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Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
zmieniło swoją siedzibę i teraz mieści się
przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu. Pacjenci
i podopieczni mają do dyspozycji wygodne sale
i gabinety, przystosowane do terapii indywidualnej
i zbiorowej. Co jednak najważniejsze, mogą liczyć
na profesjonalną pomoc i terapię w walce
z uzależnieniami i słabościami.

Idź na wybory! 
Nie bądź obojętny wobec swojego miasta i regionu.
Twój głos ma znaczenie i może przesądzić, kto
wygra. Na pewno wskaże, w jakim kierunku będzie
rozwijać się twoje rodzinne miasto i województwo
w najbliższych latach. Wybierz mądrze! 
21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów
samorządowych. W Sosnowcu o stanowisko
prezydenta miasta walczy sześciu kandydatów,
a o mandat radnego ubiega się aż 245 kandydatów.
Lokale wyborcze w dniu wyborów będą otwarte
od 7.00 do 21.00. 

Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    październik 2018 Nr 9 (438)   redakcja@kuriermiejski.com.pl   NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za koń czy ły się pra ce przy bu do -
wie no we go pa wi lo nu szpi tal ne -
go w Szpi ta lu Miej skim przy ul.
Ze ga dło wi cza w So snow cu.
W skład trzy kon dy gna cyj ne go
bu dyn ku wcho dzi m. in. blok
ope ra cyj ny i od dział in ten syw nej
opie ki me dycz nej. War tość in we -
sty cji wraz z wy po sa że niem to
po nad 45 mln zł. Je śli wszyst ko
pój dzie zgod nie z pla nem, już 16
paź dzier ni ka, w no wym pa wi lo -
nie, zo sta nie prze pro wa dzo -
na pierw sza ope ra cja.
Pa wi lon no we go blo ku ope ra cyj -
ne go skła da się z trzech kon dy -
gna cji o łącz nej po wierzch ni
użyt ko wej 3 tys. 910 m kw., z któ -
rych pierw sza w po zio mie przy -
zie mia sta no wi za ple cze tech -
nicz ne i in for ma tycz ne. Na par te -
rze znaj du ją się od dział in ten -
syw nej opie ki me dycz nej i sa la
au dio wi zu al na, a na pierw szym
pię trze peł no pro fi lo wy blok ope -
ra cyj ny, po łą czo ny z ist nie ją cym
pię cio kon dy gna cyj nym bu dyn -
kiem łącz ni kiem, któ ry umoż li -
wia bez po śred nią ko mu ni ka cję
z pa wi lo nem ze wszyst kich pię ter
ist nie ją ce go szpi ta la. 

– To in we sty cja, dzię ki któ -
rej  nasz szpi tal bę dzie jed ną
z naj waż niej szych pla có wek
w wo je wódz twie ślą skim. Blok
ope ra cyj ny w no wym obiek cie
szpi ta la po sia da sześć sal ope ra -
cyj nych, de dy ko wa nych dla ta -

kich dzie dzin me dy cy ny jak: chi -
rur gia, or to pe dia, uro lo gia, gi ne -
ko lo gia, oto la ryn go lo gia. Blok
bę dzie speł niał naj wyż sze stan -
dar dy me dycz ne, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem bez pie czeń stwa
pa cjen tów, jak rów nież per so ne -
lu me dycz ne go – pod kre śla Ar tur
No wak, pre zes za rzą du So sno -
wiec kie go Szpi ta la Miej skie -
go Sp. z o.o. – De cy zja o uru cho -
mie niu w so sno wiec kim szpi ta lu
miej skim od dzia łu in ten syw nej
opie ki me dycz nej zwią za na jest
ze znacz nym de fi cy tem te go ty pu
świad czeń na ryn ku ochro ny
zdro wia. Jest to od dział wy ma ga -
ją cy współ pra cy le ka rzy wie lu
spe cja li za cji. W dwu na sto łóż ko -

wym od dzia le znaj dą opie kę naj -
cię żej cho rzy miesz kań cy So -
snow ca i Za głę bia Dą brow skie -
go – do da je pre zes No wak.

Sa le są peł ni zin for ma ty zo wa -
ne. Cy fro wy sprzęt i apa ra tu ra
do dia gno sty ki ob ra zo wej po zwa -
la ją na zwięk sze nie efek tyw no ści
dzia ła nia blo ku ope ra cyj ne go
i wpły ną na kom fort pra cy le ka -
rzy, a tak że skró cą czas ope ra cji.
Do dat ko wo za ku pio no dwa sto ły
ope ra cyj ne, apa ra ty do znie czu le -
nia, dia ter mie, ssa ki, wóz ki
do trans por tu pa cjen ta i wóz ki za -
bie go we, ne ga to sko py oraz spe -
cja li stycz ny sprzęt, słu żą cy
do po szcze gól nych spe cjal no ści
za bie go wych. – Po zo sta ły sprzęt

do no wych po miesz czeń prze nie -
sio ny zo stał ze „sta re go” blo ku
ope ra cyj ne go, po nie waż szpi tal
nie prze rwa nie od kil ku lat uzu -
peł niał bra ki sprzę to we w szpi ta -
lu i po sia da du że za so by no wo -
cze sne go sprzę tu i apa ra tu ry me -
dycz nej – mó wi Ane ta Kaw ka,
dy rek tor tech nicz no -ad mi ni stra -
cyj ny So sno wiec kie go Szpi ta la
Miej skie go.

No wy blok ope ra cyj ny ma za -
pew nić sko or dy no wa ną opie ką
pa cjen tom przed, w trak cie
i po ope ra cji. W tym ce lu uru cho -
mio no sa lę po ope ra cyj ną, gdzie
pa cjen ci w spo ko ju i w wa run -
kach zwięk szo ne go nad zo ru ane -
ste zjo lo gicz ne go mo gą od po czy -

wać po za bie gu i do cho dzić
do sie bie po znie czu le niu ogól -
nym. Sa la po ope ra cyj na to czte ry
sta no wi ska za opa trzo ne w peł ny
mo ni to ring funk cji ży cio wych.
Na wy po sa że niu sa li po ope ra cyj -
nej znaj du ją się rów nież za ku pio -
ny wó zek re ani ma cyj ny, re spi ra -
tor i de fi bry la tor.

– Obec na in fra struk tu ra po -
zwa la na znacz ne zwięk sze nie
licz by za bie gów. Ma my rów nież
na dzie ję, że no we wa run ki pra cy,
ja kie ofe ru je szpi tal, za chę cą ka -
dry me dycz ne do pod ję cia pra cy
w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim. Po dob nie jak w in nych
szpi ta lach, tu taj rów nież bra ku je
le ka rzy, za rów no za bie go wych,

jak i ane ste zjo lo gów, pie lę gnia -
rek in stru men ta riu szek i ane ste -
zjo lo gicz nych. Na sze pie lę gniar -
ki są bar dzo do brze wy szko lo ne,
ale cią gle jest ich za ma ło – do da -
je dy rek tor Kaw ka.

Tym cza sem po trze by zdro wot -
ne miesz kań ców są ogrom -
ne. – Szpi tal le czy głów nie cho -
rych miesz kań ców So snow ca.
W za leż no ści od od dzia łu jest to
od ok. 70 do 80 pro cent. Po zo sta li
pa cjen ci to głów nie miesz kań cy
po zo sta łych miast Za głę bia Dą -
brow skie go, ale le czy my rów nież
miesz kań ców Ja worz na, My sło -
wic, Sie mia no wic Ślą skich i Ka -
to wic. Pa cjen ci chcą się le czyć
w na szym szpi ta lu. Świad czą
o tym ko lej ki do pla no wa nych
przy jęć – pod kre śla pre zes No -
wak.

– To waż ny czas dla wszyst -
kich so sno wi czan i miesz kań -
ców Za głę bia. Za rów no mam tu -
taj na my śli pa cjen tów, jak i per -
so nel szpi ta la. Szpi ta la, któ ry
ca ły czas jest uno wo cze śnia ny
i sta le pod no si ja kość swo ich
usług, a wszyst ko to w tro sce
o pa cjen tów. Co war te pod kre -
śle nia, ca łość in we sty cji zo sta ła
zre ali zo wa na ze środ ków gmi ny
So sno wiec, a więc wła ści cie la
Szpi ta la Miej skie go. Ta in we sty -
cja to do wód na to, jak so sno -
wiec ki sa mo rząd dba o roz wój
pla có wek me dycz nych – mó wi
pre zy dent So snow ca  Ar ka diusz
Chę ciń ski.

Blok operacyjny na miarę XXI wieku
Sosnowiecki Szpital Miejski już po rozbudowie

Inteligentna i bezpłatna aplikacja Vizum już działa! Wszystkie
najważniejsze informacje z Sosnowca znajdziesz na swoim
telefonie. Wiadomości są dostarczane w sześciu kategoriach:
Mieszkaniec Sosnowca (wszystko, co mieszkaniec powinien wiedzieć),
#wSosnowcu (kultura i rozrywka), Sosnowiec #BudujemyDlaWas
(inwestycje), Aktywny Sosnowiec (sport, turystyka i rekreacja),
Obywatelski Sosnowiec (nie bądź bierny – wypowiedz się) 
i Uwaga Sosnowiec! (pilne informacje). 

W kapitalnym stylu rozpoczęły
nowy sezon koszykarki JAS-FBG
Zagłębie. W meczu otwierającym I-
ligowe zmagania pokonały na własnym
parkiecie faworyzowany Good Lood AZS
PK Kraków. – Bijemy się o najwyższe cele,
a więc o awans – zapowiada Marek
Sałata, prezes klubu.str. 13 str. 14str. 2

Artur Nowak, prezes zarządu szpitala, akt erekcyjny na placu budowy bloku operacyjnego uroczyście wmurował 26 lipca
ubiegłego roku. Dzisiaj lekarze przygotowują się do pierwszej operacji w nowym pawilonie.
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MIASTO

Profesjonalna pomoc na wyciągnięcie ręki

Syl wia Ko sman

– Bu dy nek speł nia ocze ki wa nia twór ców
centrum, jak rów nież na szych pa cjen tów
i pod opiecz nych – przy zna je Da mian
Zdra da, kie row nik cen trum. – Nasz za -
kres dzia łal no ści jest bar dzo sze ro ki. Po -
ma ga my za rów no oso bom uza leż nio -
nym od al ko ho lu, jak rów nież od nar ko -
ty ków i od in nych czyn no ści, któ rych
wa chlarz, nie ste ty, ca ły czas się po sze -
rza. Cen trum pro wa dzi psy cho te ra pię dla
ro dzin osób uza leż nio nych, a od nie daw -
na przyj mu je tak że dzie ci i mło dzież. Sa -
ma te ra pia uza leż nień to cy klicz ne spo -
tka nia, czę sto dość in ten syw ne, dwa,
a na wet trzy ra zy w ty go dniu. Cie szy my
się, że te spo tka nia mo gą się od by wać
w tak fan ta stycz nych wa run kach. Jed -
nym z ważnych ele men tów, nad któ rym
pra cu je my z pa cjen ta mi, jest bu do wa po -
czu cia wła snej war to ści. Sa mo to miej -
sce, no we, ład ne, es te tycz ne i prze zna -
czo ne spe cjal nie dla nich, ma tak że spo ry
wy miar lecz ni czy – do da je. 

Cen trum Psy cho te ra pii i Le cze nia
Uza leż nień dzia ła od sa me go ra na,
od godz. 7 do 19, a cza sem na wet
do 20. – Sta ra my się być do stęp ni w go -

dzi nach po po łu dnio wych, by oso by pra -
cu ją ce mia ły moż li wość sko rzy sta nia
z te ra pii – mó wi Da mian Zdra da.  W so -
sno wiec kim cen trum dzia ła ją m. in. po -
rad nie te ra pii uza leż nień od al ko ho lu, są
pro wa dzo ne te ra pie dla ro dzin osób uza -

leż nio nych, funk cjo nu je po rad nia
dla dzie ci i mło dzie ży, jest też od dział
dzien ny uza leż nień od al ko ho lu oraz po -
rad nia psy cho pro fi lak ty ki. Pa cjen ci wal -
czą nie tyl ko z ty po wy mi uza leż nie nia mi,
ta ki mi jak al ko hol, in ter net, seks, je dze -

nie, ale by wa ją tak że oso by, uza leż nio ne
od… ćwi czeń gim na stycz nych. Te raz
ma ją do dys po zy cji wy god ne po miesz -
cze nia do te ra pii gru po wych i in dy wi du -
al nych. W jed nej z sal za in sta lo wa no na -
wet lu stro we nec kie, po to, by stu den ci
czy sta ży ści mo gli ob ser wo wać pro wa -
dzo ne za ję cia.  

Re mont skrzy dła bu dyn ku Szpi ta la
Miej skie go w So snow cu na sie dzi bę cen -
trum uza leż nień kosz to wał oko ło 2,5 mln
zł, z cze go gmi na prze zna czy ła ok. 2,2
mln zł. Ak tu al nie trwa ją ostat nie za ku py
do po sa że nia cen trum, na co mia sto prze -
zna czy ło ko lej ne środ ki w wy so ko ści
ok. 50 tys. zł. 

Cen trum to nie tyl ko wal ka z uza leż -
nie nia mi i te ra pia. – Ma my też pew ną in -
no wa cję – zdra dza Ar tur No wak, pre zes
So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go sp.
z o.o. – Pro wa dzi my tu ho stel. Jest prze -
zna czo ny dla osób, któ re wy szły z uza leż -
nie nia i po szu ku ją pra cy. Zo ba czy my, jak
ten pro jekt się roz wi nie i czy przy nie sie
po żą da ne efek ty – do da je. 

W cią gu ro ku z usług Cen trum Psy -
cho te ra pii i Le cze nia Uza leż nień w So -
snow cu ko rzy sta oko ło 1300 osób, z cze -
go oko ło 60 to dzie ci. Le cze nie od by wa

się tam dzię ki fi nan so wa niu z trzech źró -
deł. Naj bar dziej ośro dek wspie ra fi nan so -
wo mia sto So sno wiec, ale część te ra pii
jest re fun do wa na tak że ze środ ków Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia i pro gra mów
Mi ni ster stwa Zdro wia. 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w nowym miejscu

reklama

No wa tor ski pro gram, któ ry ma za -
chę cać dziew czy ny do te go, że
po pierw sze war to ćwi czyć,
a po dru gie nie tyl ko na lek cjach
wy cho wa nia fi zycz ne go, jest re ali -
zo wa ny przez fun da cję mi strzy ni
pły wa nia – Oty lię Ję drzej czak.
Pro gram wła śnie ru szył w So -
snow cu. Ma ukró cić nie chęć
do uczest ni cze nia w lek cjach wu -
efu, na gmin ne do star cza nie zwol -
nień le kar skich i omi ja nie sze ro -
kim łu kiem za jęć spor to wych.
W pro gra mie mo gą wziąć udział
uczen ni ce z klas VII szko ły pod -
sta wo wej, III klas gim na zjum oraz
li ceum. 

– Chce my zmo bi li zo wać dziew -
czę ta wwie ku szkol nym dozwięk -
sze nia ak tyw no ści ru cho wej, ale
tak że po ka zać, że przez sport mo gą
re ali zo wać swo je ma rze nia, tak że te
po za spor to we. Nasz głów ny cel to
za chę ce nie uczen nic do czyn ne go
udzia łu w lek cjach wu efu. Za mie -
rza my po ka zać, że w spo rcie nie
cho dzi tyl ko o zgrab ną syl wet kę,
ale rów nież o tre ning cha rak te ru
i sys te ma tycz no ści, po czu cie wła -
snej war to ści. Wtrak cie wspól nych
ćwi czeń uczy my się współ pra cy
w gru pie, zdro wej ry wa li za cji, ale

tak że i prze gry wa nia – mó wi An -
na Je dy nak, za stęp ca pre zy den -
ta So snow ca.

Pro gram bę dzie re ali zo wa ny
nie tyl ko przez Oty lię Ję drzej czak,
ale tak że in ne mi strzy nie, re pre -
zen tu ją ce róż ne dys cy pli ny spor -
tu, któ re pły wacz ka prze ko na ła
do tej idei. Wspie rać ją bę dą: So -
fia En na oui – lek ko atlet ka spe cja -

li zu ją ca się w bie gach śred nich
i dłu gich, fi na list ka Igrzysk Olim -
pij skich 2016 w Rio de Ja ne iro
w bie gu na 1500 me trów i wi ce -
mi strzy ni Eu ro py z 2018 na tym
dy stan sie, Mag da le na Pa -
łasz – skocz ki ni nar ciar ska, mi -
strzy ni Pol ski, Ka ta rzy na Woź -
niak – łyż wiar ka szyb ka – srebr -
na (So czi 2014) i brą zo wa (Van co -

uver 2010) me da list ka olim pij ska
w dru ży nie, Ewa Swo bo -
da – sprin ter ka, brą zo wa me da list -
ka na 100 m z ha lo wych Mi -
strzostw Eu ro py Bel gra dzie oraz
Zo fia No ce ti – Kle pac ka – wind -
sur fer ka, mi strzy ni i dwu krot -
na wi ce mi strzy ni świa ta.

Pierw sza od sło napro gra mu już
za na mi. 24 wrze śnia w ha li wi do -

wi sko wo -spor to wej przy uli cy Że -
rom skie go od by ła się in au gu ra cja
pro gra mu. Te go dnia doSo snow ca,
oprócz mi strzy ni olim pij skiej
z Aten w pły wa niu Oty lii Ję drzej -
czak, przy je cha ły lek ko atlet ki So -
fia En na oui i Ewa Swo bo da oraz
me da list ka olim pij ska w wind sur -
fin gu Zo fia No ce ti -Kle pac ka, me -
da list ka olim pij ska w łyż wiar stwie
szyb kim Ka ta rzy na Woź niak oraz
skocz ki ni nar ciar ska Mag da le -
na Pa łasz. Wszyst kie ofi cjal ne ko -
mu ni ka ty na te mat pro gra mu moż -
na zna leźć na stro nie in ter ne to wej:
www.mi strzy niewsz ko łach.pl
w za kład ce So sno wiec. Har mo no -
gram za jęć do stęp ny jest każ do ra -
zo wo nadwa ty go dnie przed ter mi -
nem re ali za cji i znaj du je się napro -
fi lu Fa ce bo ok fun da cji Oty lii Ję -
drzej czak, podad re sem www.fa ce -
bo ok.com/fun da cja oty lii. 

W so sno wiec kich szko łach
dzia ła tak że pro gram prze ciw -
dzia ła nia oty ło ści. Je go ad re sa ta -
mi są ucznio wie pierw szych klas
szkół pod sta wo wych. Ucznio wie
są ba da ni, a gdy zdia gno zo wa ne
zo sta nie ry zy ko wy stę po wa nia
oty ło ści, kie ro wa ni są pod opie kę
spe cja li stów. SK

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, które do tej pory funkcjonowało w budynku przy ul. 3 Maja w Sosnowcu, działa już w nowym miejscu.  Teraz mieści się przy
ul. Szpitalnej, w nowo wybudowanej części obiektu kompleksu szpitalnego. Na pierwszym piętrze funkcjonalnego budynku pacjenci i podopieczni mają do dyspozycji
ponad 360 m kw., przystosowane do terapii indywidualnej i zbiorowej sale i gabinety oraz zaplecze sanitarne. 

POTRZEBUJESZ POMOCY? 
ZGŁOŚ SIĘ POD TEN ADRES:
Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień
Ul. Szpitalna 1 w Sosnowcu
Rejestracja: 32 4130161
Godziny pracy:
poniedziałek od 7.00 do 20.00
wtorek – piątek od 7.00 do 19.00

LOKALIZACJA I DOJŚCIE:
Budynek Centrum Terapii i Leczenia
Uzależnień jest częścią kompleksu
szpitalnego zlokalizowanego na terenie
obiektu przy ul. Szpitalnej 1. Jest to
nadbudowana część usytuowanej
centralnie na terenie szpitala byłej
pralni. Centrum posiada własne,
niezależne wejście. Najdogodniejszy
dojazd i dojście do obiektu znajduje się
od ul. Szpitalnej przez szlaban. 

Damian Zdrada zaprezentował nowe pomieszczenia centrum. 
Ze świadczonej pomocy i terapii korzysta rocznie ok. 1300 osób. 

M
ariusz Binkiew
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Sosnowiec w programie „Mistrzynie w szkołach” 

reklama

Re mont uli cy 11 Listopada roz po -
czął się w ostat nim ty go dniu
wrze śnia.  

