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.
str. 2

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).
str. 13

W kapitalnym stylu rozpoczęły
nowy sezon koszykarki JAS-FBG
Zagłębie. W meczu otwierającym Iligowe 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.
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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.

www.kuriermiejski.com.pl
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Sosnowiecki Szpital Miejski już po rozbudowie

Blok operacyjny na miarę XXI wieku
Zakończyły się prace przy budowie nowego pawilonu szpitalnego w Szpitalu Miejskim przy ul.
Zegadłowicza w Sosnowcu.
W skład trzykondygnacyjnego
budynku wchodzi m. in. blok
operacyjny i oddział intensywnej
opieki medycznej. Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to
ponad 45 mln zł. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, już 16
października, w nowym pawilonie, zostanie przeprowadzona pierwsza operacja.
Pawilon nowego bloku operacyjnego składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni
użytkowej 3 tys. 910 m kw., z których pierwsza w poziomie przyziemia stanowi zaplecze techniczne i informatyczne. Na parterze znajdują się oddział intensywnej opieki medycznej i sala
audiowizualna, a na pierwszym
piętrze pełnoprofilowy blok operacyjny, połączony z istniejącym
pięciokondygnacyjnym budynkiem łącznikiem, który umożliwia bezpośrednią komunikację
z pawilonem ze wszystkich pięter
istniejącego szpitala.
– To inwestycja, dzięki której nasz szpital będzie jedną
z najważniejszych placówek
w województwie śląskim. Blok
operacyjny w nowym obiekcie
szpitala posiada sześć sal operacyjnych, dedykowanych dla ta-

arc Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.

Maciej Łydek

Krzysztof Polaczkiewicz

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.
kich dziedzin medycyny jak: chirurgia, ortopedia, urologia, ginekologia, otolaryngologia. Blok
będzie spełniał najwyższe standardy medyczne, ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa
pacjentów, jak również personelu medycznego – podkreśla Artur
Nowak, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – Decyzja o uruchomieniu w sosnowieckim szpitalu
miejskim oddziału intensywnej
opieki medycznej związana jest
ze znacznym deficytem tego typu
świadczeń na rynku ochrony
zdrowia. Jest to oddział wymagający współpracy lekarzy wielu
specjalizacji. W dwunastołóżko-

wym oddziale znajdą opiekę najciężej chorzy mieszkańcy Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego – dodaje prezes Nowak.
Sale są pełni zinformatyzowane. Cyfrowy sprzęt i aparatura
do diagnostyki obrazowej pozwalają na zwiększenie efektywności
działania bloku operacyjnego
i wpłyną na komfort pracy lekarzy, a także skrócą czas operacji.
Dodatkowo zakupiono dwa stoły
operacyjne, aparaty do znieczulenia, diater mie, ssaki, wózki
do transportu pacjenta i wózki zabiegowe, negatoskopy oraz specjalistyczny sprzęt, służący
do poszczególnych specjalności
zabiegowych. – Pozostały sprzęt

do nowych pomieszczeń przeniesiony został ze „starego” bloku
operacyjnego, ponieważ szpital
nieprzerwanie od kilku lat uzupełniał braki sprzętowe w szpitalu i posiada duże zasoby nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej – mówi Aneta Kawka,
dyrektor techniczno-administracyjny Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego.
Nowy blok operacyjny ma zapewnić skoordynowaną opieką
pacjentom przed, w trakcie
i po operacji. W tym celu uruchomiono salę pooperacyjną, gdzie
pacjenci w spokoju i w warunkach zwiększonego nadzoru anestezjologicznego mogą odpoczy-

wać po zabiegu i dochodzić
do siebie po znieczuleniu ogólnym. Sala pooperacyjna to cztery
stanowiska zaopatrzone w pełny
monitoring funkcji życiowych.
Na wyposażeniu sali pooperacyjnej znajdują się również zakupiony wózek reanimacyjny, respirator i defibrylator.
– Obecna infrastruktura pozwala na znaczne zwiększenie
liczby zabiegów. Mamy również
nadzieję, że nowe warunki pracy,
jakie oferuje szpital, zachęcą kadry medyczne do podjęcia pracy
w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Podobnie jak w innych
szpitalach, tutaj również brakuje
lekarzy, zarówno zabiegowych,

