. i 14. me dal w za wo dach tej
ran gi. – Był mój dzie sią ty start
w mi strzo stwach świa ta. Osiem
ra zy wal czy łam w fi na łach, a mój

do ro bek to trzy zło te me da le w fi -
gh tin gu i je den w ne wa za, czte ry
srebr ne w fi gh tin gu oraz brąz w tej
kon ku ren cji i pięć brą zo wych
w ne wa za. Do te go trzy sre bra
i je den brąz dru ży no wo – wy li cza
Bie roń ska, któ ra prze szła już
do hi sto rii pol skie go ju -jit su.- Je -
stem je dy ną mi strzy nią świa ta
w obu kon ku ren cjach. W ne wa -
za zwy cię ży łam w 2011 ro ku rów -
nież w Ko lum bii, w mie ście Ca li.
Szczyt pi ra mi dy, na któ ry się
wspi na my ja ko spor tow cy, jest
wą ski i bar dzo śli ski i każ dy chce
za jąć to miej sce. Tym ra zem uda ło
mi się ode przeć atak prze ciw ni -
czek i po raz trze ci trium fo wać
w MŚ. Dzię ku ję wszyst kim, któ -
rzy po mo gli mi w doj ściu
na szczyt. Naj więk sze sło wa uzna -
nia kieruję w stro nę mo je go tre ne -
ra klu bo we go, Ma ria na Ja siń skie -
go, bez któ re go nie osią gnę ła bym
tych wszyst kich suk ce sów – do da -
je na sza zna ko mi ta za wod nicz ka.

– Głów nym ce lem, po za in dy -
wi du al ny mi suk ce sa mi, by ło trze -
cie z rzę du zwy cię stwo w kla sy fi -
ka cji dru ży no wej. To wcze śniej
nie uda ło się żad nej re pre zen ta cji
i za pew ne nikt ta kie go osią gnię -
cia szyb ko nie po wtó rzy, dla te go
tym bar dziej cie szy my się, że na si
re pre zen tan ci do ko na li tej sztu -
ki – nie kry je ra do ści pre zes Pol -
skie go Związ ku Ju -Jit su To masz
Knap. – Dzię ku ję za wod ni kom
za wspa nia łą po sta wę, oczy wi ście
wiel kie sło wa uzna nia dla za wod -
ni ków z So snow ca, bez któ rych
ta kie go wy ni ku bia ło -czer wo ni
na pew no by nie osią gnę li – pod -
kre śla pre zes Knap.

reklama

30 za wod ni ków wzię ło udział
w 10. edy cji Otwar te go Tur nie ja
Bry dżo we go o Pu char Pre zy den -
ta Mia sta, któ ry od był się z oka -
zji 99. rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści w ka wiar ni
Dor -Jan w So snow cu. Trium fa to -
ra mi ju bi le uszo wej edy cji zo sta li
Bła żej Bzow ski i Mar cin Ma tysz -
kie wicz. Dru gie miej sce za ję li
Adam Bę dzie szak i Zbi gniew Kli -
kie wicz, a trze cie miej sce zdo by li
Sta ni sław Mer ta i Ry szard Siej -

ko. – Ry wa li za cja by ła za cię ta, ale
gra li śmy w bar dzo do brej at mos -
fe rze. Dla zwy cięz ców cze ka ły
pu cha ry oraz na gro dy książ ko -
we – mó wi Adam Bę dzie szak,
pre zes ogni ska TKKF Za gó rze. 

War to pa mię tać, że w ra mach
ogni ska TKKF Za gó rze dzia ła
sek cja bry dżo wa. Wszy scy, któ rzy
chcie li by pod szko lić swo je umie -
jęt no ści, mo gą dzwo nić do Ada -
ma Bę dzie sza ka pod nr tel. 501
454 825. SK

Ry wa li zo wa li o zwy cię stwo z oka zji
Świę ta Nie pod le gło ści

Zmarł Wło dzi mierz Śro da

W NOCY Z 12 NA 13 LISTOPADA ZMARŁ WŁODZIMIERZ ŚRODA, BYŁY
KOSZYKARZ I TRENER ZAGŁĘBIA. Z KLUBEM Z SOSNOWCA DWUKROTNIE
ŚWIĘTOWAŁ ZDOBYCIE TYTUŁU MISTRZA POLSKI. MIAŁ 58 LAT.

Wło dzi mierz Śro da był jed nym z człon ków zło tej dru ży ny Za głę -
bia So sno wiec, któ ra w la tach 1985-1986 nie mia ła so bie rów nych
na pol skich par kie tach. Wy stę po wał też w bar wach Ślą ska Wro -
cław i Ba il do nu Ka to wi ce. Ogó łem w naj wyż szej kla sie roz gryw -
ko wej ro ze grał 340 spo tka nia i zdo był w nich 3 435 punk tów.

Po za koń cze niu ka rie ry nie od szedł od ba ske tu. Był tre ne rem.
W Kiel cach – skąd po cho dził – pro wa dził miej sco wą Ko ro nę.
Wcze śniej pra co wał tak że w MMKS -ie Ryb nik i Za głę biu So sno -
wiec. Był na uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go w Bę dzi nie,
a w ostat nich la tach w So snow cu, gdzie osiadł na sta łe. KP

Włodzimierz Środa (na zdjęciu w górnym rzędzie trzeci
z prawej) wraz z kolegami ze złotej drużyny Zagłębia
Sosnowiec.

arc

Martyna Bierońska (z lewej) w Bogocie zdobyła dwa medale
w zmaganiach indywidualnych. Marta Walotek sięgnęła
po jeden medal w turnieju indywidualnym. Obie miały także
swój udział w medalach wywalczonych drużynowo. 

Najmłodsi karatecy rywalizowali w kata, jak i w kumite. 

arc Budowlani Sosnowiec 

W ha li spor to wej przy ul. Ba czyń skie go w So snow cu -Mi lo wi cach
od był się Mi ko łaj ko wy Tur niej Ka ra te Ky oku shin o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta. Do ry wa li za cji przy stą pi li naj młod si ka ra te cy na co
dzień trenujący w So sno wiec kim Klu bie Ka ra te Ky oku shin.