Re mont bę dzie wy ko ny wa ny
jed no cze śnie w dwóch miej scach.
Naj pierw dro go wcy ze spół ki Eu -
ro via wy łą czą z ru chu ca ły pas
uli cy 11 Li sto pa da na od cin ku
od ron da Żoł nie rzy Wy klę tych, aż
do miej sca, gdzie dro ga z dwu jez -
dnio wej sta je się jed no jez dnio wą.
Wy łą cze nie, któ re w su mie bę dzie
trwa ło oko ło 10 dni, zwią za ne jest
z pra ca mi po le ga ją cy mi na sfre -
zo wa niu sta rej na wierzch ni, przy -
go to wa niu pod ło ża i uło że niu no -
wej dro gi. Na czas prac zmie ni się
rów nież or ga ni za cja ru chu na uli -
cy An der sa i Jed no ści. Prze jazd
przez ul. An der sa w dwóch kie -
run kach bę dzie od by wał się pa -
sem pro wa dzą cym od ron da Lu -
dwik. Po dob nie kie row cy ko rzy -
sta ją cy z ul. Jed no ści bę dą jeź dzić
w obie stro ny pa sem wjaz do -
wym.

Re mont dwóch ki lo me trów
uli cy 11 Listopada po dzie lo ny jest
na dwa eta py. Pra ce naj praw do po -
dob niej za koń czą się pod ko niec
li sto pa da te go ro ku. SK

Prace drogowe 
na ul. 11 Listopada

Ponad 300 dziewczyn ćwiczyło z Otylią Jędrzejczak i innymi medalistkami. 

Paweł Leśniak
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Nie marnuj głosu i idź na wybory
Syl wia Ko sman 

Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta, zmie rzy się w wal ce o naj -
waż niej szy urząd w mie ście z piąt -
ką kan dy da tów. O fo tel pre zy den -
ta So snow ca i szan sę rzą dze nia
mia stem ubie ga ją się dwie ko bie -
ty – Gra ży na We lon, kan dy dat ka
PiS -u oraz Barba ra Chro bak z Ko -
mi te tu Wy bor cze go Wy bor ców
Ku kiz’15. Kon ku ren ta mi dla urzę -
du ją ce go pre zy den ta są tak że To -
masz Nie dzie la z ra mie nia SLD -
-Le wi ca Ra zem, Ka rol Wi niar ski
z ko mi te tu „So sno wi cza nie z Ka -
ro lem Wi niar skim” oraz Alek san -
der Ka lań ski, star tu ją cy z ko mi te -
tu „So sno wiec Mo je Mia sto”. 

Ar ka diusz Chę ciń ski, 47-let ni
kan dy dat Ko ali cji Oby wa tel skiej,
z po par ciem Plat for my Oby wa tel -
skiej i No wo cze snej, jest obec nym
pre zy den tem mia sta. Pre zy den -
tem So snow ca zo stał w 2014 ro -
ku, kie dy wy grał w dru giej tu rze
gło so wa nia i po ko nał ów cze sne go
pre zy den ta, Ka zi mie rza Gór skie -
go. Uzy skał 63,2 proc. gło sów
miesz kań ców. Pre zy dent jest ab -
sol wen tem ad mi ni stra cji pu blicz -
nej w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas
w So snow cu. W 2011 ro ku ob jął
sta no wi sko wi ce pre zy den ta So -
snow ca, a w 2013 ro ku zo stał po -
wo ła ny na człon ka za rzą du wo je -
wódz twa ślą skie go. Obec nie
ubie ga się o dru gą ka den cję. 

Jed ną z dwóch ko biet, któ ra
zde cy do wa ła się wal czyć o sta no -
wi sko pre zy den ta, jest 60-let nia
Gra ży na We lon, ko mi sarz skar bo -
wy, któ ra przez wie le lat prze wo -

dzi ła „So li dar no ści” w Urzę dzie
Skar bo wym w So snow cu. Po cząt -
ko wo PiS wska zał na kan dy dat kę
rad ną Re na tę Ku lik -Zmar z liń ską,
któ ra jed nak zre zy gno wa ła z kan -
dy do wa nia z po wo dów oso bi stych.

O gło sy so sno wi czan za bie ga
rów nież 53-let nia Bar ba ra Chro -
bak, re pre zen tu ją ca KW Wy bor -
ców Ku kiz’15, dzia łacz ka Związ -
ku Za wo do we go Pro ku ra to rów
i Pra cow ni ków Pro ku ra tu ry RP.

To masz Nie dzie la to kan dy dat
z ra mie nia So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej – Le wi ca Ra zem.
Naj młod szy, bo 37-let ni kan dy dat,
ukoń czył stu dia na kie run ku ener -
go elek tro ni ka o spe cjal no ści elek -
tro ni ka i te le ko mu ni ka cja na Wy -

dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki
Ślą skiej w Gli wi cach. Od ośmiu
lat jest rad nym Ra dy Miej skiej
w So snow cu, obec nie wi ce dy rek -
to rem MZBM w Bę dzi nie i pre ze -
sem spół ki Bę dzin Are na.

Ko lej nym kan dy da tem jest 49-
let ni Ka rol Wi niar ski. Od wie lu lat
rad ny, zwy kształ ce nia jest praw ni -
kiem i hi sto ry kiem. Uczy w IV Li -
ceum im. S. Sta szi ca w So snow cu.
Star tu je z KW „So sno wi cza nie
z Ka ro lem Wi niar skim”. 

Nie da je za wy gra ną tak że 46-
let ni Alek san der Ka lań ski z KW
„So sno wiec Mo je mia sto”, któ ry
kil ka lat te mu był rad nym klu bu
SLD w so sno wiec kiej RM,
a obec nie kie ru je sto wa rzy sze -

niem „So sno wiec Mo je Mia sto”. 
21 paź dzier ni ka w wy bo rach

sa mo rzą do wych so sno wi cza nie
wy bio rą tyl ko 25, a nie jak czte ry
la ta te mu 28 rad nych. Wy ni ka to
z te go, że So sno wiec nie ma
już 200 ty się cy miesz kań ców.
Obec nie w So snow cu miesz -
ka 191 tys. 874 miesz kań ców,
a pra wo do gło so wa nia przy słu -
gu je 164 tys. 41 miesz kań com.
Z kan dy do wa nia zre zy gno wa ło
pię ciu obec nych rad nych: Wil -
helm Zych,  Wie sław Su wal -
ski (klub PO) i Zyg munt Wit -
kow ski („TAK dla So snow ca”,
wcze śniej SLD) oraz Grze gorz
Pi sal ski („So sno wi cza nie”,
wcze śniej „Nie za leż ni”) oraz

były pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski (SLD -Le wi ca Ra zem). Star -
tu ją ce ko mi te ty wy bor cze w su -
mie za re je stro wa ły aż 245 kan -
dy da tów w pię ciu okrę gach wy -
bor czych. Ca łe mia sto zo sta ło
po dzie lo ne na 107 ob wo dów.
Pro gra my wy bor cze, syl wet ki
kan dy da tów, pro po zy cje i po my -

sły, któ ry mi chcą prze ko nać
miesz kań ców kan dy da ci na pre -
zy den ta i do RM, moż na zna leźć
na ulot kach, w sie ci i me diach
spo łecz no ścio wych. Kan dy da ci
pre zen to wa li tak że swo je pro gra -
my wy bor cze pod czas kon wen -
cji, kon fe ren cji pra so wych i spo -
tkań z miesz kań ca mi. 

Bój o Sosnowiec trwa. Sześciu kandydatów walczy o stanowisko prezydenta miasta, a 245 kandydatów ubiega się o mandat radnego
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WYBORY WEDŁUG NOWYCH ZASAD 
21 października wybierzemy nowych przedstawicieli do rad gmin,
miast, powiatów i do sejmiku województwa, a także nowych wójtów,
burmistrzów i prezydentów. Druga, dodatkowa tura wyborów, w której
ostatecznie poznamy nazwisko wójta, burmistrza lub prezydenta, jeśli
nie uda się go wyłonić w pierwszej turze, odbędzie się dwa tygodnie
później. 
Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie kadencji
samorządowców z czterech do pięciu lat. Druga to wprowadzenie
limitu dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów,
przy czym ten limit będzie obowiązywał od tej kadencji. Zmieniła się
też definicja znaku „X”, który należy zamieścić w kratkach
przy nazwiskach osób, na które można oddać swój głos. Wcześniej
były to dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Teraz są to co
najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. W praktyce
oznacza to, że w kratce nadal można zrobić znak „X”, czyli dwie
przecinające się linie, ale można też takich linii wpisać do kratki
więcej. Ważne, by znajdowały się one w jej wnętrzu i się przecinały. 
Zalegalizowano ponadto wpisy, skreślenia, zamazania, dokonywane
przez wyborców na kartach do głosowania w obrębie kratek. Dopisanie
na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk
lub innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym
w kratce lub poza nią, nie wpłynie już na ważność oddanego głosu.
W wyborach do rady miejskiej i do sejmiku głosować można tylko
na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. 
W miejsce dotychczasowej jednej komisji obwodowej odpowiedzialnej
za przeprowadzenie głosowania i policzenie oddanych głosów,
wprowadzone zostały dwie komisje: obwodowa komisja wyborcza 
ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowa komisja wyborcza
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie. 
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30 wrze śnia zo sta ła za koń czo na re kru ta cja
do pro jek tu współ fi nan so wa ne go z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go pn. „Mo -
gę wszyst ko – pro jekt go dze nia ról spo łecz -
nych z za wo do wy mi – II edy cja” w za kre -
sie re fun da cji wy na gro dze nia niań.

Po dob nie jak w przy pad ku pierw szej
edy cji pro jekt cie szył się spo rym za in te re -
so wa niem. W su mie zgło si ło się 27 osób,
z któ rych wy bra nych zo sta nie 15

niań. – Re fun da cja czę ści kosz tów wy na -
gro dze nia dla 15 niań, któ re bę dą za trud -
nio ne w ra mach umo wy uak tyw nia ją cej,
po zwo li ro dzi com kon ty nu ować ka rie rę za -
wo do wą. Gdy ro dzi ce bę dą wpra cy, nia nie
bę dą opie ko wać się dzieć mi. Ubie gło rocz -
na edy cja cie szy ła się ogrom nym za in te re -
so wa niem, a z na sze go po my słu ko rzy sta -
ją te raz in ne mia sta – pod kre śla Ar ka diusz
Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Do fi nan so wa nie w kwo cie do 1500 zł
bę dzie przy zna wa ne na okres 12 mie się -
cy. Do ty czy opie ki nad dziec kiem od 20
ty go dnia ży cia do lat 3. Po sie dze nie Ko -
mi sji Re kru ta cyj nej pla no wa ne jest na 9
paź dzier ni ka 2018 r.

Jed no cze śnie in for mu je my, że re kru -
ta cja do od dzia łu Klu bu Dzie cię ce go
przy ul. Tar go wej 18 zo sta ła prze dłu żo -
na do 31 paź dzier ni ka. – Klu bik bę dzie

dys po no wał 17 miej sca mi. Już ma my 13
kart zgło sze nio wych. W ra mach pro jek -
tu dzie ci (od ukoń cze nia 1 ro ku ży cia
do lat 3) ob ję te opie ką w klu bie otrzy ma -
ją wy ży wie nie oraz opie kę pro wa dzo ną
przez wy kwa li fi ko wa ne opie kun ki w wy -
mia rze do 5 go dzin dzien nie wzglę dem
każ de go dziec ka. Gra fik pro wa dzo nej
opie ki do sto so wa ny zo sta nie w za leż no -
ści od po trzeb ro dzi ców. Mie sięcz ny

koszt po by tu dziec ka w klu bi ku przez
pierw sze 12 mie się cy to za le d -
wie 70 zł – mó wi pre zy dent So snow ca.

In ten cją władz miasta jest w przy pad -
ku obu pro gra mów uła twie nie  ro dzi com
po wrót na ry nek pra cy po prze rwie zwią -
za nej z uro dze niem dziec ka.

W klu bi ku trwa ją obec nie pra ce re -
mon to we, a pla no wa ne otwar cie na stą pi
w pierw szym kwar ta le 2019 ro ku. KP

Duże zainteresowanie projektem

Z nianią… mogę wszystko

Dobiega czteroletnia kadencja Rady Miejskiej. W nadchodzących wyborach mieszkańcy
wybiorą 25, a nie jak dotychczas, 28 radnych.  

M
ariusz Binkiew
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październik 2018 nr 9

MIASTOMIASTO

4

reklama

Lepsza jakość walcówki 
Strategiczna modernizacja sosnowieckiego oddziału ArcelorMittal Poland

reklamareklama

Nowy plan na pracę i życie w inkubatorze doradztwa
Po wia to wy In ku ba tor Do radz twa
Za wo do we go i Per so nal ne go po -
wsta je w So snow cu. Ma być miej -
scem, gdzie oso by po szu ku ją ce po -
mo cy, po my słu na swo je ży cie,
przede wszyst kim za wo do we, od naj -
dą sie bie, po zna ją wła sne moż li wo -
ści i zro zu mie ją, że same nie mu szą
mie rzyć się ze swo imi pro ble ma mi. 

– So sno wiec ki Po wia to wy In ku -
ba tor Do radz twa Za wo do we go
i Per so nal ne go w za ło że niach bę -
dzie obej mo wał po mo cą oso by
w róż nych sy tu acjach za wo do wych,
jak i per so nal nych. Do ce lo wo w tej
in sty tu cji znaj dą się pro fe sjo na li ści,
któ rzy po tra fią pra co wać z oso ba mi
w róż nym wie ku oraz w róż nej sy -
tu acji spo łecz nej i to nie tyl ko w za -

kre sie do radz twa za wo do we go, ale
tak że psy cho lo gicz ne go, praw ne go
czy szkol ne go – wy ja śnia Zbi gniew
By szew ski, I za stęp ca pre zy den ta
So snow ca.

Dzia ła nia pra cow ni ków in ku ba -
to ra bę dą w pierw szej ko lej no ści ad -
re so wa ne do dzie ci i mło dzie ży,
przede wszyst kim uczniów klas
siód mych i ósmych szkół pod sta wo -
wych, trze cich klas gim na zjów oraz
uczniów szkół po nad gim na zjal nych
i po nad pod sta wo wych, któ rzy sta ną
przed pod ję ciem de cy zji, ja ką szko -
łę, za wód lub stu dia wy brać. Na po -
moc mo gą li czyć tak że oso by krót -
ko i dłu go trwa le bez ro bot ne, któ re
chcą zmie nić swo je ży cie za wo do -
we, zwol nio ne, za gro żo ne wy klu -

cze niem spo łecz nym i więź nio wie,
któ rzy opu ści li za kła dy kar ne. 

– Za mie rza my dzia łać kom plek -
so wo i na róż nych po zio mach.
Chce my łą czyć in sty tu cje, pra co -
daw ców oraz spe cja li stów, by
wspar cie osób, któ re przyj dą do in -
ku ba to ra, by ło jak naj szer sze.
Współ pra ca róż nych in sty tu cji,
w tym tak że z Po wia to wym Urzę -
dem Pra cy, ma przy nieść re zul tat
w po sta ci or ga ni za cji cie ka wych
i po trzeb nych prak tyk, sta żów za -
wo do wych oraz in nych form za wo -
do wej ak tyw no ści dla róż nych grup
spo łecz nych – do da je By szew ski.

Pod sta wo wym ce lem do radz twa
za wo do we go, za rów no dla mło dzie -
ży, jak i dla osób do ro słych, ma być

wspar cie w pro ce sie po dej mo wa nia
de cy zji do ty czą cych kie run ku wy -
kształ ce nia i przy szłej pra cy. Z ko lei
do radz two per so nal ne po le gać bę dzie
naświad cze niu, napod sta wie wie dzy
fa cho wej i zna jo mo ści ryn ku pra cy,
spe cja li stycz nych usług na rzecz pra -
co daw ców po szu ku ją cych pra cow ni -
ków, speł nia ją cych okre ślo ne wy mo -
gi. W pla nach jest tak że m. in. stwo -
rze nie cen trum szko le nio we go dla
osób pra cu ją cych, za gro żo nych utra -
tą pra cy i bez ro bot nych w wie ku po -
wy żej50 lat, cen trum szko le nio we go
dla osób nie peł no spraw nych oraz
cen trum szko le nio we go dla do rad -
ców za wo do wych i spe cja li stów zaj -
mu ją cych się wspie ra niem w bu do -
wa niu ka rie ry za wo do wej. SK

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Daw na hu ta im. E. Ce dle ra w So snow cu,
a obec nie je den z od dzia łów Ar ce lor Mit -
tal Po land, sły nie z pro duk cji wal ców ki,
czy li pół pro duk tu, z któ re go po wsta ją m.
in. śru by, siat ki ogro dze nio we, sta lo we li -
ny, a na wet wóz ki skle po we czy me ta lo -
we pół ki do lo dó wek. Aby po pra wić ja -
kość ofe ro wa nych pro duk tów oraz wy -
daj ność za kła du, w paź dzier ni ka so sno -
wiec ki od dział roz pocz nie pierw szy etap
grun tow nej mo der ni za cji. Łącz ny koszt
in we sty cji wy nie sie ok. 120 mln zło tych.

In we sty cja do ty czy wal cow ni, w któ -
rej wy twa rza ny jest sztan da ro wy pro dukt
hu ty – wal ców ka. Pla no wa ne pra ce
umoż li wią po pra wę ja ko ści ofe ro wa nej
wal ców ki, a to z ko lei prze ło ży się
na pod nie sie nie kla sy wy ko ny wa nych
z niej wy ro bów, ta kich jak np. sprę ży ny
w ma te ra cach, sta lo we li ny, wkrę ty, me -
ta lo we ogro dze nia czy ste la że fo te li
w wóz kach dzie cię cych. Efek tem mo der -
ni za cji bę dzie tak że zwięk sze nie nie za -
wod no ści oraz mo cy pro duk cyj nej za kła -
du z 700 tys. do 800 tys. ton w ska li ro -
ku. – In we stu je my w nasz od dział w So -
snow cu, po nie waż wie my, jak waż ne jest
pod no sze nie ja ko ści na szych pro duk tów.
Mo der ni za cja bę dzie mia ła re al ne prze -
ło że nie na do sko na le nie po wsta ją cych
z wal ców ki wy ro bów, z któ rych wszy scy
ko rzy sta my na co dzień – mó wi Ge ert
Ver be eck, dy rek tor ge ne ral ny i wi ce pre -
zes za rzą du Ar ce lor Mit tal Po land.

Po za koń cze niu prac przy go to waw -
czych, ta kich jak po mia ry geo de zyj ne
czy za la nie nie zbęd nych fun da men tów,
li nia zo sta nie za trzy ma na na kil ka naj -
bliż szych ty go dni. W tym cza sie bę dą
trwa ły pra ce głów ne, po le ga ją ce na wy -
mia nie i prze bu do wie do tych czas eks plo -
ato wa nych urzą dzeń oraz wdro że niu no -
we go sys te mu ste ro wa nia. – Pra ce bę dą
bar dzo wy ma ga ją ce ze wzglę du na sze -
ro ki za kres wy mian i in sta la cji no wych
urzą dzeń, co w po łą cze niu z wdro że niem
no we go sys te mu ste ro wa nia li nią pro duk -
cyj ną jest nie zwy kle pra co chłon nym za -
da niem – wy ja śnia Ra fał Pła zak, kie row -
nik wspar cia w so sno wiec kiej hu cie, od -

po wie dzial ny za mo der ni za cję wal cow ni
wal ców ki.

Je sie nią 2019 ro ku roz pocz nie się
dru gi etap re mon tu, w trak cie któ re go
zmo der ni zo wa ny zo sta nie ca ły ciąg po -
śred ni, czy li klat ki wal cow ni cze wraz
z na pę da mi i oka blo wa niem.

