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Ładowarki, koparki i spycharki będą na wyciągnięcie ręki!
Po raz pierwszy w Sosnowcu już 14 kwietnia odbędzie się eROBOCZE
SHOW, czyli wielki pokaz maszyn roboczych. Przy alei Ignacego
Paderewskiego w Zagórzu mieszkańcy będą mogli zobaczyć
widowiskowe zawody Polskiej Ligi Operatorów oraz test maszyn
roboczych. Każdy będzie mógł usiąść za sterami dużej maszyny
przeładunkowej i wygrać cenne nagrody. Nie zabraknie także atrakcji
dla dzieci. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do 16.30. 

Leszek Chłosta, trener szablistów
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego,
został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, przyznanym przez prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Wyróżnienie wręczył mu
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. – Cieszę
się, że doceniono lata mojej pracy – stwierdził
Leszek Chłosta.
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Syl wia Ko sman

Ko niec ła ta nia dziur, gło śne go ło mo tu
i ko li zji. W za mian no wa na wierzch nia,
chod ni ki, za to ki au to bu so we, lep szy
układ ko mu ni ka cyj ny i wię cej bez pie -
czeń stwa dla kie row ców. Tak naj kró cej
moż na za po wie dzieć efek ty, ja kie ma
przy nieść re mont ulic An der sa, An der -
sa – bocz na oraz 11 Li sto pa da. In we sty -
cja, któ ra ru szy już w kwiet niu, bę dzie
kosz to wać ok. 9,4 mln zł. Uli ce prze bu -
du je Eu ro via Pol ska i wy ko na to w sys te -
mie „Za pro jek tuj i wy bu duj” do koń ca te -
go ro ku.

To nie ko niec do brych wia do mo ści.
W ślad za tą in we sty cją, pój dzie ko lej na.
Pra ce re mon to we obej mą tak że ko lej ny
frag ment uli cy 11 Li sto pa da, po nad ki lo -
me tro wy od ci nek od ron da Żoł nie rzy Wy -
klę tych do wy so ko ści, gdzie znaj du je się

Cen trum Han dlo we „Kau fland”. – In we -
sty cja bę dzie kosz to wać oko ło 3 mi lio nów
zło tych, a bę dzie za nią od po wia dał Miej -
ski Za kład Usług Ko mu nal nych. Re mont
obej mie za rów no pa sy jezd ni w kie run ku
Za gó rza, jak i Niw ki. Chcie li by śmy, aby
pra ce re mon to we ru szy ły po wa ka -
cjach – in for mu je Ra fał Ły sy, rzecz nik
pra so wy Urzę du Miej skie go w So snow cu.
Tym sa mym ca ła uli ca 11 Li sto pa da zo sta -
ła by wy re mon to wa na jesz cze w tym ro ku.
In we sty cje dro go we w tej czę ści mia sta
ma ją do dat ko wo zo stać uzu peł nio ne re -
mon tem kil ku set me tro we go od cin ka ul.
Bra ci Mie ro szew skich, na gra ni cy z Dą -
bro wą Gór ni czą, od no we go ron da w Za -
gó rzu w obu kie run kach. Za da nie, po dob -
nie, jak w przy pad ku re mon tu uli cy 11 Li -
sto pa da, ma być pro wa dzo ne przez
MZUK. We dług wstęp nych ocen bę dzie
kosz to wać oko ło 2 mi lio nów zło tych.

– W naj gor szym sta nie jest obec nie
uli ca An der sa – bocz na, któ ra daw no po -
win na zo stać grun tow nie wy re mon to wa -
na. Od kil ku lat o re mont tej uli cy ape lo -
wa li miesz kań cy. Do tej po ry, bez sku -
tecz nie, ale w tym ro ku wresz cie się
uda – za pew nia Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent So snow ca.

Za do wo le nia nie ukry wa ją sa mi miesz -
kań cy. – Ruch jest bar dzo du ży, bo to jed -
na z najważniejszych dróg prze lo to wych
w na szym mie ście i czę sto by wa nie bez -
piecz nie, dla te go każ de zmia ny, za rów no
je śli cho dzi o re mont na wierzch ni, jak
i or ga ni za cję ru chu i do dat ko we le wo skrę -
ty, są na wa gę zło ta – przy zna je An to ni
Zra łek, miesz ka niec So snow ca. – Tym -
cza sem na wierzch nia uli cy jest w opła ka -
nym sta nie. Dziu ra na dziu rze i dziu rą po -
mia ta. Ten re mont po wi nien być prze pro -
wa dzo ny już la ta te mu – do da je.

Zmie ni się za rów no uli ca An der -
sa – bocz na, jak i sa ma uli ca An der sa.

Uli ca An der sa – bocz na łą czy się m. in.
z uli cą Rzeź ni czą, przy któ rej znaj du je się
Po wia to wy Urząd Pra cy. Po re mon cie bę -
dzie mia ła nie tyl ko no wą na wierzch nię,
ale tak że chod ni ki i za to ki par kin go we.
Pro jekt prze wi du je po łą cze nie te go od cin -
ka dro gi z ul. Na ru to wi cza, co umoż li wi
swo bod ny wy jazd miesz kań com blo ków
w re jo nie uli cy Rzeź ni czej.

Naj bar dziej zmie ni się jed nak głów -
na nit ka uli cy An der sa, która 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, a pra wie
na każ dym skrzy żo wa niu po ja wią się le -
wo skrę ty. Zmia ny za pew nią bez piecz ny
zjazd z dro gi i nie bę dzie przy tym blo ko -
wa ny ruch głów ną uli cą. Na ca łej dłu go -

ści dro gi po ja wią się za to ki au to bu so we,
któ rych w tej chwi li nie ma. Roz wią za nie
za gwa ran tu je moż li wość omi nię cia au to -
bu su bez ko niecz no ści zjaz du na prze -
ciw le gły pas. Prze bu do wa obej mu je tak -
że kon ty nu ację bu do wy ścież ki ro we ro -
wej oraz no wych chod ni ków.

Z ko lei prze bu do wa uli cy 11 Li sto pa -
da obej mie frag ment od uli cy Ni wec kiej
do ron da Żoł nie rzy Wy klę tych. Tak sa mo
jak na ul. An der sa, na tym od cin ku,
oprócz 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.

Ca łość in we sty cji dro go wych w tej
czę ści So snow ca, któ re ma ją za koń czyć
się jesz cze w tym ro ku, bę dą kosz to wać
po nad 14 mln zł.

Generalny remont zamiast liftingu i napraw
Rusza oczekiwany od lat remont ulic Andersa i 11 Listopada

Czy można wygrać walkę ze smogiem? Nie tylko
można, ale przede wszystkim trzeba. Wiadomo, jak to
zrobić, ale bez pieniędzy i skutecznych rozwiązań
prawnych się nie uda. O problemie smogu dyskutowali
w Sosnowcu podczas wyjazdowej sejmowej komisji
zdrowia parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
Samorządowcy jasno stwierdzili, że natychmiast trzeba
podjąć realne działania. str. 3

Zniszczona, dziurawa i popękana nawierzchnia. Tak ulica Andersa wygląda od lat. Pod koniec roku zmieni się nie do poznania. 

zdjęcia: M
aciej Łydek
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MIASTO

Zamek Sielecki z dofinansowaniem
Sylwia Kosman

Bli sko 1,2 mln zł za twier dził za rząd wo -
je wódz twa ślą skie go na ada pta cję po -
miesz czeń Zam ku Sie lec kie go w So -
snow cu na ce le kul tu ral ne.

Re mont i ada pta cja nie czyn ne go do -
tąd pół noc ne go skrzy dła Zam ku Sie -
lec kie go, w któ rym dzia ła So sno wiec -
kie Cen trum Sztu ki – Za mek Sie lec -
ki, trwa już od li sto pa da 2017 ro ku.
Dzię ki pra com, za któ re gmi na za pła -
ci 1,8 mln zł, pla ców ka zy ska więk szą
prze strzeń.

Wy ko ny wa ne pra ce obej mu ją m. in. od -
two rze nie drew nia nej klat ki scho do wej
w skrzy dle pół noc nym (z drew na dę bo we -
go), mo der ni za cję po sa dzek i par kie tów
w okre ślo nych po miesz cze niach, od świe -
że nie ścian i su fi tów w prze wa ża ją cej czę -
ści po miesz czeń, pra ce przy drzwiach, li -
stwach przy ścien nych, mon taż dwóch po -
zio mych po chyl ni, mo der ni za cję oświe tle -
nia oraz do cie ple nie pod ło gi w pra cow ni
na par te rze.

– Pra ce obej mu ją też od kryw ki ar -
che olo gicz ne w wie ży pół noc nej, któ re
prze pro wa dzo ne w la tach 90. ubie głe go
wie ku po zwo li ły le piej po znać hi sto -

rię  zam ku. Te raz od kryw ki zo sta ną
oczysz czo ne, po dob nie jak eks po nu ją ca
je szkla na pod ło ga po nad ni mi – wy ja -
śnia Jo lan ta Sko rus, dy rek tor ka SCS -
-Za mek Sie lec ki. 

Ro bo ty ze wnętrz ne obej mą m. in. re -
mont drzwi ze wnętrz nych w skrzy dle
pół noc nym, re mont scho dów wej ścio -
wych w trzech skrzy dłach, re mont ba lu -
strad, ko mi na i za da sze nia do bu dów ki.

Wo kół bu dyn ku ma zo stać wy ko na -
na opa ska żwi ro wa, za kła da ne są bu do -
wa i re mont ogro dze nia te re nu, a tak że
upo rząd ko wa nie zie le ni. Po nad to wy ko -
naw ca do star czy wy po sa że nie elek tro -

nicz ne, m. in. pro jek cyj ne. Pie nią dze,
któ re za twier dził za rząd wo je wódz twa
ślą skie go, po cho dzą z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020.  

Za mek Sie lec ki to naj star szy i naj -
cen niej szy za by tek So snow ca. Je go hi -
sto ria się ga śre dnio wie cza.  Ist nie ją ce
tu for ta li cjum od no to wa no w do ku -
men tach XV -wiecz nych. No wy  za -
mek o cha rak te rze obron nym po wstał
oko ło 1620 r., wy bu do wa ny przez Se -
ba stia na Mi no ra z Przy by sła wic. Wów -
czas by ło to za ło że nie czte ro skrzy dło -
we, z basz ta mi, oto czo ne fo są. Prze bu -
do wa ny zo stał w 1814 ro ku przez Lu -
dwi ka An hal ta Ko ethe na z Pszczy ny.
Obiekt w ro ku 1824 uległ znisz cze niu
pod czas po ża ru, a do ro ku 1832 zo stał
od bu do wa ny. Za mek Sie lec ki czę sto
zmie niał wła ści cie li, a w la tach 60-
tych XIX wie ku ów cze sny wła ści ciel,
hra bia Jan Re nard, oto czył go par kiem.
W dru giej po ło wie XIX wie ku do ko na -
no naj więk szych zmian w ar chi tek tu rze
obiek tu. Zo stał on po zba wio ny skrzy -
dła wschod nie go z bra mą wjaz do wą
i dzi siaj pre zen tu je się ja ko za -
mek na rzu cie pod ko wy. 

reklama reklama

No we osie dle po wsta nie przy ul.
Trau gut ta w So snow cu. In we sty -
cję, na któ rą bę dzie się skła dać bu -
do wa czte ry bu dyn ków i w su mie
po nad 100 miesz kań o po wierzch -
ni od 40 do 60 m kw., zre ali zu je
Miej ski Za kład Za so bów Lo ka lo -
wych w So snow cu. Ca łe osie dle
zo sta nie przy sto so wa ne do po trzeb
osób nie peł no spraw nych. Prze wi -
dzia no spe cjal ne pod jaz dy do bu -
dyn ków, od po wied nie ram py, du -
że win dy oraz stre fę re kre acji dla
miesz kań ców.

– W paź dzier ni ku ubie głe go
ro ku wspól nie ze Ślą ską Izbą Bu -

dow nic twa w Ka to wi cach ogło si -
li śmy kon kurs na opra co wa nie
kon cep cji ar chi tek to nicz no –urba -
ni stycz nej ze spo łu miesz kal ne go,
któ ra bę dzie pod sta wą do kom -
plek so we go opra co wa nia do ku -
men ta cji pro jek to wo – kosz to ry -
so wej – mó wi Jo an na Se ku ła, dy -
rek tor ka MZZL w So snow cu.

Opra co wa nie do ku men ta cji
pro jek to wej do za go spo da ro wa nia
te re nu i zie le ni dla ze spo łu miesz -
kal no -usłu go we go oraz bu dyn -
ków przy ul. Trau gut ta, obej mo -
wa ło m. in. kom plek so we opra co -
wa nie do ku men ta cji pro jek to wej

ca ło ścio we go za go spo da ro wa nia
te re nu i zie le ni dla no wo pro jek to -
wa ne go ze spo łu miesz kal no -
-usłu go we go oraz bu dyn ków ist -
nie ją cych z wy od ręb nio nym za -
kre sem dro gi do jaz do wej oraz
sie ci ze wnętrz nych, opra co wa nie
do ku men ta cji pro jek to wej bu -
dyn ków miesz kal nych wraz z za -
go spo da ro wa niem te re nu i in fra -
struk tu rą to wa rzy szą cą, dro gi we -
wnętrz nej i par kin gów wraz
z wy mia ną przy łą czy ka na li za cji
desz czo wej i sa ni tar nej. W ra -
mach kon kur su zło żo no sześć
prac, ale tyl ko dwie z nich speł ni -

ły wszyst kie wa run ki re gu la mi nu.
Głów nym kry te rium by ła ce na,
któ ra zo sta ła usta lo na na po zio -
mie 14 mln zło tych, a kosz ty in -
we sty cji bę dą mo gły prze kro czyć
co naj wy żej 10 proc. tej kwo ty.
Pro jek to wa ne bu dyn ki mu sia ły
po sia dać sześć kon dy gna cji nad -
ziem nych i w su mie po mie ścić
od 100 do 120 miesz kań o po -
wierzch ni od 40 do 60 m kw.

Wszyst kie bu dyn ki ma ją po -
wstać w tym sa mym cza sie. Bu do -
wa ma ru szyć na prze ło mie 2018
i 2019 ro ku i po trwać ok. pół to rej
ro ku. SK

Nowe osiedle i ponad sto mieszkań

M
aciej Łydek

Prace w zamku obejmą m.in. modernizację posadzek, parkietów, oświetlenia, a także odkrywki
archeologiczne w wieży północnej. 

Pra wie 1000 pie ców uda ło się zli kwi do wać
dzię ki pod łą cze niu do sie ci cen tral ne go ogrze -
wa nia 22 bu dyn ków na osie dlu Ju liusz przy uli -
cach Spa do chro nia rzy, Ko man do sów, Obroń -
ców We ster plat te, Sa pe rów oraz Czoł gi stów.
In we sty cja, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na dzię -
ki umowie pod pi sa nej po mię dzy Miej skim Za -
kła dem Za so bów Lo ka lo wych a Za kła dem
Ener ge ty ki Ciepl nej w Ka to wi cach, kosz to wa -
ła 10 mln zł, ale jej efekt prze szedł naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Po pierw sze, naj pierw w 2016 r.
ter mo mo der ni za cji po da no 22 bu dyn ków, 538
lo ka li miesz kal nych i je den bu dy nek żłob ka,
a na stęp nie zli kwi do wa no 967 pie ców wę glo -
wych. W naj bliż szym cza sie roz pocz nie się
jesz cze re mont kla tek scho do wych. Miaż dżą -
cy jest tak że efekt eko lo gicz ny, któ ry po ka zu je,
jak sku tecz nie wal czyć ze smo giem. Emi sja
dwu tlen ku wę gla to po nad 8 tys. ton mniej każ -
de go ro ku, tlen ku wę gla 19 ton rocz nie mniej,

py łu 81 ton mniej, a dwu tlen ku siar ki w su -
mie 36 ton mniej. 

– Kiedyś mnie pytano, czy mi nie wstyd, że
ma my ta kie za so by ko mu nal ne jak w Ju liu szu,
sta re, nie ocie plo ne i opa la ne pie ca mi. To bu -
dyn ki, któ ry mi nikt się nie in te re su je. Mó wi -
łem, że mi wstyd. Dzi siaj już się nie wsty dzę,
kie dy mnie py ta ją, jak to ro bi my w So snow cu,
że uda je nam się re mon to wać miejski za sób lo -
ka lo wy, choć jesz cze wie le pra cy przed na -
mi – nie ukrywa Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca.  