jak i anestezjologów, pielęgniarek instrumentariuszek i anestezjologicznych. Nasze pielęgniarki są bardzo dobrze wyszkolone,
ale ciągle jest ich za mało – dodaje dyrektor Kawka.
Tymczasem potrzeby zdrowotne mieszkańców są ogromne. – Szpital leczy głównie chorych mieszkańców Sosnowca.
W zależności od oddziału jest to
od ok. 70 do 80 procent. Pozostali
pacjenci to głównie mieszkańcy
pozostałych miast Zagłębia Dąbrowskiego, ale leczymy również
mieszkańców Jaworzna, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Katowic. Pacjenci chcą się leczyć
w naszym szpitalu. Świadczą
o tym kolejki do planowanych
przyjęć – podkreśla prezes Nowak.
– To ważny czas dla wszystkich sosnowiczan i mieszkańców Zagłębia. Zarówno mam tutaj na myśli pacjentów, jak i personel szpitala. Szpitala, który
cały czas jest unowocześniany
i stale podnosi jakość swoich
usług, a wszystko to w trosce
o pacjentów. Co war te podkreślenia, całość inwestycji została
zrealizowana ze środków gminy
Sosnowiec, a więc właściciela
Szpitala Miejskiego. Ta inwestycja to dowód na to, jak sosnowiecki samorząd dba o rozwój
placówek medycznych – mówi
prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński.

MIASTO
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w nowym miejscu

Profesjonalna pomoc na wyciągnięcie ręki
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.

– Budynek spełnia oczekiwania twórców
centrum, jak również naszych pacjentów
i podopiecznych – przyznaje Damian
Zdrada, kierownik centrum. – Nasz zakres działalności jest bardzo szeroki. Pomagamy zarówno osobom uzależnionym od alkoholu, jak również od narkotyków i od innych czynności, których
wachlarz, niestety, cały czas się poszerza. Centrum prowadzi psychoterapię dla
rodzin osób uzależnionych, a od niedawna przyjmuje także dzieci i młodzież. Sama terapia uzależnień to cykliczne spotkania, często dość intensywne, dwa,
a nawet trzy razy w tygodniu. Cieszymy
się, że te spotkania mogą się odbywać
w tak fantastycznych warunkach. Jednym z ważnych elementów, nad którym
pracujemy z pacjentami, jest budowa poczucia własnej wartości. Samo to miejsce, nowe, ładne, estetyczne i przeznaczone specjalnie dla nich, ma także spory
wymiar leczniczy – dodaje.
Centrum Psychoterapii i Leczenia
Uzależnień działa od samego rana,
od godz. 7 do 19, a czasem nawet
do 20. – Staramy się być dostępni w go-

Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Damian Zdrada zaprezentował nowe pomieszczenia centrum.
Ze świadczonej pomocy i terapii korzysta rocznie ok. 1300 osób.
dzinach popołudniowych, by osoby pracujące miały możliwość skorzystania
z terapii – mówi Damian Zdrada. W sosnowieckim centrum działają m. in. poradnie terapii uzależnień od alkoholu, są
prowadzone terapie dla rodzin osób uza-

leżnionych, funkcjonuje poradnia
dla dzieci i młodzieży, jest też oddział
dzienny uzależnień od alkoholu oraz poradnia psychoprofilaktyki. Pacjenci walczą nie tylko z typowymi uzależnieniami,
takimi jak alkohol, internet, seks, jedze-

nie, ale bywają także osoby, uzależnione
od… ćwiczeń gimnastycznych. Teraz
mają do dyspozycji wygodne pomieszczenia do terapii grupowych i indywidualnych. W jednej z sal zainstalowano nawet lustro weneckie, po to, by studenci
czy stażyści mogli obserwować prowadzone zajęcia.
Remont skrzydła budynku Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu na siedzibę centrum uzależnień kosztował około 2,5 mln
zł, z czego gmina przeznaczyła ok. 2,2
mln zł. Aktualnie trwają ostatnie zakupy
doposażenia centrum, na co miasto przeznaczyło kolejne środki w wysokości
ok. 50 tys. zł.
Centrum to nie tylko walka z uzależnieniami i terapia. – Mamy też pewną innowację – zdradza Artur Nowak, prezes
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp.
z o.o. – Prowadzimy tu hostel. Jest przeznaczony dla osób, które wyszły z uzależnienia i poszukują pracy. Zobaczymy, jak
ten projekt się rozwinie i czy przyniesie
pożądane efekty – dodaje.
W ciągu roku z usług Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu korzysta około 1300 osób, z czego około 60 to dzieci. Leczenie odbywa

się tam dzięki finansowaniu z trzech źródeł. Najbardziej ośrodek wspiera finansowo miasto Sosnowiec, ale część terapii
jest refundowana także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i programów
Ministerstwa Zdrowia.
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.