Hi sto ria le gen dar nej wal cow ni się ga
po cząt ków XX wie ku. Li nię uru cho mio -
no na prze ło mie 1905 i 1906 ro ku i na -
zwa no wal cow nia „Hra bia Re nard”,
na cześć pru skie go prze my słow ca i dy plo -
ma ty, któ ry po sia dał ma ją tek ziem ski
na te re nie dzi siej sze go So snow ca. Za kład
szyb ko stał się jed nym z klu czo wych
ośrod ków prze my sło wych na te re nie Za -

głę bia Dą brow skie go. W 1949 ro ku ofi -
cjal nie zmie nio no na zwę przed się bior -
stwa na „Hu ta im. Ed mun da Ce dle ra”,
na cześć lo kal ne go dzia ła cza spo łecz ne go
za mor do wa ne go w KL Au schwitz. W la -
tach 70., po wie lu mo der ni za cjach, so sno -
wiec ka hu ta sta ła się naj więk szym pro du -
cen tem sta li ja ko ścio wej w Eu ro pie.
Ostat nia du ża in we sty cja w za kła dzie,
któ ra by ła war ta bli sko 140 mln zł, zo sta ła
prze pro wa dzo na w 2006 ro ku, po prze ję -
ciu hu ty przez Ar ce lor Mit tal Po land.
Dzie sięć lat póź niej, kosz tem 11 mln zł,
zmo der ni zo wa no sys te my od py la nia i od -
siar cza nia spa lin w elek tro cie płow ni, któ -
ra do star cza ener gię ciepl ną nie tyl ko

na po trze by za kła du, ale tak że do 20 od -
bior ców ze wnętrz nych, m. in. szkół,
przed szko li czy wspól not miesz ka nio -
wych. – Wal cow nię „Hra bia Re nard” uru -
cho mio no na prze ło mie 1905 i 1906 ro ku.
Moż na więc po wie dzieć, że za kład jest
pra wie ró wie śni kiem na sze go mia sta. So -
sno wiec ki od dział Ar ce lor Mit tal Po land
od lat sły nie z pro duk cji wy so kiej ja ko ści
wal ców ki. Jed nak na tym wy spe cja li zo -
wa nym ryn ku kon ku ren cja nie śpi, dla te -
go cie szą mnie wszyst kie in we sty cje, pod -
no szą ce ja kość ofe ro wa nych pro duk tów.
Mo der ni za cja po zwo li pra cow ni kom spo -
koj nie my śleć o przy szło ści – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

ARCELORMITTAL POLAND W SOSNOWCU W LICZBACH:
• Po modernizacji moc produkcyjna zakładu wzrośnie z 700 tys. ton do 800 tys. ton

w skali roku.
• W zamkniętym układzie chłodzenia w zakładzie stale krąży 125 tys. metrów

sześciennych wody. Pozwoliłoby to na wypełnienie 50 basenów o wymiarach 50x25
metrów i głębokości 2 metrów.

• Instalacja odpylania i odsiarczania spalin w elektrociepłowni, wybudowana
na terenie huty w 2016 roku, pozwoliła zmniejszyć emisję pyłu do atmosfery
o ponad 50 ton rocznie.

• Komin elektrociepłowni ma 100 metrów wysokości, czyli jest o kilkanaście metrów
wyższy od popularnej sosnowieckiej „Żylety”.

• Po modernizacji prędkość walcowania będzie dochodzić do 100 m/s, czyli
ponad 360 km/h. To prędkość, jakiej zazwyczaj nie osiągają nawet bolidy
Formuły 1.

• Z jednego kęsa (półproduktu z dąbrowskiego oddziału) o długości 12 metrów,
można wyprodukować prawie 14 km walcówki. To w przybliżeniu odległość
pomiędzy hutami ArcelorMittal Poland w Sosnowcu (dawna huta im. Cedlera)
i Dąbrowie Górniczej (kiedyś Huta Katowice).

Inwestycja będzie kosztować ok. 120 mln zł. 
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ZBIGNIEW LERACZYK, AKTOR I WIELOLETNI DYREKTOR TEATRU
ZAGŁĘBIA, PODCZAS OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ, OTRZYMAŁ
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE DO WŁADZ MIASTA
ZA LATA PRACY, PROFESJONALIZM W ZARZĄDZANIU TEATREM ORAZ
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH LAT STAŁY SIĘ
UDZIAŁEM TEATRU ZAGŁĘBIA.

– Krzysz tof Ja siń ski, dy rek tor Te atru Stu, kie dy pro wa dził be -
ne fi sy, za każ dym ra zem koń czył je sło wa mi: „Ko chaj cie te -
atr, ko chaj cie ar ty stów”. Ja po zwo lę so bie za cy to wać frag ment
książ ki Zbi gnie wa Bia ła sa „Ko rze niec”, któ rą prze nie śli śmy
na sce nę Te atru Za głę bia. Je den z bo ha te rów mó wi: „Ko cham
Cię So snow cze”. Niech ten cy tat przy świe ca wszyst kim. Trze -
ba pa mię tać, że mia sto, w któ rym się ży je, trze ba da rzyć mi -
ło ścią – stwier dził Zbi gniew Le ra czyk.

Dla od cho dzą ce go dy rek to ra Zbi gnie wa Le ra czy ka przy -
go to wa no nie spo dzian kę – pro fe sjo nal ne krze sło węd kar skie
z na pi sem: „Dy rek tor. Ci sza na pla nie”, gdyż jest „za pa lo nym”
węd ka rzem. SK

Podziękowania dla dyrektora teatru
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Uwolniliśmy potencjał Sosnowca 
Ja kie jest miej sce i zna cze nie Za głę -
bia Dą brow skie go i sa me go So snow -
ca w Gór no ślą sko -Za głę biow skiej
Me tro po lii? Czy Me tro po lia speł nia
po kła da ne w niej na dzie je?
Adam Gie rek: Gór no ślą sko -Za -
głę biow ska Me tro po lia od gry wa
waż ną ro lę ja ko naj więk szy w Pol -
sce te go ty pu ob szar wzro stu go -
spo dar cze go. Jest to ob szar o cha -
rak te rze po li cen trycz nym, któ ry
wi nien pro wa dzić wspól ną po li ty -
kę prze strzen ną ba zu ją cą
na współ pra cy, zwłasz cza w dzie -
dzi nie trans por tu i eko lo gii. W jej
po wo ła niu w ak tu al nej po sta ci
istot ną ro lę ode grał obec ny pre zy -
dent So snow ca. Jest to swo isty kla -
ster kil ku na stu miast, któ re two rzą
ob szar go spo dar czy o du żym ro -
sną cym po ten cja le i kon ku ren cyj -
no ści. Ist nie je wie le czyn ni ków, ta -
kich jak tra dy cje prze my sło we,
kul tu ral ne, a tak że ko rzyst ne po ło -
że nie i znacz ny po ten cjał go spo -
dar czy, któ re po wo du ją, że Za głę -
bie Dą brow skie two rzy ob szar
kom ple men tar ny wo bec czę ści
ślą skiej Me tro po lii. Jest to wyż sza
or ga ni za cyj nie for ma roz wo jo wa
du żych aglo me ra cji miej skich
i nie wąt pli wie z cza sem speł ni po -
kła da ne w niej na dzie je.
Ar ka diusz Chę ciń ski: Trud no by -
ło by so bie wy obra zić Me tro po lię
bez Za głę bia Dą brow skie go, bez
So snow ca. Me tro po lia, mó wiąc
ko lo kwial nie, bez nas, na pew no
nie by ła by kom plet na. Naj waż niej -
sze, że już uda ło się ru szyć te ma ty,
któ re od lat by ły od kła da ne na pół -
kę. M. in. mo że my już na jed nym
bi le cie prze je chać z So snow ca
do Ty chów. Na pew no po zy tyw nie
na le ży oce nić też dar mo we prze -
jaz dy dla osób do 16 ro ku ży cia.
Ge ne ral nie, siat ka po łą czeń mu si
ulec cał ko wi tej zmia nie. Przy kła -
dem niech bę dzie so sno wiec ka
stre fa prze my sło wa przy S1, któ ra
za trud nia oko ło ośmiu ty się cy
osób. Wal ka o au to bus, któ ry sko -
mu ni ku je te te re ny, trwa ła pół ro -
ku. A jesz cze pa rę mie się cy te mu
nie mie li śmy tam żad ne go po łą -
cze nia! Ta kich miejsc ma my dzie -
siąt ki, dla te go zmia ny w siat ce po -
łą czeń są nie zbęd ne. Ko lej ne
ogrom ne wy zwa nie to stwo rze nie
ko lei me tro po li tal nej. Nie ste ty,
pol ski rząd zmie nił pro gram roz -
wo ju ko lej nic twa i wziął 4 mi liar -
dy z programu ko lei me tro po li tal -
nej. Obec nie to ry są prze cią żo ne,
więc bez in we sty cji nie wie le mo -
że my zro bić. Dzi siaj na to miast
PKP chwa lą się, że za osz czę dzi ły
wła śnie czte ry mi liar dy – pa su je
ide al nie – ale te pie nią dze są po -
trzeb ne wo je wódz twu. Re asu mu -
jąc: do tych czas w wie lu kwe stiach
dzia ła no na wła sny ra chu nek,
a Metropolia jest po to, aby po ten -
cjał uwol nić – po ten cjał miej sca
i dwu mi lio no wej aglo me ra cji.

So sno wiec się zmie nia, ale jest jesz -
cze wie le do zro bie nia. Ja kie są naj -
waż niej sze wy zwa nia i pro ble my,
z któ ry mi bę dzie mu siał się zmie rzyć
i roz wią zać je przy szły pre zy dent So -
snow ca?
AG: W prze szło ści, w okre sie
trans for ma cji ustro jo wej, So sno -

wiec, jak i ca łe Za głę bie, zo sta ło
do tknię te du żym bez ro bo ciem
na sku tek li kwi da cji gór nic twa wę -
gla ka mien ne go.
Mo im zda niem za pro ce sem za -
my ka nia ko palń, na przy kład ko -
pal ni „Niw ka -Mo drze jów”, ale
i in nych, kry ły się przy czy ny czy -
sto po li tycz ne. Naj więk szym więc
i na dal ak tu al nym pro ble mem jest
po trze ba re in du stria li za cji. 
AC: Uwa żam, że wie le rze czy,
wie le przed się wzięć, moż na by ło -
by roz wią zać le piej, gdy by śmy nie
mu sie li mie rzyć się z tak po waż ny -
mi pro ble ma mi wy ni ka ją cy mi
zdzia łań na szego rzą du, któ ry czę -
sto uwa ża, że wie le piej, cze go chcą
miesz kań cy da ne go mia sta i re gio -
nu niż oni sa mi. Na wią zu jąc
do wcze śniej szej wy po wie dzi
o Me tro po lii, na pew no ża łu ję, że
nie ma my większe go wpły wu
na PKP i mi ni ster stwo od po wie -
dzial ne za re ali za cję pro jek tu ko lei
aglo me ra cyj nej czy do koń cze nie
od bu do wy za byt ko we go bu dyn ku
dwor ca ko le jo we go w Macz kach.
Oba pro jek ty – po słu gu jąc się żar -
go nem ko le jo wym – zo sta ły od sta -
wio ne na bocz ny tor. Zwłasz cza
w przy pad ku Ma czek je ste śmy
bar dzo roz cza ro wa ni ta ką po sta wą.
Gdy by nie opie sza łe dzia ła nia
rzą du, to by li by śmy napew no
w tej kwe stii w in nym miej -
scu.

Nie wąt pli wie, praw dzi wą
bo lącz ką i pa lą cym pro ble -
mem jest wy lud nia nie się
So snow ca. Czy moż na za -
ha mo wać ten pro ces i od -
wró cić nie ko rzyst ne tren -
dy de mo gra ficz ne? Jak
sku tecz nie, nie tyl ko za -
trzy mać miesz kań ców, ale
i za chę cić in nych, by za miesz -
ka li wła śnie w So snow cu?
AG: Je dy nie sku tecz na re -
in du stria li za cja mia sta
i roz wój usług z nią zwią -
za nych mo że sta no wić
roz wią za nie te go pro -
ble mu. Pro ce sy te mu -
szą być zsyn chro ni zo -
wa ne z in fra struk tu ral -
ny mi roz wią za nia mi me -
tro po li tal ny mi. Waż nym
pro ble mem sta je się
przy tym wspól ny roz wój
kul tu ral ny miast Me tro po lii,
a tak że od po wied nie ukształ -
to wa nie i do pa so wa nie szkol -
nic twa, zwłasz cza dla szkol -
nic twa za wo do we go na po zio -
mie śred nim, jak i wyż szym.
AC: Wy lud nia nie jest jed -
nym z głów nych pro ble -
mów nie tyl ko So snow ca,
ale ca łe go re gio nu. Dla te go
od po cząt ku ka den cji szu -
ka my roz wią zań, któ re za -
chę cą przed się bior ców
do in we sto wa nia, a lu dzi
do osie dla nia się w na -
szym mie ście. Zdro wa
kon ku ren cja jest po trzeb -
na, tak że mię dzy mia sta mi.
Stąd m. in. „Pa kiet miesz -
kań ca”, któ ry sys te ma tycz -
nie jest roz bu do wy wa ny.
W skład pro gra mu wcho dzi
m. in. ak cja „Roz licz PIT

w So snow cu” czy kar ta „Za miesz -
kaj w So snow cu”. W przy pad ku
kar ty jest ona de dy ko wa na no wym
miesz kań com i upraw nia do zni -
żek pod czas ko rzy sta nia z miej -
skich jed no stek – ba se nów, ośrod -
ków kul tu ry, itd. W pla nach ma my
no we po my sły, m. in. wy praw kę
dla ro dzi ców dzie ci, któ re uro dzi -
ły się i bę dą miesz kać w So snow -
cu. Ma jąc na uwa dze czy ste po -
wie trze i zie leń, bę dzie my kon tro -
lo wać za nie czysz cze nia po wie trza
przy uży ciu dro na. Za mie rza my
zre ali zo wać tak że pi lo ta żo wy pro -
gram za ło że nia fil trów na ko mi ny.
Wszyst ko po to, aby ży ło się w na -
szym mie ście przy jem niej. Ca ły
czas zmie nia my So sno wiec i bę -
dzie my to ro bić na dal. 

Mia sto bez no wych po my słów, spój -
nej wi zji, po zy ska nych środ ków ze -
wnętrz nych i in we sto rów nie bę dzie

się roz wi jać. W ja ki spo sób prze ko -
nać in we sto rów i pra co daw ców, że
war to w So snow cu two rzyć no we
miej sca pra cy i re ali zo wać in we sty -
cje?
AG: Bier ne cze ka nie na in we sto -
rów w dzi siej szych cza sach to utra -
co ny czas. Wła dze lo kal ne w ra -
mach Me tro po lii win ny ak tyw nie,
ale w spo sób pla no wy, uwzględ -
nia ją cy po trze by i moż li wo ści,
ubie gać się o naj lep szych in we sto -
rów. Prze strze gał bym jed nak
przed ta ki mi in we sto ra mi, któ rzy
pla nu ją du że zmia ny, na przy kład
pro fi lu pro duk cji u sie bie, ale
na okres przej ścio wy i chcą tę za -
ni ka ją cą pro duk cję ulo ko wać
u nas. Prze strze gał bym tak że
przed ty mi, któ rzy nie do trzy mu ją
norm eko lo gicz nych u sie bie i chcą
tym pro ble mem ob da rzyć nasz
kraj. Win ni śmy śmie lej się gnąć
do kra jo wej my śli tech nicz nej i po -

wo ły wać ma łe struk tu ry biz ne so -
we, tak zwa ne start -upy, któ re
z cza sem mo gą się prze ro dzić
w du że sta bil ne przed się bior stwa
o du żej war to ści do da nej. My ślę,
że w ra mach Me tro po lii po win -
na po wstać sto sow na ko mór ka ko -
or dy na cyj na zaj mu ją ca się tą dzie -
dzi ną.
AC: Tu taj na pro blem na le ży spoj -
rzeć sze rzej, tak że przez pry zmat
Me tro po lii. Czy re gion bę dzie
atrak cyj nym miej scem pra cy?
Z pew no ścią tak, ale mu szą się po -
ja wić czyn ni ki, któ re bę dą czy ni ły
pra cę atrak cyj ną i nie cho dzi tyl ko
o wy na gro dze nia. W tej chwi li dla
pra cow ni ka waż ne są tak że kwe -
stie do ty czą ce do jaz du czy za -
miesz ka nia. In we sto rów in te re su je
nie tyl ko do stęp ność te re nu, ale też
si ły ro bo czej, szkol nic twa oraz
wszyst kich spraw do ty czą cych
cza su wol ne go i ja ko ści ży cia.
Przy du żych in we sty cjach, kon ku -
ru je my tak na praw dę z lo ka li za cja -
mi na ca łym świe cie. Wspól ne
dzia ła nie sa mo rzą dów, a Me tro po -
lia da je ta kie na rzę dzie, jest ko -
niecz ne. Nie chce my kon ku ro wać
np. z Ka to wi ca mi, bo to nie ma
sen su. To zro zu mia łe, że dla in we -
sto rów mia stem pierw sze go wy -
bo ru bę dzie sto li ca wo je wódz twa.

Ale bę dę dum ny, gdy dru gim
wy bo rem bę dzie So sno -
wiec. 

Sto li ca Za głę bia Dą brow -
skie go zmie nia swo je ob -
li cze. Z cze go mo gą być
dum ni miesz kań cy So -
snow ca?
AG: Przede wszyst -
kim z te go, że So -
sno wiec sta no wi
no wo cze sne eu ro -
pej skie mia sto tęt -

nią ce ży ciem, że jest
to mia sto zie le ni i kul -

tu ry, praw dzi wa sto li ca
Za głę bia. Wiem, że so sno -
wi cza nie do ce nia ją ogrom -
ny wkład w prze szło ści
me go oj ca w mo der ni za -
cję swe go mia sta oraz
ca łe go Za głę bia. Prze -

pro wa dzo ne wte dy zmia -
ny, na przy kład urba ni stycz -
ne, po zwa la ją dzi siaj da lej ko -
rzyst nie kształ to wać ca ły ten,
jak że kie dyś, za nie dba ny sub -
re gion.
AC: Prze wrot nie od po wiem,
z cze go ja je stem dum ny. Je -
stem dum ny z na szych
miesz kań ców. Już na po cząt -
ku pre zy den tu ry zo ba czy -
łem, że So sno wiec jest ta -
kim mia stem, gdzie po ten -
cjał lu dzi był uśpio ny.
Gdzieś znikł. To już się
zmie ni ło i zmie nia się ca -
ły czas. Dziś lu dzie przy -
cho dzą do nas z po my -
sła mi, ini cja ty wą, a kie -
dyś przy cho dzi li tyl ko
po pie nią dze. Jesz cze
kil ka lat te mu za my ka -
li śmy ze sta wie nia we
wszyst kich pre sti żo -
wych ran kin gach. Dziś
na sze po my sły i roz -
wią za nia są za uwa żal -

ne i do ce nia ne. Wy star czy wspo -
mnieć wy praw kę dla pierw szo kla -
si stów, któ rą do sta ją so sno wiec cy
ucznio wie, a w tym ro ku po dob ne
roz wią za nie dzia ła w ca łej Pol sce.
Po dob nie z bu sem, któ ry se nio rzy
mo gą za mó wić, gdy po trze bu ją je -
chać do le ka rza czy urzę du. Zbli -
żo ne roz wią za nie ru szy ło w Dą -
bro wie Gór ni czej. Mie li śmy spo ro
do od ro bie nia, ale je ste śmy na do -
brej dro dze. Prze bu do wa li śmy
układ ko mu ni ka cyj ny, po wsta ły
ki lo me try ście żek ro we ro wych,
stwo rzy li śmy miej sca do wy po -
czyn ku, ja kim są np. zre wi ta li zo -
wa ne Sta wi ki. Naj lep sze pod su -
mo wa nie na szych dzia łań to ostat -
ni ran king „Wspól no ty”, w któ rym
za li czy li śmy awans z 36 miej sca
na 15, je śli cho dzi o in we sty cje re -
ali zo wa ne w na szym mie ście.

Wdra ża nie za sad efek tyw no ści ener -
ge tycz nej po le ga m. in. na uświa da -
mia niu co do ran gi te go pro ble mu
oraz na po stę pu ją cym pro ce sie ter -
mo mo der ni za cji. Jak ten pro ces prze -
bie ga w So snow cu?
AG: Mo że ktoś po wie dzieć, że ten
Gie rek ma ja kąś fo bię prze ko ny -
wa nia o po trze bie opar cia na szej
pro eko lo gicz nej po li ty ki na ener -
ge tycz nie efek tyw nych roz wią za -
niach we wszyst kich ob sza rach ży -
cia. W Par la men cie Eu ro pej skim
kon cen tru ję się na po li tycz nej wal -
ce o naj lep sze w tej dzie dzi nie roz -
wią za nia dla ener ge tycz ne go bez -
pie czeń stwa Pol ski. Uwa żam, że
i w So snow cu oraz w in nych mia -
stach na sze go wo je wódz twa ter -
mo mo der ni za cja win na sta no wić
te mat go spo dar czy nu mer je den.
AC: Na pew no nie skła mię, twier -
dząc, że ten pro ces prze bie ga le piej
niż do brze. Tyl ko w ubie głym ro -
ku ter mo mo der ni za cja ob ję ła 21
bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz -
nej, co po zwo li na re duk cję emi sji
py łu za wie szo ne go PM10 przez te
pla ców ki od 43 do na wet 98 pro -
cent. Prze pro wa dzi li śmy tak że ter -
mo mo der ni za cję osie dla Ju liusz.
Na te re nie mia sta wy mie ni li śmy
już 7694 lamp oświe tle nia ulicz ne -
go la my w tech no lo gii LED. To
naj więk szy z do tych czas re ali zo -
wa nych w Pol sce pro jek tów wy -
mia ny oświe tle nia ulicz ne go
w jed nym pa kie cie.