In we sty cja na Ju liu szu opar ta by ła
na part ner stwie pu blicz no -pry wat nym. To
pierw szy te go ty pu pro jekt w Pol sce. Part ner
od po wia dał za in sta la cję cen tral ne go ogrze -
wa nia, cie płej wo dy oraz licz ni ka ener gii,
wraz z au to ma ty ką umoż li wia ją cą za rzą dza -
nie ener gią. Za mie rzo ny cel był ta ki, by zu -
ży cie ener gii w se zo nie grzew czym by ło nie

więk sze niż wy ni ka ją ce z au dy tów ener ge -
tycz nych. 

Mo der ni za cja osie dla na Ju liu szu to nie ko -
niec. Ru sza ter mo mo der ni za cja osie dla „Przy -
szłość”. To kon ty nu acja pro jek tu nie do koń czo -
ne go po przed nio pod łą cze nia do sie ci cen tral -
ne go ogrze wa nia bu dyn ków. Pro jekt roz po czął
się w 2010 ro ku, ale po pierw szym se zo nie
grzew czym miesz kań cy otrzy ma li wy so kie ra -
chun ki za ogrze wa nie, po nie waż bu dyn ki nie
zo sta ły ocie plo ne. Te raz w su mie 16 bu dyn ków
zo sta nie pod da nych ter mo mo der ni za cji, a łącz -
ny koszt prac wy nie sie ok 4,5 mln zł. Po za koń -
cze niu in we sty cji ra chun ki za zu ży te cie pło po -
win ny spaść o ok. 30 pro cent. Obec nie prze -
pro wa dzo no dwa po stę po wa nia prze tar go we
i wy ło nio no wy ko naw cę na ter mo mo der ni za -
cję bu dyn ków przy uli cy Wrzo so wej 15 oraz
Jo dło wej 11-19. Ko lej ne prze tar gi bę dą ogła -
sza ne w cią gu dwóch mie się cy. SK

Juliusz bez tysiąca pieców i z czystszym powietrzem 
Bu do wa no wej kry tej pły wal ni
przy Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 5 w Za gó rzu
zbli ża się już do koń ca. Wy ko -
naw ca in we sty cji, któ ra kosz to -
wa ła 14,5 mln zł, na peł nia już
ba se no wą niec kę wo dą. 

Niec ka jest już wła ści wie go -
to wa i w ca ło ści ob ło żo na płyt -
ka mi. Głów na niec ka ma wy -
mia ry 25 na 16,5 m i ma osiem
to rów, z któ rych dwa ma ją re gu -
la cję głę bo ko ści. To bę dzie
pierw szy te go ty pu obiekt w So -
snow cu z re gu lo wa ną niec ką ba -
se nu. Czę ścią obiek tu jest tak że
ba sen re ha bi li ta cyj ny wy po sa żo -
ny w ma sa że, gej zer, le żan ki,
sie dzi ska z dy sza mi, a tak że tor
do na uki pły wa nia. Na ukoń cze -
niu są rów nież pra ce zwią za ne

z wy po sa że niem szat ni, gdzie
stoi w su mie po nad 200 sza fek.
Go to wa jest już try bu na, któ ra
bę dzie mo gła po mie ścić oko ło
stu wi dzów.

Pły wal nia znaj du je się po mię -
dzy głów nym bu dyn kiem szko ły
a ul. Bo ha te rów Mon te Cas si no.
Po łą cze nie bu dyn ków bę dzie
w miej scu klat ki scho do wej i ko -
ry ta rza trzy kon dy gna cyj nej czę ści
ist nie ją ce go bu dyn ku ZSO, dzię -
ki czemu ucznio wie nie bę dą mu -
sie li wy cho dzić z bu dyn ku.

Pierw si mi ło śni cy pły wa nia
bę dą mo gli sko rzy stać z ba se nu
już 1 czerw ca, w Dzień Dziec ka.
Wy ko naw cą prac jest wy bra -
na w dro dze prze tar gu fir ma bu -
dow la na „Sła wo mir Ma zur”
z Jan ko wic. SK

Próba generalna już się odbyła i niecka została
wypełniona wodą. 
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Nowoczesny basen 
już w Dzień Dziecka 
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Nawal kę ipo ko na nie tru ją ce go po -
two ra. A tak że nie wie le roz wią zań
praw nych i sku tecz nych po my słów,
by roz wią zać ten pro blem. Tak naj -
kró cej moż napod su mo wać ob ra dy
par la men ta rzy stów i sa mo rzą dow -
ców zprzed sta wi cie la mi rzą du, któ -
re od by ły się w So snow cu. Py tań
pa dło wie le. Kon kre tów mniej. –
Dla cze go So sno wiec i Ryb nik i in -
ne mia sta wo je wódz twa ślą skie go
nie mo gą sko rzy stać zpo mo cy rzą -
du wwal ce ze smo giem? Po za tym
chciał bym się do kład nie do wie -
dzieć, ja kie dzia ła nia pod jął rząd
wcią gu ostat nich mie się cy i ile pie -
nię dzy prze zna czył na wal kę ze
smo giem – py tał kil ku krot nie by ły
mi ni ster zdro wia Bar tosz Ar łu ko -
wicz, wła śnie pod czas wy jaz do wej
sej mo wej Ko mi sji Zdro wia, któ ra
od by ła się 19 mar ca w Urzę dzie
Miej skim w So snow cu. Par la men -
ta rzy stów do So snow ca za pro sił
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski,
któ ry chciał po znać od po wiedź
na to sa mo py ta nie, od mo men tu,
kie dy oka za ło się, że So sno wiec zo -
stał pominięty wrzą do wym pro gra -
mie wal ki ze smo giem. 

Przy po mnij my, że pod ko niec
lu te go pre mier rzą du, Ma te usz
Mo ra wiec ki ogło sił za ło że nia rzą -
do we go pro gra mu ter mo mo der ni -
za cji. – Wal ka o czy ste po wie trze
jest jed nym z prio ry te tów rzą du.
Ru sza my z pro gra mem ter mo mo -
der ni za cji, któ ry ma na ce lu
zmniej sze nie za nie czysz czeń,
a jed no cze śnie zwięk sze nie moż -

li wo ści ocie pla nia do mów przez
wszyst kich na szych oby wa te -
li – stwier dził pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki.

Pro blem w tym, że rzą do wym
wspar ciem ob ję tych zo sta ły tyl -
ko 22 mia sta po ni żej 100 tys.
miesz kań ców. Nie ste ty, rząd po mi -
nął naj bar dziej za nie czysz czo ne
mia sta w Eu ro pie, ta kie jak Kra -
ków, Ka to wi ce, Gli wi ce, Ryb nik,
So sno wiec czy Dą bro wę Gór ni -
czą.

– To ab so lut nie nie zro zu mia ła
sy tu acja, dla cze go jed ni miesz kań -
cy są trak to wa ni le piej niż dru dzy,
dla cze go pi lo taż wpro wa dzo ny
jest „tu, a nie tam” – pod kre ślał
Bar tosz Ar łu ko wicz. Pro blem
smo gu dia gno zo wał pod se kre tarz
sta nu w mi ni ster stwie zdro wia
Zbi gniew J. Król, a do tych cza so we
pod ję te przed się wzię cia przed sta -
wiał Sła wo mir Ma zu rek, pod se -
kre tarz sta nu w mi ni ster stwie śro -
do wi ska. – Je śli od no si się pan
do te go ma te ria łu, któ ry zo stał za -
pre zen to wa ny na kon fe ren cji mi ni -
stra Woź ne go z pa nem pre mie rem,
to tam jest mo wa o pro gra mie pi lo -
ta żo wym, któ ry nie za kła da wy -
klu cze nia. Każ dy pi lo taż ogra ni -
czo ny jest do kil ku miast. To nie
jest tak, że ja kie kol wiek mia sto
w Pol sce mia ło by być wy klu czo ne
z ca łe go pro jek tu po pra wy ja ko ści
po wie trza w Pol sce, a sko ro jest to
pro gram pi lo ta żo wy, nie mo gli śmy
nim ob jąć wszyst kich miast – wy -
ja śniał pod se kre tarz sta nu w mi ni -
ster stwie śro do wi ska. 

Te wy ja śnie nia nie prze ko na ły

pre zy den ta So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski, któ ry kil ku krot nie pod -
kre ślił, że ana li zy i ba da nia, czy
i jak wal czyć ze smo giem, nie są
po trzeb ne, bo pro blem jest re al ny,
więc nie na le ży mar no wać cza su,
tyl ko pod jąć kon kret ne dzia ła nia,
któ re przy no szą wy mier ny
efekt. – Dziś wszy scy wie my, co
trze ba zro bić. Prze cież pa no wie to
mó wi cie. Pan mi ni ster mó wił, co
po wo du je smog, dru gi pan mi ni ster
mó wił, co trze ba zro bić. Ina gle sły -
szy my, że ro bi się pi lo taż cze goś,
o czym wszy scy wie my. Tym cza -
sem du że mia sta jak Ka to wi ce, So -
sno wiec, Ryb nik, nie do sta ły nic.
Do sta li śmy je dy nie za pew nie nie,
że w kwiet niu spo tka się z na mi
mi ni ster, któ ry już nie jest mi ni -
strem – stwier dził pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

Pre zy dent So snow ca za pro po -
no wał tak że m. in. wpro wa dze nie
praw ne go na ka zu pod łą cza nia bu -
dyn ków po ło żo nych w są siedz twie
sie ci cie płow ni czych, zwięk sze nie
upraw nień straż ni ków miej skich
w za kre sie dzia łań zwią za nych
z wal ką ze smo giem oraz ob ni że -
nie cen ga zu i prą du na ce le grzew -
cze. – Pro ble mem jest brak pie nię -
dzy z bu dże tu cen tral ne go na ten
cel oraz roz wią zań sys te mo wych,
któ re jak naj szyb ciej trze ba wpro -
wa dzić – pod kre ślał pre zy dent. 

Pod se kre tarz sta nu w mi ni ster -
stwie zdro wia, Zbi gniew J. Król,
nie po tra fił do kład nie wska zać, ile
pie nię dzy rząd prze zna czył
na wal kę ze smo giem. Wi ce mi ni -
ster szcze rze stwier dził, że w rzą -
do wym sys te mie wal ki ze smo -
giem, je go re sort peł ni ro lę przede
wszyst kim edu ka cyj no -in for ma -
cyj ną i się z niej wy wią zu je. 

Sa mo rzą dow cy z wo je wódz twa
ślą skie go ape lo wa li o kon kre -
ty. – Koń czy się se zon grzew czy
i bo imy się, że wraz z koń cem
okre su grzew cze go znów dys ku sje
umilk ną i znów bę dzie my spo ty -
kać się w grud niu, stycz niu i w lu -
tym i mó wić o skut kach te go, co
się dzie je, a nie o tym, że moż -
na by ło je eli mi no wać al bo każ de -
go ro ku ogra ni czać – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski. Wtó ro wał
mu Piotr Ku cze ra, pre zy dent Ryb -
ni ka, mia sta, któ re zo sta ło tak że

wy klu czo ne z pi lo ta żo we go, jak
się oka zu je, pro gra mu: – Do ma ga -
my się ja snych za sad, ja sne go pra -
wa, fi nan so wa nia dzia łań, prze -
zna czo nych na wal kę ze smo giem.
Wie my, że pro wa dzo ne dzia ła nia
są nie wy star cza ją ce, że od wie lu
mie się cy trwa de ba ta w sej mie,
kon kre tów brak, a przed na mi
już… ko lej ny se zon grzew -
czy – przy po mniał pre zy dent. 

Chęt nie wy po wia da li się tak że
par la men ta rzy ści. – Dzi siaj sły -
szy my o sta wia niu na ter mo mo -

der ni za cję, ale ter mo mo der ni za -
cja nie eli mi nu je za nie czysz cze -
nia. Źró dłem za nie czysz cze nia są
sta re ko tły i złe sub stan cje, śmie ci,
sty ro pian, któ re czę sto są spa la ne
w tych ko tłach. Tu trze ba wy ko nać
gi gan tycz ną pra cę, wpro wa dza jąc
i nor my wy mia ny pie ców, ale
na przy kład też wie że an ty smo go -
we, któ re słu ży ły by do oczysz cza -
nia – mó wił po seł PSL Wła dy sław
Ko si niak -Ka mysz. Z ko lei po słan -
ka PO Ga brie la Le nar to wicz za -
pro po no wa ła, by po nad po dzia ła -

mi pod jąć dzia ła nia an ty smo go -
we, w tym prze zna czyć na te dzia -
ła nia 0,5 proc. PKB, co prze ło ży
się na do dat ko we 10 mld zł, a po -
seł PiS An drzej So śnierz za ape lo -
wał, by po głę bio nej ana li zie pod -
dać zwięk szo ną licz bę zgo nów. 

W ran kin gu Świa to wej Or ga ni -
za cji Zdro wia, na li ście 50 miej sco -
wo ści z naj bar dziej za nie czysz czo -
nym po wie trzem w Eu ro pie, zna -
la zły się aż 33 pol skie mia sta.
Więk szość z nich znaj du je się, nie -
ste ty, w województwie ślą skim. 

reklamareklama reklama

Wyjazdowa sejmowa komisja zdrowia debatowała w Sosnowcu 

Smog ma wielkie oczy, a państwo mało pieniędzy…

Samorządowcy wiedzą, jak walczyć ze smogiem.
Potrzebujemy rozwiązań systemowych i pieniędzy –
przekonywał Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. 
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W mar cu ru szy ła kam pa nia spo -
łecz na „Użyj mo cy bez prze mo -
cy”, któ rej or ga ni za to rem jest
Miej ski Ze spół In ter dy scy pli nar -
ny ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo -
cy w Ro dzi nie we współ pra cy
z Wy dzia łem Po li ty ki Spo łecz nej
Urzę du Miej skie go w So snow -
cu. – Ce lem kam pa nii jest uka za -
nie zja wi ska prze mo cy głów nie
wo bec dzie ci, ja ko waż ne go pro -
ble mu spo łecz ne go oraz kształ to -
wa nie po czu cia od po wie dzial no -
ści za dzia ła nia ma ją ce na ce lu
za po bie ga nie prze mo cy – wy ja -
śnia An na Je dy nak, za stęp ca pre -
zy den ta mia sta.

19 mar ca w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej „Mu za” w So -
snow cu od by ła się kon fe ren cja
pn. „No wo cze sne per spek ty wy
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -
dzi nie”, któ ra za in au gu ro wa ła
kam pa nię.

Ro lę eks per tów pod czas kon -
fe ren cji peł ni li przed sta wi cie le
pod mio tów zaj mu ją cych się pro -
ble ma ty ką prze mo cy: Ra fał Bu -
ras, sier żant szta bo wy z Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w So snow cu,

Bo że na Ko wal ska, kie row nicz -
ka II Ze spo łu Ku ra tor skiej Służ -
by Są do wej w So snow cu,
Agniesz ka Se kun da, prze wod ni -
czą ca Miej skie go Ze spo łu In ter -
dy scy pli nar ne go ds. Prze ciw -
dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie,
Do ro ta Szew czyk, dy rek tor ka
Cen trum Do sko na le nia Na uczy -
cie li w So snow cu, Ma rze na Haj -

dec ka, psy cho log re pre zen tu ją ca
Cen trum Kształ ce nia Za wo do -
we go i Usta wicz ne go w So snow -
cu przy ul. Ki liń skie go 25.

W pierw szej czę ści kon fe ren -
cji eks per ci przed sta wi li pro ble -
ma ty kę prze mo cy w ro dzi nie,
zwłasz cza w od nie sie niu do
dziec ka. Zo sta ły tak że za pre zen -
to wa ne za ło że nia i głów ne dzia -

ła nia w ra mach kam pa nii „Użyj
mo cy bez prze mo cy”. W otwar -
tej czę ści bar dziej wni kli wej ana -
li zie pod da no za pi sy m. in.
w „Nie bie skiej Kar cie” oraz for -
my i me to dy dzia łań ku ra to rów
są do wych.

Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni -
zo wa na przez Wy dział Po li ty ki
Spo łecz nej, Cen trum Kształ ce nia

Za wo do we go i Usta wicz ne go
w So snow cu przy ul. Ki liń skie -
go 25, Cen trum Do sko na le nia
Na uczy cie li w So snow cu, Miej ski
Ze spół In ter dy scy pli nar ny ds.
Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy
w Ro dzi nie.

Na za pro sze nie or ga ni za to -
rów od po wie dzie li przed sta wi -
cie le róż nych śro do wisk, m. in.
za głę biow scy po sło wie, przed sta -
wi cie le so sno wiec kie go sa mo -
rzą du, są du, po li cji, śro do wisk
spor to wych oraz róż nych in sty tu -
cji zaj mu ją cych się prze ciw dzia -
ła niem prze mo cy. W kon fe ren cji
uczest ni czy li tak że dy rek to rzy,
pe da go dzy, psy cho lo dzy so sno -
wiec kich szkół i przed szko li. Ho -
no ro wym pa tro na tem kon fe ren -
cję, jak rów nież kam pa nię, ob ję -
li Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca oraz bi skup Grze -
gorz Ka szak, or dy na riusz die ce -
zji so sno wiec kiej.

Dzia ła nia w ra mach kam pa nii
zo sta ły przy dzie lo ne do re ali za cji
jed nost kom, któ rych przed sta wi -
cie le wcho dzą w skład Ze spo łu
In ter dy scy pli nar ne go. KP

Nowoczesne perspektywy 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W RAMACH KAMPANII 
ODBĘDĄ SIĘ M.IN.:  
4 pikniki w różnych częściach
miasta:
„Podaruj dzieciom uśmiech” 
• I piknik 19.05.2018 r

(park Sielecki)
• II piknik 09.06.2018 r
(park Kuronia)
• III piknik 13.06.2018 r

(stadion Zagłębia)
• IV piknik 19.09.2018 r

(Plac Stulecia),
cykl szkoleń dla profesjonalistów, 
spotkania oraz szkolenia,
z rodzicami i młodzieżą (od marca
do października 2018),
program „Futbolowa pedagogika”,
pokazowe rozprawy sądowe,
„Sportowcy przeciwko przemocy”
festiwal filmowy- przemoc widzia,
na oczami młodzieży, 
realizacja projektu „Schronienie
na lata to dom, mama, tata”-
patrol przyjazny dziecku,
konferencja pn. „Dla dobra
dziecka”, podsumowująca
kampanię „Użyj mocy
bez przemocy”.

PROBLEM SMOGU BYŁ GŁÓWNYM TEMATEM SPOTKANIA
MIESZKAŃCÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY
I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 3
MARCA W KLUBIE OSIEDLOWYM „BIOS”, NALEŻĄCYM DO SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ZAGÓRZE”. 

Przed sta wi cie le In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi -
sko we go za po zna li miesz kań ców z wy kła dem „Edu ka cja eko lo -
gicz na oraz pro pa go wa nie dzia łań pro eko lo gicz nych i za sa dy
zrów no wa żo ne go roz wo ju”. – Ze smo giem mu si my wal czyć
na róż ne spo so by. Po trzeb ne są od dol ne ini cja ty wy, dla te go wy -
cho dzi my na prze ciw ocze ki wa niu na szych miesz kań ców i sta ra -

my się po przez spo tka nia z fa chow ca mi edu ko wać róż ne gru py
miesz kań ców, tym ra zem na szych se nio rów – pod kre śla Wan da
Ol ko, ini cja tor ka spo tka nia.

– Dzie ci czy też mło dzież o skut kach i wal ce ze smo giem, mo gą
się spo ro do wie dzieć, mię dzy in ny mi w szko łach. Do se nio rów, star -
szych miesz kań ców, trze ba do trzeć ina czej. Tu wła śnie ro la spół -
dziel ni miesz ka nio wych, aby przy cią gnąć na ta kie spo tka nia jak naj -
więk szą licz bę miesz kań ców. Wi dać po ich za in te re so wa niu, po py -
ta niach, że pro ble my eko lo gicz ne nie są im ob ce i chęt nie chcą czer -
pać wie dzę, któ ra prze ło ży się na ich co dzien ne ży cie – mó wi li
zgod nie przed sta wi cie le In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro wia Śro -
do wi sko we go, Agniesz ka Ko złow ska i Ma te usz Szwed.  KP

Ma ła so sno wi czan ka przy szła
na świat kil ka na ście dni te mu. To
pierw sze dziec ko, któ re na ro dzi ło
się dzię ki ubie gło rocz ne mu miej -
skie mu pro gra mo wi le cze nia nie -
płod no ści me to dą in vi tro. 

– Mo gę tyl ko po wie dzieć, że to
dziew czyn ka – zdra dzi ła pod czas

śnia da nia pra so we go An na Je dy -
nak, za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

Ra do ści z na ro dzin dziec ka nie
ukry wał tak że pre zy dent mia sta. 

– To świad czy o tym, że nasz
pro gram jest po trzeb ny i sku tecz -
ny – pod kre ślił pre zy dent Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Z moż li wo ści do fi nan so wa nia
do pro ce du ry in vi tro sko rzy sta -
ło w ubie głym ro ku 35 par. U 30
par prze pro wa dzo no trans fer,
z cze go aż 10 par cie szy się cią -
żą. Co wię cej, jed na z tych ciąż
jest mno ga. U pię ciu par ze
wzglę du na uwa run ko wa nia

zdro wot ne, trans fer za rod ków
zo stał od ro czo ny.   W tym ro ku
gmi na pla nu je do fi nan so wać
pro ce du rę in vi tro dla 40 par.
Przy po mnij my. So sno wiec ki
pro gram do fi nan so wa nia me to dy
in vi tro obej mu je do fi nan so wa -
nie do wy so ko ści 80 pro cent

kosz tów (łącz nie nie wię cej niż 5
tys. zł) co naj mniej jed nej pro ce -
du ry za płod nie nia po za ustro jo -
we go. Róż ni cę po mię dzy cał ko -
wi tym kosz tem pro ce du ry a do -
fi nan so wa niem po no szą pa cjen -
ci. Mak sy mal na licz ba za bie gów,
do któ rych przy słu gu je do fi nan -

so wa nie, to trzy za bie gi. Na po -
sta wie za war tych umów z re ali -
za to ra mi pro gra mu w ubie głym
ro ku gmi na wy da ła na ten
cel 163 tys. 560 zł. W su mie
przez czte ry la ta prze zna czy
na re ali za cję te go pro gra mu oko -
ło 800 tys. zł. SK

Senior zwalcza smog

Pierwsze dziecko z miejskiego „in vitro” witamy na świecie

Uruchomił się alarm w Oknie Życia
Po raz pierw szy uru cho mił się alarm w so sno wiec -
kim Oknie Ży cia. Sta ło się to do kład nie 19 mar ca
o go dzi nie 21.35. Oka za ło się, że ktoś zo sta wił no -
wo na ro dzo ne go chłop czy ka w Oknie Ży cia, któ -
re znaj du je się przy Klasz to rze Sióstr Kar me li ta -
nek Dzie ciąt ka Je zus w So snow cu i zo sta ło uru -
cho mio ne w 2009 r.  

W po nie dział ko wy wie czór pie lę gniar ski dy żur
od by wa ła sio stra Am bro zja i to ona ja ko pierw sza
za ję ła się dziec kiem. Nie mow lę by ło za dba ne, owi -
nię te w ko cy ki, nie pła ka ło i by ło bar dzo spo koj -
ne. Mat ka nie zo sta wi ła przy nim żad ne go li stu,
dla te go nie wia do mo, dla cze go pod ję ła ta ką de cy -
zją. To pierw sza ta ka sy tu acja w klasz to rze, dla te -
go wszyst kim to wa rzy szy ły nie zwy kłe emo -
cje. – Z jed nej stro ny by ła to ra dość, że dziec ko jest
ura to wa ne, a z dru giej stro ny zda je my so bie jed nak
spra wę, że mu sia ła to być sy tu acja gra nicz na, je śli
mat ka zde cy do wa ła się na ta ki krok – mó wią kar -
me li tan ki. Sio stry ro zu mie ją tę tra ge dię i po dzi wia -

ją ko bie tę za od wa gę oraz za to, że po mi mo prze -
ciw no ści lo su zde cy do wa ła się uro dzić dziec -
ko. – To pierw szy no wo ro dek, któ ry zna lazł u nas
bez piecz ny kąt. Nie tra fi na śmiet nik, nie umrze,
a znaj dzie ro dzi nę dzię ki ła twiej szej pro ce du -
rze – pod kre śla ks. To masz Fol ga, dy rek tor Ca ri -
tas Die ce zji So sno wiec kiej.

Chło piec, któ ry miał jesz cze pę po wi nę, zo stał
prze wie zio ny do so sno wiec kie go Cen trum Pe dia -
trii im. Ja na Paw ła II. Le ka rze stwier dzi li, że praw -
do po dob nie uro dził się te go sa me go lub po przed -
nie go dnia. 

Po zo sta wie nie dziec ka w Oknie Ży cia da je peł -
ną ano ni mo wość mat ce, a dziec ku szan sę na ad op -
cję i szyb kie zna le zie nie rodziny. Po za bra niu
dziec ka z Okna uru cha mia na jest pro ce du ra. Naj -
pierw zo sta je po wia do mio ne Po go to wie Ra tun ko -
we, a na stęp nie in for ma cja jest prze ka zy wa -
na do Ośrod ka Ad op cyj ne go, któ ry już da lej uru -
cha mia pro ce du rę ad op cji dziec ka. SK

Mieszkańcy rozmawiali o smogu z przedstawicielami Instytutu
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego. 

arc

Podczas konferencji odbyła się debata z udziałem ekspertów. 
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„Magia Żywego Słowa”  odkryła kolejne talenty 

Kon kurs re cy ta tor ski „Ma gia Ży -
we go Sło wa”, or ga ni zo wa ny przez
Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1,
już czter na sty raz zgro ma dził naj -
zdol niej szych ak tor sko i wo kal nie
mło dych miesz kań ców So snow ca.
Wrę cze nie na gród i po pis lau re -
atów od by ły się 2 mar ca w Ze spo -
le Szkół Elek tro nicz nych i In for -
ma tycz nych przy ul. Ja giel loń -
skiej 14.

Nie na gan na dyk cja, traf ne in -
ter pre ta cje i do no śny głos to tyl ko
kil ka z kry te riów, we dług któ rych
ju ry oce nia ło ar ty stów. Oprócz tra -
dy cyj nej re cy ta cji nie za bra kło
rów nież Tur nie ju Po ezji Śpie wa -
nej. 

– Mam przy jem ność od wie lu
lat oce niać uczest ni ków i mu szę
przy znać, że co rok pod no si się

po przecz ka. Doj rza łe in ter pre ta cje
i nie zwy kłe ta len ty na praw dę po -
tra fią za dzi wić. My ślę, że na ta kie
oso by pol ska sce na cze ka i cze kać
bę dzie – mó wi Ka ta rzy na Ba ła,
ak tor ka Te atru Dzie ci Za głę bia
im. J. Do rma na w Bę dzi nie,
człon ki ni ju ry.

„Ma gia Ży we go Sło wa” to tak -
że prze pust ka do re gio nal nych
prze słu chań Ogól no pol skie go
Kon kur su Re cy ta tor skie go „Ma ły
OKR” – naj bar dziej pre sti żo we go
te go ty pu wy da rze nia w Pol sce. 

– Cie szę się, że Ogni sko Pra cy
Po zasz kol nej nr 1 w So snow cu
mo że po móc w pro mo cji czy tel -
nic twa i uwraż li wie niu mło dych
ta len tów. Wszyst kim ser decz nie
gra tu lu ję i ży czę po wo dze nia
w dal szych eta pach. Wie rzę

w ich suk ce sy – prze ko nu je Elż -
bie ta Ski ba -Po si ka ta, dy rek tor ka
OPP nr 1. 

Te go rocz ni lau re aci XIV edy -
cji, któ rzy bę dą re pre zen to wać So -
sno wiec w re gio nal nym eta pie
„Ma łe go OKR -u” to: Mar ta To -
karz, po ezja śpie wa na (Ze spół
Szkół Ka to lic kich w So snow cu),
Aleks Am bro ży, re cy ta cja, kat.
VII/gim na zjum (Gim na zjum
nr 16 w So snow cu), Alek san der
Pań czak, re cy ta cja, kat. IV -
-VI (Szko ła Pod sta wo wa nr 6
w So snow cu), Ju lia Sam bór, re cy -
ta cja, kat. I -III (Klub Osie dlo wy
„Bak cyl” w So snow cu). 

Peł na li sta lau re atów i wy róż -
nio nych do stęp na jest na stro nie
in ter ne to wej Ogni ska Pra cy Po -
zasz kol nej nr 1 w So snow cu. red

Nowa pracownia transportu drogowego w CKZiU

No wo cze sną pra cow nią trans por -
tu dro go we go mo że po chwa lić
Bran żo wa Szko ła I Stop nia Sa -
mo cho do wo -Me cha tro nicz na,
dzia ła ją ca w struk tu rze CKZiU
w So snow cu przy ul. Ki liń skie go.
Uro czy ste otwar cie pra cow ni od -
by ło się 9 mar ca. 

W ra mach do po sa że nia pra -
cow ni trans por tu dro go we go ze
środ ków Ar ce lor Mit tal za ku pio -
no po mo ce dy dak tycz ne w po sta -
ci do ku men ta cji kie row cy, ze sta -
wów plansz ze zna ka mi dro go wy -
mi oraz prze strzen ne ma kie ty
skrzy żo wań do sy mu la cji róż nych

sy tu acji dro go wych. Pra cow nia
wy po sa żo na zo sta ła w sześć sta -
no wisk kom pu te ro wych z na gło -
śnie niem oraz w no wą sie cią elek -
trycz ną i in ter ne to wą, gdzie bę dą
wy ko rzy sta ne m.in. pro gra my
do ob słu gi ta cho gra fu i sy mu la tor
jaz dy sa mo cho dem. 

Jest to już trze cia pra cow nia
w tej szko le, współ fi nan so wa -
na przez Ar ce lor Mit tal Po land
S.A w Dą bro wie Gór ni czej. Uro -
czy stość za szczy ci li swo ją obec no -
ścią Ja cek Gór ski, dy rek tor CKZiU
oraz wi ce dy rek to rzy szko ły, Wil -
helm Zych, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej, Da nu ta Goj na -Uciń ska
i Jan Bo sak, rad ni Ra dy Miej skiej
w So snow cu, szef Od po wie dzial -
no ści Biz ne su wAr ce lor Mit tal Po -
land S.A. – Ka ro li na Mu za oraz
Piotr Bo rek -przed sta wi ciel Re -
nault, Da cia –Tan dem sp. z. o.o.,
ucznio wie Gim na zjum nr 3, 6 i 13.
Wie lo let nia współ pra ca po mię dzy
CKZiU a Ar ce lor Mit tal Po land
S.A. to naj lep szy przy kład ści słej
współ pra cy szkół za wo do wych
z oto cze niem go spo dar czym. SK

reklama reklama reklama

To już trzecia taka nowoczesna pracownia w szkole. 

Konkurs, który został zorganizowany już po raz czternasty, cieszy się coraz większą popularnością. 
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Dwa dzie ścia osób bie rze udział
w unij nym pro jek cie „Je ste śmy
do usług”, czy li zo sta ło ob ję tych
tzw. Te le opie ką. –Odstycz nia te go
ro ku sys tem za dzia łał wła ści wie
wsy tu acji za gro że nia zdro wia i ży -
cia uczest ni ków. In ter wen cja pod -
ję ta przez te le le opie ku nów
w dwóch przy pad kach, w wa run -
kach za gro że nia ży cia, za koń czy ła
się szczę śli wie. Dla cze go za gro żo -
ne oso by nie za dzwo ni ły bez po -
śred nio na nu mer po go to wia? Po -
nie waż da rzą swo ich te le opie ku -
nów za ufa niem i są prze ko na ni, że
udzie lą wła ści wej po mo cy i po dej -
mą słusz ną de cy zję – mó wi An -
na Je dy nak, za stęp ca pre zy den ta
So snow ca. 