Prace drogowe
na ul. 11 Listopada

Sosnowiec wprogramie„Mistrzynie wszkołach”
Paweł Leśniak

Nowatorski program, który ma zachęcać dziewczyny do tego, że
po pierwsze warto ćwiczyć,
a po drugie nie tylko na lekcjach
wychowania fizycznego, jest realizowany przez fundację mistrzyni
pływania – Otylię Jędrzejczak.
Program właśnie ruszył w Sosnowcu. Ma ukrócić niechęć
do uczestniczenia w lekcjach wuefu, nagminne dostarczanie zwolnień lekarskich i omijanie szerokim łukiem zajęć sportowych.
W programie mogą wziąć udział
uczennice z klas VII szkoły podstawowej, III klas gimnazjum oraz
liceum.
– Chcemy zmobilizować dziewczęta w wieku szkolnym do zwiększenia aktywności ruchowej, ale
także pokazać, że przez sport mogą
realizować swoje marzenia, także te
pozasportowe. Nasz główny cel to
zachęcenie uczennic do czynnego
udziału w lekcjach wuefu. Zamierzamy pokazać, że w sporcie nie
chodzi tylko o zgrabną sylwetkę,
ale również o trening charakteru
i systematyczności, poczucie własnej wartości. W trakcie wspólnych
ćwiczeń uczymy się współpracy
w grupie, zdrowej rywalizacji, ale

Ponad 300 dziewczyn ćwiczyło z Otylią Jędrzejczak i innymi medalistkami.
także i przegrywania – mówi Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.
Program będzie realizowany
nie tylko przez Otylię Jędrzejczak,
ale także inne mistrzynie, reprezentujące różne dyscypliny sportu, które pływaczka przekonała
do tej idei. Wspierać ją będą: Sofia Ennaoui – lekkoatletka specja-

lizująca się w biegach średnich
i długich, finalistka Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro
w biegu na 1500 metrów i wicemistrzyni Europy z 2018 na tym
dystansie, Magdalena Pałasz – skoczkini narciarska, mistrzyni Polski, Katarzyna Woźniak – łyżwiarka szybka – srebrna (Soczi 2014) i brązowa (Vancoreklama

uver 2010) medalistka olimpijska
w drużynie, Ewa Swoboda – sprinterka, brązowa medalistka na 100 m z halowych Mistrzostw Europy Belgradzie oraz
Zofia Noceti – Klepacka – windsurferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata.
Pierwsza odsłona programu już
za nami. 24 września w hali wido-

wiskowo-sportowej przy ulicy Żeromskiego odbyła się inauguracja
programu. Tego dnia do Sosnowca,
oprócz mistrzyni olimpijskiej
z Aten w pływaniu Otylii Jędrzejczak, przyjechały lekkoatletki Sofia Ennaoui i Ewa Swoboda oraz
medalistka olimpijska w windsurfingu Zofia Noceti-Klepacka, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie
szybkim Katarzyna Woźniak oraz
skoczkini narciarska Magdalena Pałasz. Wszystkie oficjalne komunikaty na temat programu można znaleźć na stronie internetowej:
www.mistrzyniewszkołach.pl
w zakładce Sosnowiec. Harmonogram zajęć dostępny jest każdorazowo na dwa tygodnie przed terminem realizacji i znajduje się na profilu Facebook fundacji Otylii Jędrzejczak, pod adresem www.facebook.com/fundacjaotylii.
W sosnowieckich szkołach
działa także program przeciwdziałania otyłości. Jego adresatami są uczniowie pierwszych klas
szkół podstawowych. Uczniowie
są badani, a gdy zdiagnozowane
zostanie ryzyko występowania
otyłości, kierowani są pod opiekę
specjalistów. SK