Jak Pan oce nia do ro bek Ar ka diu sza
Chę ciń skie go ja ko po li ty ka i sa mo rzą -
dow ca? Czy je go kan dy do wa nie
w obec nych wy bo rach jest za sad ne?
AG: Ar ka diusz Chę ciń ski to do -
świad czo ny sa mo rzą do wiec, któ ry
nie ja ko od pod szew ki po znał pro -
ble my So snow ca, naj pierw ja ko je -
go wi ce pre zy dent, a na stęp nie pre -
zy dent. Jest to po li tyk chęt nie
współ pra cu ją cy – tak my ślę – z sil -
ną opcją le wi co wą rad nych te go
mia sta, co trak tu ję ja ko rzecz god -
ną po chwa ły. Je go kan dy do wa nie
w tych wy bo rach uwa żam za cał -
ko wi cie za sad ne, gdyż po sia da on
ogrom ne do świad cze nie w kie ro -
wa niu mia stem. Nad cho dzą bo -
wiem trud ne cza sy, któ re wy ma -
ga ją kom pe tent nych ad mi ni stra to -
rów, a do ta kich na le ży nie wąt pli -
wie ten kan dy dat.

Rozmawiamy z profesorem Adamem Gierkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Arkadiuszem Chęcińskim, prezydentem Sosnowca
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Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Po ję cie po krzyw dzo ne go w pro ce sie kar -
nym jest ure gu lo wa ne w art. 49 ko dek su
po stę po wa nia kar ne go, któ ry do pusz cza,
że po krzyw dzo nym mo że być każ da oso -
ba fi zycz na i praw na, in sty tu cja pań stwo -
wa, sa mo rzą do wa lub spo łecz na, a tak że
za kład ubez pie czeń, w za kre sie w ja kim
po krył szko dę wy rzą dzo ną po krzyw dzo -
ne mu przez prze stęp stwo lub jest zo bo -
wią za ny do jej po kry cia. Po krzyw dzo nym
jest pod miot, któ re go do bro praw ne zo -
sta ło bez po śred nio na ru szo ne lub za gro -
żo ne przez prze stęp stwo. Po krzyw dzo ny
w po stę po wa niu przy go to waw czym jest
stro ną upraw nio ną do dzia ła nia we wła -
snym imie niu i zgod nie z wła snym in te re -
sem. W przy pad ku, gdy po krzyw dzo nym
jest ma ło let ni, ubez wła sno wol nio ny cał ko -
wi cie lub czę ścio wo, a tak że oso ba nie po -
rad na ze wzglę du na wiek lub stan zdro -
wia, pra wa po krzyw dzo ne go mo że wy ko -
ny wać przed sta wi ciel usta wo wy, bądź
oso ba, pod któ rej pie czą po krzyw dzo ny
po zo sta je. Po krzyw dzo ne mu przy słu gu je
pra wo do usta no wie nia peł no moc ni ka.
Je że li wa run ki ma te rial ne po krzyw dzo ne -
go nie po zwa la ją na po kry cie kosz tów ta -
kie go peł no moc nic twa i wy wo ła ły by
uszczer bek dla nie go i ro dzi ny, ist nie je
moż li wość ubie ga nia się o przed sta wi cie -
la z urzę du. W po stę po wa niu kar nym po -
krzyw dzo ny ma pra wo do ochro ny swo je -
go wi ze run ku – w ra zie oka za nia oso by
po dej rze wa nej mo że do ma gać się, aby

czyn ność tę prze pro wa dzo no, wy łą cza jąc
moż li wość roz po zna nia po krzyw dzo ne go
przez roz po zna wa ne go. Ko lej nym pra -
wem po krzyw dzo ne go w po stę po wa niu
przy go to waw czym jest pra wo do stę pu
do in for ma cji. Po krzyw dzo ny, za zgo dą
pro wa dzą ce go po stę po wa nie, mo że prze -
glą dać ak ta i spo rzą dzać z nich od pi sy. Po -
wi nien rów nież być za wia da mia ny o wsz -
czę ciu, od mo wie lub umo rze niu śledz twa
w cią gu sze ściu ty go dni od zło że nia za wia -
do mie nia o prze stęp stwie. Za rów no
na od mo wę udo stęp nie nia akt, jak i na po -
sta no wie nie o od mo wie wsz czę cia śledz -
twa i je go umo rze nie, a tak że na in ne czyn -
no ści na ru sza ją ce pra wa po krzyw dzo ne -
go przy słu gu je za ża le nie. Ko deks po stę -
po wa nia kar ne go umoż li wia po krzyw dzo -
ne mu do ma ga nie się w to ku po stę po wa -
nia przy go to waw cze go prze słu cha nia
świad ka, je że li za cho dzi nie bez pie czeń -
stwo, że nie bę dzie go moż na prze słu chać
na roz pra wie. Po za koń cze niu po stę po wa -
nia przy go to waw cze go oraz po wnie sie -
niu ak tu oskar że nia przez oskar ży cie la pu -
blicz ne go, ale przed roz po czę ciem prze -
wo du są do we go po krzyw dzo ny ma pra -
wo dzia łać ja ko stro na w cha rak te rze
oskar ży cie la po sił ko we go obok oskar ży -
cie la pu blicz ne go lub za miast nie go. Pra -
wo by cia oskar ży cie lem po sił ko wym wią -
że się z moż li wo ścią obec no ści po krzyw -
dzo ne go na ca łej roz pra wie, skła da niem
wnio sków do wo do wych, za da wa niem py -
tań świad kom, a tak że ze zło że niem ape -
la cji od wy ro ku. 

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

Przedaw nie nie ozna cza moż li wość uchy le nia się dłuż -
ni ka od speł nie nia świad cze nia (od mo wy za pła ty) wo -
bec wie rzy cie la, o ile upły nął prze wi dzia ny pra wem
ter min na do cho dze nie rosz czeń, chy ba że dłuż nik
zrze ka się ko rzy sta nia z za rzu tu przedaw nie nia. Jed -
nak że zrze cze nie się za rzu tu przedaw nie nia
przed upły wem ter mi nu jest nie waż ne. 

Przedaw nie nie do ty czy rosz czeń ma jąt ko wych
i przy słu gu je w sy tu acji, gdy wie rzy ciel zwle kał zbyt
dłu go z ich do cho dze niem. Przedaw nie niu ule ga ją
z wy jąt ka mi wy łącz nie rosz cze nia o cha rak te rze ma -
jąt ko wym. Nie mo gą przedaw nić się na to miast rosz -
cze nia nie ma jąt ko we, np. o ochro nę dóbr oso bi stych.

9 lip ca b. r. we szła w ży cie część zmian do ty czą -
cych przedaw nie nia w ko dek sie cy wil nym, ko dek sie
po stę po wa nia cy wil ne go, ad mi ni stra cyj ne go, a w cią -
gu trzech mie się cy od ogło sze nia wej dą w ży cie zmia -
ny do usta wy o udo stęp nia niu in for ma cji go spo dar -
czych. 

Do tych cza so we ogól ne ter mi ny przedaw nie nia
z ko dek su cy wil ne go wy no si ły lat 10, a dla rosz czeń
okre so wych i wy ni ka ją cych z dzia łal no ści go spo dar -
czej 3 la ta. 

No we prze pi sy wpro wa dza ją skró ce nie pod sta wo -
wych ter mi nów przedaw nie nia. Po zmia nach ter min
przedaw nie nia rosz czeń ma jąt ko wych wy no si 6 lat,
a nie jak do tych czas lat 10. Za cznie obo wią zy wać rów -
nież za sa da, zgod nie z któ rą ko niec ter mi nu przedaw -
nie nia przy pa dać bę dzie na ostat ni dzień ro ku ka len -
da rzo we go, chy ba że ter min przedaw nie nia jest krót -
szy niż dwa la ta. Iden tycz na zmia na, tj. skró ce nie ter -
mi nu do lat 6 do ty czy rosz czeń stwier dzo nych pra wo -
moc nym orze cze niem są du lub in ne go or ga nu po wo -
ła ne go do roz po zna wa nia spraw da ne go ro dza ju al bo
orze cze niem są du po lu bow ne go, jak rów nież rosz -

czeń stwier dzo nych ugo dą za war tą przed są dem al -
bo są dem po lu bow nym al bo ugo dą za war tą
przed me dia to rem i za twier dzo ną przez sąd.

Zmia ny wpro wa dza ją tak że no we roz wią za nia do -
ty czą ce rosz czeń przy słu gu ją cych prze ciw ko kon su -
men tom. Po upły wie ter mi nu przedaw nie nia nie bę -
dzie moż na do ma gać się za spo ko je nia rosz cze nia
przy słu gu ją ce go prze ciw kon su men to wi. Jed nak że
w wy jąt ko wych przy pad kach sąd bę dzie mógł, po roz -
wa że niu in te re sów stron, nie uwzględ nić upły wu ter -
mi nu przedaw nie nia rosz cze nia przy słu gu ją ce go
prze ciw ko kon su men to wi, je że li wy ma ga ją te go
wzglę dy słusz no ści. Ko rzy sta jąc z te go upraw nie nia,
sąd bę dzie zo bo wią za ny roz wa żyć dłu gość ter mi nu
przedaw nie nia, dłu gość okre su od upły wu ter mi nu
przedaw nie nia do chwi li do cho dze nia rosz cze nia oraz
cha rak ter oko licz no ści, któ re spo wo do wa ły nie do cho -
dze nie rosz cze nia przez upraw nio ne go, w tym wpływ
za cho wa nia zo bo wią za ne go na opóź nie nie upraw nio -
ne go w do cho dze niu rosz cze nia. W pro ce du rze cy wil -
nej zaś, czy li w za kre sie są do we go do cho dze nia rosz -
czeń, wpro wa dzo no zmia nę po le ga ją cą na obo wiąz -
ko wym po da wa niu w po zwie da ty wy ma gal no ści
rosz cze nia w spra wach o ich za są dze nie. Po nad to
w pro ce du rze cy wil nej do ty czą cej eg ze ku cji wpro wa -
dzo no zmia ny prze wi du ją ce, iż bank po otrzy ma niu za -
wia do mie nia ko mor ni ka o za ję ciu ra chun ku ban ko -
we go za blo ku je środ ki na ra chun ku, na to miast nie bę -
dzie zo bo wią za ny do bez zwłocz ne go prze ka za nia
środ ków na po kry cie na leż no ści, lecz bę dzie zo bo wią -
za ny do prze ka za nia tych środ ków na ra chu nek ban -
ko wy ko mor ni ka po upły wie sied miu dni od dnia do -
rę cze nia za wia do mie nia o za ję ciu. Wy jąt ko wo, w ra -
zie eg ze ku cji bie żą cych ali men tów lub rent, bank ma
obo wią zek nie zwłocz ne go prze ka za nia środ ków pie -
nięż nych z za ję te go ra chun ku na ra chu nek ban ko wy
ko mor ni ka. Zmia ny te z jed nej stro ny ma ją na ce lu
wzmoc nie nie moż li wo ści pod ję cia przez dłuż ni ka

obro ny przed eg ze ku cją, a z dru giej za bez pie cze nie
środ ków unie moż li wia ją cych dłuż ni ko wi uchy le nie się
od eg ze ku cji. 

Ana lo gicz na zmia na zo sta ła wpro wa dzo na w pro -
ce du rze eg ze ku cyj nej w ad mi ni stra cji. Rów nież
w usta wie o udo stęp nia niu in for ma cji go spo dar czych
i wy mia nie da nych go spo dar czych do sto so wa no prze -
pi sy do zmie nio nych ter mi nów przedaw nie nia. 

Istot na jest tak że kwe stia da ty, od ja kiej no we prze -
pi sy ma ją za sto so wa nie. Kwe stie te re gu lu ją tzw. prze -
pi sy przej ścio we. I tak do rosz czeń po wsta łych
przed dniem wej ścia w ży cie no wej usta wy – tj.
do dnia 09.07.2018r. i w tym dniu jesz cze nie przedaw -
nio nych sto su je się no we prze pi sy. Je że li na to miast
no wy ter min przedaw nie nia jest krót szy niż do tych -
cza so wy, bieg ter mi nu przedaw nie nia roz pocz nie się
z dniem wej ścia w ży cie usta wy. Je że li jed nak
przedaw nie nie, któ re go bieg ter mi nu roz po czął się
przed dniem wej ścia w ży cie ni niej szej usta wy, na stą -
pi ło by przy uwzględ nie niu do tych cza so we go ter mi nu
przedaw nie nia wcze śniej, to przedaw nie nie na stą pi
z upły wem te go wcze śniej sze go ter mi nu.

Do przy słu gu ją cych kon su men tom rosz czeń po -
wsta łych przed dniem wej ścia w ży cie no wych prze -
pi sów i w tym dniu jesz cze nie przedaw nio nych, znaj dą
za sto so wa nie do tych cza so we prze pi sy o ter mi nach
przedaw nie nia, na to miast je że li kon su ment nie pod -
nie sie do dnia wej ścia w ży cie usta wy za rzu tu
przedaw nie nia w sto sun ku do rosz cze nia przedaw nio -
ne go, z dniem wej ścia w ży cie usta wy sąd z urzę du
uwzględ ni przedaw nie nie, a nie tak jak do tych czas
gdy zo sta nie pod nie sio ny za rzut przedaw nie nia przez
kon su men ta.

Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 30 dni od dnia
ogło sze nia, z tym że dla czę ści zmian w usta wie o udo -
stęp nia niu in for ma cji go spo dar czych i wy mia nie da -
nych go spo dar czych prze wi dzia no dłuż szy, trzy mie -
sięcz ny ter min wej ścia w ży cie.

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Zmiany dotyczące przedawnienia    
ADWOKAT RADZI

Pokrzywdzony w procesie
karnym

reklama
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JO LAN TA GLISZ CZYŃ SKA – specjalista
pielęgniarstwa kardiologicznego, w poradni
kardiologicznej Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego sp. z o.o., opisuje medialny
wizerunek pielęgniarki, który nie zawsze
odpowiada rzeczywistości. Zadaje kłam tej
nieprawdziwej wizji, wskazując, że obecnie
pielęgniarki dysponują nie tylko olbrzymią
wiedzą i umiejętnościami, stanowią wsparcie
dla chorych, ale są także profesjonalnymi
liderkami zdrowia, promującymi zdrowy tryb
życia, opiekunkami, a także bywają…
spowiednikami i doradcami. 

W do bie obec nej bar dzo dy na micz nie roz wi ja się
pie lę gniar stwo nie tyl ko na świe cie, ale i w na szym
kra ju. Po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej na sze
pie lę gniar ki mo gą prze ka zać in nym swo ją wie dzę
i po ka zać na by te umie jęt no ści. W róż nych pań -
stwach i w naj od le glej szych za kąt kach świa ta pol -
skie pie lę gniar ki są do ce nia ne, bo po sia da ją wła -
ści we wy kształ ce nie i od po wied ni staż, są pro fe sjo -
na list ka mi w wy ko ny wa niu swo je go za wo du. Uczą

się przez ca łe ży cie, pod no sząc kwa li fi ka cje oraz
do sko na ląc tech ni ki i stan dar dy opie ki nad cho rym
w róż nym wie ku, po cząw szy od no wo rod ka,
a skoń czyw szy na opie ce osób w po de szłym wie -
ku. Kie ru jąc się za sa da mi ety ki i od po wie dzial no -
ścią za dru gie go czło wie ka, pra cu jąc w róż nych
wa run kach, na ra ża ją nie jed no krot nie swo je ży cie
i zdro wie dla do bra pa cjen tów. Wi dząc za do wo le -
nie w oczach swo ich pod opiecz nych, każ da pie lę -
gniar ka zro bi wszyst ko zgod nie z po sia da ny mi
kwa li fi ka cja mi, by cho ry, któ rym się opie ku je, po -
wró cił szyb ko do zdro wia, do swo ich bli skich lub
w tej ostat niej go dzi nie udzie li wspar cia i otu chy.
Me dia nie za wsze po ka zu ją praw dzi wy ob raz
współ cze snej pie lę gniar ki, to jed nak pa cjen ci, któ -
rzy choć przez chwi lę po zna li jej pra cę, oka zu ją sza -
cu nek, po dziw i zro zu mie nie dla tru du i po świę ce -
nia na szych pie lę gnia rek. Po mi mo zmian, ja kie na -
stą pi ły we współ cze snym pie lę gniar stwie, oso by
wy ko nu ją ce ten za wód god nie go re pre zen tu ją,
przy sto so wu jąc się do ról, któ re ma ją obo wią zek
peł nić. Jed ną z nich jest ro la w kształ to wa niu za -
cho wań zdro wot nych. Po sia da jąc wie dzę z za kre -
su me dy cy ny, psy cho lo gii i so cjo lo gii, jest w sta nie
po móc oso bom nie tyl ko cho rym, ale rów nież
kształ to wać za cho wa nia zdro wot ne, pro pa gu jąc
zdro wy styl ży cia, po wrót do zdro wia po przez edu -
ka cję zdro wot ną pa cjen ta. Ma jąc na uwa dze do bro
i zdro wie pod opiecz ne go w uję ciu ho li stycz nym,
pie lę gniar ka dba o uświa do mie nie pa cjen to wi przy -
czyn je go pro ble mów ze zdro wiem, pro po nu je roz -
wią za nia, wspie ra i uczy, uzu peł nia jąc tym sa mym
wie dzę i dba łość o zdro wie. Jest pro fe sjo nal nym li -
de rem zdro wia. Roz po wszech nia jąc zdro wy styl ży -
cia, mu si sa ma stać się wzo rem w re ali zo wa niu za -
dań proz dro wot nych. Choć kom pe ten cje za wo do -
we pie lę gnia rek ule gły znacz ne mu pod wyż sze niu,
za kres ich wie dzy prak tycz nej i umie jęt no ści prze -
wyż sza nie jed no krot nie po ziom umie jęt no ści po -
cząt ku ją ce go le ka rza, to na dal pie lę gniar ka przyj -
mu je ro lę wy ko naw cy po le ceń, ale w uza sad nio -
nych przy pad kach mo że od mó wić ich wy ko na nia,

ma jąc na wzglę dzie do bro pa cjen ta. Spo ty ka jąc ją
na co dzień przy łóż ku cho re go, gdy roz da je ter mo -
me try, wy ko nu je in iek cje, pod łą cza kro plów ki czy
po da je le ki, nie za wsze oka zu je ona peł ny ob raz
swo jej dzia łal no ści w ochro nie zdro wia. Wie le czyn -
no ści co dzien nych peł nio nych przez pie lę gniar kę
ma cha rak ter go spo dar czy, po rząd ko wy, in ne do -
ty czą dia gno sty ki, te ra pii, re ha bi li ta cji. Są mo men -
ty, że jest mil czą ca, za tro ska na, z ba ga żem swych
oso bi stych pro ble mów, wy pa lo na za wo do wo, prze -
mę czo na pra cą zmia no wą, noc ną. Obo wiąz ki za -
wo do we czę sto za kłó ca ją speł nia nie ro li pie lę gniar -
ki sto sow nie do in dy wi du al nych po trzeb pa cjen ta,
ro li kształ to wa nia zdro we go sty lu ży cia, ro li prze -
wod ni ka w pro mo wa niu zdro wia. Dla te go też
w świa do mo ści opi nii pu blicz nej pra ca pie lę gniar -
ki oce nia na jest nie zbyt wy so ko w więk szo ści za -
kła dów opie ki zdro wot nej. Ale ma ją moc ną pod sta -
wę teo re tycz ną, pie lę gniar ki mo gą po dej mo wać
od po wie dzial ne za da nia w kie run ku ochro ny zdro -
wia po je dyn czej oso by, jak i ca łe go spo łe czeń stwa.