Sys tem Te le opie ki to sys tem
przy wo ław czy, któ ry dzia ła 24 go -
dzi ny na do bę przez 7 dni w ty go -
dniu i za pew nia na tych mia sto wą
po moc oso bie zgła sza ją cej. W sy -
tu acji po gor sze nia sta nu zdro wia,
upad ku, lę ku, po ża ru czy awa rii
uczest nik pro jek tu na ci ska
na przy cisk alar mo wy na bran so -

let ce no szo nej na nad garst ku.
W ten spo sób w cią gu kil ku se -
kund łą czy się z Cen trum In ter -
wen cyj nym Te le opie ki, któ re
w za leż no ści od sy tu acji za pew nia
od po wied nią po moc. – Prze szko -
lo ny te le opie kun, któ ry otrzy mu je
zgło sze nie, wie, kto i skąd dzwo -
ni, ja ki jest stan zdro wia je go pod -
opiecz ne go, ja kie le ki przyj mu je
i ja kie mo gą wy stą pić w związ ku
z tym za gro że nia. Zna ne są rów -
nież oso by z naj bliż sze go oto cze -
nia, któ re two rzą tzw. „sieć wspar -
cia” Ope ra tor w za leż no ści od po -
wo du zgło sze nia po wia da -
mia  oso by naj bliż sze lub od po -
wied nie służ by ra tun ko we – wy ja -
śnia An na Je dy nak. 

Po nad to oso by, któ re bio rą
udział w pro jek cie, ko rzy sta ją tak -
że z te le fo nicz nych po rad le ka rza
in ter ni sty i w ten spo sób mo gą
szyb ko uzy skać po ra dę. Pro jekt za -
kła da rów nież wspar cie dla opie ku -
nów osób nie sa mo dziel nych i po -
sze rze nie świad czo nych usług.
Wy bra naor ga ni za cja po za rzą do wa

bę dzie zaj mo wać się po rad nic -
twem psy cho lo gicz nym, jak rów -
nież szko le nia mi do ty czą cy mi
spra wo wa nia opie ki nad oso ba mi
za leż ny mi i szko le nia mi z za kre su
udzie la nia pierw szej po mo cy
przed me dycz nej. Obec nie pro wa -
dzo na jest ca ły czas re kru ta cja
do pro jek tu. Ko lej ne 20 osób roz -
pocz nie udział w pro jek cie już
od wrze śnia te go ro ku. Do ce lo wo
pro jekt za kła da zwięk sze nie sa mo -
dziel no ści i ak tyw no ści spo łecz -
nej40 nie sa mo dziel nych i za gro żo -
nych wy klu cze niem spo łecz nym
miesz kań ców So snow ca w wie ku
po wy żej 65 r. ży cia oraz zwięk sze -
nie ak tyw no ści spo łecz nej20 opie -
ku nów fak tycz nych tych osób po -
przez dzia ła nia na kie ro wa ne
napod nie sie nie ja ko ści usług opie -
kuń czych. Okres uczest nic twa
w pro jek cie wy no si prze cięt nie
oko ło10 mie się cy. War tość pro jek -
tu to po nad 720 tys. zł, z cze go do -
fi nan so wa nie zEu ro pej skie go Fun -
du sze Spo łecz ne go wy no si po -
nad 650 tys. SK

Trwa realizacja projektu „Jesteśmy do usług” 

Teleopiekun czuwa i pomaga całą dobą 

W wie lu wy da rze niach i im pre -
zach kul tu ral nych uczest ni czy li
rad ni -se nio rzy w mar cu, roz po -
czy na jąc od udzia łu 1 mar ca
w ob cho dach Dnia Żoł nie rzy
Wy klę tych. Ko lej nym wy da rze -
niem na ma pie kul tu ral nej So -
snow ca, w któ rym licz nie bra li
udział człon ko wie Ra dy Se nio -
rów, by ła wy sta wa w so sno wiec -
kim Mu zeum pt. „Edward Gie -
rek – mię dzy Wscho dem a Za -
cho dem” oraz kon cert Ma -
es – Trio „Bo ta ka jest mi łość”,
któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny z oka -
zji Dnia Ko biet przez Klub Se nio -
ra w Ka zi mie rzu. Po za tym, licz -
ną gru pą, 20 mar ca, wraz
z ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej
nr 21, po wi ta li wio snę w hi sto -
rycz nym miej scu, czy li w Trój ką -

cie Trzech Ce sa rzy. Na to miast już
dzień póź niej sa mi by li or ga ni za -
to ra mi po wi ta nia no wej po ry ro -
ku. Ko ro wód swój wy marsz roz -
po czął z Pla cu Stu le cia, a dzie ci
z za przy jaź nio ne go przed szko la
otrzy ma ły upo min ki oraz słod ko -
ści. 

Rad ni po tym za strzy ku po zy -
tyw nej ener gii do dzia ła nia,
uczest ni czy li m. in. w pra cach ko -
mi sji Ra dy Miej skiej, w se sji oraz
w Ogól no pol skim Fo rum Se nio -
ra, które od by ło się w Kra ko wie.
Sa mi na po sie dze nie Ra dy Se nio -
rów, któ re zorganizowali 28 mar -
ca, za pro si li przed sta wi cie li Rad
Dziel nic, Uni wer sy te tów Trze cie -
go Wie ku, klu bów se nio ra, sto wa -
rzy szeń i in nych or ga ni za cji. Ce -
lem spo tka nia by ło wy pra co wa nie

mo de lu współ pra cy oraz wspól ne
przed się wzię cia. 

Obec nie se nio rzy przy go to -
wu ją się tak że do Ogól no pol skiej
Olim pia dy w Ła zach, któ ra od bę -
dzie się w ma ju. Po za tym ra zem
z Mło dzie żo wą Ra dą Mia sta
opra co wu ją Miej ską Grę. Po łą czy
ona po ko le nia, a te ma tem prze -
wod nim bę dą „Na sze za ba wy”.
Na uczest ni ków cze kać bę dzie
du żo atrak cji i wy zwań. W Miej -
skiej Grze bę dzie moż na wziąć
udział w pierw szym dniu ob cho -
dów Dni Se nio ra, któ re od bę dą
się 8 i 9 wrze śnia. Człon ko wie
Ra dy Se nio rów z oka zji zbli ża ją -
cych się świąt ży czą wszyst kim
miesz kań com wio sen nych, po -
god nych i ro dzin nych Świąt Wiel -
ka noc nych. red

Seniorzy powitali wiosnę
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Ad rian na Peć, 
rzecz nik praw kon su men ta

„Ku pi łem pół ro ku te mu spodnie. Nie ste ty, zgu bi -
łem pa ra gon. Po sia dam kar tę sta łe go klien ta
w tym skle pie, przy po mo cy któ rej zbie ra się
punk ty za za ku py. Spodnie oka za ły się wa dli we.
Chcia łem je za re kla mo wać, lecz sprze daw ca uza -
leż nił przy ję cie re kla ma cji od oka za nia pa ra go nu.
Pro szę o in for ma cję, czy rze czy wi ście brak pa ra -
go nu po zba wia mnie pra wa do re kla ma cji”.
Prze pi sy re gu lu ją ce od po wie dzial ność sprze daw -
cy za to war nie na kła da ją na kon su men tów obo -

wiąz ku przed ło że nia pa ra go nu ja ko wa run ku ko -
niecz ne go do zło że nia re kla ma cji z ty tu łu rę koj -
mi. Co wię cej, nie ist nie je prze pis szcze gól ny, któ -
ry za wie rał by ka ta log do ku men tów upraw nia ją -
cych kon su men ta do zło że nia re kla ma cji
do sprze daw cy. Aby sko rzy stać  z pra wa do re kla -
ma cji, ku pu ją cy wi nien  wy ka zać  oko licz ność  do -
ko na nia  za ku pu. Zgod nie z ogól ną re gu łą usta -
no wio ną w art. 6 ko dek su cy wil ne go: „Cię żar udo -
wod nie nia fak tu spo czy wa na oso bie, któ ra z fak -
tu te go wy wo dzi skut ki praw ne”, co ozna cza, że
ku pu ją cy wi nien udo wod nić fakt za ku pu to wa ru.
Pa ra gon jest tyl ko jed nym z do wo dów na za war -
cie da nej trans ak cji, obok ban ko wych po twier -
dzeń trans ak cji, świad ków, czy np. wska za nej
przez Pa na kar ty klien ta, itp. Sprze daw ca mo że
jed nak stwier dzić, że przed ło żo ne przez ku pu ją -
ce go do wo dy są nie wy star cza ją ce. 
W ra zie spo ru roz strzy gnię cie, czy kon su ment
w spo sób do sta tecz ny wy ka zał oko licz ność za ku -
pu to wa ru u da ne go sprze daw cy, ce nę to wa ru
i da tę trans ak cji, na le ży do są du. 
Uza leż nia nie przy ję cia re kla ma cji od przed ło że -
nia wy łącz nie pa ra go nu nie tyl ko nie  znaj du je
uza sad nie nia  w obo wią zu ją cych  prze pi sach,
ale  tak że   sta no wi  wpro wa dze nie  ku pu ją ce go

kon su men ta  w błąd  co  do przy słu gu ją ce go  pra -
wa  do re kla ma cji,  co  sta no wi  nie uczci wą  prak -
ty kę  ryn ko wą  za ka za ną  prze pi sa mi  usta wy
z dnia 23.08.2007r. o prze ciw dzia ła niu  nie uczci -
wym  prak ty kom  ryn ko wym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2070). Dzia ła nia w po sta ci prze ka zy wa -
nia nie praw dzi wych in for ma cji, w wy ni ku cze go
kon su ment zo sta je wpro wa dzo ny w błąd, mo gą
do ty czyć m. in.  pro ce du ry re kla ma cyj nej oraz
praw kon su men ta, w szcze gól no ści do na pra wy
lub wy mia ny pro duk tu na no wy al bo pra wa do ob -
ni że nia ce ny lub do od stą pie nia od umo wy.  Ta -
kie dzia ła nie wo bec kon su men ta, któ ry otrzy mu je
in for ma cję o ko niecz no ści przed sta wie nia pa ra -
go nu ja ko wa run ku nie zbęd ne go  do zło że nia  re -
kla ma cji,  mi mo że  po sia da  in ne  do wo dy  za ku -
pu,  mo że  spo wo do wać pod ję cie przez nie go de -
cy zji o re zy gna cji z do cho dze nia  rosz czeń.  Prze -
cięt ny kon su ment dzia ła jąc w za ufa niu do pro fe -
sjo na li zmu sprze daw cy, mo że przy pusz czać, że
in for ma cja udzie lo na przez przed się bior cę jest
praw dzi wa i wy ni ka np. z prze pi sów pra wa. Dla -
te go też  ku pu ją cy na pod sta wie nie praw dzi wej in -
for ma cji mo że po dej mo wać de cy zje, któ rych nie
pod jął by, je że li otrzy mał by in for ma cję zgod ne
z pra wem.

kwiecień 2018 nr 46

PORADY

reklama

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

In sty tu cja za war ta w art. 155 k. k. w. umoż -
li wia opusz cze nie wię zie nia już po 6 mie sią -
cach od by tej ka ry, za miast jak na za sa dach
ogól nych po co naj mniej po ło wie od by tej ka -
ry! Że by sko rzy stać z tej moż li wo ści praw -
nej, na le ży łącz nie speł nić trzy wa run ki
o cha rak te rze for mal nym:
1. Od by cie co naj mniej 6 mie się cy ka ry po -

zba wie nia wol no ści;
2. Sko rzy sta nie z prze rwy w od by wa niu ka -

ry, trwa ją cej co naj mniej rok;
3. Ka ra od by wa na przez ska za ne go nie

prze kra cza 3 lat.
Od no sząc się do pierw szej prze słan ki,

na le ży pod kre ślić, że nie ma zna cze nia, czy
ka ra w tym wy mia rze zo sta ła od by ta
przed czy po prze rwie. Moż li we jest tak że
od by cie oma wia nych 6 mie się cy ka ry w czę -

ści przed prze rwą a w czę ści po. Ko niecz ne
jest jed nak, aby wa ru nek od by cia co naj -
mniej 6 mie się cy ka ry był speł nio ny w chwi -
li zło że nia wnio sku o wa run ko we zwol nie -
nie.

Wy móg co naj mniej rocz nej prze rwy
speł nio ny bę dzie nie za leż nie od te go, czy
bę dzie to jed na prze rwa orze czo na w wy -
mia rze prze kra cza ją cym rok, czy też su ma
kil ku na stę pu ją cych bez po śred nio po so bie
przerw (sta no wią cych fak tycz ne prze dłu że -
nie pierw szej prze rwy). Wa run ku te go nie
speł ni jed nak kil ka przerw, po któ rych ska -
za ny wra cał do za kła du kar ne go i od by wał
ka rę. Cho dzi tu więc o nie prze rwa ny trwa -
ją cy co naj mniej rok ko rzy sta nia z prze rwy.

Po nad to, aby sko rzy stać z oma wia nej in -
sty tu cji, wy miar orze czo nej ka ry po zba wie -
nia wol no ści nie mo że prze kra czać 3 lat po -
zba wie nia wol no ści. W sy tu acji, gdy ska za -
ne go cze ka od by cie kil ku nie pod le ga ją cych
łą cze niu kar po zba wie nia wol no ści, wa run -
ko we zwol nie nie w try bie art. 155 k. k. w.
jest moż li we, gdy ich su ma nie prze kra cza
lat 3.

Je że li speł nio ne są wska za ne wy żej prze -
słan ki, sąd pe ni ten cjar ny oce ni, czy moż -
na przy pusz czać, że ska za ny po opusz cze -
niu za kła du kar ne go bę dzie prze strze gał po -
rząd ku praw ne go, w szcze gól no ści nie po -
peł ni po now nie prze stęp stwa.

Przy speł nie niu wszyst kich opi sa nych
prze sła nek sąd pe ni ten cjar ny mo że udzie lić
ska za ne mu wa run ko we go przed ter mi no -
we go zwol nie nia z resz ty od by wa nej ka ry.
Na le ży pa mię tać, że jest to je dy nie upraw -
nie nie są du. 

ADWOKAT RADZI

Terminowe zwolnienie 
po przerwie w odbywaniu kary 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Brak paragonu a prawo do reklamacji 

Pro duk tem pro ce su kom po sto wa nia od pa dów zie lo nych jest w stu pro cen -
tach na tu ral ny, or ga nicz ny śro dek po pra wia ją cy wła ści wo ści gle by, jej
struk tu rę i ży zność. Po wsta je on w wy ni ku kom po sto wa nia tra wy, li ści
oraz zręb ki drzew nej. Kom post mo że być sto so wa ny  na wszyst kich ro -
dza jach gleb, szcze gól nie po le ca ny jest na gle by o ni skiej za war to ści sub -
stan cji or ga nicz nych. Wkrót ce „Eko kom post so sno wiec ki” bę dzie do stęp -
ny w sprze da ży de ta licz nej. Już nie ba wem wię cej szcze gó łów. red

MPGO wprowadziło na ry nek 
„Eko kom post so sno wiec ki”
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O raku jajnika, który jest trudnym problemem
w ginekologii onkologicznej, opowiada  dr n. med. Beata
Rembielak-Stawecka, kierowniczka Oddziału
Ginekologiczno – Położniczego w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

No wo two ry jaj ni ków na le żą do naj bar dziej pod stęp nych. Roz -
wi ja jąc się, rak jaj ni ka dłu go nie da je ob ja wów. Czę sto roz po -
zna wa ny jest przy pad ko wo, gdy pa cjent ka zgła sza się do gi ne -
ko lo ga z po wo du okre so wych bó lów pod brzu sza, a jesz cze czę -
ściej ma jąc ob ja wy dys pep tycz ne, zgła sza się do le ka rza pierw -
sze go kon tak tu. Rak jaj ni ka w po cząt ko wym okre sie roz wo ju
cho ro by pra wie nie da je ob ja wów lub są one ma ło cha rak te ry -
stycz ne.

Przez dłu gi czas no wo twór roz wi ja się w spo sób uta jo ny,
a symp to my po ja wia ją się, gdy guz jaj ni ka osią gnie znacz ne
za awan so wa nie. We wcze snym eta pie o cho ro bie mo że
świad czyć prze dłu ża ją ca się nie straw ność, wzdę cia, brak ape -
ty tu. Do pie ro w bar dziej za awan so wa nym sta dium mo gą po -
ja wić się nud no ści, wy mio ty, za par cia, par cie na pę cherz, wo -
do brzu sze.