By ły spor to we emo cje, był też czas na pre zen ty. – To w koń cu
tur niej mi ko łaj ko wy – uśmiecha się shi han Eu ge niusz Da dzi bug,

tre ner so sno wiec kich ka ra te ków. Ry wa li zo wa no za rów no w ka ta
(wal ka z cie niem), jak i ku mi te (wal ka bez po śred nia). – Dla nie któ -
rych na szych za wod ni ków był to pierw szy start w tur nie ju i wi dać
by ło, że emo cje by ły na praw dę spo re. Co in ne go, codzienny tre ning,
a co in ne go zma ga nia tur nie jo we przy gło śnym do pin gu – do dał Da -
dzi bug.  KP

Mikołajkowe zmagania karateków
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„Go rą cy po wiew pa trio ty zmu,
po boż ność i ta lent ar ty stów, stwo -
rzy ły tu dzie ło nie po wsze dnie.
Wnę trze ko ścio ła w tym ro dza ju
ma nie wie le so bie rów nych w Pol -
sce. Dzie ło to jest źró dłem praw -
dzi wej du my so sno wi czan, za -
rów no bo wiem ze sta no wi ska
sztu ki, jak i sym bo li ki pol skich
uczuć pa trio tycz nych, pięk ne ob -
ra zy ar ty stów kra kow skich sta no -
wią przed miot jak naj wyż szej
uwa gi  zwie dza ją cych. Sam Tet -
ma jer mó wił o wnę trzu ko ścio ła
so sno wiec kie go, że ma ono bar -
wy pra sta rej skrzy ni kra kow -
skiej”. 

W ten oto zwię zły spo sób
do zwie dza nia ko ścio ła pw.
Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma -
rii Pan ny  za chę cał  wy da ny
w 1939 ro ku „Prze wod nik po Za -
głę biu Dą brow skim”. Rów nież
i ja chciał bym za pro po no wać
Pań stwu po zna nie te go szcze gól -
ne go miej sca.

Świą ty nia po wsta ła w la -
tach 1893-1901, czy li jesz cze za -
nim sto li ca Za głę bia otrzy ma ła
pra wa miej skie. Pre tek stem
do uzy ska nia po zwo le nia na bu -
do wę by ło cu dow ne oca le nie ca ra
Alek san dra III pod czas ka ta stro -
fy ko le jo wej. Wy da rze nie to mia -
ło miej sce 17 paź dzier ni ka 1888
ro ku w po bli żu miej sco wo ści
Bor ki w ob wo dzie char kow skim
i da ło po czą tek bu do wie wie lu
cer kwi i ko ścio łów. Au to rem pro -
jek tu jest war szaw ski ar chi tekt
Ka rol Ko złow ski. Ini cja to rem bu -
do wy i głów nym mo to rem na pę -
do wym in we sty cji był ksiądz Do -
mi nik Roch Mil bert, któ ry ja ko
do sko na ły or ga ni za tor spra wił, że
we wsi ja ką by ły wów czas So sno -
wi ce, po wsta ła pierw sza, tak mo -
nu men tal na bu dow la o cha rak te -
rze sa kral nym. Ka płan ów za dbał
nie tyl ko o wznie sie nie so lid nych
mu rów, ale rów nież o od po wied -
nią opra wę wnę trza. Wła śnie to,
co mo że my zo ba czyć po prze kro -
cze niu pro gu, jest praw dzi wym
skar bem wy róż nia ją cym so sno -
wiec ką fa rę. Ścia ny i skle pie nia
szczel nie po kry te są wspa nia ły mi
fre ska mi, do słow nie zda ją się roz -
kwi tać bar wa mi wspo mnia nej
„pra sta rej skrzy ni kra kow skiej”.
Uni ka to wa po li chro mia zo sta ła
wy ko na na w la tach 1904-1906
przez Wło dzi mie rza Tet ma je ra
i Hen ry ka Uziem bło. Dzie ła
oprócz te ma ty ki re li gij nej ma ją
cha rak ter wy bit nie pa trio tycz ny,
przy po mi na ją o dniach chwa ły

i po tę gi Rzecz po spo li tej. Przy wo -
łu ją rów nież na dzie ję na zmar -
twych wsta nie cie mię żo nej Oj czy -
zny. Ma lo wi dła po wsta ły w cza -
sach trud nych dla roz bi te go za -
bor czy mi gra ni ca mi kra ju – tym
więk sza jest ich war tość pły ną ca
z funk cji, ja ką peł ni ły. Pod trzy -
my wa nie ducha  oraz pie lę gno wa -
nie na ro do wej toż sa mo ści na dal
prze ma wia do nas z tych po -
nad stu let nich ob ra zów. Po li chro -
mie so sno wiec kiej Ka te dry na le -
żą do naj wspa nial szych przy kła -
dów ma lar stwa mło do pol skie go.
Próż no w bliż szej i dal szej oko li -
cy szu kać re ali za cji stwo rzo nych
z po dob nym roz ma chem.  

Uwa gę przy ku wa tak że oł tarz
głów ny, któ ry swą for mą na wią -
zu je do sie dem na sto wiecz ne go
oł ta rza z ko ścio ła Bo że go Cia ła
na kra kow skim Ka zi mie rzu.
Dzie ło to zo sta ło ude ko ro wa ne
w myśl za sa dy „hor ror va cui”
czy li „lęk przed pust ką” i za iste
trud no zna leźć w nim choć by
skra wek wol nej prze strze ni na da -
ją cej się do umiesz cze nia ko lej -
nych or na men tów…

Spo śród trzech oł ta rzy bocz nych
chciał bym zwró cić uwa gę naoł tarz
Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy.
To wła śnie tu taj sie dem lat te mu
w jed nej z ko lumn zna le zio no po -
cho dzą cą z 12 grud nia 1906 ro ku
„kap su łę cza su” – bu tel kę za wie ra -
ją cą list oraz ga ze tę „Głos Za głę -
bia”. Oł tarz ten pier wot nie znaj do -
wał się przy ścia nie od dzie la ją cej
tran sept od za kry stii, ale „prze wę -
dro wał” i obec nie od naj dzie my go,
zwie dza jąc pół noc ną część tran -
sep tu. A kap su ła cza su? Kap su ła
po now nie zo sta ła umiesz czo -
na w oł ta rzu z my ślą o przy szłych
od kryw cach…

Wła ści wie to ca ła świą ty nia jest
jed ną wiel ką, wciąż ży wą i pod le -
ga ją cą cią głym prze mia nom kap -
su łą cza su. Cza su pa mię ta ją ce go
mi ster ną i po nie kąd „nie le gal ną”
pra cę Tet ma je ra, Uziem bły oraz
ich mło dziut kie go po moc ni ka
Jan ka Fa za na; cza su pa mię ta ją ce -
go ma lo wa nie or łów mło do pol -
skich przed sta wia nych car skim
urzęd ni kom ja ko „go łę bi ce”; cza -
su pa mię ta ją ce go ślub hra bie go
Eu ge niu sza Dąmb skie go z Po lą