Pie lę gniar ka w fil mach i se ria lach nie za wsze
przed sta wia na jest w spo sób po zy tyw ny, wi dzi my
ją nie ra dzą cą so bie z oso bi sty mi pro ble ma mi,
w pra cy za wo do wej za gu bio ną, nie po rad ną, wy ma -
ga ją cą kie row nic twa. A prze cież w rze czy wi sto ści
jest zu peł nie ina czej, to wła śnie ona jest nie jed no -
krot nie pod po rą le ka rza, pa cjen ta czy je go ro dzi ny.
To wła śnie ona nie tyl ko wy ko nu je zle ce nia, ale rów -
nież sa ma de cy du je o dal szej pra cy. Cho ry nie za sta -
na wia się, ja ką ro lę peł ni pie lę gniar ka w mo men cie
wy ko ny wa nia od po wied nich za bie gów czy czyn no -
ści, wy star czy mu, gdy zro bi to spraw nie, bez bo le -
śnie, a przy tym bę dzie uśmiech nię ta, chęt na do roz -
mo wy, oka że za in te re so wa nie je go tro ska mi. W pro -
gra mach in for ma cyj nych na sze pie lę gniar ki po ka -
zy wa ne są wte dy, gdy chcą uświa do mić spo łe czeń -
stwu, jak im jest źle, ja kie ni skie ma ją wy na gro dze -
nie, w ja kich wa run kach pra cu ją. Me dia na to miast
uka zu ją je w świe tle straj ku ją cych, cią gle wal czą -
cych, do ma ga ją cych się pie nię dzy, nie wy kształ co -
nych, nie zna ją cych swo je go za wo du. We dług me -

diów chęć zy sku po py cha pie lę gniar ki do wy jaz du
za gra ni cę, dla te go też po ja wia ją się w Pol sce bra ki
ka dro we. Je den naj mniej szy na wet błąd ze stro ny
pie lę gnia rek ura sta w oczach dzien ni ka rzy, a po tem
opi nii pu blicz nej, do ran gi bar dzo po waż ne go pro -
ble mu, któ re go nie da się roz wią zać. Ale o dzi wo,
tak złe pie lę gniar ki są bar dzo ce nio ne za gra ni cą.
Ich pro fe sjo na lizm, wie dza, oby cie z pa cjen tem, za -
an ga żo wa nie w pra cy za wo do wej, wszech stron -
ność obie ga ją ca ły świat. 

Mi mo zmian, ja kie na stą pi ły w roz wo ju pie lę -
gniar stwa, to do tej po ry pie lę gniar ka jest po strze -
ga na ja ko „służ ba” a nie „pra wa rę ka” le ka rza lub
sa mo dziel na kom pe tent na oso ba. Cho ciaż pie lę -
gniar ka dziś w pra cy peł ni ro lę opie ku na, spo wied ni -
ka, do rad cy, słu gi, cięż ko fi zycz nie pra cu je, by każ -
dy pa cjent czuł się bez piecz ny, za do wo lo ny, to jed -
nak nie jest do ce nia na. W do mu peł ni ro lę mat ki,
nie jed no krot nie jest gło wą ro dzi ny, sa mot nie wy -
cho wu je dzie ci. Prze strze ga za sad i norm uję tych
w ko dek sach ety ki za wo do wej obo wią zu ją cych we
wszyst kich kra jach świa ta. Od po wie dzial ność
w sto sun ku do pa cjen ta, sza cu nek dla ży cia i god -
no ści cho re go, kom pe ten cje za wo do we, nie dy skry -
mi no wa nie żad ne go z pa cjen tów, to stan dar dy
etycz ne, na któ rych opie ra ją swo ją pra cę pie lę gniar -
ki ca łe go świa ta. Me dia na to miast uka zu ją ją ja ko
oso bę nie od po wie dzial ną, nie na da ją cą się do ni cze -
go, wy ma ga ją cą kie row nic twa. Spo łe czeń stwo
przez pry zmat ta kich in for ma cji, fil mów, pro gra -
mów po strze ga pie lę gniar kę ja ko coś gor sze go,
pra wie za wsze ra niąc ją do tkli wie.

W każ dym za wo dzie znaj dą się oso by, któ rych
złe za cho wa nie mo że bu rzyć opi nie o po zo sta łych,
ale nie mo że to sta no wić o re gu le. Me dia, wy chwy -
tu jąc każ de po tknię cie pie lę gniar ki, choć nie wy ni -
ka ono z jej złej wo li, przed sta wia ją ją w ta kim świe -
tle, by wzbu dzić sen sa cję u wi dzów lub słu cha czy.
Pro blem ten ist nie je już od daw na. Jak me dia bę dą
po ka zy wa ły współ cze sne pie lę gniar stwo w ta ki
spo sób, tak lu dzie bę dą się za pa try wać na za wód
pie lę gniar ki i in ne sta no wi ska me dycz ne. 

Współczesna pielęgniarka, podpora lekarza i pacjenta

reklama

48. Targi „Bliżej zdrowia, bliżej natury”
Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek pl. Sejmu Śląskiego 2

26-27-28 października 

200 wystawców: naturalne kosmetyki, zioła, miody, suplementy diety, ekologiczna żywność,
ubrania z naturalnych tkanin i inne nowości z zakresu medycyny naturalnej

Spotkania z medycyną naturalną Nowotwory: wyprzedź chorobę, wygraj życie

26 PAŹ DZIER NI KA – PIĄ TEK
15–16 Do ro ta Pach nik: Co rze czy wi ście dzie dzi czy my? Ge ny czy śro -
do wi sko i emo cje kształ tu ją na szą oso bo wość? Jak się z tym zmie rzyć?
16–17 lek. med. He le na Kra sow ska: Bo ro wi na i so lan ka ja ko pro duk -
ty bli żej zdro wia i na tu ry
17–18 Piotr Rze tec ki: Bó le od cin ka lę dź wio we go krę go słu pa, rwa kul -
szo wa. Jak so bie ra dzić przy ta kich scho rze niach
18–19Ra do sław Arasz kie wicz: Do bre na wy ki, któ re mo gą ura to wać ży cie
19 Ava tar gong: Kon cert – Mi ste rium dźwię ku na dzwo nach ru ro wych,
mi sach krysz ta ło wych oraz gon gach

JED NO RA ZO WE BI LE TY WSTĘ PU w ce nie 15 zł, ulgo we dla
eme ry tów, ren ci stów, stu den tów, uczniów – 12 zł. Przed sprze daż
w Cen trum Me dy cy ny Na tu ral nej i Psy cho te ra pii (Ka to wi ce, ul. Dam -
ro ta 6). W trak cie trwa nia, bi le ty do na by cia w ka sie tar gów. 
W so bo tę i nie dzie lę or ga ni zo wa ne bę dą warsz ta ty. Po pro wa dzą je
Piotr Rze tec ki, fi zjo te ra peu ta, wy kła dow ca AWF, dr Piotr Ko łacz, on -
ko log, Ka zi mierz Kło daw ski, spe cja li sta ma kro bio ty ki, Bo gu sław
Waś kie wicz, spe cja li sta mi kro ma sa żu, Lu cy na To ma szew ska, uzdra -
wia nie pra nicz ne, Ha li na Jur kow ska, spe cja li sta me dy cy ny An ti -Age,
Ar ka diusz Trze śniow ski, mu zy ko te ra peu ta, Zbi gniew T. No wak,
znaw ca ziół.

27 PAŹ DZIER NI KA – SO BO TA
10– 11 Ar ka diusz Trze śniow ski: Do strój i wy lecz, czy li tech ni ki prze -
ciw no wo two ro we ka mer to na mi dr Bar ba ry An gel
11–12 prof. Hen ryk Bie niok: Na tu ral ne me to dy za po bie ga nia oraz
wspo ma ga nia wal ki z no wo two ra mi
12–13 dr Piotr Ko łacz: An da lu zyj ska me to da uzdra wia nia du szy i cia ła
13–14 dr Gra ży na Pa jąk: Każ dy kęs ma zna cze nie
14–15 Ka zi mierz Kło daw ski: Ro la die ty na tu ral nej w za po bie ga niu
i wy cho dze niu z cho ro by no wo two ro wej. Na tu ral na żyw ność kon tra
cho ro by no wo two ro we
15–16 Ha li na Jur kow ska: Za bu rze nia ukła du im mu no lo gicz ne go, cho -
ro by au to im mu no lo gicz ne i pro ble my on ko lo gicz ne w opra co wa niu
sy be ryj skich na ukow ców
16–17 Zbi gniew Bań kow ski: Olej lnia ny w le cze niu oraz pro fi lak ty ce
ra ka je li ta gru be go
17–18 Bo gu sław J. Waś kie wicz: Od dech, re laks, me dy ta cja na każ dy
dzień
18–19 Do ro ta Gu da niec: Me dycz na ma ri hu ana w kon tek ście no wo -
two rów 
19-19.15 Sym fo nia prze bu dze nia – kon cert ku pa mię ci red. Ni ny 
Grel li w wy ko na niu Ma cie ja Dziu bli (Sza man Tań cu ją cy z Wia trem)
19.15 Lu cy na To ma szew ska po pro wa dzi 15-mi nu to wą me dy ta cję

28 PAŹ DZIER NI KA – NIE DZIE LA
10–11 Lu cy na To ma szew ska: Uzdra wia nie Pra nicz ne a Pra nic Ma kers.
Tech ni ki men tal ne wspie ra ją ce le cze nie, waż ne w le cze niu, te ra pii
i uzdra wia niu
11–12 prof. Zbi gniew Kró lic ki: Ro la umy słu w pro ce sie za cho wa nia
i po wro tu do zdro wia
12–13 Uro czy stość nada nia tar gom imie nia red. Ni ny Grel li i ofi cjal -
ne otwar cie por ta lu grel la. pl. Wrę cze nie na gród tar go wych – Drze -
wek Ży cia. 
13–14Zbi gniew T. No wak: Po znaj zio ła, któ re uchro nią cię przed ra kiem
14–15 Wła dy sław Bat kie wicz: Psy cho so ma ty ka cho ro by no wo two ro -
wej a po le elek tro ma gne tycz ne ser ca
15–16.30 Ja nusz Dą brow ski: No wo two ry to pla ga. Czy je ste śmy
ska za ni wy łącz nie na „wy tnij, otruj, spal”, czy li me dy cy nę in wa -
zyj ną?
16.30–17.30 Alek san dra Ma son: Wi bra cja Fal Mó zgo wych oraz
uzdra wia nie przez Pę pek ja ko me to dy roz wo ju oso bi ste go i du cho -
we go.
17.30 Grze gorz Szew czyk: Uzdra wia ją cy se ans bio te ra peu tycz ny
na za koń cze nie Spo tkań
18 Lo so wa nie kil ku dzie się ciu upo min ków -nie spo dzia nek wśród osób
od wie dza ją cych tar gi, któ re wy peł nią an kie tę
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Bezpłatne szczepienia
przeciw grypie 
dla seniorów

LISTA PLACÓWEK:

• Sosnowiecki Szpital Miejski Sp.
z o.o. – Przychodnia „Zagórze”,
ul. Szpitalna 1, tel.
/32/ 41 30 520

• Sante Clinic Sp. z o.o., al.
Wolności 6, tel. /32/ 269 07 36

• NZOZ Nasza Przychodnia, ul. S.
Kisielewskiego 2, tel.
/32/ 263 24 84

• Fundacja Unia Bracka,
Przychodnia Bracka Kazimierz-
Juliusz ul. Ogrodowa 1, tel.
/32/ 296 96 21

• Przychodnia Bracka Porąbka-
Klimontów ul. Dmowskiego 6a,
tel. /32/ 298 89 37

• For Help Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 73, tel. /32/ 297 68 42

Miesz kań cy So snow ca w wie ku 60
lat i po wy żej mo gą bez płat nie sko rzy -
stać ze szcze pień prze ciw ko gry pie.
Ak cja pro wa dzo na jest w ra mach pro -
gra mu po li ty ki zdro wot nej pn. „Pro -
gram pro fi lak tycz nych szcze pień
ochron nych prze ciw ko gry pie dla
miesz kań ców So snow ca”. Za in te re -
so wa ni mo gą zwra cać się bez po śred -
nio do wy ło nio nych w dro dze kon -
kur su przy chod ni. Gmi na So sno wiec
zo sta ła wy róż nio na za swo ją dzia łal -
ność w za kre sie w prze ciw dzia ła niu
za cho ro wal no ści na gry pę na gro dą
Sa mo rzą do we go Li de ra Zwal cza nia
Gry py. Wrę cze nie na gród od by ło
się 12 wrze śnia w War sza wie pod -
czas do rocz nej De ba ty Eks per tów
Flu Fo rum 2018. SK
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Ko lej ny se zon MPGO sp. z o.o.
wspie ra so sno wiec ką dru ży nę
w ko szy ków ce ko biet! W trak cie
każ de go me czu czas sym pa ty -
kom żeń skiej ko szy ków ki umi -

lać bę dzie ma skot ka spół ki oraz
funk cjo no wać bę dzie stre fa dla
dzie ci MPGO, gdzie przy jem nie
czas bę dą spę dzać naj młod si ki -
bi ce. JAS-FBG Za głę bie So sno -
wiec w tym ro ku bę dzie wy stę -
po wać w 1 li dze ko biet. Me cze
bę dą roz gry wa ne w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej przy ul. Że -
rom skie go 9, zgod nie z ter mi na -
rzem PZKOSZ. MPGO sp.
z o.o. za pra sza do wspól ne go ki -
bi co wa nia! 

Eko lo gicz na ak cja „Eko so sna
z Eko sta cji. Wy mień su row ce
na sa dzon ki so sny” do bie gła
koń ca. Przez dwa mie sią ce
uczest ni cy kon kur su zbie ra li alu -
mi nio we pusz ki i bu tel ki PET, by
wy mie nić je na sa dzon ki so sny.
Ze bra li śmy pra wie 50 ty się cy bu -
te lek PET oraz po nad 4 ty sią ce
pu szek alu mi nio wych. Przy bi li -
śmy aż 2624 pie cząt ki! Dzię ki
wam aż 325 so se nek za le si So -
sno wiec!

Lau re atom i wszyst kim
uczest ni kom ser decz nie gra tu -

lu je my! Ofi cjal ne pod su mo wa -
nie ak cji od bę dzie się w nie -
dzie lę, 7 paź dzier ni ka, w godz.
od 10.00 do 14.00 w Eko sta cji
Ju liusz w So snow cu przy ul.
Gre na die rów 21. Wię cej szcze -

gó łów oraz peł ny ran king do -
stęp ny jest na na szej stro nie in -
ter ne to wej: www.mpgo.so sno -
wiec.pl. Wszyst kim uczest ni kom
dzię ku je my za udział w ak cji
i wspól ne dba nie o śro do wi sko! red

Najlepsza piątka konkursu „Ekososna z Ekostacji. Wymień
surowce na sadzonki sosny”. 

Bo li czy się cel ny rzut do ko sza

325 so se nek z Eko sta cji Ju liusz

Maskotka MPGO będzie
wspierać sosnowieckie
koszykarki. 

Szes na sto me tro we rusz to wa -
nia, 220 me trów kwa dra to wych,
czte ry ty go dnie pra cy i 160 li trów
far by. Tak naj kró cej moż na pod -
su mo wać pra ce nad ko lej nym
mu ra lem, któ ry sta nie się ozdo bą
ka mie ni cy przy uli cy Ma ła chow -
skie go 36. Au tor ką pro jek tu jest
po cho dzą ca z Chełm na Ewa De
Lu ca, ma lar ka wiel ko for ma to wa,
któ rej pra ce moż na oglą dać na te -
re nie ca łej Pol ski, w miej scach
uży tecz no ści pu blicz nej, jak i do -
mach pry wat nych oraz fir mach.  

Au tor ka mu ra la wy gra ła kon -
kurs „Ba lans na li nach”.  

– Kie dy po wstał ten pro jekt,
wie dzia łam, że się spodo ba. Kom -
po zy cja ob ra zu nie jest pro sta w re -
ali za cji, ale bar dzo do brze wpi su je
się w prze strzeń, ja ką mam do za -
go spo da ro wa nia – mó wi Ewa De
Lu ca. – Naj bar dziej za le ża ło mi
na tym, aby wy ko rzy stać ist nie ją ce
ele men ty, ta kie jak za ła ma nia bry ły
ka mie ni cy i okna ja ko ele men ty
kom po zy cji. Trój wy mia ro wy pro -
jekt przed sta wia czło wie ka, któ ry

przy go to wu je się do przej ścia po li -
nie roz cią gnię tej po mię dzy bu dyn -
ka mi po dwóch stro nach uli cy. Sta -
ro daw ne ka mie nicz ki zo sta ły
wpro jek cie umiesz czo ne nadwóch
wy su nię tych czę ściach bu dyn ku.
Ogrom ny ob raz naj le piej bę dzie wi -
docz ny dla osób prze miesz cza ją -
cych się uli cą Mo ścic kie go w kie -
run ku uli cy Ma ła chow skie go. 

Ewa De Lu ca spe cja li zu je się
w ob ra zach i ma lar stwie na ścien -
nym, a tak że pła sko rzeź bach, a jej
pra ce ce chu je roz mach, za rów no
w eks pre sji, jak i roz mia rach
prac. Od 25 wrze śnia bę dzie moż -
na oglą dać pra ce Ewy de Lu ci
w wi try nie na roż ne go lo ka lu
na ro gu ulic Mo drze jow skie go
i Ko ściel nej. SK

Teatr Zagłębia wygrał plebiscyt na najlepszą inicjatywę dla dzieci 

Tak ma wy glą dać no wy mu ral w cen trum mia sta. 

Warsz ta ty „Jak oswo ić wro ga?” otrzy ma ły na gro -
dę głów ną w ka te go rii „Ję zyk” w ple bi scy cie
na naj bar dziej roz wo jo wą ini cja ty wę dla dzie ci
w wie ku do 14 lat, or ga ni zo wa nym przez por tal
„Czas Dzie ci”. 

Po za warsz ta ta mi no mi na cje zdo by ły rów nież
dwa in ne wy da rze nia Te atru Za głę bia – spek takl
„Wróg – in struk cja ob słu gi” oraz re ali zo wa ne w Te -
atrze Za głę bia wa ka cyj ne warsz ta ty „La to w te -

atrze”. Przed sta wie nie „Wróg – in struk cja ob słu gi”
opo wia da o me cha ni zmach two rze nia w swo jej wy -
obraź ni po sta ci wro ga. Ce lem zwią za nych z nim
warsz ta tów „Jak oswo ić wro ga?” jest wspól ne
z uczest ni ka mi po szu ki wa nie od po wie dzi na py ta -
nie: co mo że my zro bić, by prze stać się go bać
i dojść z nim do po ro zu mie nia. Naj bliż sze po ka zy
od bę dą się 16 i 17 paź dzier ni ka oraz 28 i 29 li sto -
pa da, za pi sy pod nr tel. 32 266 11 27. SK

Balans na linach i 220 metrach kwadratowych
arc MPGO sp. z o.o.
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Awans nagrodzony
I liga zamiast BasketLigi. Postawili na „swoje”

Krzysz tof Po lacz kie wicz

– Gra li śmy z naj lep szy mi przez trzy la ta. To by ła bar -
dzo trud na de cy zja, ale nie by ło moż li wo ści gry
w dwóch li gach cen tral nych. To ge ne ro wa ło by ol -
brzy mie kosz ty. Nie uda ło się tra fić na spon so ra, któ -
ry za pew nił by nam spo koj ny byt. Dla te go po sta no -
wi li śmy dać szan sę na szym dziew czy nom. Za słu ży -
ły na to – pod kre śla Ma rek Sa ła ta, pre zes klu bu.

– Sta ło się tak, jak więk szość osób ze śro do wi ska
po ci chu my śla ła. Po sta wi li śmy na na sze za wod nicz -
ki, któ re od nio sły ol brzy mi suk ces. By li by śmy bez

ser ca, gdy by śmy nie da li szan sy tym dziew czy nom.
Po sta no wi li śmy, że za cznie my od li gi pierw szej. Że -
by dziew czy ny okrze pły, roz wi nę ły się i na bra ły do -
świad cze nia – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Przed se zo nem do Jo an ny Ko cem by, Ka ro li ny Zu -
ziak, Syl wii Woj ty las, Alek san dry Woj ta li, We ro ni -
ki Paw lak, któ re w ubie głym se zo nie przy czy ni ły się
do awan su, do łą czy ły przed se zo nem po wra ca ją ca
z wy po ży cze nia Pa try cja Ka czor oraz We ro ni ka Te -
len ga, Alek san dra Dzi wiń ska, Mar ty na Sta siuk,
Mał go rza ta Zu cho ra i Mar ty na Ja siu le wicz. Ze spół

pro wa dzi du et szko le nio wy Piotr Ney dar oraz Ka ro -
li na Szlach ta. – Bi je my się o naj wyż sze ce le, a więc
o awans – mó wił przed roz po czę ciem se zo nu pre zes
klu bu, Ma rek Sa ła ta.