Do naj waż niej szych czyn ni ków ry zy ka wy stę po wa nia ra ka
jaj ni ka na le żą:

no si ciel stwo mu ta cji ge nów BRCA1 i BRCA2, ze spo ły dzie -
dzicz ne go ra ka pier si i jaj ni ka, ro dzin ne wy stę po wa nie dzie -
dzicz ne go nie po li po wa te go ra ka je li ta gru be go, bez dziet ność,
dłu go trwa ła sty mu la cja owu la cji, nie sku tecz ne pró by za płod -
nie nia po za ustro jo we go, hor mo nal na te ra pia za stęp cza.

Ry zy ko wy stą pie nia ra ka jaj ni ka zmniej sza ją: sto so wa nie an -
ty kon cep cji hor mo nal nej, oklu zja ja jo wo dów, wy cię cie jaj ni ków
i ja jo wo dów oraz kar mie nie pier sią.

Obec nie nie ma ją za sto so wa nia prze sie wo we ba da nia
w kie run ku ra ka jaj ni ka.

Na dal wy kry cie ra ka jaj ni ka we wcze snych po sta ciach do -
ty czy nie wiel kie go od set ka ko biet (20 – 30 proc.). W po zo sta łej
gru pie (oko ło 70 proc.) no wo twór roz po zna je się w wyż szych
stop niach za awan so wa nia kli nicz ne go (III i IV).

Ze wzglę du na znacz ne ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka jaj ni ka
u no si cie lek mu ta cji ge nów BRCA1 i BRCA2 za le ca się obu -
stron ne wy cię cie przy dat ków po za koń cze niu pla nów roz rod -
czych. Z uwa gi na sze reg da nych wska zu ją cych, że znacz -
na część ra ków jaj ni ka bie rze swój po czą tek w strzęp kach ja -
jo wo du, na le ży roz wa żyć pre wen cyj ne usu nię cie ja jo wo dów
tak że u ko biet z gru py ni skie go ry zy ka ra ka jaj ni ka, ope ro wa -
nych z po wo dów nie on ko lo gicz nych, po zre ali zo wa niu ce lów
ma cie rzyń skich i po me no pau zie.
Ra ki jaj ni ka dzie li my na dwa ty py zgod nie z teo rią ich po -
wsta wa nia:
• typ I – ra ki o ni skim po ten cja le zło śli wo ści (low gra de), wy wo -

dzą ce się z ko ro wych tor bie li in klu zyj nych jaj ni ka. Za zmia nę
pre kur so ro wą uwa ża się gu zy gra nicz ne. Cha rak te ry zu ją się
wol nym wzro stem oraz do brym ro ko wa niem.

• typ II – ra ki o ni skim stop niu doj rza ło ści (high gra de), wy wo -
dzą się ze strzęp ko we go koń ca ja jo wo du. Wy kry wa ne są
w ok. 50-80 proc. w sta diach za awan so wa nych, są agre syw -
ne, da ją wcze sne prze rzu ty, a od se tek 5-let nich prze żyć wy -
no si ok. 30 proc.

Wcze sne wy kry cie ra ka jaj ni ka w I i II sta dium cho ro by (rak
ogra ni czo ny tyl ko do mied ni cy mniej szej) po zwa la wy le czyć 75
proc. ko biet. Stop nie III i IV zmniej sza ją szan sę na 5-let nie prze -
ży cie do 30 proc.

Naj lep szą me to dą za po bie ga nia jest co rocz ne, pro fi lak tycz ne
ba da nie gi ne ko lo gicz ne. Im wcze śniej no wo twór zo sta nie roz -
po zna ny, tym więk sze szan se na efek tyw ne le cze nie. 
Praw do po do bień stwo, że guz jaj ni ka jest ra kiem, wzra sta
szcze gól nie w sy tu acjach, gdy guz jaj ni ka wy stę pu je u ko biet
w okre sie oko ło - i po me no pau zal nym. 
Dia gno sty ka przed ope ra cyj na obej mu je na stę pu ją ce ba -
da nia:
• pod mio to we i przed mio to we;
• gi ne ko lo gicz ne per va gi nam i per rec tum wraz z ba da niem

przy uży ciu wzier ni ków po chwo wych;
• USG: prze zpo chwo we i ja my brzusz nej;
• stę że nia an ty ge nów su ro wi czych: mi ni mum CA 125, do dat -

ko wo CA 15.3, CA 19.9 CEA, HE4);
• RTG klat ki pier sio wej;
• TK mied ni cy i ja my brzusz nej.
W przy pad ku dia gno sty ki róż ni co wej z gu za mi prze rzu to wy mi
za sto so wa nie ma ją ga stro sko pia, ko lo no sko pia oraz mam mo -
gra fia. W przy pad ku wo do brzu sza moż na wy ko nać punk cję ja -
my otrzew no wej z po bra niem pły nu do ba da nia cy to lo gicz ne -
go. Dia gno sty ka la pa ro sko po wa ma ogra ni czo ne za sto so wa -
nie w przy pad ku dia gno sty ki ra ka jaj ni ka.
Ba da nie stę że nia mar ke rów no wo two ro wych w su ro wic krwi
(mar ker CA 125, HE -4 tzw. al go rytm RO MA, -w ra kach jaj ni ka,
AFP, HCG, LDH w gu zach za rod ko wych). Stę że nie mar ke ra
CA 125 jest pod wyż szo ne u 80 proc. pa cjen tek z ra kiem jaj ni -
ka, ale na le ży pa mię tać, że mar ker mo że być pod wyż szo ny rów -
nież w przy pad ku in nych scho rzeń, ta kich jak en do me trio za,
mię śnia ki ma ci cy lub sta ny za pal ne w ob rę bie ja my brzusz nej.
We wcze snych stop niach za awan so wa nia (25–30 proc. przy -
pad ków) stwier dza się obec ność gu za w przy dat kach. U cho -
rych z za awan so wa nym no wo two rem (oko ło 70 proc. cho rych)
oprócz obec no ści gu za w przy dat ku/przy dat kach wy stę pu je
płyn w ja mie brzusz nej i/lub opłuc nej, a tak że stwier dza się
pod wyż szo ne stę że nie an ty ge nu CA -125. U czę ści cho rych jaj -
ni ki mo gą być pra wi dło wej wiel ko ści lub je dy nie nie znacz nie
po więk szo ne, mi mo roz sie wu ra ka w ja mie brzusz nej. Dia gno -
zę ra ka jaj ni ka sta wia się na pod sta wie hi sto pa to lo gicz nej oce -
ny ma te ria łu uzy ska ne go w trak cie pier wot ne go za bie gu ope ra -
cyj ne go.

Pod sta wą te ra pii ra ka jaj ni ka jest po stę po wa nie sko ja rzo ne,
któ re obej mu je le cze nie chi rur gicz ne oraz che mio te ra pię.
Za kres za bie gu ope ra cyj ne go oraz te ra pia uzu peł nia ją ca za le -
żą głów nie od za awan so wa nia kli nicz ne go. Do stęp do ja my
brzusz nej uzy sku je się po przez cię cie pro ste od spo je nia ło no -
we go do wy rost ka mie czy ko wa te go most ka, umoż li wia ją ce
do kład ną jej pe ne tra cję oraz ra dy kal ne prze pro wa dze nie za -
bie gu. W przy pad ku ra ka ogra ni czo ne go do na rzą du rod ne go
po in spek cji ja my brzusz nej, wy klu cza ją cej obec ność ma kro -
sko po wych zmian po za mied ni cą, le cze nie chi rur gicz ne obej -
mu je: po bra nie pły nu i po płu czyn do ba da nia cy to lo gicz ne go,
obu stron ne usu nię cie przy dat ków, cał ko wi te wy cię cie ma ci -
cy, wy cię cie sie ci więk szej, po bra nie roz ma zów oraz lo so we
po bra nie wy cin ków z otrzew nej, wy ko na nie lim fa de nek to mii
mied nicz nej i oko ło aor tal nej. Usu nię cie wy rost ka ro bacz ko we -
go wska za ne jest je dy nie w przy pad ku ma kro sko po wych
zmian w je go ob rę bie.
W za awan so wa nym ra ku jaj ni ka pierw szo rzę do wym ce lem za -
bie gu jest usu nię cie wszyst kich wi docz nych zmian no wo two -
ro wych. W przy pad ku nie moż no ści osią gnię cia te go ce lu na le -
ży dą żyć do cy to re duk cji opty mal nej. Więk szość cho rych z ra -
kiem jaj ni ka ma wska za nia do le cze nia sys te mo we go.
Pod sta wą le cze nia I rzu tu jest sko ja rze nie po chod nych pla -
ty ny (kar bo pla ty na lub ci spla ty na) i tak so idu (pa kli tak sel),
po da wa nych do żyl nie w sche ma cie co 21 dni. Le cze nie po -
win no skła dać się z 3-6 cy kli. Po za koń czo nym le cze niu I rzu -
tu ba da nia kon tro l ne na le ży wy ko ny wać co 3 mie sią ce do 2
lat, a na stęp nie co 6 mie się cy do 5 lat i póź niej co 1 rok. Ba -
da nie kon tro l ne po win no obej mo wać wy wiad oraz ba da nie
kli nicz ne.
Mi mo du żej wraż li wo ści na le cze nie che micz ne rak jaj ni ka
czę sto, bo w oko ło 3/4 przy pad ków, na wra ca. Do na wro tu do -
cho dzi naj czę ściej w ja mie brzusz nej i czę sto jest on wie lo -
ogni sko wy. Na wrót ra ka jaj ni ka uwa ża się obec nie za ozna kę
nie ule czal nej już cho ro by, któ ra mo że się jed nak co fać wie lo -
krot nie pod wpły wem le cze nia, po zwa la jąc na wie lo let nie
prze ży cie. Pod sta wo wą me to dą le cze nia na wro tów ra ka jaj -
ni ka jest che mio te ra pia z wy ko rzy sta niem wie lu róż nych ro -
dza jach le ków cy to sta tycz nych, rza dziej sto su je się po now ne
le cze nie ope ra cyj ne.

Podstępny rak jajnika 
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Alek sy Bień to dru ga po stać po Ja nie Kie -
pu rze, któ ra znaj dzie się w so sno wiec kiej
Alei Za głę bia ków w Par ku Sie lec kim. Był
pre zy den tem So snow ca i jed nym z naj wy -
bit niej szych dzia ła czy za głę biow skiej Pol -
skiej Par tii So cja li stycz nej, aprzede wszyst -
kim wiel kim pa trio tą za an ga żo wa nym 100
lat te mu w bu do wę nie pod le głej Pol ski.  

– Chce my w ten spo sób przy po mnieć
po stać nie co za po mnia ną, ale bar dzo za -
słu żo ną, nie tyl ko dla na sze go mia sta.
Był – moż na tu taj użyć ta kie go po rów na -
nia – jak król Ka zi mierz Wiel ki. Za stał
bo wiem So sno wiec drew nia ny, a zo sta wił
mu ro wa ny, bo czas je go rzą dów w mie -
ście to okres naj więk szych in we sty -
cji: pierw sze tram wa je, sie ci ka na li za cyj -
ne, ki lo me try dróg – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Zda niem pro fe so ra Da riu sza Na wro ta,
dy rek to ra In sty tu tu Za głę bia Dą brow skie -
go, w po sta ci Bie nia sku pia się w pew nym
sen sie los Za głę bia ków i Za głę bia Dą -
brow skie go w XX w.

– Chło pak ze wsi spod Ol ku sza, któ ry
tra fia tu, do Za głę bia, zo sta je ro bot ni -
kiem. Na wet nie 20-let ni jesz cze wte dy
mło dzie niec an ga żu je się w dzia łal ność
PPS -u, te go zwią za ne go z Pił sud skim,
Związ ku Wal ki Czyn nej. Za kła da dru ży -
ny strze lec kie w Za głę biu, w 1914 r. jest
jed nym z twór ców ak cji le gio no wej w Za -
głę biu, któ ra przy no si 2,5 tys. le gio ni stów
do tych for ma cji, któ re two rzą się za spra -
wą Jó ze fa Pił sud skie go po stro nie au stro -
-wę gier skiej – przy wo łu je fak ty z ży cia
Bie nia prof. Na wrot.

Co war te pod kre śle nia, by ły pre zy dent
So snow ca był w 1918 ro ku jed nym

z twór ców pol skiej nie pod le gło ści w Za -
głę biu. – Wcze śniej dzia łacz Pol skiej Or -
ga ni za cji Woj sko wej, przy by wa tu taj
w li sto pa dzie 1918 r., jest jed nym z or ga -
ni za to rów struk tur pań stwa. Wal czy
z ko mu ni sta mi – nie da jąc im pierw szeń -
stwa w Ra dach De le ga tów Ro bot ni -
czych. Sta ra się te ra dy de le ga tów, któ re
są an ty pań stwo we za spra wą ko mu ni -
stów, pod po rząd ko wać struk tu rom pań -
stwa – pod kre śla szef In sty tu tu Za głę bia
Dą brow skie go.

Alek sy Bień uro dził się 10 lip ca 1894
ro ku w No wej Wsi ko ło Ol ku sza.
Po śmier ci oj ca, prze niósł się z ro dzi ną
do So snow ca, gdzie pra co wa li już je go
bra cia. Po ukoń cze niu trzech klas szko ły
pod sta wo wej roz po czął pra cę ja ko go niec
w fa bry ce W. Fit zner i K. Gam per.
Pod wpły wem star szych bra ci zwią zał się
z Pol ską Par tią So cja li stycz ną, uczest ni -
czył w de mon stra cjach i kol por to wał ulot -
ki. Od 1911 ro ku był już człon kiem par tii,
jed no cze śnie an ga żu jąc się w or ga ni za cję
Związ ku Strze lec kie go w Za głę biu.
Ukoń czył tak że kurs in struk tor ski Związ -
ku Wal ki Czyn nej. W sierp niu 1914 ro ku
z ra mie nia PPS był jed nym z or ga ni za to -
rów czy nu le gio no we go w Za głę biu.
Aresz to wa ny przez Niem ców w oku po -
wa nym So snow cu w czerw cu 1915 ro ku
za pro wa dze nie ak cji nie pod le gło ścio wej,
po zwol nie niu skie ro wa ny do Wło cław ka
i Płoc ka. Tam był or ga ni za to rem struk tur
Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej. Za tę
dzia łal ność zo sta je aresz to wa ny w stycz -
niu 1918 ro ku przez Niem ców i ska za ny
na pięć lat cięż kie go wię zie nia. Na wol -
ność wy szedł 11 li sto pa da 1918 ro ku.

Przez ca ły okres mię dzy wo jen ny Alek -
sy Bień był sze fem Okrę go we go Ko mi te -
tu Ro bot ni cze go PPS. W cza sie wszyst -
kich po wstań ślą skich był peł no moc ni -
kiem Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw -
cze go PPS dla nie sie nia po mo cy po wstań -
ców. Pro wa dził m. in. biu ro wer bun ko we,
za pew nia jąc wspar cie ochot ni ków dla
wal czą ce go Gór ne go Ślą ska, ja ko Ro bot -
ni czy Ko mi tet Po mo cy Po wstań ców Ślą -
skich.

W kwiet niu 1925 ro ku od by ły się wy -
bo ry sa mo rzą do we. W So snow cu so cja li -
ści po ko na li w nich rzą dzą cą do tej po ry
mia stem na ro do wą de mo kra cję, a Alek sy
Bień zo stał wy bra ny pre zy den tem mia -
sta. – Śmia ło mo że my dziś po wie dzieć,
że to wła ści wie pierw szy wło darz So -
snow ca, któ ry uczy nił z te go mia sta mia -
sto eu ro pej skie. My nie zda je my so bie

spra wy ze ska li pro ble mów, z któ ry mi
trze ba by ło się zmie rzyć w tym okre sie
roz wo ju So snow ca, w cza sach ów cze sne -
go ka pi ta li zmu… Sie dem dzie siąt pro cent
sa mo wo li bu dow la nych, brak ka na li za cji,
brak wo do cią gów, uli ce nie bru ko wa -
ne... – wy mie niał prof. Na wrot.