Ne gri; cza su pamiętającego przy -
jazd kar dy na ła Ste fa na Wy szyń -
skie go i ar cy bi sku pa Ka ro la Woj -
ty ły na uro czy sto ści mi le nij -
ne 1967 ro ku, uro czy sto ści za -
wzię cie za kłó ca ne przez „wła dzę
lu do wą”; cza su utwo rze nia Die ce -
zji So sno wiec kiej i pod nie sie nie
do ran gi Ka te dry; cza su pa mię ta -
ją ce go dusz pa ster ską pra cę pierw -
sze go bi sku pa Ada ma Śmi giel -
skie go; cza su wpro wa dze nia re li -
kwii św. Ja na Paw ła II; cza su pa -
mię ta ją ce go tra ge dię noc nej po żo -

gi; cza su od bu do wy i pie czo ło wi -
tej re no wa cji, któ ra trwa do dzi siaj. 

Opo wie dze nie o barw nych
dzie jach Ka te dry  w ra mach
skrom ne go ar ty ku łu jest za da -
niem ty leż kar ko łom nym co nie -
wy ko nal nym. Za tem po zwo lę so -
bie za pro po no wać  się gnie cie
do li te ra tu ry, któ ra w więk szym
stop niu za spo koi Pań stwa za in te -
re so wa nie tym te ma tem. Po le cam
książ kę Cze sła wa Rysz ki „Mat ka
Ko ścio łów. Ka te dra Wnie bo wzię -
cia NMP w So snow cu”, By tom -

-So sno wiec 1999 oraz prze wod -
nik au tor stwa Ta de usza Kwa śni -
ka „Ka te dra Wnie bo wzię cia
NMP w So snow cu”, So sno -
wiec 1992. 

Pro bosz czo wi ks. Ja no wi Ga iko -
wi dzię ku ję zaoka za ną po moc oraz
umoż li wie nie sfo to gra fo wa nia
wszyst kich moż li wych za ka mar -
ków. Po więk szą ilość zdjęć za pra -
szam doin ter ne to wej wer sji ar ty ku -
łu na: www.kuriermiejski.com.pl.  

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski

100-LATKA

28 listopada 100. rocznicę urodzin obchodziła Pani Maria Cuprych, urodzona w Essen w Niemczech.
Jeszcze jako niemowlę przyjechała ze swoim ojcem Feliksem, matką Marią oraz starszą siostrą
na ziemie wielkopolskie (Wieleń) w związku z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Była jedną
z siedmiorga rodzeństwa. W 1940 roku wyszła za Edmunda Cuprycha, który zmarł w 1978 r. Pani Maria
związała się z Sosnowcem poprzez swoją córkę, Ewę Warot-Kołodziejczyk, która przez wiele lat była
nauczycielką matematyki, później również informatyki w obecnym Zespole Szkól Technicznych przy ul.
Legionów. W roku 1968 przyjechała do Sosnowca zajmować się swoim wnukiem. Z przerwami
mieszka tu do dziś. Od ponad dwudziestu lat jest stałą mieszkanką Sosnowca, a opiekuje się nią córka. 
Dyplom oraz podarunek szanownej Jubilatce wręczył i życzenia złożył zastępca prezydenta miasta,
Zbigniew Byszewski. red

Świątynię wzniesiono w modnym wówczas stylu
neoromańskim. 

Włodzimierz Tetmajer mówił o wnętrzu kościoła sosnowieckiego, że ma ono barwy
prastarej skrzyni krakowskiej. 

Widok z sygnaturki na wieżę frontową.   

Gratulacje jubilatce złożył m.in. Zbigniew Byszewski,
zastępca prezydenta Sosnowca. 

Maciej Łydek

Pani Marii dużo zdrowia
i radości na dalsze lata życia 

życzy Redakcja
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Pro mo cja nie zwy kłe go al bu mu fo to gra ficz ne go „So -
sno wiec w ar chi tek tu rze” od bę dzie się 14 grud nia
w Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So snow cu. Au to ra mi
zdjęć są człon ko wie Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Fo -
to gra fii, któ rzy wy da li al bum w ra mach re ali za cji za -
da nia pu blicz ne go w dzie dzi nie kul tu ry. Al bum za -
wie ra po nad 100 fo to gra fii wy bra nych obiek tów ar -
chi tek tu ry So snow ca, przed sta wio nych w spo sób in -
dy wi du al ny przez każ de go au to ra. Cza sem są to bu -

dyn ki ogól nie zna ne i roz po zna wal ne, a cza sem te
cał kiem nie zna ne i za po mnia ne. Uka za na w al bu mie
zo sta ła hi sto ria współ cze sne go ob li cza mia sta po -
przez po ka za nie obiek tów ar chi tek tu ry. 

Hi sto ryk sztu ki, Mał go rza ta Ma li now ska -Kli -
mek, o al bu mie i je go twór cach na pi sa ła: „Mi mo iż
pra ca nad al bu mem za kła da ła in dy wi du al ny do bór
miejsc i środ ków ar ty stycz ne go wy ra zu przez au to -
rów, jed nak efekt ich wspól nej pra cy oka zał się za -

ska ku ją co spój ny. Wiel ka róż no rod ność zdjęć stwo -
rzy ła har mo nię. Jest ona ukry ta w sa mym mie ście,
jed nak po trze ba by ło wraż li wo ści człon ków SMF,
aby ją wy do być i za pre zen to wać”. 

Część zdjęć z al bu mu zo sta nie po ka za na w for mie
wy sta wy fo to gra ficz nej wy eks po no wa nej pod czas
pro mo cji wy daw nic twa w Mu zeum oraz w prze strze -
ni Urzę du Miej skie go. Pu bli ka cja przy czy ni się do za -
cho wa nia lo kal ne go dzie dzic twa kul tu ro we go oraz

do głęb sze go po zna nia lo kal nej hi sto rii i do pro mo cji
mia sta. Al bu my tra fią do wszyst kich fi lii Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu, a dzię ki nada niu
nu me ru ISBN al bum, ja ko eg zem plarz obo wiąz ko -
wy, znaj dzie się tak że w Bi blio te ce Ślą skiej, Na ro do -
wej oraz kil ku na stu in nych bi blio te kach w Pol sce.