Remont ulicy 11 Listopada rozpoczął się w ostatnim tygodniu
września.
Remont będzie wykonywany
jednocześnie w dwóch miejscach.
Najpierw drogowcy ze spółki Eurovia wyłączą z ruchu cały pas
ulicy 11 Listopada na odcinku
od ronda Żołnierzy Wyklętych, aż
do miejsca, gdzie droga z dwujezdniowej staje się jednojezdniową.
Wyłączenie, które w sumie będzie
trwało około 10 dni, związane jest
z pracami polegającymi na sfrezowaniu starej nawierzchni, przygotowaniu podłoża i ułożeniu nowej drogi. Na czas prac zmieni się
również organizacja ruchu na ulicy Andersa i Jedności. Przejazd
przez ul. Andersa w dwóch kierunkach będzie odbywał się pasem prowadzącym od ronda Ludwik. Podobnie kierowcy korzystający z ul. Jedności będą jeździć
w obie strony pasem wjazdowym.
Remont dwóch kilometrów
ulicy 11 Listopada podzielony jest
na dwa etapy. Prace najprawdopodobniej zakończą się pod koniec
listopada tego roku. SK
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Bój o Sosnowiec trwa. Sześciu kandydatów walczy o stanowisko prezydenta miasta, a 245 kandydatów ubiega się o mandat radnego

Nie marnuj głosu i idź na wybory
Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta, zmierzy się w walce o najważniejszy urząd w mieście z piątką kandydatów. O fotel prezydenta Sosnowca i szansę rządzenia
miastem ubiegają się dwie kobiety – Grażyna Welon, kandydatka
PiS-u oraz Barbara Chrobak z Komitetu Wyborczego Wyborców
Kukiz’15. Konkurentami dla urzędującego prezydenta są także Tomasz Niedziela z ramienia SLD-Lewica Razem, Karol Winiarski
z komitetu „Sosnowiczanie z Karolem Winiarskim” oraz Aleksander Kalański, startujący z komitetu „Sosnowiec Moje Miasto”.
Arkadiusz Chęciński, 47-letni
kandydat Koalicji Obywatelskiej,
z poparciem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, jest obecnym
prezydentem miasta. Prezydentem Sosnowca został w 2014 roku, kiedy wygrał w drugiej turze
głosowania i pokonał ówczesnego
prezydenta, Kazimierza Górskiego. Uzyskał 63,2 proc. głosów
mieszkańców. Prezydent jest absolwentem administracji publicznej w Wyższej Szkole Humanitas
w Sosnowcu. W 2011 roku objął
stanowisko wiceprezydenta Sosnowca, a w 2013 roku został powołany na członka zarządu województwa śląskiego. Obecnie
ubiega się o drugą kadencję.
Jedną z dwóch kobiet, która
zdecydowała się walczyć o stanowisko prezydenta, jest 60-letnia
Grażyna Welon, komisarz skarbowy, która przez wiele lat przewo-

były prezydent Kazimierz Górski (SLD-Lewica Razem). Startujące komitety wyborcze w sumie zarejestrowały aż 245 kandydatów w pięciu okręgach wyborczych. Całe miasto zostało
podzielone na 107 obwodów.
Programy wyborcze, sylwetki
kandydatów, propozycje i pomy-

sły, którymi chcą przekonać
mieszkańców kandydaci na prezydenta i do RM, można znaleźć
na ulotkach, w sieci i mediach
społecznościowych. Kandydaci
prezentowali także swoje programy wyborcze podczas konwencji, konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami.

WYBORY WEDŁUG NOWYCH ZASAD

Dobiega czteroletnia kadencja Rady Miejskiej. W nadchodzących wyborach mieszkańcy
wybiorą 25, a nie jak dotychczas, 28 radnych.
dziła „Solidarności” w Urzędzie
Skarbowym w Sosnowcu. Początkowo PiS wskazał na kandydatkę
radną Renatę Kulik-Zmarzlińską,
która jednak zrezygnowała z kandydowania z powodów osobistych.
O głosy sosnowiczan zabiega
również 53-letnia Barbara Chrobak, reprezentująca KW Wyborców Kukiz’15, działaczka Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP.
Tomasz Niedziela to kandydat
z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem.
Najmłodszy, bo 37-letni kandydat,
ukończył studia na kierunku energoelektronika o specjalności elektronika i telekomunikacja na Wy-

dziale Elektrycznym Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Od ośmiu
lat jest radnym Rady Miejskiej
w Sosnowcu, obecnie wicedyrektorem MZBM w Będzinie i prezesem spółki Będzin Arena.
Kolejnym kandydatem jest 49letni Karol Winiarski. Od wielu lat
radny, z wykształcenia jest prawnikiem i historykiem. Uczy w IV Liceum im. S. Staszica w Sosnowcu.
Startuje z KW „Sosnowiczanie
z Karolem Winiarskim”.
Nie daje za wygraną także 46letni Aleksander Kalański z KW
„Sosnowiec Moje miasto”, który
kilka lat temu był radnym klubu
SLD w sosnowieckiej RM,
a obecnie kieruje stowarzysze-