Już pierw szy mecz po ka zał, że war to by ło dać
szan sę na szym za wod nicz kom. Ja ski po ka za ły cha -
rak ter i mi mo że w po ło wie dru giej kwar ty prze gry -
wa ły już sie dem na sto ma punk ta mi, to w dal szej czę -
ści me czu zdo ła ły od wró cić je go lo sy i wy wal czyć
kom plet punk tów. – Do prze rwy dziew czy nom wy -
cho dzi ło nie wie le. W za sa dzie w każ dym aspek cie
ry wal był lep szy. Stra ty, nie do kład ne za gra nia, ka ta -

stro fal na sku tecz ność. Mo że ry wal tak wpły nął
na ze spół. Po prze rwie dziew czy ny za czę ły grać
swo je, uwie rzy ły w sie bie i to przy nio sło efekt.
Na pew no ta ki mecz na po czą tek pod nie sie mo ra le
ze spo łu – pod kre śla tre ner so sno wi cza nek Piotr Ney -
dar.

Przy po mnij my, że wszyst kie me cze w ro li go spo -
dyń ko szy kar ki JAS -FBG Za głę bie roz gry wa ją
w ha li przy ul. Że rom skie go 4c. Wstęp na spo tka nia
jest bez płat ny. Ko lej ny po je dy nek we wła snej ha li
nasz ze spół ro ze gra 14 paź dzier ni ka o godz. 16.00,
a ry wa lem bę dzie Enea AZS AJP III Go rzów Wlkp.

W kapitalnym stylu rozpoczęły nowy sezon koszykarki JAS-FBG Zagłębie. W meczu otwierającym I-ligowe zmagania sosnowiczanki pokonały na własnym parkiecie
faworyzowany Good Lood AZS PK Kraków 66:65. Przypomnijmy, że po trzech latach spędzonych na parkietach BasketLigi zespół ze stolicy Zagłębia Dąbrowskiego nie
przystąpił do rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywek. Decyzję tę podjęto po nieoczekiwanym awansie do I ligi drugiego zespołu JAS-FBG, opartego
na zawodniczkach wychowanych w Sosnowcu.

arc JAS-FBG
 Zagłębie

Wik tor Bu ja kow ski wy grał czte ry wal ki
i się gnął po Pu char Pol ski Ka de tów w bok -
sie. Za wo dy od by ły się w Gru dzią dzu. Pię -
ściarz Gór ni ka So sno wiec ry wa li zo wał
w ka te go rii wa go wej 48 kg.

W eli mi na cjach Wik tor po ko nał Pa try ka
Ada sie wi cza z ZKB Ja ski nia Lwa Zię bi ce
i awan so wał do ćwierć fi na łu. W wal ce
o czo ło wą „czwór kę” nie dał szans Ma te -

uszo wi Pio trow skie mu z Im pe rium Bo xing
Wał brzych. Pod opiecz ny Ka ro la No wa kow -
skie go w pół fi na le po twier dził kla sę, po ko -
nu jąc za wod ni ka Za wi szy Byd goszcz Oska -
ra Dę biń skie go. W star ciu fi na ło wym, któ -
re go staw ką był Pu char Pol ski, Wik tor nie
dał szans Oska ro wi Ma ter li ze Scor pio -
na Szcze cin. Oskar to syn mi strza KSW Mi -
cha ła Ma ter li. KP

Już pierwszy mecz pokazał, że warto było dać szansę zawodniczkom.

Za na mi I za wo dy Pu cha ru Pol ski se nio rów
w sza bli. W fi na le za wo dów, któ re od by ły się
w Ło dzi, spo tka ły się dwie re pre zen tant ki so -
sno wiec kich klu bów: Mar ta Pu da oraz An ge -
li ka Wą tor. Tym ra zem gó rą by ła Mar ta, za -
wod nicz ka TMS Za głę bie, któ ra po ko na -
ła 15:10 re pre zen tant kę Za głę biow skie go Klu -
bu Szer mier cze go.

Łódz ki tur niej był pierw szym z cy klu
KGHM To ur w sza bli, któ ry obej mu je po czte ry
ko lej ne Pu cha ry Pol ski se nio rów w da nej bro ni
szer mier czej. Trze cie miej sce w ry wa li za cji pań
za ję ły Bo gna Jóź wiak (OŚ AZS Po znań) oraz
Rok sa na Bar tosz (Dra gon Łódź).

W zma ga niach pa nów trium fo wał Ka rol
La de mann (AZS AWF War sza wa). Naj lep szy
z gro na za wod ni ków, re pre zen tu ją cych klu by
z So snow ca, był Mi chał Ko chan (TMS Za głę -
bie). Ry wa li za cję za koń czył na pią tym miej -
scu. KP

Mar ta po ko na ła An ge li kę

Marta Puda prezentuje trofea wywalczone podczas I zawodów
Pucharu Polski 2018/2019 r.

SZABLE W DŁOŃ

Towarzystwo Miłośników Szermierki
Zagłębie w Sosnowcu zaprasza dziewczynki
i chłopców w wieku do 7 do 12 lat na zajęcia
szermierki.
Treningi odbywają się w środy i piątki 
w hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Żeromskiego 4C. 
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 513 063 243.

Wik tor z Pu cha rem Pol ski

Za pra sza my do skła da nia wnio sków o przy -
zna nie na gród i wy róż nień dla za wod ni ków
za osią gnię te wy ni ki spor to we i dla tre ne rów
wy róż nia ją cych się osią gnię cia mi w dzia łal -
no ści spor to wej w III kwar ta le 2018 ro ku.

Wnio sek o przy zna nie na gro dy lub wy -
róż nie nia za osią gnię cie spor to we
w III kwar ta le 2018 ro ku, mo że zo stać zło -
żo ny przez: wła ści wy or gan sta tu to wy klu bu
spor to we go za wod ni ka lub tre ne ra, dy rek to -
ra Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w So snow cu, or ga ni za cję po za rzą do wą pro -
wa dzą cą dzia łal ność w dzie dzi nie spor to wej,
za wod ni ka wnio sku ją ce go o na gro dę/wy róż -
nie nie dla tre ne ra lub tre ne ra wnio sku ją ce go
o na gro dę/wy róż nie nie dla za wod ni ka.

WNIO SEK PO WI NIEN ZA WIE RAĆ:
• imię i na zwi sko oraz ad res za miesz ka nia

kan dy da ta,

• da ne do ty czą ce klu bu spor to we go za wod -
ni ka lub tre ne ra,

• uwie rzy tel nio ne przez pod miot zrze sza ją -
cy lub wła ści wy zwią zek spor to wy in for -
ma cje o osią gnię ciach, za któ re ma zo stać
przy zna na na gro da pie nięż na lub wy róż -
nie nie,

• wska za nie dys cy pli ny spor to wej,
• uza sad nie nie,
• oświad cze nie kan dy da ta o wy ra że niu zgo -

dy na prze twa rza nie je go da nych oso bo -
wych na ce le zwią za ne z przy zna niem na -
gro dy lub wy róż nie nia oraz na upu blicz nie -
nie fak tu przy zna nia na gro dy lub wy róż nie -
nia. 

Wnio ski na le ży skła dać w se kre ta ria cie
Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w So snow cu przy uli cy 3 Ma ja 41 do dnia 31
paź dzier ni ka 2018 ro ku do godz. 15.30. KP

Złóż wnio sek o na gro dy i wy róż nie nia 

arc TMS Zagłębie
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Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
6 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystościach wzięli udział: Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Byszewski, I
zastępca prezydenta miasta oraz Grzegorz Frugalski, sekretarz miasta.

Barbara i Kazimierz Białow
Irena i Stanisław Biniekowie
Wiesława i Zygmunt Bodziakowie
Cyryla i Jan Bratkowie
Kazimiera i Florian Drągowie
Krystyna i Czesław Ferczykowscy
Janina i Fryderyk Figielowie
Janina i Stefan Gruba
Teresa i Eugeniusz Gachowie
Anna i Jerzy Jękotowie
Anna i Edward Jachimkowie
Ewa i Zygmunt Jata
Irena i Ryszard Kopciowie
Halina i Bogdan Kulikowie
Maria i Jerzy Krawczyńscy
Adela i Jerzy Klejmanowie

Anna i Kazimierz Kicińscy
Kazimiera i Mieczysław
Kuśmierkowie
Daniela i Ryszard Lasoniowie
Irena i Henryk Łuczenko
Henryka i Marian Markowiczowie
Henryka i Rafał Mojszczakowie
Henryka i Bogusław Nowakowie
Danuta i Stefan Nowakowscy
Irena i Stanisław Olewińscy
Krystyna i Tadeusz Papajowie
Kazimiera i Ryszard Pawełczykowie
Helena i Ryszard Sidowscy
Grażyna i Krzysztof Uroczyńscy
Krystyna i Jan Wolscy
Zdzisława i Zdzisław Wyderkowie
Aleksandra i Mieczysław Żelichowscy
Bogumiła Kłys
Halina i Włodzimierz Piątkowscy
Zofia i Jan Kania

Stanisław i Janina Bartkowscy
Alfreda i Julian Chajdugowie
Irena i Stanisław Chojnaccy
Daniela i Józef Gajowiec
Marianna i Marian Gilowie
Leokadia i Ryszard Głowaccy
Marianna i Jan Gronowscy
Elżbieta i Henryk
Hajduszkiewiczowie
Irena i Antoni Koziełowie
Józefa i Józef Kupichowie
Maria i Zdzisław Magdziarzowie
Marianna i Tadeusz Marynowscy
Stanisława i Józef Michalikowie
Janina i Kazimierz Misztalowie
Henryka i Jan Nawrotowie
Alicja i Marian Nowakowie
Leokadia i Wiesław Papierz
Janina i Zbigniew Sernakowie
Irena i Aleksander Sobierajowie
Zofia i Mieczysław Dybałowie
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Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
W tym ro ku przy pa da dwu dzie -
sta rocz ni ca dzia łal no ści so sno -
wiec kie go Cen trum Pe dia trii.
War to przy tej oka zji pa mię tać,
że tra dy cje tej za słu żo nej pla ców -
ki me dycz nej się ga ją w prze -
szłość o wie le da lej, bo aż
do lat 60. dzie więt na ste go stu le -
cia. Zwią za ne są one z dzia łal no -
ścią dwóch szpi ta li zlo ka li zo wa -
nych na te re nie dzi siej szych
dziel nic: Po goń – szpi tal nr 3
przy uli cy gen. Gro ta Ro wec kie -
go (nie ist nie ją cy) oraz Kli mon -
tów – szpi tal nr 6 przy uli cy G.
Za pol skiej (obec nie ja ko Cen -
trum Pe dia trii). 

W ro ku 1862 hra bia Fe liks
My ciel ski uru cho mił w Po go ni
(obec nie w tym miej scu znaj du je
się Wy dział Fi lo lo gicz ny UŚ)
Szpi tal Brat niej Po mo cy Ro bot -
ni ków Bo le sław sko -So sno wic -
kich. Nie co póź niej szpi tal ten za -
czę to na zy wać Szpi ta lem na Le -
pian kach. Na zwa po cho dzi ła
od usy tu owa nych w są siedz twie
szpi ta la bu dyn ków wznie sio nych
z ka mie nia i gli ny. Z cza sem szpi -
tal zo stał prze ję ty przez To wa rzy -
stwo Ko palń i Za kła dów Hut ni -
czych So sno wic kich, któ re w ro -
ku 1894 prze pro wa dzi ło roz bu -
do wę i grun tow ną mo der ni za cję
obiek tu. Ana lo gicz nie (choć
w mniej szym za kre sie) do zbu do -
wa nej w tym okre sie po bli skiej
Szko ły Re al nej, gmach szpi ta la
zo stał wy po sa żo ny w no wa tor -
skie roz wią za nia tech nicz ne. Ini -
cja to rem roz bu do wy był Jan Al -
fons Su rzyc ki – by ły dy rek tor
TKi ZHS oraz pre zes Ka sy Brat -
niej Po mo cy Ro bot ni ków Bo le -
sław sko -So sno wic kich. Ze szpi -
ta la mo gli ko rzy stać pra cow ni cy
TKi ZHS, ich żo ny oraz dzie ci
w wie ku do lat 16. 

Lecz ni ca funk cjo no wa ła do ro -
ku 1933, czy li do cza su uru cho -
mie nia no we go szpi ta la Ubez pie -
czal ni Spo łecz nej  przy ul. 3 Ma -
ja 33 (daw ny szpi tal nr 2). Po za -
prze sta niu dzia łal no ści me dycz -
nej, do 1939 ro ku w bu dyn ku
funk cjo no wa ła pry wat na żeń ska
szko ła śred nia He le ny Rzad kie wi -
czo wej. Pod czas oku pa cji nie -
miec kiej ulo ko wa no tu taj ko mi sję
wy sie dleń czą, a tuż po II woj nie
biu ra re sor tu gór nic twa.

W ro ku 1951 so sno wiec ki
ma gi strat po now nie uru cho mił
w tym miej scu szpi tal, tym ra zem
był to szpi tal pe dia trycz ny.
Pierw szych pa cjen tów przy ję -
to 13 grud nia, a ofi cjal ne go
otwar cia do ko na no 1 ma ja 1952
ro ku. Szpi tal dys po no wał dzie -
więć dzie się cio ma łóż ka mi,
a funk cję dy rek to ra po wie rzo no
dok to ro wi Hen ry ko wi Kru piń -
skie mu. Pięć lat póź niej utwo rzo -
no pierw szy w Za głę biu od dział
chi rur gii dzie cię cej.  Od dzia łem
tym kie ro wał le karz Adam Proń.
W 1964 ro ku chi rur gia zo sta ła
prze nie sio na do szpi ta la przy ul.
Ze ga dło wi cza. 1 stycz nia 1973
dy rek to rem, a na stęp nie rów nież
le ka rzem na czel nym szpi ta la zo -
stał dr n. med. Wie sław Mil ler.
Od 1991 ro ku funk cję tę peł nił le -
karz An drzej Si wiec. Po śród star -

szych miesz kań ców szpi tal zo stał
za pa mię ta ny ja ko szpi tal na Le -
pian kach, po śród nie co młod -
szych ja ko szpi tal nr 3.

Szpi tal kli mon tow ski (przy ul.
Za pol skiej) od sa me go po cząt ku
dzia łał ja ko szpi tal dzie cię cy.
Na po trze by pla ców ki za adap to -
wa no (pod da jąc roz bu do wie)
wznie sio ny w 1952 ro ku bu dy nek
żłob ka i przed szko la ko pal ni „Kli -
mon tów”. Ini cja to rem przed się -
wzię cia był za stęp ca kie row ni ka
Po wia to we go Wy dzia łu Zdro wia
w Bę dzi nie – H. Kacz kow ski.
Uro czy ste otwar cie mia ło miej -
sce 28 li sto pa da 1963 ro ku.
W wy da rze niu uczest ni czył wo je -
wo da ka to wic ki Je rzy Zię tek oraz
przed sta wi cie le po wia tu bę dziń -
skie go, do któ re go przy na le żał
wów czas Kli mon tów.  Pierw szym
dy rek to rem zo stał le karz Jan Do -
brzyń ski. Po ro ku je go obo wiąz ki
prze ję ła le kar ka Bar ba ra Ma łec ka.
Pier wot nie szpi tal spe cja li zo wał
się w le cze niu scho rzeń reu ma to -
lo gicz nych, ale już po dwóch la -
tach dzia łal no ści utwo rzo no od -
dział ogól no pe dia trycz ny. W li sto -
pa dzie 1965 r. or dy na to rem te go
od dzia łu i za ra zem dy rek to rem
ca łe go szpi ta la zo stał le karz Bro -
ni sław Ko peć, któ ry peł nił tę funk -
cję do ro ku 1994. Po uru cho mie -
niu pla ców ki nad zór nad nią spra -
wo wał Po wia to wy Wy dział Zdro -
wia w Bę dzi nie. Od 1975 r., czy li
od „wchło nię cia” mia sta Kli mon -
tów przez mia sto So sno wiec, szpi -
tal pod le gał Ze spo ło wi Opie ki
Zdro wot nej w So snow cu. Szpi ta -
lo wi przy po rząd ko wa no nu -
mer 6. Ma ło zna ną kar tą z hi sto rii
szpi ta la jest dzia łal ność po le ga ją -
ca na przyj mo wa niu na spe cjal ny

od dział dzie ci z tzw. „wska za nia
spo łecz ne go”. By ły to dzie ci po -
zba wio ne wła ści wej opie ki ro dzi -
ców, po cho dzą ce z ro dzin dys -
funk cyj nych, za nie dba ne. Kli -
mon tow ski szpi tal nie od ma wiał
po mo cy w te go ro dza ju sy tu -
acjach, wy rę cza jąc tym sa mym
prze peł nio ne do my dziec ka oraz
po go to wie opie kuń cze. Dzie ci te
mo gły li czyć nie tyl ko na fa cho wą
opie kę, ale rów nież na cie pło
i życz li wość per so ne lu szpi tal ne -
go.  Waż ną da tą w hi sto rii szpi ta la
jest 1 stycz nia 1996 ro ku. Te go
dnia Szpi tal Dzie cię cy nr 6 w So -
snow cu -Kli mon to wie zo stał po łą -
czo ny ad mi ni stra cyj nie ze Szpi ta -
lem Dzie cię cym nr 3 pod na zwą
Ze spo lo ne go Szpi ta la Dzie cię ce -
go nr 4 w So snow cu – funk cję Le -
ka rza Na czel ne go pia sto wał wów -
czas Krzysz tof Par ty ka.

31 lip ca 1996 r. w związ ku
z mo der ni za cją i roz bu do wą od -
dzia ły szpi tal ne z Kli mon to wa
zo sta ły tym cza so wo prze nie sio ne
do bu dyn ku przy ul. Gro ta Ro -
wec kie go (daw ny szpi tal nr 3).  

Ko lej ne istot ne zmia ny przy -
niósł dzień 16 li sto pa da 1998 ro -
ku – do ży cia zo stał po wo ła ny Sa -
mo dziel ny Pu blicz ny  Za kład
Opie ki Zdro wot nej Cen trum Pe -
dia trii – dy rek to rem zo stał dr n.
med. An drzej Si wiec. Od kwiet -
nia 1999 ro ku so sno wiec kie Cen -
trum Pe dia trii no si imię Ja -
na Paw ła II. W ho lu głów nym
szpi ta la znaj du je się pa miąt ko wa
ta bli ca po świę co na przez pa pie ża
pod czas wi zy ty w So snow cu 14
czerw ca 1999 ro ku. W ho lu
umiesz czo no rów nież ta bli cę
upa mięt nia ją cą wspo mnia ne go
wcze śniej dok to ra Ada ma Pro nia.

W grud niu 2014 ro ku szpi tal
zo stał prze kształ co ny w spół kę
z o.o. Od te go cza su funk cję pre -
ze sa za rzą du peł ni dr n. med. An -
drzej Si wiec.

Ostat nią z naj waż niej szych in -
we sty cji zwią za nych z roz wo jem
CP by ła mo der ni za cja i roz bu do -
wa Cen trum Psy chia trii dla Dzie -
ci i Mło dzie ży. Od chwi li otwar -
cia, czy li od 15 mar ca 2017 r.,
ośro dek ten cie szy się du żym
uzna niem oraz mia nem naj więk -
szej te go ty pu pla ców ki w wo je -
wódz twie ślą skim. 

Obec nie w Cen trum Pe dia trii
dzia ła ją na stę pu ją ce od dzia ły: 

Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej
Te ra pii dla No wo rod ków i Dzie ci,
Chi rur gii, Ga stro en te ro lo gii, Nie -
mow lę cy i Pa to lo gii No wo rod ka,
Pe dia trii, Psy chia trii iPsy cho te ra pii
Wie ku Roz wo jo we go (kli nicz ny
i dzien ny), Re ha bi li ta cji, Re ha bi li -
ta cji Neu ro lo gicz nej, Reu ma to lo -
gicz ny. Do te go ze sta wie nia na le ży
do dać Izbę Przy jęć, Blok Ope ra cyj -
ny oraz Ośro dek Wcze snej In ter -
wen cji. W ubie głym ro ku w ho spi -
ta li zo wa no w su mie 7666 dzie ci.

Cho rzy mo gą uzy skać po ra dy
w trzy na stu po rad niach: aler go lo -
gicz nej, chi rur gicz nej, der ma to -
lo gicz nej, ga stro en to ro lo gicz nej,
kar dio lo gicz nej, la ryn go lo gicz -
nej, neu ro lo gicz nej, pre luk sa cyj -
nej, re ha bi li ta cyj nej, reu ma to lo -
gicz nej, ura zo wo -or to pe dycz nej,
wad po sta wy oraz zdro wia psy -
chicz ne go. W ubie głym ro ku
udzie lo no w nich 58369 po rad
spe cja li stycz nych. Pla ców ka dys -
po nu je rów nież sze re giem pra -
cow ni wy po sa żo nych w sprzęt
dia gno stycz ny, te ra peu tycz ny
oraz re ha bi li ta cyj ny. 