Impreza, która rozpocznie się o godz. 18.00,
odbędzie się  pod pa tro na tem Ar ka diu sza Chę ciń -
skie go, pre zy den ta mia sta. SK

Album „Sosnowiec w architekturze” już wydany 

Piękne zdjęcia, zamieszczone w albumie, wykonali członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii. 
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Pa łac Scho ena Mu zeum w So snow cu za pra sza 15 grud nia na „Ja seł -
ka” w wy ko na niu dzie ci z Przed szko la Miej skie go nr 3 w So snow -
cu. Przed sta wie nie roz pocz nie się o godz. 17.00. Za raz po ja seł kach,
o godz. 18.00, za pla no wa no kon cert na rzecz schro ni ska dla zwie -
rząt w So snow cu. Ze bra ne dat ki zo sta ną prze zna czo ne na rzecz
schro ni ska. Wy stą pi Agniesz ka Chrza now ska ak tor ka, pio sen kar ka,
au tor ka mu zy ki i tek stów, przez la ta zwią za na z Piw ni cą pod Ba ra -
na mi i klu bem „Al che mia”. W swo im do rob ku ma po nad sto kom -
po zy cji do wier szy i tek stów pol skich au to rów. Wy da ła sie dem so lo -
wych al bu mów. Od lat wspie ra or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz zwie -
rząt. Wstęp jest wol ny. SK

Za gra ją na rzecz 
schro ni ska zwie rząt 

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie? 

Fil mo we cap puc ci no, czy li wie -
czór z wło ską ko me dią (z ma łym
dra ma tem tle), ob raz „Do brze się
kła mie w mi łym to wa rzy stwie”
zo sta nie za pre zen to wa ny 28 grud -
nia na ekra nie ki na „Mu za”. Film
w re ży se rii Pa olo Ge no ve se przede
wszyst kim zmu sza do re flek sji.
Sied mio ro dłu go let nich przy ja ciół
spo ty ka się na ko la cji. Dla uroz ma -
ice nia wie czo ru roz po czy na ją nie -
win ną za ba wę po le ga ją cą na dzie -
le niu się mię dzy so bą tre ścią każ -
de go SMS -a, e -ma ila lub roz mo -
wy te le fo nicz nej, ja kie otrzy mu ją
w trak cie spo tka nia. Kie dy w tym
sa mym cza sie wie le ta jem nic za -
czy na wy pły wać na świa tło dzien -
ne, nie win na gra ro dzi kon flik ty,
któ re nie ła two bę dzie za że gnać
i prze ra dza się w nie spo dzie wa ne
dra ma ty. Pre lek cję przed fil mem
po pro wa dzi Pa try cja Pa czyń ska -

-Ja siń ska, ab sol went ka so cjo lo gii
(spe cjal ność: ko mu ni ka cja spo -
łecz na) na Uni wer sy te cie Ślą skim
w Ka to wi cach oraz kul tu ro znaw -
stwa (spe cjal ność: fil mo znaw stwo)
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
w Kra ko wie.   Jest dok to rant ką
na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych
Uni wer sy te tu Ślą skie go, na kie -
run ku so cjo lo gia. Obec nie pra cu je
na SWPS Uni wer sy te cie Hu ma ni -
stycz no spo łecz nym w War sza wie
Wy dzia le Za miej sco wym w Ka to -
wi cach, gdzie jest ko or dy na tor ką
ds. mar ke tin gu. Pro wa dzi tak że
blog fil mo wy Se Točí. Pro jek cja
fil mu roz pocz nie się o godz. 18.00.
Bi le ty są w ce nie 8 i 10 zł. Bi le ty
do stęp ne są 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

Świą tecz ny od ci nek no wej se rii
Su per Wir tu ozów, czy li fa mi lij ny
spek takl mu zycz ny z go ścin nym
udzia łem Ka si Ce re kwic kiej – po -
pu lar nej wo ka list ki, lau re at ki pre -
sti żo wych na gród mu zycz -
nych – już 10 grud nia od bę dzie się
w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to -
wej „Mu za”. Pod czas wy stę pu to -
wa rzy szyć jej bę dą Chór Ka me ral -
ny oraz Sa tel li te Cham ber Or che -
stra pod dy rek cją Ma cie ja Ci sow -
skie go. Gwiaz do zbiór GA MA to
no wy se zon fa mi lij ne go se ria lu
mu zycz ne go Su per Wir tu ozi. Łą -
czy w so bie do świad cze nie sce -
nicz ne, zu peł nie no wą fa bu łę dra -
ma tur gicz ną, cha rak ter dy na micz -
ne go wi do wi ska sce nicz ne go oraz
wy so ką ja kość wy ko naw czą i edu -

ka cyj ną. Pod czas wy stę pów, naj -
młod si wi dzo wie wraz ze swo imi
opie ku na mi ma ją oka zję usły szeć
naj wy bit niej szych i naj bar dziej
zna nych wy ko naw ców współ cze -
snej sce ny mu zycz nej w stwo rzo -
nej spe cjal nie dla nich for mie przy -
ja zne go wi do wi ska. Moż na śle -
dzić fan pa ge Su per Wir tu ozów
na Fa ce bo ok’u: 

https://www. fa ce bo ok.
com/Su per Wir tu ozi/. Spek takl
roz pocz nie się o godz. 16.00. Bi -
le ty kosz tu ją 10 zł (ulgo wy) i 20 zł
(nor mal ny). 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. SK

Familijny spektakl muzyczny w „Muzie” 

Narodziny Nowego Świata z Kasią
Cerekwicką

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów i Sym pa ty ków Tech -
ni kum Ener ge tycz ne go w So snow cu „ENER GE -
TYK” za pra sza do udzia łu w zjeź dzie ab sol wen tów.
Zjazd od bę dzie się 6 paź dzier ni ka (w so bo tę)
w przy szłym ro ku. Uro czy stość od bę dzie się w bu -
dyn ku daw ne go tech ni kum, przy ul. Bę dziń skiej 65
w So snow cu, w któ rym obec nie mie ści się Ener ge -
tycz ne Cen trum Kul tu ry im. Ja na Kie pu ry. Pro gram

zjaz du prze wi du je część ofi cjal ną oraz spo tka nie to -
wa rzy skie z opra wą mu zycz ną. Spo tka nie to wa rzy -
skie od bę dzie się w re stau ra cji „Be lve de re”, znaj du -
ją cej się w Pa ła cu Scho ena Mu zeum w So snow cu
przy u. Che micz nej 12. Koszt uczest nic twa w zjeź -
dzie zo sta nie okre ślo ny w ter mi nie póź niej szym.
Zgło sze nia przyj mu je oraz wszel kich in for ma cji
udzie la Gra ży na Grze si kow ska pod nr

tel. 500 155 319. Moż na kon tak to wać się tak że przez
pocz tę elek tro nicz ną, pi sząc na ad res e -ma il: gra -
grze@onet.pl. 