To za cza sów je go pre zy den tu ry  m. in.:
wy bu do wa no li nie tram wa jo we, łaź nię
miej ską, wia dukt pod to ra mi ko le jo wy mi
na dro dze w kie run ku Sta re go So snow ca,
za po cząt ko wa no re gu la cję Czar nej Prze -
mszy i Bry ni cy. Okres je go pre zy den tu ry
(trwa ją cej 33 mie sią ce – od ma ja 1925
do koń ca 1928 ro ku) to du że osią gnię cia
w go spo dar ce ko mu nal nej, miesz ka nio -
wej oraz w dzie dzi nie kul tu ry i oświa ty.
Wy dat nie zmniej szo no bez ro bo cie. Pro -
wa dzo no ro bo ty dro go we na sze ro ką ska -
lę. Wy bu do wa no lub utwar dzo no 22 km
dróg, roz bu do wa no sieć wo do cią go wą
i ka na li za cyj ną, wy bu do wa no ko lo nię
miesz kal ną im. Li ma now skie go, dom
noc le go wy dla bied nych, wy bu do wa no
zbior ni ki wod ne w Za gó rzu i Macz kach,
roz bu do wa no ba zę szkol ną, po wsta ła
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na.

W la tach 1928-1935 Bień był po słem
na Sejm RP. Przed wy bu chem woj ny
od lip ca 1939 ro ku za zgo dą władz PPS
or ga ni zo wał kon spi ra cyj ną or ga ni za cję
„Okrze ja -Od ra”, któ ra mia ła po wy bu chu
ewen tu al nej woj ny re ali zo wać dzia ła nia
dy wer syj ne. Od 1939 ro ku był człon kiem
kon spi ra cyj nej Pol skiej Par tii So cja li -
stycz nej –Wol ność, Rów ność, Nie pod le -
głość. W ma ju 1940 ro ku po szu ki wa ny
przez Ge sta po opu ścił Za głę bie. Od ma -
ja 1940 do 1944 ro ku kie ro wał okrę giem

PPS -WRN w Lu bli nie i wcho dził w skład
ko men dy Gwar dii Lu do wej WRN.
Od 1944 ro ku do koń ca woj ny peł nił
funk cję za stęp cy de le ga ta, a po tem de le -
ga ta rzą du lon dyń skie go na woj. lu bel -
skie. Po 1945 ro ku, wo bec bra ku moż li -
wo ści od bu do wy tra dy cji przed wo jen nej
PPS, wstą pił do tzw. „lu bel skiej PPS”.

– W kon tek ście lat po wo jen nych mo że -
my dziś po wie dzieć, że Bień stał się po sta -
cią tra gicz ną. Zwią za ny z rzą dem lon dyń -
skim, w la tach 1946-47 po sta na wia za an -
ga żo wać się w bu do wę no we go pań stwa,
któ re przede wszyst kim ma od bu do wać
Pol skę znisz czo ną w II woj nie świa to -
wej. I oczy wi ście, bar dzo szyb ko sta je się
po li ty kiem dla ko mu ni stów nie wy god -
nym, po nie waż on chce Pol ski spra wie dli -
wej, ale Pol ski, któ ra nie bę dzie zdo mi no -
wa na przez so wiec kie go „part ne -
ra” – pod su mo wał prof. Na wrot.

W stycz niu 1947 ro ku zo stał po słem
na Sejm usta wo daw czy, w 1948 r. wy rzu -
co ny ze struk tur Pol skiej Par tii So cja li -
stycz nej, usu nię ty z Za głę bia. Przez kil ka
lat nie miał pra cy. Do po ło wy 1951 r. po -
zo sta wał bez za trud nie nia. W 1951 r. wró -
cił do pra cy w Ubez pie czal ni Spo łecz nej,
skąd w 1954 r. prze szedł na sta no wi sko
wi ce dy rek to ra ZUS w Cho rzo wie.
W 1960 r. od szedł na eme ry tu rę, na dal
dzia ła jąc w sze re gu or ga ni za cji. W 1969
r. „przy wró co no” mu pra wa człon kow skie
PZPR.

Alek sy Bień zmarł w So snow cu 8 lip -
ca 1977 ro ku. Je go grób znaj du je się
na cmen ta rzu w Bę dzi nie -Ma ło bą dzu.

Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

Sosnowiec przypomni postać wielkiego patrioty

Aleksy Bień w Alei Zagłębiaków
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Złoty Krzyż Zasługi  dla Leszka Chłosty
Trener i wychowawca doceniony

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Od zna cze nie to jest przy zna wa -
ne oso bom, któ re wy róż nia ją
się w pra cy, re ali zu jąc za da nia,
wy cho dzą ce po za za kres ich
co dzien nych obo wiąz ków. –
Cie szę się, że do ce nio no la ta
mo jej pra cy. To na praw dę mi łe
uczu cie. Wy róż nie nie na pew -
no nie wpły nie na mnie de mo -

bi li zu ją co – uśmie cha się tre ner
Chło sta.

Le szek Chło sta to by ły zna -
ko mi ty szer mierz. Uro dził się 8
kwiet nia 1961 ro ku. Przez ca łą
ka rie rę za wod ni czą zwią za ny
był z Za głę biem So sno wiec.
Naj pierw pró bo wał swo ich sił
w sek cji flo re tu, na stęp nie
zmie nił broń na sza blę. Ja ko
za wod nik Za głę bia wy wal czył

dwu krot nie dru ży no we mi -
strzo stwo Pol ski. Był re pre zen -
tan tem Pol ski ju nio rów, jak
i se nio rów. Po za koń cze niu ka -
rie ry za wod ni czej za jął się pra -
cą szko le nio wą. Naj pierw
szko lił na stęp ców w MO SiR
So sno wiec, a na stęp nie w TMS
Za głę bie i ZKSZ Za głę bie. Je -
go pod opiecz ni się ga li po me -
da le mi strzostw świa ta, Eu ro py

i Pol ski, wy gry wa li wie le mię -
dzy na ro do wych tur nie jów.
W 2003 ro ku wy stę pu ją cy
pod szyl dem MO SiR sza bli ści
z So snow ca się gnę li po Klu bo -
wy Pu char Eu ro py. Du et tre -
ner ski two rzy li wów czas Le -
szek Chło sta i An drzej Bil.
W la tach 2009-2010 był tre ne -
rem ka dry na ro do wej sza bli -
stów.

Leszek Chłosta, trener szablistów Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego Zagłębie Sosnowiec, został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Wyróżnienie
wręczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Cieszę się, że doceniono lata mojej pracy - przyznał trener Leszek Chłosta, wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi. 

Znakomicie spisali się sosnowieccy szabliści podczas
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

Karatecy triumfowali podczas ostatnich mistrzostw
makroregionu. 
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Po dłu giej i cięż kiej cho ro bie
zmarł by ły ko szy karz Za głę bia
So sno wiec Hen ryk War dach (na
zdjęciu). To ko lej ny za wod nik ze
zło tej dru ży ny Za głę bia lat
osiem dzie sią tych, któ ry na prze -
strze ni ostat nich mie się cy od -
szedł do nie biań skiej dru ży ny.

W li sto pa dzie zmarł Wło dzi -
mierz Śro da. Hen ryk War dach
miał 54 la ta.

Hen ryk War dach z ko szy -
kar skim Za głę biem So sno wiec
zwią za ny był przez wie le lat.
Z dru ży ną To ma sza Słu żał ka
osią gnął naj więk sze suk ce sy,
w la tach 1985 i 1986 się gnął
po ty tuł mi strza Pol ski. Ja ko
gracz so sno wiec kie go klu bu re -
pre zen to wał Pol skę pod czas
dwóch tur nie jów o mi strzo stwo
Eu ro py. Tak że w So snow cu
w se zo nie 1999/2000 za koń -
czył za wod ni czą ka rie rę.

W eks tra kla sie bro nił tak że
barw klu bów z By to mia, Ru dy
Ślą skiej i Wło cław ka, z któ ry mi
tak że zdo by wał me da le mi -
strzostw Pol ski oraz Pu cha ry
Pol ski. KP

KAPITALNY WYSTĘP SZABLISTÓW ZAGŁĘBIOWSKIEGO KLUBU
SZERMIERCZEGO. PODCZAS MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
PODOPIECZNI BRACI GRZEGORZA I TOMASZA DOMINIKÓW SIĘGNĘLI
PO CZTERY MEDALE, W TYM JEDEN ZŁOTY WYWALCZONY W TURNIEJU
INDYWIDUALNYM PRZEZ KRZYSZTOFA KACZKOWSKIEGO.

Kacz kow ski w fi na ło wym star ciu po ko nał Ma te usza Kne zę (O. Ś.
AZS Po znań) i za słu że nie się gnął po mi strzow ski ty tuł. O krok
od zło ta by ła tak że Ju lia Do biń ska, klu bo wa ko le żan ka Kacz kow skie -
go, któ ra osta tecz nie ukoń czy ła za wo dy na dru gim miej scu. W fi na -
ło wej ósem ce zna la zła się tak że Jo an na Wą tor (TMS Za głę bie), osta -
tecz nie szó sta w kla sy fi ka cji koń co wej.

Za wod ni cy i za wod nicz ki ZKSZ się gnę li tak że po me da le
w ry wa li za cji dru ży no wej. Pa nie w skła dzie: Ju lia Do biń ska, Zu -
zan na Cie ślar, Pa try cja Peł ka się gnę ły po srebr ny me dal, na to -
miast te am mę ski: Krzysz tof Kacz kow ski, Mi ko łaj Gór ski, Ja kub
Pa ty na wy wal czył brąz. W obu przy pad kach trium fo wa ły eki py
z Ko ni na. KP

Dzie wię ciu ka ra te ków So sno wiec -
kie go Klu bu Ka ra te wró ci ło z me -
da la mi z XXXVIII Mi strzostw
Ma kro re gio nu, któ re od by ły się
w Biel sku -Bia łej.

W gro nie se nio rów Ka mi la
Krzak zdo by ła pierw sze miej sce
w ka ta, Piotr Mól za jął dru gie
miej sce w ka ta, Krzysz tof Bia łas
wy wal czył dru gie miej sce w ku -
mi te – 85kg, Mi chał Szkut nik trze -

cie miej sce w ku mi te – 85kg, Mi -
chał Błach trze cie miej sce w ku mi -
te – 85kg, Je rzy Pry ga pierw sze
miej sce w ku mi te – 80kg, Mi ko łaj
Brzo stow ski dru gie miej sce w ku -
mi te – 75kg, a Mar cin So del trze -
cie miej sce w ku mi te – 75kg.
W ry wa li za cji ju nio rów świet nie
spi sa ła się Va nes sa Goj, pierw sza
w ka ta i trze cie miej sce w ku mi -
te – 55kg. KP

W SKRÓCIE

Brąz hokeistów
Hokeiści UKS Zagłębie brązowymi medalistami Mistrzostw Polski Juniorów.
W meczu o trzecie miejsce zespół Grzegorza Klicha pokonał 4: 3 TMH Polonię
Bytom. Najlepszym obrońcą turnieju wybrano gracza Zagłębia, Adriana
Duszaka.

I po awansie…
Niestety, hokejowe Zagłębie marzenia o grze w ekstralidze musi odłożyć
na kolejny sezon. Sosnowiczanie w finale play-off I ligi ulegli w rywalizacji
do czterech zwycięstw ekipie z Torunia. Nasz zespół odniósł tylko jedno
zwycięstwo.

Puchar i bilet na mistrzostwa świata
W Skierniewicach odbył się IV Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Świetny start zanotowała Klaudia Poszwa, reprezentująca Stowarzyszenie
Centrum Formy Dąbrowa Górnicza. W kategorii do 57 kg juniorek do lat 18
według punktacji Wilks’a wywalczyła złoto, a w kategorii seniorek do 52 kg
srebro. W klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę w stawce 85 startujących
uplasowała się na wysokim ósmym miejscu. Tym samym otrzymała nominację
do kadry na Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym Klasycznym, które
odbędą się w kanadyjskim Calgary. KP

Grad medali karateków

arc Sosnow
iecki Klub Karate

arc Zagłębiowski Klub Szermierczy 

Zmarł Hen ryk War dach

Podium dla młodzieżowców
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c 
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Klimontowskie kapliczki słupowe

źródło: w
w

w.klim
ontow.na12.pl

reklama

Po cho dzą z od le głych cza sów, lecz
są do sie bie bar dzo po dob ne.
Trwa le wro sły w zie mię, na któ rej
sto ją. Skła nia ją do za du my
nad nie po zba wio nym cier pie nia
czło wie czym lo sem. Ni czym nie -
biań skie an te ny kie ru ją na sze mo -
dli twy ku Stwór cy. Ko ją ból i da ją
na dzie ję.

„BO ŻA MĘ KA”
Strze że daw ne go trak tu pro wa -
dzą ce go z kli mon tow skie go
dwo ru do Bro wa ru. Dzi siaj uli ca
ta no si imię Jó ze fa Igna ce go
Kra szew skie go. Ka plicz ka swą
nie po spo li tą bry łą przy cią ga
uwa gę. W oczy ja ko pierw sze
rzu ca ją się dwie da ty: „1746”
i „1925”. Star sza z nich za pew ne
na wią zu je do po cząt ków te go
miej sca kul tu. Naj praw do po dob -
niej pier wot nie stał w tym miej -
scu drew nia ny krzyż. Do pie ro
w póź niej szym okre sie wznie sio -
no ka plicz kę w for mie, ja ka za -
cho wa ła się do współ cze snych
nam cza sów. Co do da ty „1925”
to czę sto by wa ona łą czo na z ro -
kiem bu do wy. Jest to jed nak za -
sta na wia ją ce, gdyż na ar chi wal -
nej fo to gra fii próż no szu kać ja -
kich kol wiek na pi sów. Mo że ka -
plicz ka zo sta ła zbu do wa -
na przed 1925 ro kiem, a mo że
po pro stu obie da ty po ja wi ły się
pod czas re mon tu w la tach póź -
niej szych? Nie bez zna cze nia jest
rów nież to, co wi dzi my w tle fo -
to gra fii. Znaj du je się tam wie ża
szy bu „Ju liusz” oraz ko min elek -
trow ni ko pal ni „Ju liusz”. Nie co
po pra wej wi docz na jest tak że
wie ża szy bu „Ka rol”. Na zdję ciu
jest ona w trak cie wzno sze nia
bądź po sia da jesz cze sta rą, drew -
nia ną kon struk cję obu do wy. Być
mo że te szcze gó ły po zwo lą
w przy szło ści usta lić przy bli żo ną
da tę wy ko na nia te go ar cy in te re -
su ją ce go zdję cia.

W gór nej czę ści bu dow li znaj -
du ją się czte ry ni sze, w któ rych
umiesz czo no fi gu ry Naj święt szej
Ma rii Pan ny Nie po ka la nie Po czę -
tej. Dol ną część za miesz ku je fi gu -
ra świę tej Bar ba ry – pa tron ki m. in.
gór ni ków, hut ni ków, ma ry na rzy,
ry ba ków, żoł nie rzy. Za pew ne sil ne
tra dy cje gór ni cze kli mon to wian

spra wi ły, że fi gu ra świę tej zna la zła
tu taj swe lo kum.

Daw niej od pra wia no pod ka -
plicz ką na bo żeń stwa ża łob ne
i mo dlo no się w in ten cji zmar łych.
Być mo że smut ne sko ja rze nia
spra wi ły, że za czę to na zy wać ją
„Bo żą Mę ką”. Po śród daw nych
miesz kań ców Kli mon to wa te ren
wo kół niej uzna wa ny był za miej -
sce na wie dzo ne… Dzi siaj oko li ca
wy da je się nad wy raz bez piecz -
na i nic nie za kłó ca spo ko ju prze -
chod nia prze my ka ją ce go tuż
obok, na wet póź no wie czo ro wą
po rą.

KA PLICZ KA „OŚWIĘ CIM SKA”
Po dob nie jak w przy pad ku „Bo -
żej Mę ki” pro to pla stą ka plicz ki
był krzyż. Upa mięt niał on za mor -
do wa nych w obo zie kon cen tra -
cyj nym Au schwitz -Bir ke nau. Zo -
stał po świę co ny 15 wrze -
śnia 1946 ro ku. Pier wot nie znaj -
do wał się przy zbie gu daw nych
ulic 1 Ma ja i Bro war nej. Zo stał
po sta wio ny dzię ki ini cja ty wie pa -
ni Fran cisz ki Klich, któ ra za da ła
so bie spo ro tru du, by przy wieść
na na ten cel zie mię z te re nu obo -
zu za gła dy.