niem „Sosnowiec Moje Miasto”.
21 października w wyborach
samorządowych sosnowiczanie
wybiorą tylko 25, a nie jak cztery
lata temu 28 radnych. Wynika to
z tego, że Sosnowiec nie ma
już 200 tysięcy mieszkańców.
Obecnie w Sosnowcu mieszka 191 tys. 874 mieszkańców,
a prawo do głosowania przysługuje 164 tys. 41 mieszkańcom.
Z kandydowania zrezygnowało
pięciu obecnych radnych: Wilhelm Zych, Wiesław Suwalski (klub PO) i Zygmunt Witkowski („TAK dla Sosnowca”,
wcześniej SLD) oraz Grzegorz
Pisalski
(„Sosnowiczanie”,
wcześniej „Niezależni”) oraz

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.

Duże zainteresowanie projektem

Z nianią… mogę wszystko
30 września została zakończona rekrutacja
do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi – II edycja” w zakresie refundacji wynagrodzenia niań.
Podobnie jak w przypadku pierwszej
edycji projekt cieszył się sporym zainteresowaniem. W sumie zgłosiło się 27 osób,
z których wybranych zostanie 15
reklama
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niań. – Refundacja części kosztów wynagrodzenia dla 15 niań, które będą zatrudnione w ramach umowy uaktywniającej,
pozwoli rodzicom kontynuować karierę zawodową. Gdy rodzice będą w pracy, nianie
będą opiekować się dziećmi. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a z naszego pomysłu korzystają teraz inne miasta – podkreśla Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
reklama

Dofinansowanie w kwocie do 1500 zł
będzie przyznawane na okres 12 miesięcy. Dotyczy opieki nad dzieckiem od 20
tygodnia życia do lat 3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej planowane jest na 9
października 2018 r.
Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do oddziału Klubu Dziecięcego
przy ul. Targowej 18 została przedłużona do 31 października. – Klubik będzie

dysponował 17 miejscami. Już mamy 13
kart zgłoszeniowych. W ramach projektu dzieci (od ukończenia 1 roku życia
do lat 3) objęte opieką w klubie otrzymają wyżywienie oraz opiekę prowadzoną
przez wykwalifikowane opiekunki w wymiarze do 5 godzin dziennie względem
każdego dziecka. Grafik prowadzonej
opieki dostosowany zostanie w zależności od potrzeb rodziców. Miesięczny

koszt pobytu dziecka w klubiku przez
pierwsze 12 miesięcy to zaledwie 70 zł – mówi prezydent Sosnowca.
Intencją władz miasta jest w przypadku obu programów ułatwienie rodzicom
powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.
W klubiku trwają obecnie prace remontowe, a planowane otwarcie nastąpi
w pierwszym kwartale 2019 roku. KP
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Strategiczna modernizacja sosnowieckiego oddziału ArcelorMittal Poland

Lepsza jakość walcówki
Dawna huta im. E. Cedlera w Sosnowcu,
a obecnie jeden z oddziałów ArcelorMittal Poland, słynie z produkcji walcówki,
czyli półproduktu, z którego powstają m.
in. śruby, siatki ogrodzeniowe, stalowe liny, a nawet wózki sklepowe czy metalowe półki do lodówek. Aby poprawić jakość oferowanych produktów oraz wydajność zakładu, w października sosnowiecki oddział rozpocznie pierwszy etap
gruntownej modernizacji. Łączny koszt
inwestycji wyniesie ok. 120 mln złotych.
Inwestycja dotyczy walcowni, w której wytwarzany jest sztandarowy produkt
huty – walcówka. Planowane prace
umożliwią poprawę jakości oferowanej
walcówki, a to z kolei przełoży się
na podniesienie klasy wykonywanych
z niej wyrobów, takich jak np. sprężyny
w materacach, stalowe liny, wkręty, metalowe ogrodzenia czy stelaże foteli
w wózkach dziecięcych. Efektem modernizacji będzie także zwiększenie niezawodności oraz mocy produkcyjnej zakładu z 700 tys. do 800 tys. ton w skali roku. – Inwestujemy w nasz oddział w Sosnowcu, ponieważ wiemy, jak ważne jest
podnoszenie jakości naszych produktów.
Modernizacja będzie miała realne przełożenie na doskonalenie powstających
z walcówki wyrobów, z których wszyscy
korzystamy na co dzień – mówi Geert
Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.