Przy zgło sze niu na le ży po dać imię i na zwi sko oraz
rok ukoń cze nia szko ły. Za pi sy bę dą przyj mo wa ne
do koń ca lu te go 2018 r. In for ma cje o zjeź dzie moż -
na zna leźć tak że na stro nie in ter ne to wej szko ły:
www.ener ge tyk.so sno wiec.pl. SK

Zjazd absolwentów „ENERGETYKA” już w przyszłym roku 
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Agnieszka Chrzanowska zaśpiewa podczas koncertu
charytatywnego. 

Lepiej żyć w prawdzie czy tkwić w kłamstwie? Odpowiedź...
nie jest prosta. 
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Poziomo: 1 – nieboszczyk, 5 – etui na rewolwer, 8 – element

nadmorskiego lub pustynnego krajobrazu, 9 – sielanka, 

10 – najstarszy w rodzinie, 11 – jednostka monetarna 

w Indiach, 12 – może być domowy, tymczasowy, śledczy, 

14 – filozof rzymski, wychowawca Nerona, 16 – rezultat, 

17 – nabiał z żywymi bakteriami, 19 – szereg łuków na

słupach, 21 – bezkrytycznie naśladuje cudze gusty, 22 – strój

sędziego, 25 – element harcerskiego stroju, 28 – schabowy

lub mielony, 29 – ślaz, 30 – inna nazwa kukułki, 

32 – obciążenie, 34 – pensja inwalidy, 35 – śliwowica 

z południowej Europy, 36 – potocznie o choleryku, 

37 – brutto minus tara = ?, 38 – dawny kolega, 39 – w Polsce

wydobywana w okolicach Tarnobrzega.

Pionowo: 1 – WC, 2 – członek południowoafrykańskiego

ludu, 3 – czterech muzyków, 4 – gramofon, 5 – gra w karty, 

6 – olimpijski ma wymiary 50 x 25 metrów, 

7 – południowoeuropejskie morze, 13 – dla bliskich Gienek,

15 – czytana podczas mszy, 18 – upust, 20 – moda na

starocie, 23 – składany nożyk, 24 – gra w filmie, ale nie aktor,

26 – odmiana czerwieni, 27 – Mars lub Jowisz, 28 – cienka

sucha kiełbasa, 31 – odzienie, 33 – stadium rozwoju

owadów. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 /2017, OLGA RUDNICKA – LILITH 
Na gro dy otrzy mu ją: Maria Masłoń z Sosnowca, Urszula Ciołka z Katowic oraz Barbara Musialik z Zawiercia.
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  11

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 20 grudnia  pod adres
redakcji:  41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

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

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
7 grudnia – „Moje córki krowy”
14 grudnia – „Królewicz Olch”
21 grudnia – „Polandja”
28 grudnia – „Volta”

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”

Ostat nia część z be st sel le ro we go cy klu Wal l flo wers.
Na świę ta Bo że go Na ro dze nia do Lon dy nu przy by wa z Ame ry ki

Ra fe Bow man, by po znać pan nę Na ta lie Bland ford, pięk ną i do brze
wy cho wa ną cór kę lor da Bland for da. Dzię ki swo jej uro dzie i im po -
nu ją cej syl wet ce Ra fe Bow man mógł by zdo być ser ce i rę kę każ dej
da my, ale prze szka dza ją mu w tym je go szo ku ją ce ame ry kań skie
ma nie ry i re pu ta cja hu la ki. Za nim więc roz pocz nie za lo ty, Ra fe mu -
si na uczyć się re guł lon dyń skie go ży cia. Zdo by cie pan ny oka zu je
się jed nak o wie le trud niej sze, niż Ra fe mógł by przy pusz czać.

A naj więk sza kom pli ka cja no si imię Han -
nah.

Na szczę ście cud Bo że go Na ro dze nia
dzia ła na każ de go i na wet naj więk sze go cy -
ni ka mo że za mie nić w ro man ty ka, a w naj -
bar dziej nie śmia łym ser cu roz pa lić pło -
mień na mięt no ści.

Da ta wy da nia: 28 li sto pa da 2017 r.

Lisa Kleypas

Pocałunek pod jemiołą (Wyd. Prószyński i S-ka)

Cza sem ży cie zmu sza nas do by cia sil nym, ale… ile moż na?
Do tych czas Mag da da ła z sie bie bar dzo wie le. Te raz już chy ba

nikt się nie zdzi wi, że ta mło da i dziel na ko bie ta po wie w koń cu
dość! Ile moż na na gi nać kar ku? Jak dłu go moż na oszu ki wać sa -
me go sie bie i tłu ma czyć, że kie dyś wszyst ko bę dzie do brze? Jak
dłu go moż na za kli nać rze czy wi stość i uda wać, że suk ces stoi tuż
za ro giem? Nie stoi. Nic w tej hi sto rii nie dzie je się sa mo. Mag da,
po dob nie jak więk szość z nas, ma chwi le zwąt pie nia, ale te raz na -
wet i jej za brak nie sił. Czy po do ła? 

Co jesz cze wy da rzy się w staj ni
w Pień kach? Czy tra fi ona w ob ce rę -
ce? I jak uło ży się ży cie Mag dy?

Iza bel la Frą czyk po rwa ła ty sią ce czy -
tel ni czek swo ją wcią ga ją cą sa gą. Dłu go
wy cze ki wa ny tom, któ ry jesz cze nas za -
sko czy!

Da ta wy da nia: 9 li sto pa da 2017 r.

Izabella Frączyk

Jedną nogą w niebie (Wyd. Prószyński i S-ka)

Szko le nie czy ni mi strza…
Strza ły pa dły je den po dru gim i by ły cel ne. W cią gu kil ku se -

kund na lo do wi sku w Cen tral Par ku zgi nę ły trzy oso by: mło da
łyż wiar ka, le karz i na uczy ciel. Na pierw szy rzut oka wy da wa ło
się, że wszy scy tro je są zu peł nie przy pad ko wy mi ofia ra mi.