Wśród pla nów roz wo jo wych
Cen trum znaj du ją się in we sty cje
zwią za ne z utwo rze niem Szpi tal -
ne go Od dzia łu Ra tow ni cze go,
utwo rze niem Od dzia łu Der ma to -
lo gicz ne go dla Dzie ci, mo der ni -
za cją Od dzia łu Ane ste zjo lo gii
i In ten syw nej Te ra pii oraz za ku -
pem ul tra no wo cze sne go to mo -
gra fu kom pu te ro we go oraz apa -
ra tu RTG. 

Cen trum Pe dia trii na le ży
do naj bar dziej roz po zna wal nych
so sno wiec kich ma rek. Jest po -
wszech nie zna ne nie tyl ko po śród
miesz kań ców na sze go mia sta
i re gio nu. Tra fia ją tu taj rów nież
ma li pa cjen ci spo za Za głę bia Dą -
brow skie go, co raz czę ściej z bar -
dzo od le głych za kąt ków kra ju. 

Rów nież i ja mia łem spo sob -
ność zna leźć się tu taj ja ko pa cjent.
Choć by ło to oko ło 40 lat te mu, to
wciąż mam w pa mię ci syl wet ki
nie któ rych le ka rzy – Bro ni sła wa
Kop cia, Woj cie cha Arab skie go,
Ma rię Ka nię, Ma rian nę Ski bę,
An nę Ga siń ską. Pa mię tam rów -
nież wi zy ty u dok to ra Wie sła wa
Mil le ra z „trój ki”. Z sen ty men tem
wspo mi nam pa nie pie lę gniar ki,
któ re w so bie tyl ko wia do my spo -
sób po tra fi ły zmo ty wo wać mnie
do do bro wol ne go uda nia się
na za strzyk do „za bie go we go”.

Czu le wspo mi nam nie ist nie ją ce -
go już „okrą gla ka” – du żą, pół -
okrą głą świe tli cę oraz po ło żo ny
nad nią ta ras, któ ry był are ną licz -
nych przy gód i za baw. Z ta ra su te -
go roz ta czał się wi dok na przy -
szpi tal ny park. W par ku znaj do -
wa ły się be to no we rzeź by niedź -
wiad ka i za jącz ka. Ja kież by ło
mo je zdzi wie nie, gdy po la tach
od kry łem, że one na dal ist nie ją!
Ży ją so bie spo koj nie po śród oka -
la ją cej szpi tal zie le ni. Od cza su
do cza su, w ta jem ni czy spo sób
zmie nia ją miej sce po by tu. Mo że
są za cza ro wa ne, a mo że oży wa ją
dzię ki wspo mnie niom tysięcy
małych pacjentów?  

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski
Centrum Informacji Miejskiej, tel. 32 265 60 04.

Podczas pracy nad artykułem korzystałem
z opracowań udostępnionych przez Centrum
Pediatrii: „Historia Szpitala Dziecięcego nr 3
w Sosnowcu” – dr n. med. Wiesław Miller,
Sosnowiec 1996 r. oraz „Szpital Dziecięcy nr 6
w Sosnowcu – Klimontowie 1963-1993” – lek.
med. Bronisław Kopeć, Sosnowiec 1994 r. 
Za życzliwość oraz pomoc dziękuję serdecznie
prezesowi zarządu dr n. med. Andrzejowi
Siwcowi, naczelnej pielęgniarce pani Marioli
Palidze, pielęgniarce oddziałowej Izby Przyjęć
pani Marioli Zębali oraz asystentce zarządu pani
Justynie Zegan. 

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

Centrum Pediatrii – widok od strony południowej. 

„Szpital na Lepiankach”. Zdjęcie pochodzi z okresu, gdy
w budynku tym mieściła się szkoła H. Rzadkiewiczowej.

Szpital Dziecięcy nr 6 w Klimontowie. W centrum kadru 
tzw. okrąglak. 

Wnętrze jednej z dwóch sal operacyjnych. 

Szpitalne sale i korytarze zdobią kolorowe, bajkowe malunki autorstwa Macieja Kota. 

portal41-200. pl
portal41-200. pl
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W nie dzie lę, 16 wrze śnia 2018 ro ku, uczest ni cy wy -
ciecz ki zor ga ni zo wa nej przez PTTK o. So sno wiec
oraz re kon struk to rzy z fun da cji im. Gru py Ope ra cyj -
nej „Śląsk” 1939 zło ży li w imie niu miesz kań ców
So snow ca kwia ty i zni cze w miej scu po cho wa nia
żoł nie rzy Woj ska Pol skie go wal czą cych we wrze -
śniu 1939 ro ku o Ulów pod To ma szo wem Lu bel -
skim.

19 i 20 wrze śnia 1939 ro ku trwa ły wal ki
z Niem ca mi o wieś Ulów pod To ma szo wem Lu bel -
skim. Bra li w nich udział żoł nie rze Ba ta lio nu Obro -
ny Na ro do wej „So sno wiec” z 55 Dy wi zji Pie cho ty
rez. (wcho dzą cej w skład Gru py Ope ra cyj nej
„Śląsk” późn. „Jag min”), do wo dzo nej przez so sno -
wi cza ni na płk Sta ni sła wa Ka la biń skie go. Za da -
niem 55 DP rez. by ła osło na jed no stek pol skich,

któ re wal czy ły w tzw. pierw szej bi twie o To ma -
szów Lu bel ski. Wieś Ulów wie lo krot nie prze cho -
dzi ła „z rąk do rąk”, so sno wiec ki ba ta lion utrzy my -
wał po zy cję na wzgó rzu 349, wspól nie z in ny mi ba -
ta lio na mi obro ny na ro do wej, po wstrzy mu jąc licz ne
nie miec kie ata ki. Po le głych w tej bi twie po cho wa -
no na skrzy żo wa niu dro gi wio dą cej z Ulo wa do To -
ma szo wa Lu bel skie go.

79 lat póź niej, PTTK o. So sno wiec we współ -
pra cy z Fun da cją im. Gru py Ope ra cyj nej
„Śląsk” 1939 zor ga ni zo wa li wy ciecz kę „Śla da mi
Ba ta lio nu Obro ny Na ro do wej So sno wiec”. Na tra -
sie wy ciecz ki zna la zły miej sco wo ści, gdzie wal czy -
li żoł nie rze BON „So sno wiec” m. in. Pro szo wi ce,
Stop ni ca, Osiek oraz Ulów, gdzie za koń czył się ich
szlak bo jo wy. KP

So sno wi cza nie znów w Ulo wie – 79. rocz ni ca bi tew oTo ma szów Lu bel ski

Sosnowiczanie oddali hołd walczącym przed laty o Tomaszów Lubelski. 
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79. rocznica agresji ZSRR na Polskę

110 lat liceum im. Emilii Plater
Piękny jubileusz sosnowieckiej szkoły

Krzysz tof Po lacz kie wicz

II Li ceum Ogól no kształ cą ce swo je ko rze nie wy wo dzi
od za ło żo nej w 1908 r. sied mio kla so wej pen sji żeń skiej
W. Moj kow skiej, któ rej prze ło żo ną zo sta ła Jó ze fa Si wi -
ko wa. Szko ła za czę ła funk cjo no wać w bu dyn ku przy ul.
Mo drze jow skiej 22, by po dwóch la tach prze nieść się
na ul. Fa brycz ną 7 (dzi siaj Ma ła chow skie go 5). W 1918
r. szko ła zo sta ła uspo łecz nio na, sta jąc się ośmio kla so -
wym Gim na zjum Fi lo lo gicz nym Żeń skim Ko ła Pol -
skiej Ma cie rzy Szkol nej. W 1921 r. szko łę upań stwo -
wio no i nada no imię Emi lii Pla ter. Trzy la ta wcze śniej,
w 1918 r. imię Emi lii Pla ter ob ra ła dru ży na har cer ska,
dzia ła ją ca wów czas w szko le. W 1934 r. uczen ni ce
prze nio sły się do obec ne go bu dyn ku przy ul. Par ko -
wej 1. W tym sa mym ro ku po odej ściu Jó ze fy Si wi ko -
wej dy rek to rem zo sta ła Ja ni na Strą czyń ska. W cza sie
oku pa cji na uczy cie le uczest ni czy li w taj nym na ucza -
niu. Od 1956 r. II LO im. Emi lii Pla ter funk cjo nu je ja -
ko szko ła ko edu ka cyj na. Od wie lu lat szko ła uważ -
na jest za jed ną z naj lep szych w re gio nie. Wy cho wa ła
dzie siąt ki olim pij czy ków, jej ab sol wen ta mi są zna ni nie
tyl ko w Pol sce lu dzie kul tu ry, sztu ki i na uki. Li ceum or -
ga ni zu je wie le im prez, m.in. Ogól no pol ski Turniej Jed -

ne go Wier sza o Laur Pla te ran ki czy Kon kurs Przy rod -
ni czy EMI LIAD.

Szko ła or ga ni zu je wie le wy jaz dów za gra nicz nych,
a tak że wy mian mię dzy na ro do wych. 

Odwrze śnia2015 r. szko ła no si na zwę Li ceum Uni wer -
sy tec kie go.4 wrze śnia2015 r. naWy dzia le Na uk oZie mi
Uni wer sy te tu Ślą skie go wSo snow cu  pod pi sa no  trój stron -
ne po ro zu mie nie mię dzy II Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. Emi lii Pla ter, Uni wer sy te tem Ślą skim a mia stem So -
sno wiec. Do ku ment sy gno wa li rek tor Uni wer sy te tu Ślą -
skie go prof. zw. dr. hab. Wie sław Ba nyś, za stęp ca pre zy -
den ta So snow ca An na Je dy nak oraz ów cze sna dy rek tor
szko ły Do ro ta Lesz czyń ska. II LO im. Emi lii Pla ter
od wie lu lat współ pra cu je z Uni wer sy te tem Ślą skim.
W2012 ro ku kla sy praw no -po li to lo gicz naoraz bio lo gicz -
no -che micz na zo sta ły ob ję te pa tro na tem po szcze gól nych
wy dzia łów UŚ. Ucznio wie szko ły ma ją moż li wość od by -
wa nia czę ści za jęć dy dak tycz nych w uczel ni, ko rzy sta nia
z in fra struk tu ry, wtym no wo cze snych po mo cy dy dak tycz -
nych i la bo ra to riów ba daw czych. Pro jekt za pew nia
uczniom wyż szą ja kość kształ ce nia i umoż li wia im peł -
niej szy roz wój, po głę bia nie wie dzy i za in te re so wań.

Szko ła współ pra cu je tak że z Na ro do wym Cen trum
Ener ge ty ki Ją dro wej i Mi ni ster stwem Ener gii.

W dniach od 12 do13 października sosnowieckie Liceum im. Emilii Plater będzie świętować 110-lecie istnienia. To szkoła, która na dobre wpisała się w krajobraz miasta
i wciąż cieszy się popularnością wśród młodych sosnowiczan. Wśród absolwentów „Plater” są m.in. poeta i autor tekstów piosenek Jacek Cygan, satyryk Krzysztof
Materna, aktor Łukasz Simlat czy malarka Janina Kraupe.

PROGRAM OBCHODÓW 110-LECIA
II LO IM. EMILII PLATER W SOSNOWCU:

12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  
• godz. 13.00 – Złożenie kwiatów na grobach Założycielki

szkoły, Dyrektorów i zasłużonych nauczycieli Liceum
na cmentarzu parafialnym przy ul. Smutnej (k. Mireckiego)

13 PAŹDZIERNIKA 2018 R.   
• godz. 12.30 – Msza św. w Bazylice Katedralnej WNMP przy

ul. Kościelnej w Sosnowcu
• godz. 14.30 – Uroczystość jubileuszowa w Sali Koncertowej

przy Zespole Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury
w Sosnowcu, 
ul. Wawel 2

• godz. 17.00 – Spotkanie zaproszonych gości, absolwentów,
obecnych i emerytowanych pracowników II LO w Sosnowcu
przy ul. Parkowej 1, zwiedzanie szkoły i wystawy
okolicznościowej

• godz. 20.00 – Uroczysta kolacja w Centrum
Artystyczno – Biznesowym w Sosnowcu (dawny Pałac Dietla)
przy ul. Żeromskiego 2a

DYREKTORZY LO IM. E. PLATER

• Józefa Siwikowa 1908-1934)
• Janina Strączyńska (1934-

1948)
• Anna Bagińska (1948-1952)
• Irena Ślenzak (1952-1973)
• Adam Kierkowski (1973-1987)
• Maria Bomska (1987-1992)
• Mirosława Soczyńska

(1992- 2012)
• Dorota Leszczyńska

(2012) – (2017)
• Justyna Tulicka (2017) – nadal

SŁYNNI ABSOLWENCI

• Jacek Borusiński – aktor
i autor tekstów grupy Mumio

• Jacek Cygan – poeta i autor
tekstów piosenek

• Alicja Dorabialska –
fizykochemik, profesor
politechniki lwowskiej,
warszawskiej i łódzkiej.

• Małgorzata Dajewska –
artystka-plastyk

• Barbara Jedynak – filolog
• Paweł Jędrzejko –

literaturoznawca-amerykanista
• Maria Klimas-Błahutowa –

pisarka i krytyk literacki
• Anka Kowalska – poetka,

dziennikarka, działaczka
opozycyjna w PRL

• Janina Kraupe – malarka
• Krzysztof Materna – satyryk,

aktor
• Łukasz Simlat – aktor
• Wanda Truszkowska – botanik
• Paweł Walewski – lekarz,

dziennikarz

17 wrze śnia 2018 r. przy sym bo licz nym gro bie za mor do wa nych
w 1945 ro ku ro dzi ny Mac kie wi czów i Je rze go Pi wo war czy ka w So -
snow cu -Ostro wach Gór ni czych (sta ry szyb Do ro ta) przy ul. gen. Wal -
te ra Jan ke, od by ły się miej skie uro czy sto ści 79. rocz ni cy agre sji ZSRR
na Pol skę. Wzię li w nich udział m. in. przed sta wi cie le władz mia sta,
kom ba tan ci oraz mło dzież szkol na. Te go sa me go dnia w kościele pw.
Na wie dze nia NMP w So snow cu przy ul. Go spo dar czej od by ła się tak -
że uro czy sta msza św. w in ten cji wal czą cych za Oj czy znę oraz no wo
po wo ła ne go za rzą du Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy AK Ko ła So sno -
wiec. Z ko lei na Wy dzia le Ka te che tycz nym Ku rii Die ce zjal nej w So -
snow cu od by ło się in au gu ra cyj ne spo tka nie Szkol nych Klu bów Hi sto -
rycz nych im. Ar mii Kra jo wej. KP

Siedziba ówczesnego gimnazjum, dziś liceum, w latach 30. ubiegłego wieku. 
Jednym z najsłynniejszych absolwentów „Plater” jest Jacek Cygan, poeta
i autor piosenek. 
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Władze miasta,
kombatanci
i uczniowie uczcili
pamięć rodziny
Mackiewiczów
i Jerzego
Piwowarczyka
w dniu 79. rocznicy
agresji wojsk 
ZSRR na Polskę. 
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Poziomo: 1 – śliski grzyb, 5 – głos Marii Callas, 8 – tkanina na
wsypy, 9 – śpiewał, że dziwny jest ten świat, 10 – odpoczynek,
11 – kurza mama, 12 – afrykańskie łowy , 14 – dolna szczęka,
16 – brązu lub kamienia łupanego,  17 – już nie musi
pracować, 19 – pasterz bydła z westernu, 21 – kończy
modlitwę, 22 – Basia lub Andrzej, 25 – schabowy lub mielony,
28 – wydawca, 29 – popularny sukulent, 30 – rodzaj aktu
prawnego, 32 – sproszkowany tytoń, 34 – zawiadomienie 
o przesyłce, 35 – materiał na pomnik, 36 – imię aktorki
Kidman, 37 – potrzebne podejrzanemu, 38 – Bugs – bohater
amerykańskiej kreskówki, 39 – rośnie w miarę jedzenia.

Pionowo: 1 – może być bez teki, 2 – gatunek sosny, 
3 – naścienna lampa, 4 – nie sprzedaje się go nieletnim, 
5 – gasi pożar, 6 – kciuk lub serdeczny, 7 – polsko-japoński
film Wajdy z 1994 roku, 13 – typ charakteru, 15 – kobieta 
z pasją, 18 – rzeka w północnej Francji, 20 – zupa plus drugie
danie i deser, 23 – tam mieszkają studenci, 24 – zdobniczy
motyw, 26 – porasta brzegi jeziora, 27 – kazanie, 28 – ze stolicą
w Tallinie, 31 – obraźliwie o kimś starym, niedołężnym, 
33 – pulsowanie serca.

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 /2018, MARTA STEFANIAK – UZDRAWIACZKI 
Na gro dy otrzy mu ją: Bożena W., Helena S., Marian K.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 
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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

Miejski Zakład Usług

Komunalnych

(32) 291 79 22

Schronisko dla bezdomnych

zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  9/2018

✂

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

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

Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych, związanych
z organizowanym konkursem. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie internetowej gazety w zakładce
„Krzyżówka”. Ze zwycięzcami będziemy się kontaktować
telefonicznie. 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Je den błąd, jed napa mięt nanoc iży cie Tess De Mel lo zmie nia się naza wsze
Rok 1944. Mło da Tess De Mel lo nie spo dzie wa nie zry wa za rę czy ny
z uko cha nym męż czy zną i wy pro wa dza się z Bal ti mo re do Hic ko ry, ma -
łe go mia stecz ka na po łu dniu Sta nów Zjed no czo nych, aby tam po ślu bić
czło wie ka, któ re go wi dzia ła tyl ko je den raz w ży ciu. No we oto cze -
nie – te ścio wa, mło da szwa gier ka, przy ja cie le do mu, a tak że miesz kań cy
Hic ko ry – nie od no si się przy jaź nie do ob cej, któ ra po ja wi ła się cał kiem
nie ocze ki wa nie i sprząt nę ła jed ną z naj lep szych par tii w mie ście, bo ga te -
go wła ści cie la fa bry ki me bli. Hen ry Kraft jest czło wie kiem skry tym
i me lan cho lij nym, a po ci chym i skrom nym cy wil nym ślu bie mał żeń skie
ży cie mło dej pa ry w za sa dzie nie ist nie je. Tess szyb ko za czy na ro zu mieć,
że wpa dła w pu łap kę bez wyj ścia, tym bar dziej, że od cho dząc, spa li ła

za so bą wszyst kie mo sty, a jej mat ka nie daw no zmar -
ła. W gęst nie ją cej at mos fe rze nie chę ci i se kre tów ży -
cie wkrót ce sta je się nie do znie sie nia.

Kie dy w re gio nie wy bu cha epi de mia po lio, miesz -
kań cy Hic ko ry zbio ro wym wy sił kiem w cią gu za le d wie pięć dzie się ciu
czte rech go dzin uru cha mia ją w swo im mie ście spe cja li stycz ny szpi tal.
Tess, dy plo mo wa na pie lę gniar ka, wbrew wo li mę ża zgła sza się do pra cy
i wśród pa cjen tów, prze waż nie dzie ci, na no wo od naj du je sens ży cia.
Tym cza sem po stę po wa nie Hen ry’ego z dnia na dzień bu dzi w niej co raz
wię cej po dej rzeń. Czy zdo ła wy ja śnić ta jem ni ce swo je go mał żeń stwa
i wy pro wa dzić swo je ży cie na pro stą?
Da ta wy da nia: 18 wrze śnia 2018 r. 

Diane Chamberlain

Skradzione małżeństwo (Wyd. Prószyński i S-ka)

Czy speł ni się sce na riusz „Sek smi sji” i na ro dzi się świat bez męż czyzn? 
Męż czy zna mi rzą dzi te sto ste ron. To od nie go za le żą za cho wa nie, styl

ży cia, zdro wie, a na wet wier ność lub jej brak w związ ku. I oczy wi ście
ocho ta na seks.

Pro blem nie do bo ru te sto ste ro nu z ro ku na rok do ty czy co raz
młod szych pa nów. W swo im ga bi ne cie au tor ka każ de go dnia spo ty -
ka lu dzi ko ło trzy dziest ki, z pro ble ma mi wy wo ła ny mi ni skim po zio -
mem hor mo nu – ma le ją cą po ten cją, sta na mi de pre syj ny mi. Lu dzi
zmę czo nych wspi nacz ką po szcze blach ka rie ry czy zma ga nia mi we
wła snych fir mach – bez na pę du i ocho ty do ży cia. Więk szość z nich

zże ra stres i wy gó ro wa na am bi cja, aspi ra cje ro dzi -
ców czy part ne rek. To wszyst ko od ci ska pięt no
na mę sko ści, po zba wia jąc pa nów ich naj waż niej -
sze go pa li wa – te sto ste ro nu. Ba, po tra fią so bie na wet za szko dzić, ży -
jąc, wy da wa ło by się, zdro wo! Na przy kład upra wie niem spor tu. Bo
te sto ste ron nie któ rych dys cy plin, choć by po pu lar ne go bie ga nia,
zwy czaj nie nie lu bi. Czy to ozna cza wi zję świa ta, w któ rym ko bie ty
oby wa ją się bez męż czyzn? Czy sce na riusz kul to wej „Sek smi sji”
sta nie się rze czy wi sto ścią? 