W związ ku z bu do wą tra sy
szyb kie go ru chu (obec nie S1)
pod ję to de cy zję o prze nie sie niu
krzy ża w in ne miej sce. Jed no cze -
śnie po ja wił się po mysł, aby za -
stą pić go ce gla ną ka plicz ką. Tak
też uczy nio no. Głów nym mo to -
rem przed się wzię cia był ks. Sta -
ni sław Sa po ta – pro boszcz pa ra -
fii Chry stu sa Kró la. Pra ce bu -
dow la ne wy ko nał Jan Imie la.
Pro jekt ka plicz ki opie rał się
na for mie wspo mnia nej wcze -
śniej „Bo żej Mę ki”. Rów nież i tu -
taj znaj dzie my fi gu ry Naj święt -
szej Ma rii Pan ny Nie po ka la nie
Po czę tej, a tak że fi gu ry Je zu sa ja -
ko mło dzień ca oraz Je zu sa z go -
re ją cym ser cem. Sym bo li ka łą -
czą ca te dwa miej sca kul tu jest
bar dzo wy mow na.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.
Podczas pracy nad tekstem korzystałem z książki:
Ilona Gajda, Jarosław Sobaszek „Kapliczki
i krzyże przydrożne Sosnowca”, Sosnowiec 2003
oraz z informacji uzyskanych od Państwa
Niechciał. 

Fotografia archiwalna „Bożej Męki”.

Kapliczka „Oświęcimska” znajduje się
przy skrzyżowaniu ulicy Majora Henryka
Dobrzańskiego-Hubala z ulicą Generała Franciszka
Kleeberga.

Kapliczka jako ołtarz przygotowany do uroczystości
Bożego Ciała w 2017 roku.

W porównaniu ze zdjęciem archiwalnym otoczenie kapliczki
zmieniło się nie do poznania.

reklama
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JUBILACI

Teresa i Karol Boba
Elżbieta i Jan Bomba
Zofia i Jan Chlebowscy
Helena i Mieczysław Dudek
Wiesława i Michał Hasiak
Wanda i Andrzej Klimasara
Barbara i Ryszard Kocot
Elżbieta i Franciszek Oleksy
Zofia i Edmund Pachuccy
Halina i Janusz Pruszyńscy

Weronika i Józef Merta
Janina i Czesław Radiusz
Ewa i Henryk i Rak
Zofia i Jan Rak
Danuta i Janusz Szczerba
Teresa i Zdzisław Seliga
Monika i Jerzy Sikora
Zofia i Stanisław Wielgus
Ewa i Waldemar Ziaja
Grażyna i Andrzej Żelazny
Zofia i Jerzy Żurek

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

2 marca w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 60- i 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak, zastępca
prezydenta masta Sosnowca, Zbigniew Byszewski, sekretarz miasta, Grzegorz Frugalski oraz zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz.    

60-lecie Pożycia Małżeńskiego
obchodzili Państwo:
Barbara i  Zygmunt Bednarscy
Irena i Sylwester Sakłak
Natalia i Zygmunt Chabior  
Helena i Józef Ochenduszko
Katarzyna i Alfred Tomala
Janina i Stanisław Śliwka
Alina i Kazimierz Wyrozumscy
Stefania i Jan Czarneccy
Janina i Józef Krzan
Czesława i Edward Rzońca
Zofia i Zdzisław Krotla
Jadwiga i Wiktor Rogozińscy
Barbara i Jan Kołacz
Lesława i Tadeusz Głowania
Janina i Stanisław Piwowarczyk

JUBILATKA
Pani Maria Stępińska urodziła się 11 marca 1918 roku
w Igołomii. Tuż po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości rodzina przeprowadziła się
do Sosnowca, skąd pochodził ojciec stulatki. Ojciec
pani Marii zmarł, gdy ona miała 2,5 roku i była
wychowywana przez matkę. Zaraz po II wojnie
światowej pracowała w Urzędzie Skarbowym
w Sosnowcu do połowy lat 50-tych. Następnie
do końca lat 70-tych pracowała w Hucie Cedlera, skąd
odeszła na emeryturę. Od roku 1977 jest wdową. Ma
dwójkę dzieci: syna Jacka i córkę Dorotę. 
Z okazji 100. rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce
nagrodę jubileuszową wręczyli oraz życzenia złożyli:
sekretarz miasta Sosnowca, Grzegorz Frugalski oraz
zastępca kierownika USC, Maciej Maziarz. 
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Szanownym
Jubilatom  

dużo zdrowia
i radości 
na dalsze 
lata życia 

życzy Redakcja
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – wcięcie w tekście, 5 – kierunek w sztuce

zapoczątkowany przez Picassa, 8 – papier wartościowy, 

9 – tworzywo sztuczne z kauczuku, 10 – ubikacja dziecka,

11 – główna tętnica, 12 – miłośnik, 14 – mały flet o wysokiej

skali dźwięków, 16 – autor wiersza „Między nami nic nie

było”, 17 – przedstawiciel społeczeństwa  w sądzie, 

19 – zaliczka, 21 – od Uralu po Kamczatkę, 22 – na

pięciolinii, 25 – rysunek na ciele, 28 – poetycko nazywana

Albionem, 29 – ciastko z kremem, 30 – państwo Żydów, 

32 – płaksa, 34 – elektroda dodatnia, 35 – cyrkowy

czworokąt, 36 – dba o formę drużyny, 37 – życiowe motto,

38 – w kłosie, 39 – kość w kolanie.

Pionowo: 1 – alfabet, 2 – oczko w grze, 3 – ajer, 4 – straż,

obstawa, 5 – na drugie śniadanie, 6 – na nóżce dziecka, 

7 – w ręku wokalisty, 13 – agent reprezentujący firmę, 

15 – zajmuje się ptakami, 18 – ojczyzna Odyseusza, 

20 – wzór, prawidło, 23 – atrakcja klubu nocnego, 

24 – przyjmuje masę forsy, 26 – dawniej miało duszę, 

27 – sól kwasu fosforowego, 28 – eksploatuje statek, 

31 – jednostka natężenia, 33 – angielskie dodawane do

potraw. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 3 /2018, PAULINA MŁYNARSKA – REBEL 
Na gro dy otrzy mu ją: Dorota Dudek z Sosnowca, Stanisław Bielawski z Mysłowic oraz Mateusz Foltyn z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. 

 

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 266 37 83

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  4/2018

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które
prosimy przesyłać do 25 kwietnia  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. 13.00
i 18.00 wy świe tla ne bę dą pol skie
fil my w ra mach ogól no pol skie go
pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”.
Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu -
blicz no ści do stęp do no wych i do -
ce nia nych pol skich fil mów. Głów -
ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są
Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz
Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go wraz z ca łą sie -
cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt
skie ro wa ny jest do wszyst kich,
któ rzy ko cha ją pol skie fil my
i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd -
nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra -
mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu -
ją je dy nie 10 zł. Wię cej na:
www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DUŻYM EKRANIE
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
5 kwietnia „Cicha noc”
12 kwietnia „Dzikie róże”
19 kwietnia „Pewnego razu
w listopadzie”
26 kwietnia „Happy Olo”

Dla naszych Czytelników mamy
do rozdania podwójne
zaproszenie na każdy z seansów
w ramach programu „Kultura
Dostępna” w kinach, do odbioru
w naszej redakcji.

Po li cja znaj du je w par ku cia ło na uczy ciel ki.
Je dy nym śla dem, ja ki za bój ca po zo sta wia
na miej scu zbrod ni, jest mo tyl, wci śnię ty
do kie sze ni płasz cza ofia ry. Spra wą kie ru je do -
świad czo ny śled czy Adam Ber ger. Za czy na się
wy ścig z cza sem, w któ rym ce ną za błę dy
i nad mier nie roz ro śnię te am bi cje jest ludz kie
ży cie. 21 mar ca mia ła miej sce pre mie ra ab sor -
bu ją ce go „Umwel tu” so sno wi cza ni na Prze my -
sła wa Żar skie go.

Mia stem wstrzą sa ją ko lej ne za bój stwa, któ -
re od ci ska ją sil ne pięt no na ży ciu mło de go le -
ka rza To ma sza Wit kow skie go. Wpro wa dza ją
cha os w je go upo rząd ko wa ny świat i spra wia -
ją, że Wit kow ski ob se syj nie dą ży do po zna nia
praw dy. Nie uchwyt ny mor der ca wcie la w ży -
cie plan, któ re go re ali za cja wy ma ga ofiar,
w któ rym rze czy wi stość prze pla ta się z re tro -
spek cja mi i trud no od róż nić ja wę od snu. Gi ną
ko lej ne oso by, a ele men ty ukła dan ki wciąż
do sie bie nie pa su ją. Ko mi sarz Adam Ber ger

mu si się zmie rzyć z nie zwy kle prze bie głym
i bu dzą cym gro zę psy cho pa tą. Czas ucie ka.
Kto pierw szy zdo ła do trzeć do praw dy?

„Umwelt” już od pierw szych stron przy pra -
wia o gwał tow ne bi cie ser ca i wzbu dza ogrom -
ne emo cje. Ten ra so wy thril ler psy cho lo gicz ny

wy peł nia ją so czy ste opi sy zbrod ni, mrocz -
na at mos fe ra i ha lu cy na cje. Po nad prze cięt nie
in te li gent ny se ryj ny mor der ca i je go za bu rze -
nia oso bo wo ści przy wo łu ją sko ja rze nia z bo -
ha te ra mi „Se kret ne go okna” i „Mil cze nia
owiec”. Prze my sław Żar ski spraw nie i pew nie
kre śli por tre ty psy cho lo gicz ne po sta ci.
„Umwelt” to fa scy nu ją ca opo wieść o mrocz nej
stro nie ludz kiej na tu ry, któ ra ujaw nia się po za -
pad nię ciu zmro ku. To książ ka, któ ra trzy ma
w nie pew no ści aż do chwi li dra ma tycz nej kon -
fron ta cji.

Prze my sław Żar ski  jest ab sol wen tem
Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach. Dzien ni karz i spe -
cja li sta ds. mar ke tin gu, od kil ku lat pra cu je
w biu rze pra so wym. Pry wat nie mi ło śnik
roc ko wych brzmień, gór skich szla ków i ko -
szy ków ki. Naj le piej wy po czy wa przy bo ku
żo ny i cór ki. „Umwelt” to je go li te rac ki de -
biut. KP

Mło dy męż czy zna z po wo du
„za ist nia łej sy tu acji” szu ka no -
we go do mu dla swo je go ko ta.
Od wie dza w tym ce lu przy ja -
ciół w róż nych czę ściach kra ju.
Re al na po dróż za mie nia się
w po dróż do świa ta wspo -
mnień. Opo wieść, peł na psy -
cho lo gicz nych ob ser wa cji do -
ty czą cych, za rów no lu dzi, jak
i zwie rząt, jest rów nież hi sto rią
mi ło ści czło wie ka i ko ta. Ży cie
jest po dró żą – za uwa ża
kot – a każ dej po dró ży to wa -
rzy szą po że gna nia. Książ ka wzru sza i przy wra ca wia rę
w mi łość. 

Nie tyl ko dla wła ści cie li czwo ro no gów.
Da ta wy da nia: 5 kwie cień 2018 r.

Hiro Arikawa

Kroniki kota podróżnika
(Wyd. Prószyński i S-ka)

Nad szedł dzień ślu bu Zoe. Ma wyjść
za Ja mie go, mi łość swo je go ży cia.
Na gle dzwo ni te le fon i Zoe do wia du -
je się o aresz to wa niu mat ki, z któ rą
przed la ty ze rwa ła kon takt. Jak ma po -
stą pić w tej sy tu acji? Rzu cić wszyst ko
i po spie szyć z po mo cą? Czy mo że
uda wać, że spra wa jej nie do ty czy?
Mat ka po wra ca do jej ży cia, lecz co raz
mniej przy po mi na tę oso bę, któ rą pa -
mię ta Zoe. Cho ro ba po stę pu je nie ubła -
ga nie i Gi na z dnia na dzień tra ci pa mięć. Zoe po now nie mu -
si się zmie rzyć z trau ma tycz ny mi wy da rze nia mi sprzed lat
i od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy po tra fi te go do ko nać.
„Ży cie bez cie bie” to przej mu ją ca opo wieść o si le prze szło -
ści i wła dzy, ja ką ma ona nad ludź mi. To rów nież hi sto ria
o przy szło ści i moż li wo ściach, któ re nam da je.
Da ta wy da nia: 10 kwie cień 2018 r.

Katie Marsh

Życie bez ciebie
(Wyd. Prószyński i S-ka)

An na pro wa dzi usta bi li zo wa ne
ży cie na ukow ca u bo ku swe go
mę ża To ma sza, któ ry jest udzia -
łow cem w ro dzin nej kan ce la rii
no ta rial nej.
Bar ba ra zma ga się z tru da mi ży -
cia i wiecz ną nie obec no ścią w do -
mu mę ża Mar ka – żoł nie rza re ali -
zu ją ce go się na afgań skich mi -
sjach woj sko wych.
Oba na po zór do bre mał żeń stwa
tra pią pro ble my. W mia rę upły wu
lat ko bie ty zda ją so bie spra wę, że nie są szczę śli we
w związ kach – i każ da na swój spo sób pró bu je wyjść z im -
pa su. Po moc ną dłoń po da je im… mi łość. Ile war to dla niej
po świę cić? Jak skoń czy się ba ta lia bo ha te rek o szczę ście?
Czy los oka że się dla nich ła ska wy?
Da ta wy da nia: 17 kwie cień 2018 r.

Anna Karpińska

Nie zabijaj tej miłości
(Wyd. Prószyński i S-ka)

Kulturalne czwartki
w kinie „Helios”

Fragment książki: „Chłonęła
strach wszystkimi porami w
skórze, modliła się, żeby to był
sen, upiorny sen…Wreszcie
tłusta plama cienia przysłoniła
odbitą w kałuży replikę księżyca.
To nic nie znaczy. To wytwór
mojej wyobraźni – wmawiała
sobie. Biegła na oślep, aż
potknęła się o ukruszony
fragment chodnika. Starała się
utrzymać równowagę, wykręciła
stopę, jednak siła rozpędu, jak
sprawny zapaśnik, ściągnęła ją
do parteru. Zawyła z bólu. – Czy
ktoś tu jest? – spróbowała
wrzasnąć. Z jej ust wydobył się
tylko cichy szept. Nic. Żadnej
reakcji. Przełknęła ślinę, czuła w
gardle żrącą substancję”.