Pod czas swo jej pra cy w no wo jor skiej po li cji po rucz nik Eve
Dal las wi dzia ła wie le mor derstw, ale jesz cze ni gdy nie ze tknę ła
się z tak szo ku ją cą zbrod nią. Nie ule ga wąt pli wo ści, że za bój ca
to do brze wy szko lo ny snaj per, uży wa ją cy tak tycz ne go ka ra bi nu
la se ro we go. Kie dy po cią gał za spust, znaj do wał się da le ko od lo -
do wi ska. Li sta bu dyn ków, spo śród któ rych mógł wy bie rać strze -
lec wy bo ro wy, nie ma koń ca, na to miast li sta osób o tak szcze gól -

nych umie jęt no ściach wy da je się sto sun -
ko wo krót ka: po li cjan ci, woj sko wi, za -
wo do wi za bój cy.

Dzię ki po mo cy mę ża, ge niu sza kom pu -
te ro we go i mul ti mi liar de ra Ro ar ke’a,  po -
rucz nik Dal las wkrót ce tra fia do miej sca,
skąd strze la no. Oka zu je się, że za bój ców jest dwóch – star szy i mło -
dy,  szko lo ny przez mi strza i każ dy z nich re ali zu je swój plan. Cen tral
Park był tyl ko roz grzew ką. Ko lej ny atak snaj pe ra wstrzą sa mia stem
do głę bi, ale to jesz cze nie ko niec tych dra ma tycz nych wy da rzeń…

Da ta wy da nia: 9 stycz nia 2018 r.

Nora Roberts

Uczeń i śmierć (Wyd. Prószyński i S-ka)



grudzień 2017 nr 11 19

ROZRYWKA

HO RO SKOP
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Czeka Cię
bardzo przyjemny miesiąc. Nie szukaj
problemów na siłę, a przeżyjesz święta,
o jakich nawet nie marzyłaś. Nie myśl o tym,
co trzeba zrobić, a o tym, na co masz ochotę
i co sprawia Ci przyjemność. Samotnym
strzelcom los szykuje miłe niespodzianki.
Za wszelką cenę postaraj się udać na zabawę
sylwestrową! Nie zapomnij wcześniej
o wizycie u fryzjera i kosmetyczki. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Nie odkładaj
wszystkiego na ostatni moment. Jeśli uda Ci
się kupić wszystkie prezenty do połowy
miesiąca, unikniesz przedświątecznej
gorączki, która w sklepach jest szczególnie
uciążliwa. Pomyśl nad organizacją prawdziwie
rodzinnych świąt. Tak mało jest okazji
do wspólnych spotkań, a Boże Narodzenie to
doskonała okazja do wyjaśnienia wszelkich
rodzinnych nieporozumień. Kto wie, może
postanowicie także spędzić sylwestra
w rodzinnym gronie? 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Święta nie będą
gorsze, gdy nie posprzątasz dokładnie
wszystkich kątów, a relacje rodzinne ulegną
stanowczej poprawie, gdy długie zimowe
wieczory spędzicie wspólnie, np. grając w gry
planszowe. Nie myśl o problemach,
a o marzeniach i o tym jak je spełnić. To
o wiele łatwiejsze niż myślisz! Nadchodzący
Nowy Rok to świetna okazja do zmian
i podjęcia ważnych decyzji. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Nie miej oporów
i podziel listę świątecznych porządków
na wszystkich członków rodziny. Zasługujesz
na to, by mieć chwilę dla siebie, w przeciwnym
razie ucierpi na tym Twoje zdrowie.
Samotnym rybom w ostatnim momencie los
zrobi miłą niespodziankę w postaci balu
sylwestrowego. Mimo braku czasu postaraj się
zrobić wszystko, by wyglądać jak milion
dolarów – nigdy nie wiadomo, kiedy spotkasz
tego jedynego. 
BARAN (21.03. – 19.04.) – Jeśli chcesz
zrealizować swoje ambitne plany porządkowe
przed świętami, powinnaś już zacząć działać.
Pozbycie się z domu niepotrzebnych rzeczy
sprawi Ci niesamowitą satysfakcję. Jeżeli wciąż
zastanawiasz się nad prezentem dla
ukochanego, zorganizuj wyjazd
niespodziankę na sylwestra. Jeśli oboje nie
jesteście fanami wystawnych balów,
powitanie Nowego Roku na stoku narciarskim
będzie dla was wyjątkowym przeżyciem. 
BYK (20.04. – 22.05.) – W ostatnim
momencie Twoje świąteczne plany ulegną
całkowitej zmianie. Zamiast przed suto
zastawionym stołem wraz z ukochanym
traficie do wyjątkowego miejsca. Zapomnisz
o troskach i problemach życia codziennego
do tego stopnia, że od teraz zawsze tak
będziesz chciała spędzać świąteczny czas.
Samotne byki powinny intensywnie szukać
planów na powitanie Nowego Roku. Raczej
nic nie zwiastuje tego, że zasypią was
propozycje od znajomych.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) –
Przedświąteczny okres jak zwykle sprawi, że
będziesz pełna radości i życiowej energii. Nie
marnuj jej na sprzątanie, a pomyśl lepiej
o zorganizowaniu świątecznej imprezy.
Pamiętaj, że nie musi ona od razu oznaczać
siedzenia przy stole! Bliźnięta w związkach
poczują drugą młodość, z kolei samotne
mogą odczuć chwilowe zmęczenie
w poszukiwaniu drugiej połówki. Nie rób nic
na siłę, a wszystko dobrze się ułoży. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Czasami chcemy
dobrze, a przez nasze działania dzieje się
jeszcze gorzej. Zapomnij na jakiś czas
o wszystkich problemach, a same się
rozwiążą. Czeka Cię spokojny, czasami wręcz
nudny miesiąc. Nie martw się jednak, bo
karnawał szykuje się za to bardzo rozrywkowy.
Zastanów się, czy w Twoim otoczeniu nie ma
kogoś, komu szykują się samotne Święta
i pomyśl nad zaproszeniem go na Wigilię.
Dobre uczynki wracają. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Święta to doskonała
okazja do gruntownych porządków. Nie
poświęcaj na nie jednak całego wolnego
czasu, a racjonalnie podziel go na obowiązki
oraz przyjemności. Samotne lwy będą cieszyły
się wyjątkowym powodzeniem. Postaraj się
wyglądać wyjątkowo podczas sylwestrowej
nocy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy
spotkasz swoją drugą połówkę, a pierwsze
wrażenie jest bardzo istotne.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W tym roku
wyjątkowo nie cieszysz się na nadchodzące
święta. Nie rób nic na siłę. Jeśli nie masz
ochoty, nie uczestnicz w rodzinnych
spotkaniach, bo Twój zły humor może udzielić
się wszystkim. Pod koniec miesiąca dostaniesz
z kolei zastrzyk energii. Szykuje Ci się
wspaniała zabawa sylwestrowa. Ubierz zatem
najlepszą sukienkę i ciesz się życiem. Nigdy
nie wiadomo, co przyniesie kolejny rok. 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nadchodzący
miesiąc będzie wyjątkowo rodzinny i ciepły.
Czeka Cię szereg spotkań, które sprawią, że
będziesz radosna i zapomnisz o wszystkich
problemach. Nie zdziw się, jeśli ktoś zaprosi
Cię na zabawę sylwestrową 31 grudnia. Nie
zastanawiaj się nad jej przyjęciem, bo okaże
się imprezą dziesięciolecia. Nowy Rok
przyniesie wiele wyzwań i nowości w Twoim
życiu. Nie obawiaj się jednak, bo będą to
zmiany jedynie na lepsze. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Z początkiem
miesiąca może dopaść Cię mała zimowa
depresja, ale minie szybciej niż myślisz. Jeśli
po raz kolejny zastanawiasz się nad sensem
siedzenia przy świątecznym stole, zabierz
ukochaną w góry. Odpoczniecie
od codziennych problemów, a grudzień nie
będzie już więcej kojarzył Ci się z samymi
obowiązkami. Sylwester szykuje się
wyjątkowo nudnie. Jeśli tylko ktoś zaskoczy
Cię propozycją imprezy, nie zwlekaj
z odpowiedzią, bo lepszej propozycji nie
będzie. red