Da ta wy da nia: 2 paź dzier ni ka 2018 r. 

Ewa Kempisty-Jeznach

Testosteron. Klucz do męskości (Wyd. 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 r. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 i 18.00, wy świe -
tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia 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 10 zł. Wię cej in for ma cji na: www.kul tu ra do stęp na.pl. SK

Kulturalne czwartki w kinie „Helios” 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

4 października: „Najlepszy”
11 października: „Plan B”   
18 października: „Gotowi na wszystko. Exterminator”    
25 października: „Pomiędzy słowami”

Pięć dzie siąt mi lio nów ofiar zło żo nych na oł ta rzu re wo lu cji
Au tor bio gra fii Mao sku pia się na cier pie niach Chiń czy ków

pod rzą da mi dyk ta to ra. Wie lu po le mi stów twier dzi, że w cią gu dwu -
dzie stu sied miu lat je go wła dzy zda rzy ło się wie le do bre go: wa run ki
ży cia mi lio nów lu dzi ule gły pew nej po pra wie, zy ska li pra wo do edu -
ka cji i do stęp do pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, a prze cięt na dłu gość
ży cia wzro sła z czter dzie stu do prze szło sześć dzie się ciu lat. Jed nak
ce na by ła prze ra ża ją co wy so ka. Na oł ta rzu re wo lu cji zło żo no praw -
do po dob nie prze szło pięć dzie siąt mi lio nów ofiar. Więk szość zmar ła

z gło du, in nych za mor do wa no. Trze ba jesz cze wie -
le pra cy, że by ujaw nić ogrom tej tra ge dii. W przy -
szło ści hi sto ry cy i in ni ba da cze bę dą mieć ła twiej -
szy do stęp do ar chi wów, ale do pó ki w Chi nach bę -
dą rzą dzić ko mu ni ści, wie le do ku men tów po zo sta nie w re je strach za -
strze żo nych.

Dziś Chi ny Mao Ze don ga są ja skra wym przy kła dem te go, jak to ta li -
tar ne re żi my fał szu ją hi sto rię, na zy wa jąc głód do bro by tem.

Da ta wy da nia: 20 wrze śnia 2018 r. 

Torbjorn Faerovik

Mao. Cesarstwo cierpienia (Wyd. Prószyński i S-ka)
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BARAN (21.03. – 19.04.) – W tym miesiącu
skupisz uwagę na życiu towarzyskim
i zawodowym. Uważaj, gdyż decyzje podjęte
w tym miesiącu wpłyną na Twoją przyszłość.
Potrzebujesz wsparcia przyjaciół. Postaraj się
umocnić z nimi relacje. Znajdziesz się pod presją
czasu w pracy, jak i w życiu prywatnym. Utrzymaj
równowagę pomiędzy tymi sferami życia, gdyż
atmosfera może się zagęścić. Nie spiesz się, ale też
nie zostawaj w tyle. Postaraj się spędzać więcej
czasu na łonie natury z najbliższymi.
BYK (20.04. – 22.05.) – Październik to miesiąc,
w którym postarasz się na nowo uporządkować
swoje życie, także uczuciowe. Będziesz skupiony
na dbaniu o zdrowie i formę fizyczną, jak
i psychiczną. Poczujesz nową falę energii. Będziesz
w tym miesiącu często wspominać zdarzenia
z przeszłości. Zapragniesz poczuć je ponownie.
Bliska osoba, której ufasz, pomoże Ci rozwiązać
problem, jeśli ją o to poprosisz. Możliwy awans.
Dbaj o wystarczającą ilość snu, a będziesz tryskać
energią.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Masz liczne
wymagania wobec siebie i otoczenia. Musisz
jednak nabrać dystansu i trzeźwości umysłu
do swojego zachowania. Powinieneś trochę się
uspokoić i wyciszyć, by uniknąć kłótni. W tym
miesiącu masz okazję, by wykazać się
kreatywnością i pokazać, na co Cię stać. Czeka Cię
wiele ciekawych rozmów i nawiążesz nowe
kontakty. Nadchodzi pozytywna energia, co
do budowania Twojej kariery. Powinieneś uważać,
żeby się nie przeziębić. Zwracaj bardziej uwagę
na otoczenie i czy ktoś, aby nie potrzebuje
pomocy.
RAK (22.06. – 22.07.) – W tym miesiącu samotne
raki mają szansę na poznanie partnera. Teraz jest
najlepszy czas, dlatego miej oczy szeroko otwarte.
Pamiętaj jednak, aby się nie spieszyć. Uważaj
na kwestie administracyjne lub finansowe, które
mogą stać się źródłem problemów. Potrafisz
jednak bez trudu rozstrzygać konflikty,
wykorzystując swój praktyczny zmysł. Masz teraz
dużo energii i do tego świetny kontakt z dziećmi
i młodymi ludźmi. W interesujący sposób
przekażesz im informacje lub posłużysz radą
wziętą z Twojego doświadczenia.
LEW (23.07. – 23.08.) – Październik będzie
miesiącem spotkań towarzyskich i zmian. Jesteś
w świetnej formie i pełen energii. Możesz poczuć
się na nowo zakochany. Ciekawe doświadczenia
pojawią się w nowym związku.  Zaczniesz myśleć
o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci. Jesteś
otwarty na nowości i masz chęć poszerzania
wiedzy. Podążaj za swoją intuicją. Słuchaj swojego
ciała i daj mu to, czego chce. Niezależnie od tego,
co robisz, zachowuj jednak swoją niezależność.
Zapragniesz uporządkować swoje relacje z innymi
osobami. Unikaj wypowiadania nie do końca
przemyślanych opinii.
PANNA (24.08. – 22.09.) – W tym miesiącu
będziesz wyróżniać się z tłumu i ujawnisz
nieznane innym strony swojej osobowości.
Będziesz bardzo twórczy i odważny. Nie bój się
zrobić krok do przodu. Skromność czasami nie jest
pozytywną cechą, ale blokadą. W miłości szykuje
się miła niespodzianka. Rozejrzyj się dookoła
i zwróć uwagę na osobę, której nie dostrzegasz.
Zadbaj szczególnie o siebie w tym miesiącu.
Znajdź czas na odpoczynek i aktywność fizyczną.
Wprowadź te nowe postanowienia w życie, by
stały się Twoim sposobem na życie.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Czeka Cię bardzo
dynamiczny miesiąc. Październik przyniesie Ci
wiele miłych niespodzianek. Słońce w tym
miesiącu będzie Ci mocno świecić.  Będziesz
pełen energii i pewności siebie. Zapragniesz
zmian codzienności i otoczenia. Jeśli coś pójdzie
nie po Twojej myśli, nie załamuj się. Bliscy będą
zawsze przy Tobie w każdej sytuacji.
Po pokonaniu trudności czeka Cię miła nagroda.
SKORPION (23.10. –21.11) – Będzie to dla Ciebie
miesiąc rozmyślań i powrotów do przeszłości.
Staniesz się nostalgiczny. Będziesz mieć problem
ze skupieniem się na wyznaczonych priorytetach.
Łatwo Cię w tym miesiącu rozproszyć. Nie martw
się tym. Nie musisz nigdzie się spieszyć. Uda Ci się
w dogodnym momencie wrócić do priorytetów.
Wystarczy uzbroić się w cierpliwość. Wiele osób
będzie próbowało zwrócić na siebie Twoją uwagę.
Uważaj na problemy z kręgosłupem. Nie lekceważ
bólu i idź do lekarza.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – W tym miesiącu
ważne będą dla Ciebie relacje z innymi osobami.
Uważaj na nieuczciwych ludzi. Możesz zostać
przyparty do muru w kwestii wzięcia na siebie
dodatkowych zobowiązań, z którymi nie
za bardzo Ci będzie po drodze. Jeśli dojdzie
do konfliktu, spróbuj zachować dystans. Nie daj
się ponieść emocjom. Dzięki temu odnajdziesz
możliwość wyjaśnienia tej sytuacji i budowania
relacji na nowych i zdrowych zasadach.
Niezależnie od tego, czy masz partnera czy jesteś
singlem, w tym miesiącu ważniejsza będzie dla
Ciebie przyjaźń od miłości i uniesień.
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Masz głowę
pełną świetnych pomysłów, które szybko
wdrażasz do realizacji. Pragniesz zmian i chcesz
podążać osobistą drogą. Posiadasz niezwykłe
zdolności organizacyjne, które pozwolą Ci
na stworzenie świetnych planów. Twoja ambicja
może zaprowadzić Cię naprawdę daleko.
W październiku single mają wielką szansę spotkać
tę właściwą osobę. Los może umieścić na Twojej
drodze dawną osobę, którą odkryjesz na nowo,
ale z innego punktu widzenia. Nie graj i bądź
sobą.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Zapragniesz przede
wszystkim kontaktu z naturą. Będziesz chciał
nabrać dystansu do wszystkiego, co Cię otacza
z dala od wszelkich zobowiązań.  Spędzisz trochę
czasu w samotności. Nie bój się też nieznanego.
Przygody są dla Ciebie jak najbardziej wskazane.
Masz potrzebę rozwoju osobistego. Chcesz
wzbogacić swoje życie o nową wiedzę lub
doświadczenie. Nie pozwól, by październik
wprowadził Cię w gorszy nastrój. Ten miesiąc
bardzo Cię wzbogaci. Miłość od pierwszego
wejrzenia jest możliwa. Przygotuj się na wir
emocji!
RYBY (19.02. – 20.03.) – Październik będzie dla
Ciebie pełen porządków i finalizowania zaległych
spraw. Na wierzch wypłyną też kwestie finansowe,
które mogą stać się źródłem konfliktu. Pamiętaj,
nie wracaj do zamkniętych sporów i nie rozdrapuj
zasklepionych ran. Pilnuj się, bo masz do tego
tendencje, a nie jest to dobre. W pracy, Ryby nie
mają się czego wstydzić. Jesteś zawsze
skrupulatny i dokładny, dlatego nie musisz się
spieszyć i możesz teraz spokojnie zwolnić.
Przekonaj swojego partnera lub znajomego i idź
na bal. Nie zapomnij także o swoim stanie
fizycznym i uprawiaj sport.

reklama KINO
RE PER TU AR 
KI NA HE LIOS SO SNO WIEC 
05-11.10.2018 r.

KULTURA DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE
W CZWARTEK
„PLAN B” GODZ. 13:00 i 18:00
Komediodramat, Od lat:15,
Polska, 2018, 85 min
PREMIERA:
„SERCE NIE SŁUGA”
12:15, 14:15, 16:30, 19:30, 21:00
Komedia/Romans, Od lat:13,
Polska, 2018
„2D VENOM” dubbing 14:45
Thriller/Science-Fiction/Akcja,
Od lat:15, USA, 2018, 112 min
„2D VENOM” napisy 18:30
Thriller/Science-Fiction/Akcja,
Od lat:15, USA, 2018, 112 min
„3D VENOM” dubbing 10:00*, 10:15**

Thriller/Science-Fiction/Akcja,
Od lat:15, USA, 2018, 112 min
* z wyjątkiem piątku i poniedziałku
** wyłącznie w poniedziałek
„3D VENOM” napisy 21:30
Thriller/Science-Fiction/Akcja,
Od lat:15, USA, 2018, 112 min
„KOPCIUSZEK. HISTORIA
PRAWDZIWA”
10:00*, 10:15**, 12:30***, 12:45*
Animacja, Od lat:b. o., USA, 2018
** wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku
*** z wyjątkiem poniedziałku
i czwartku
FILMY TYGODNIA:
„KLER”
10:45*, 15:00, 17:00**, 18:00, 20:00,
Obyczajowy, Od lat:15,
Polska, 2018, 135 min 21:00
* z wyjątkiem wtorku

** z wyjątkiem czwartku
„KAMERDYNER” 13:45
Dramat/Historyczny, Od lat:15,
Polska, 2018, 145 min 
DLA DZIECI:
„MAŁA STOPA”
10:00*, 10:30**, 12:45*, 17:15
Komedia/Animacja, Od lat:7,
USA, 2018, 96 min 
* wyłącznie w poniedziałek
** z wyjątkiem poniedziałku

Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród
znajduje się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – wrzesień  2018

5 Pt 19:00 Duchologia polska, P. Soszyński – PREMIERA
6 So 18:00 Duchologia polska, P. Soszyński
7 Nd 18:00 Duchologia polska, P. Soszyński
9 Wt 10:00 Szewczyk Dratewka, M. Kownacka
10 Śr 10:00 Szewczyk Dratewka, M. Kownacka
11 Czw 10:00 Szewczyk Dratewka, M. Kownacka
12 Pt 19:00 Pomoc domowa, M. Camoletti 
13 So 18:00 Pomoc domowa, M. Camoletti
14 Nd 18:00 Pomoc domowa, M. Camoletti
16 Wt 10:00 Wróg – instrukcja obsługi, S. Bloch, D. Cali
17 Śr 10:00 Wróg – instrukcja obsługi, S. Bloch, D. Cali
18 Czw 19:00 Prezent urodzinowy, R. Hawdon
19 Pt 19:00 Prezent urodzinowy, R. Hawdon

20 So 18:00 – Ostra jazda, N. Foster – gościnnie Teatr im.
A. Mickiewicza z Częstochowy
21 Nd 18:00 – Ostra jazda, N. Foster – gościnnie Teatr im.
A. Mickiewicza z Częstochowy 
23 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza, L. M. Montgomery
24 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza, L. M.
Montgomery
25 Czw 19:00 Boeing, Boeing, M. Camoletti
26 Pt 19:00 Boeing, Boeing, M. Camoletti
27 So 18:00 Upiory, H. Ibsen
28 Nd 18:00 Upiory, H. Ibsen
30 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza, L. M.
Montgomery

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 9 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają zaproszenie, które będzie
do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest
zapłacenie za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW PRZYGOTOWALIŚMY DWA PODWÓJNE
ZAPROSZENIA NA SPEKTAKL „DUCHOLOGIA POLSKA” W DNIU 7
PAŹDZIERNIKA, DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE NASZEJ REDAKCJI. 

Czy uda się zrobić skok w bok? Muniek i przyjaciele
zagrają w „Muzie” 

Premiera w Teatrze Zagłębia

Ko me dia „Skok w bok”, au tor -
stwa Do nal da Chur chil la i Pe te ra
Yel dha ma, ze Sła wo mi rem w ro li
głów nej, zo sta nie wy sta wio -
na już 8 paź dzier ni ka w Pa ła cu
Kul tu ry Za głę bie w Dą bro wie
Gór ni czej. Wi dzo wie mo gą li -
czyć na po tęż ną daw kę do bre go
hu mo ru, za baw ne dia lo gi i wcią -
ga ją cą in try gę. Dwie pa ry z dłu -
go let nim sta żem pla nu ją ko lej ne
wspól ne wa ka cje. Ta sa ma wil la,
te sa meatrak cje,no ioczy wi ście,
nie ste ty, ci sa mi part ne rzy. Aby
więc tym ra zem urlop nie był
nud ny, mę żo wie po sta na wia ją
uroz ma icić so bie let ni wy po czy -
nekina mó wićżo nydospę dze nia
wa ka cji od dziel nie. Ja kich ar gu -
men tów użyć, by ich chy try plan
się zi ścił? Ich oba wy są jed nak

przed wcze sne. Szyb ko oka zu je
się, że pań wca le nie trze ba do te -
go po my słu prze ko ny wać… Jak
i gdzie bę dą ba wić się pa no wie,
a gdzie i z kim ich mał żon ki?
I na ko niec – naj waż niej sze py ta -
nie!Dla cze gowy bórmiej scado -
ce lo we go ma aż tak ogrom ne
zna cze nie?

Na sce nie wy stą pią: Sła wo -
mir Za pa ła, Del fi na Wil koń ska,
Adam Fi du sie wicz, Do ro ta Cho -
tec ka, Pau li na Holtz, Kaj ra Kaj -
ro wicz i Mi chał Mi lo wicz. Ak to -
rzy za gra ją dwu krot nie, o godz.
17.00 i 20.00. Bi le ty są w ce -
nie 70, 95 i 110 zł do ku pie nia
w ka sie Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia
oraz on li ne na stro nach:
www.bi le ty.pa lac.art.pl
i www.kup bi le cik.pl. SK

arc Agencja Artystyczna „Muza” 

Maciej Stobierski

Doborowa obsada w zabawnej komedii w Pałacu Kultury
Zagłębia. 

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia na spektakl, do odbioru w naszej redakcji. 

Spek takl „Du cho lo gia pol ska”
Paw ła So szyń skie go w reż. Ja -
ku ba Skrzy wan ka, za in au gu ru -
je no wy se zon w Te atrze Za głę -
bia. Spek takl jest ko pro duk cją
z wał brzy skim Te atrem Dra ma -
tycz nym im. J. Sza niaw skie -
go. Pre mie rę w Wał brzy chu za -
pla no wa no na 21 wrze śnia,
a w So snow cu od bę dzie się
już 5 paź dzier ni ka. 

Sa mi twór cy o spek ta klu mó -
wią tak: „Trans for ma cja – sło wo
od mie nia ne przez wszyst kie
przy pad ki, prze mie lo ne przez pu -
bli cy stów i spe cja li stów. To ono
za wład nę ło nar ra cją o pol skich
la tach 90. A co, gdy by wszyst ko

moż na by ło za cząć od po cząt ku?
Ja ka nar ra cja tym ra zem by zwy -
cię ży ła? Co sta nie się, kie dy mat -
ka, go tu ją ca w kuch ni ro sół, znaj -

dzie się na gle w bu du arze Ale xis
Col by, a Ale xis Col by w pol skiej
kuch ni? Gdy Duch Dzie jów spo -
tka Ana to li ja Kasz pi row skie go,

a Mat ka Na tu ra ta jem ni cze go
Czło wie ka z czar ną tecz ką? Czy
uda im się wspól nie wy my ślić in -
ną hi sto rię Pol ski po 1989 ro ku,
stwo rzyć lep szy świat? A mo że
wszyst ko skoń czy się ka ta stro -
fą… np. w syl we stra koń czą ce -
go 1999 rok, gdy ze gar za cznie
wy bi jać ostat nie se kun dy pierw -
szej de ka dy pol skie go ka pi ta li -
zmu, nie na dej dzie ko lej ny
rok. I wszyst ko trze ba bę dzie za -
czy nać od no wa…”. Spek takl
roz pocz nie się o godz. 19.00. SK

Reżyseria: Jakub Skrzywanek
Tekst i dramaturgia: Paweł
Soszyński

Inspirowane stroną internetową
i książką Olgi Drendy
Scenografia i kostiumy:
Anna Maria Karczmarska i Mikołaj
Małek
Reżyseria światła: Piotr Nykowski
Muzyka: Kamil Tuszyński
Choreografia: Oskar Malinowski
Obsada: Natasza Aleksandrowitch,
Agnieszka Bałaga-Okońska, 
Angelika Cegielska,
Irena Sierakowska, Irena Wójcik,
Kamil Bochniak, Michał Kosela, 
Piotr Mokrzycki, Tomasz 
Muszyński 

Kolejne pokazy: 6, 7 października,
godz. 18.00

Mu niek i przy ja cie le to aku stycz -
na od sło na kon cer tów w wy ko na niu
Zyg mun ta „Muń ka” Stasz czy ka, li -
de ra for ma cji T. Lo ve. Ar ty sta za -
pre zen tu je za rów no no we aran ża cje
prze bo jów gru py T. Lo ve, jak też
kil ka swo ich au tor skich, so lo wych
utwo rów już 27 paź dzier ni ka
na sce nie Sa li Wi do wi sko wo -Kon -
cer to wej „Mu za”. Na sce nie bę dą
to wa rzy szą Muń ko wi: Ce za riusz
Ko sman – gi ta ra aku stycz na oraz
Ja nek „Jah lo ve” Pę czak – gi ta ra
aku stycz na.  Bi le ty są w ce nie 43 zł
(miej sca sie dzą ce nie nu me ro wa -
ne),   do stęp ne on li ne na stro -
nie: www.kie pu ra.pl oraz w ka sach
Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej
„Mu za” i Ener ge tycz ne go Cen trum
Kul tu ry. SK

Spektakl jest koprodukcją z wałbrzyskim Teatrem
Dramatycznym. 