Debiut literacki sosnowiczanina
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HO RO SKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Święta
zapowiadają się wyjątkowo rodzinnie. Nie
zabraknie czasu na wspominki
z przeszłości, jak i snucie planów
na przyszłość. Pamiętaj jednak, że nie
wszystkie plany uda się zrealizować.
Postaraj się być zatem oszczędna
w obietnicach. W tym miesiącu zabraknie
czasu na randkowanie. Nie martw się
jednak, na wszystko przyjdzie
odpowiednia pora. 
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
postaraj się niczego nie planować.
Najprawdopodobniej i tak musiałabyś
na ostatnią chwilę wszystko zmieniać, więc
lepiej się na nic nie nastawiać, zamiast
później rozczarować. Święta upłyną
w miłej atmosferze. Zamiast spędzać czas
przy stole, wykorzystaj wiosenną pogodę
i wybierzcie się całą rodziną na długi
spacer. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Niestety,
przekonasz się, że odkładanie porządków
przed świętami na ostatnią chwilę to
bardzo zły pomysł. Niespodziewanie
odwiedzi Cię dalsza rodzina i będziesz
musiała ich ugościć przez dłuższy czas.
Samotne bliźnięta powinny być teraz
bardzo ostrożne. Pod żadnym pozorem nie
daj się namówić nowo poznanemu
mężczyźnie na wspólny biznes.
RAK (22.06. – 22.07.) – Jeśli wciąż nie
masz planów na świąteczny weekend, to
świetna okazja, by zaplanować rodzinny
wyjazd last minute. Pakuj walizki i nie
wahaj się wyjechać na urlop w ciepłe kraje.
Ciepły klimat wszystkim wam poprawi
humory oraz doda energii na dalsze
działania. Wykorzystaj urlop w 100 proc.,
bo koniec miesiąca zapowiada się bardzo
pracowicie. Przy odrobinie starań czeka Cię
jednak awans i duża podwyżka.
LEW (23.07. – 23.08.) – Święta w tym roku
upłyną wyjątkowo szybko i bez zbędnego
przesiadywania u rodziny, co oznacza, że
nie będzie tak źle jak zawsze! Przez cały
miesiąc będziesz wyjątkowo wypoczęta
i pełna energii. Wykorzystaj to w stu
procentach, bo nie wiadomo, jak długo
potrwa taki stan. Samotne lwy będą
cieszyć się dużym zainteresowaniem,
szczególnie raków i bliźniąt. Nie wymagaj
jednak zbyt wiele od nowej znajomości.
PANNA (24.08. – 22.09.) – Po długim
lenistwie pora na powrót
do rzeczywistości. Jeśli uważasz, że nie
rozwijasz się zawodowo, pomyśl
nad zmianą pracy. Wiosna to świetny czas
na zmiany. Samotne panny powinny dać
sobie chwilę odpoczynku od szukania
drugiej połówki na siłę. Przyznaj szczerze,
kiedy to Ty byłaś zaproszona na randkę,
bez wychodzenia z inicjatywą? 
WAGA (23.09. – 22.10.) – Święta nie
wypadną w tym roku najlepiej, a to
wszystko przez to, że masz zbyt duże
oczekiwania. Postaraj się do życia
podchodzić z wielkim dystansem,
a odkryjesz wówczas jego prawdziwe
uroki! Pod koniec miesiąca szykuje się
wspaniały wyjazd. Pomyśl nad kupnem
nowego aparatu fotograficznego, by móc
uwiecznić tę wspaniałą przygodę. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Początek
miesiąca przyniesie pasmo złych
wiadomości. Postaraj się jednak nie
popadać w histerię i spokojnie zastanowić
się nad rozwiązaniem największych
problemów. Otrzymasz wielkie wsparcie
od rodziny i wszystko powinno skończyć
się dobrze, na ile to możliwe. Samotne
skorpiony miłosne łowy powinny odłożyć
przynajmniej do maja. Teraz los nie szykuje
dla Ciebie żadnych zmian. 
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Wraz
z wiosną nowa miłość wciąż będzie
rozkwitać w Twym sercu. Pora pomyśleć
nad wspólną przyszłością. Nie wybiegaj
jednak zbyt daleko naprzód. Na początek
wystarczy wspólny urlop z daleka
od codzienności. Twoja kariera będzie
rozwijać się dalej bardzo obiecująco.
Uważaj, by jednak nie przesadzić
z nadgodzinami, bo koledzy z pracy nie
będą zadowoleni z Twojej nadgorliwości. 
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Natłok
obowiązków służbowych powoli zaczyna
Cię przytłaczać. Nie bój się powiedzieć
o tym przełożonym. Na podwyżkę nie
masz co liczyć, ale na odciążenie
z obowiązków owszem. Zapowiada się
świetny okres dla samotnych koziorożców.
Korzystaj z tego i ciesz się życiem. Zwracaj
uwagę na charakter partnera, a nie tylko
na jego wygląd.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Wielkanoc
upłynie wyjątkowo rodzinnie i przyjemnie.
Długie siedzenie przy stole, niestety,
będzie miało też swoje minusy. Pomyśl
nad porządną dietą, aby do wakacji móc
się cieszyć dawną figurą. Samotne wodniki
czeka wiele miłosnych przygód, ale
i rozczarowań. Przygotuj się, na ile to
możliwe, na poważną huśtawkę
uczuciową. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Zadbaj o to, by
w święta spędzić dużo czasu z rodziną.
W kolejnych tygodniach czeka Cię bowiem
dużo pracy i wasze relacje z pewnością się
rozluźnią. Pod koniec miesiąca wreszcie
ujrzysz światełko w tunelu w kwestii
wyjścia z długów. Nie nastawiaj się jednak
na bogaty urlop w tym roku. Pomyśl raczej
o dodatkowym zajęciu.  red

KINOreklama

RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC
30.03-05.04.2018 r.

KINO W NIEDZIELE (01.04.2018 r.)
NIECZYNNE

KINO KONESERA:
„KSZTAŁT WODY” WYŁĄCZNIE
W PONIEDZIAŁEK
Dramat/Fantasy/Przygodowy,, Od lat:15,
USA, 2018, 119 min GODZ. 18:30
KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„CICHA NOC” GODZ. 13:00 i 18:00
Komedia/Obyczajowy, Od lat:13,
Polska, 2017, 100 min
PRZEDPREMIERA:
„MARIA MAGDALENA” 10:45*, 15:30**,
16:00***, 18:00****
Dramat, Od lat:10, Wlk. Brytania, 2018, 120 min
* wyłącznie w śr. i czw.
** wyłącznie w czw.
*** wyłącznie w pon. i śr.
**** wyłącznie w śr.
„LUIS I OBCY” 10:00*, 10:30**, 13:30*, 16:00**

Animacja, Od lat:b. o., Niemcy / Luksemburg /
Dania, 2018, 80 min
* wyłącznie w poni. i wt.
** wyłącznie w śr. i czw.
„PIOTRUŚ KRÓLIK” 10:30*, 17:15*
Animacja, Od lat:b. o., Australia / USA / Wlk.
Brytania, 2018, 93 min
* wyłącznie w pon. i wt.
„PITBULL. OSTATNI PIES”
10:15*, 10:45**, 13:00*, 13:15***, 
Akcja /Kryminał, Od lat:15, Polska, 2018, 120
min 15:45****, 18:30*****, 21:15****** 
* wyłącznie w pt. i sob.
** wyłącznie w pon. i wt.
*** wyłącznie w śr. i czw.
**** wyłącznie w pt., sb. i śrr
***** z wyjątkiem nd. pon.
****** z wyjątkiem nd.
„WIECZÓR GIER” 14:30*
Komedia, Od lat:15, USA, 2018, 93 min
* wyłącznie w pt. i sob.
„NIEZNAJOMI:OFIAROWANIE” 22:00
Horror, Od lat:15, USA, 2018, 85 min
* wyłącznie w pt. i sob.
„KOBIETA SUKCESU” 15:30*, 16:30**,
18:00***, 20:30****
Komedia romantyczna, Od lat:15,

Polska, 2018, 105 min 
* z wyjątkiem nd., śr. i czw.
** wyłącznie w śr. i czw.
*** wyłącznie w pt. i sob.
**** z wyjątkiem nd., pon. i wt.
DLA DZIECI:
„GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH
KRASNALI” 10:00*, 10:15**, 10:30***, 12:30**, 
Animacja, Od lat:b. o,. USA / Wlk. Brytania, 2018
12:45***, 15:00****, 17:30*** 
* wyłącznie w śr. i czw. 
** wyłącznie w pon. i wt.
*** wyłącznie w pt. i sob.
**** z wyjątkiem pt., sob. i nd.
„JASKINIOWIEC” 13:30* 
Animacja, Od lat:7, Wlk.
Brytania/Francja, 2018, 89 min
* wyłącznie w pt. i sob.

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 – kwiecień  2018
04 Śr Dzień Teatromana 
05 Czw 19:00 Wojna światów/ H. G. Wells 
06 Pt 19:00 Dobry wojak Szwejk / J. Haszek 
07 Sb 18:00 Historie łóżkowe / N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
08 Nd 18:00 Historie łóżkowe / N. Foster/ gościnnie
Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
10 Wt 10:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
11 Śr 09:00 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
11 Śr 10:30 Jaś i Małgosia / bracia Grimm/
gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy 
12 Czw 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti 
13 Pt 19:00 Pomoc domowa / M. Camoletti 
14 Sb 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 
15 Nd 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti 

17 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza /
L. M. Montgomery
18 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
19 Czw 10:00 Szewczyk Dratewka/ M. Kownacka
19 Czw 19:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon 
20 Pt 19:00 Prezent urodzinowy / R. Hawdon 
21 Sb 18:00 Pomoc domowa / M. Camoletti 
22 Nd 18:00 Pomoc domowa / M. Camoletti 
24 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
25 Śr 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
26 Czw 10:00 Wróg – instrukcja obsługi /
D. Cali, S. Bloch
28 Sb 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak 
29 Nd 18:00 Koń, kobieta i kanarek / T. Śpiewak

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 4
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 4 PODWÓJNE ZAPROSZENIA: 
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wojna światów” w dniu 5.04.2018 r.

(czwartek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Dobry wojak Szwejk” w dniu 6.04.2018 r.

(piątek) godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek” w dniu 28.04.2018 r.

(sobota) godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Koń, kobieta i kanarek” w dniu 29.04.2018 r.

(niedziela) godz. 18.00

Dotknij teatru w Teatrze Zagłębia Nie taki głupi Szwejk, jak… udaje 

3K, czyli koń,
kobieta
i kanarek

Mig zaśpiewa największe hity 

Mocny człowiek w „Muzie” 

Z oka zji Mię dzy na ro do we go
Dnia Te atru w tym ro ku Te atr Za -
głę bia w ra mach or ga ni zo wa ne go
cy klicz nie ogól no pol skie go pro -
jek tu „Do tknij Te atru” przy go to -
wał dwie pro po zy cje dla wi dzów.
Już 5 kwiet nia po spek ta klu „Woj -
na świa tów” od bę dą się warsz ta ty
„Woj na świa tów – co się dzie je
po koń cu świa ta”. – Pod czas
warsz ta tów bę dzie my się za sta na -
wiać, jak mógł by wy glą dać no wy
świat. W ja ki spo sób to, cze go
ludz kość do wie dzia ła się o so bie,
cze go na uczy ła się w cza sie woj -
ny, wpły nie na obo wią zu ją ce
w nim za sa dy. Wspól nie bę dzie -
my za sta na wiać się, ja kie prze pi -
sy i ja kie pra wo po win no obo wią -
zy wać w świe cie, w któ rym
wszyst ko za czy na się od no -
wa – mó wi pro wa dzą ca warsz ta ty

Ka ta rzy na Nie dur ny. W spo tka -
niu mo gą wziąć udział wszy scy
za in te re so wa ni wi dzo wie, któ rzy
wi dzie li spek takl. Nie trze ba
wcze śniej zgła szać chę ci uczest -
nic twa. 

Ko lej ne warsz ta ty, tym ra zem
na te mat pi sa nia mo no lo gów, są za -
pla no wa ne na 14 kwiet nia o godz.
16.00. Uczest ni cy bę dą mie li oka -
zję zre kon stru ować swo je co dzien -
ne po dró że – z do mu do szko ły,
pra cy, skle pu – od kryć w nich po -
ten cjał opo wie ści i utrwa lić w for -
mie mo no lo gów te atral nych.
Warsz ta ty są prze zna czo ne dla
osób po wy żej16. ro ku ży cia. Licz -
ba miejsc jest ogra ni czo na, a za pi -
sy przyj mu je Biu ro Ob słu gi Wi -
dzów, tel. 32 266 11 27, e -ma il:
bow@te atrza gle bia.pl. Koszt
warsz ta tów to 5 zł. SK

Te atr Za głę bia za pra sza już 6 kwiet nia na spo tka nie
z kla sy ką li te ra tu ry, hu mo ry stycz ną po wie ścią Ja ro -
sła wa Hasz ka o do brym wo ja ku, któ ry wca le nie jest
tak… głu pi, jak mo że się wy da wać. 

Pu cu ło wa te ob li cze, pro sto dusz ne uspo so bie nie
i iry tu ją ce ga dul stwo to je go zna ki roz po znaw cze.
Nad gor li wie i po słusz nie wy ko nu je wszyst kie po le -

ce nia, ale każ dy kto miał z nim do czy nie nia, wie, że
je go obec ność zwia stu je kło po ty. Zmu szo ny
do udzia łu w woj nie, któ rej nie ak cep tu je, z miej sca
znaj du je spo sób, jak się przed nią obro nić. Z miej sca
uda wać idio tę, no to rycz nie! Na spek takl 6 kwiet nia
obo wią zu ją bi le ty w pro mo cyj nej ce nie 25 zł. Spek -
takl roz pocz nie się o godz. 19.00. SK

Je den z od no szą cych naj -
więk sze suk ce sy spek ta kli,
czy li „Koń, ko bie ta i ka na -
rek”, któ ry zdo był Laur Kon -
ra da na Fe sti wa lu In ter pre ta -
cje w 2014 ro ku oraz ty tuł
Naj lep sze go Przed sta wie nia
Te le wi zyj ne go Fe sti wa lu Te -
atrów Pol ski, zo sta nie wy sta -
wio ny na sce nie Te atru Za -
głę bia już 28 i 29 kwiet nia. 

Re ali za to rzy To masz
Śpie wak i Re mi giusz Brzyk
opo wia da ją hi sto rię pa triar -
chal nej, gór ni czej ro dzi ny
i two rzą współ cze sną przy -
po wieść o prze mo cy wo bec
ko biet i ich ogra ni czo nym
pra wie do prze rwa nia nie -
chcia nej cią ży. Ty tuł sztu ki
na wią zu je do roz po rzą dzeń,
na mo cy któ rych w la tach
pięć dzie sią tych wpro wa -
dzo no w ko pal niach za kaz
pra cy pod zie mią ko biet, ko -
ni i ka nar ków. Spek ta kle
roz pocz ną się o godz. 18.00.
Bi le ty są w ce nie 40 zł. SK

Ze spół Mig wy stą pi w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za” już 14 kwiet -
nia. Gru pę two rzy czwór ka ro dzeń stwa: Do ro ta, Ma rek, Krzy siek i Sła wek
Gwiaz dow scy. Za ofi cjal ną da tę po wsta nia ze spo łu uzna je się rok 2000, kie dy
to uka za ła się pierw sza au tor ska pio sen ka „Czy to praw da”. Od tam tej po ry ze -
spół ca ły czas kon cer tu je i od no si ko lej ne suk ce sy. W 2015 r. for ma cja wy gra -
ła Ogól no pol ski Po lo Hit Fe sti wal Szcze ci nek z utwo rem „Wy ma rzo na”, a ten
utwór osią gnął wy nik pra wie 80 mln wy świe tleń na ka na le YouTu be. Ko lej ne
wy da ne utwo ry osią gnę ły w su mie po nad 250 mln od słon. Kon cert roz pocz -
nie się o godz. 19.00.  Bi le ty w ce nie 28 zł, 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

Wy da rze nie fil mo wo -mu zycz ne, czy li
ob raz za ty tu ło wa ny „Moc ny czło -
wiek” wraz z kon cer tem ze spo łu
AKU RAT od bę dzie się 5 kwiet nia
w Sa li Wi do wi sko wo -Kon cer to wej
„Mu za”. Film wy re ży se ro wał Hen ryk
Sza ro, a sce na riusz na pi sa li Je rzy
Braun i Hen ryk Sza ro. W skró cie
„Moc ny czło wiek” to hi sto ria Hen ry -
ka Bie lec kie go (Gre go ri Chma ra),
dzien ni ka rza, a jed no cze śnie po cząt -
ku ją ce go pi sa rza, któ ry ob se syj nie
ma rzy o sła wie i bo gac twie. Brak ta -
len tu i twór czej we ny sto ją jed nak
na prze szko dzie je go pi sar skiej ka rie -
ry. Po sta na wia więc za mor do wać swo -

je go przy ja cie la Je rze go Gór skie go
(Ar tur So cha), cho re go pi sa rza
i ukraść je go rę ko pi sy. Ta kra dzież,
choć przy nie sie mu upra gnio ny roz -
głos i sła wę, to jed nak po cią gnie zaso -
bą ko lej ną tra ge dię. Do fil mu mu zy kę
naży wo bę dzie grał ze spół AKU RAT,
ce nio ny za świet ne kon cer to we show,
ale tak że za in te li gent ne, dow cip ne
i za an ga żo wa ne tek sty. Bi le ty są wce -
nie 10 zł, do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl, wka 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. Wy da rze nie roz pocz nie
się o godz. 18.00. SK

Dwa oryginalne warsztaty proponuje Teatr Zagłębia. 
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