KINO
reklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
01-07.12.2017r. r.

KULTURA DOSTĘPNA: WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„MOJE CÓRKI KROWY” GODZ. 18: 00
Thriller, od 15lat, Polska, 108min,
PRZEPREMIERA:
„PADDINGTON 2” DUBBING 19: 00*
Familijny, b/o, Wlk.
Brytania/Francja, 103min, DUBBING
* wyłącznie w środę
PREMIERA:
„PIERWSZA GWIAZDKA” DUBBING
10: 00**, 12: 00***, 12: 15****, 
Animacja, b/o, USA, 86min, DUBBNG
12: 45****, 17: 30 
** wyłącznie w piątek i czwartek
*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie we wtorek
„BARBIE: DELFINY Z MAGICZNEJ WYSPY”
DUBBING 12: 00***, 13: 00****, 13: 45***,

Animacja, b/o, Kanada, 64min, napisy
16: 00*****, 16: 15****, 17: 00*******,
*** wyłącznie w czwartek 17: 15******** 
**** wyłącznie w środę
***** wyłącznie w niedziele i wtorek
******* wyłącznie w sobotę, wtorek
i czwartek
******** wyłącznie w poniedziałek i środę
FILMY TYGODNIA:
„MORDERSTWO W ORIENT EXPRESSIE”
19: 30, 22: 00 
Dramat/Kryminał, od 15lat, USA, 114min,
napisy
„CICHA NOC” 14: 45***, 15: 00****, 
Obyczajowy, od 13lat, Polska, 100min 21: 30
*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie w piątek i środę
„NAJLEPSZY” 14: 30*, 15: 00***, 20: 30 
Dramat, od 15lat, Polska, 110min 
** wyłącznie w środę
*** wyłącznie w czwartek
„LISTY DO M. 3” 11: 15**; 13: 45*****,
Komedia romantyczna, od 13lat,
Polska, 110min

15: 30******, 18: 30*******, 21: 00
** wyłącznie w czwartek ***** wyłącznie
w środę 
****** wyjątkowo bez środy
******* wyjątkowo bez czwartku
„LIGA SPRAWIEDLIWOŚCI” 19: 00** 
Akcja/Fantasy, od 13lat, USA, 118min, napisy
** wyjątkowo bez piątku i środy 
FILMY DLA DZIECI:
„COCO” DUBBING
13: 00****, 15: 45, 18: 00*****, 18: 30******
Animacja, b/o, USA, 127min, DUBBING 
**** wyłącznie w piątek, środę i czwartek
****** wyjątkowo bez niedzieli,
poniedziałku i czwartku
******* wyłącznie w poniedziałek i czwartek

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 – grudzień  2017

01 Pt godz. 19:00 Klub Komediowy w Teatrze Zagłębia
02 Sb godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
03 Nd godz. 11:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
03 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
05 Wt godz. 09:00 Szewczyk Dratewka M. Kownacka 
05 Wt godz. 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka 
06 Śr godz. 09:00 Szewczyk Dratewka / M. Kownacka
06 Śr godz. 10:30 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka 
07 Czw godz. 09:00 Pyza na polskich dróżkach / 
H. Januszewska
07 Czw godz. 10:30 Pyza na polskich dróżkach/ 
H. Januszewska
08 Pt godz. 10:00 Pyza na polskich dróżkach / 
H. Januszewska
08 Pt godz. 19:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman

09 Sb godz. 18:00 Ostra jazda/ N. Foster/ gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
10 Nd godz. 18:00 Ostra jazda/ N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy
12 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
13 Śr godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/
L. M. Montgomery
14 Czw godz. 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon
15 Pt godz. 19:00 Prezent urodzinowy/ R. Hawdon 
16 So godz. 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
17 Nd godz. 12:00 Kolędowanie z aktorami 
17 Nd godz. 18:00 Wojna światów/ H. G. Wells
31 Nd godz. 18:00 Wieczór sylwestrowy
31 Nd godz. 21:00 Wieczór sylwestrowy

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 11 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 „Ostra jazda” w dniu 10.12.2017 r.

(niedziela) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 16.12.2017 r.

(sobota) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 17.12.2017 r.

(niedziela) godz. 18.00

Te atr Za głę bia za pra sza na pre mie rę bra wu ro wej ko -
me dii „Po moc do mo wa” Mar ca Ca mo let tie go w reż.
Woj cie cha Le śnia ka. Pre mie ra od bę dzie się 4 stycz nia
o godz. 19.00. 

Nad ia, zna na wi dzom ze spek ta klu „Bo eing. Bo -
eing”, tra fia do no wych pra co daw ców – mał żeń stwa
Ol gi iNor ber ta. Szyb ko się jed nak oka zu je, że wjej za -
kres obo wiąz ków nie wcho dzi tyl ko sprzą ta nie iopie ka
nad do mem, bo mąż i żo na pil nie po trze bu ją uroz ma -
ice nia od co dzien nej ru ty ny... Co ro bią? To, co ku si
wszyst kich w ta kich sy tu acjach – każ de z nich po ta -

jem nie roz po czy na na mięt ny ro mans. Mi sją Nad ii jest
utrzy mać wse kre cie ich go rą ce przy go dy – mi sją o ty -
le trud ną, że wszyst ko dzie je się w miesz ka niu spo koj -
ne go i zgod ne go na po zór mał żeń stwa. Za sprzy mie -
rzeń ców ma swo ją nie zwy kłą bły sko tli wość, cię ty
dow cip i... peł ny ba rek u swo ich pra co daw ców. „Po -
moc do mo wą” moż na zo ba czyć w każ dy stycz nio wy
week end wra mach „Syl we stra nabis” –wy jąt ko we go
wie czo ru, pod czas któ re go po przed sta wie niu bę dzie
jesz cze pro gram ar ty stycz no -ka ba re to wy w wy ko na -
niu ak to rów Te atru Za głę bia. SK

W nie dzie lę, 17 grud nia, w Te -
atrze Za głę bia za pa nu je praw dzi -
wie świą tecz ny kli mat. Jak co ro -
ku w przed świą tecz ną nie dzie lę
wspól nie z ak to ra mi bę dzie moż -
na za śpie wać naj bar dziej zna ne
i lu bia ne ko lę dy i pa sto rał ki. Ko -

lę do wa nie bę dzie po łą czo ne z ak -
cją cha ry ta tyw ną na rzecz za ku pu
wy po sa że nia do Ho spi cjum So -
sno wiec kie go im. św. To ma sza
Apo sto ła. Po czą tek o godz. 12.00,
ale war to być wcze śniej, by za jąć
so bie miej sca. SK

Tyl ko 9 i 10 grud nia na so sno wiec -
kiej sce nie go ścin nie „Ostra jaz -
da” – far sa Te atru im. A. Mic kie -
wi cza z Czę sto cho wy. Co się dzie -
je, kie dy tra ci my pra cę? Szu ka my
no wej! Ale dro ga, któ rą prze mie -
rza my, aby zdo być wy ma rzo ne
sta no wi sko, mo że być dłu ga i wy -
bo ista, a i po szu ki wa nia mo zol ne.
Co ro bią bo ha te ro wie „Ostrej jaz -
dy”, któ rzy z dnia na dzień utra ci li
pra cę? Po sta na wia ją iść na skró ty.
Nie chcą wal czyć o no wą po sa dę
i cze kać mie sią ca mi na za trud nie -
nie. Sa mi wy my śla ją so bie za ję cie!

Wpa da ją na kar ko łom ny i do syć
nie bez piecz ny po mysł – po sta na -
wia ją zre ali zo wać… film ero tycz -
ny. Wszyst ko wy da je się pro ste:
trze ba tyl ko za trud nić od po wied -
nich „ak to rów” i ru szyć z pro duk -
cją, któ ra przy spo rzy im mnó stwo
pie nię dzy! Wszyst ko za pla no wa ne
jest w szcze gó łach, ale jak to w far -
sach by wa, sy tu acja szyb ko wy -
my ka się spod kon tro li i bar dzo
kom pli ku je.  A to z ko lei po wo du je
mnó stwo śmiesz nych sy tu acji! Bi -
le ty kosz tu ją 35 i 45 zł. Spek takl
roz pocz nie się o godz. 18.00. SK

Przed sta wie nie „Woj na świa tów” już 16 i 17 grud nia
po now nie na de skach Te atru Za głę bia. Opu bli ko wa -
na po nad sto lat te mu po wieść scien ce -fic tion – hi -
sto ria na głe go ata ku Mar sjan dą żą cych do cał ko wi -
te go znisz cze nia ludz kie go świa ta – w uję ciu twór -
ców spek ta klu po zwa la za dać wciąż ak tu al ne py ta -
nia o miej sce czło wie ka w świe cie i opo wie dzieć
o ludz kiej py sze i prze mo cy. 

– 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 per spek ty wą, któ rą Wells przyj mu je wo bec
uświę co ne go po rząd ku, we dług któ re go to czło wiek
jest naj waż niej szy w świe cie i wszyst ko dzie je się ze

wzglę du na nie go. Atak Mar sjan stał się dla nas punk -
tem wyj ścia do po szu ki wa nia od po wie dzi na do tkli -
wie współ cze sne 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? Czy moż na żyć bez kon -
tak tu, z tym co in ne i ob ce? – za po wia da We ro ni ka
Szcza wiń ska, re ży ser ka, dra ma turż ka i kul tu ro znaw -
czy ni, no mi no wa na w 2014 r. do Pasz por tów Po li ty ki
w ka te go rii te atr. Ra zem z nią nad „Woj ną świa tów”
pra co wa li Piotr Wa wer jr., ak tor i dra ma turg, któ ry za -
jął się ada pta cją, dra ma tur gią i opra co wa niem mu -
zycz nym spek ta klu oraz Da niel Ma lo ne, ar ty sta wi zu -
al ny, któ ry od po wia da za sce no gra fię i ko stiu -
my. – Obec nie do mi nu je ta kie ro zu mie nie sci -fi, któ re
zo sta ło wy kształ co ne w ostat nim pół wie czu roz wo ju
po pkul tu ry – zwią za ne z po za ziem ski mi cy wi li za cja -
mi, za awan so wa ną tech no lo gią. Pra cu jąc nad Wel l -
sem by łem za in te re so wa ny czymś in nym, tym jak
nasz świat sta je się ob cy i tym, co ob ce w nas sa mych,
ba da niem te go bez uży cia fu tu ry stycz nej es te ty ki, ga -
dże tów i efek tów spe cjal nych. To znacz nie bar dziej
prze ra ża ją ce! – pod su mo wu je Ma lo ne. W ob sa dzie
spek ta klu zna leź li się: Na ta sza Alek san dro witch, Mi -
chał Ba ła ga, Ry szar da Bie lic ka -Ce liń ska, Agniesz ka
Bień kow ska, Ka mil Boch niak, Be ata Deut sch man
i Łu kasz Sta war czyk. Spek ta kle roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce nie 30 i 40 zł. SK

Po moc do mo wa da ra dę? 

Kolędowanie z aktorami 

Ostra jazda bez trzymanki 

„Wojna światów” w Teatrze Zagłębia Gościnnie na deskach Teatru Zagłębia wystąpią aktorzy
Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowy. 

Atak Marsjan i... zupełnie nowa
perspektywa świata. 
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