głębia Dąbrowskiego. W 1949 roku oficjalnie zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na „Huta im. Edmunda Cedlera”,
na cześć lokalnego działacza społecznego
zamordowanego w KL Auschwitz. W latach 70., po wielu modernizacjach, sosnowiecka huta stała się największym producentem stali jakościowej w Europie.
Ostatnia duża inwestycja w zakładzie,
która była warta blisko 140 mln zł, została
przeprowadzona w 2006 roku, po przejęciu huty przez ArcelorMittal Poland.
Dziesięć lat później, kosztem 11 mln zł,
zmodernizowano systemy odpylania i odsiarczania spalin w elektrociepłowni, która dostarcza energię cieplną nie tylko

Rafał Łysy

Krzysztof Polaczkiewicz

ARCELORMITTAL POLAND W SOSNOWCU W LICZBACH:
Inwestycja będzie kosztować ok. 120 mln zł.
Po zakończeniu prac przygotowawczych, takich jak pomiary geodezyjne
czy zalanie niezbędnych fundamentów,
linia zostanie zatrzymana na kilka najbliższych tygodni. W tym czasie będą
trwały prace główne, polegające na wymianie i przebudowie dotychczas eksploatowanych urządzeń oraz wdrożeniu nowego systemu sterowania. – Prace będą
bardzo wymagające ze względu na szeroki zakres wymian i instalacji nowych
urządzeń, co w połączeniu z wdrożeniem
nowego systemu sterowania linią produkcyjną jest niezwykle pracochłonnym zadaniem – wyjaśnia Rafał Płazak, kierownik wsparcia w sosnowieckiej hucie, od-

powiedzialny za modernizację walcowni
walcówki.
Jesienią 2019 roku rozpocznie się
drugi etap remontu, w trakcie którego
zmodernizowany zostanie cały ciąg pośredni, czyli klatki walcownicze wraz
z napędami i okablowaniem.
Historia legendarnej walcowni sięga
początków XX wieku. Linię uruchomiono na przełomie 1905 i 1906 roku i nazwano walcownia „Hrabia Renard”,
na cześć pruskiego przemysłowca i dyplomaty, który posiadał majątek ziemski
na terenie dzisiejszego Sosnowca. Zakład
szybko stał się jednym z kluczowych
ośrodków przemysłowych na terenie Za-

• 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).

Podziękowania dla dyrektora teatru

Nowy plan na pracę i życie w inkubatorze doradztwa
Powiatowy Inkubator Doradztwa
Zawodowego i Personalnego powstaje w Sosnowcu. Ma być miejscem, gdzie osoby poszukujące pomocy, pomysłu na swoje życie,
przede wszystkim zawodowe, odnajdą siebie, poznają własne możliwości i zrozumieją, że same nie muszą
mierzyć się ze swoimi problemami.
– Sosnowiecki Powiatowy Inkubator Doradztwa Zawodowego
i Personalnego w założeniach będzie obejmował pomocą osoby
w różnych sytuacjach zawodowych,
jak i personalnych. Docelowo w tej
instytucji znajdą się profesjonaliści,
którzy potrafią pracować z osobami
w różnym wieku oraz w różnej sytuacji społecznej i to nie tylko w zareklama
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na potrzeby zakładu, ale także do 20 odbiorców zewnętrznych, m. in. szkół,
przedszkoli czy wspólnot mieszkaniowych. – Walcownię „Hrabia Renard” uruchomiono na przełomie 1905 i 1906 roku.
Można więc powiedzieć, że zakład jest
prawie rówieśnikiem naszego miasta. Sosnowiecki oddział ArcelorMittal Poland
od lat słynie z produkcji wysokiej jakości
walcówki. Jednak na tym wyspecjalizowanym rynku konkurencja nie śpi, dlatego cieszą mnie wszystkie inwestycje, podnoszące jakość oferowanych produktów.
Modernizacja pozwoli pracownikom spokojnie myśleć o przyszłości – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

kresie doradztwa zawodowego, ale
także psychologicznego, prawnego
czy szkolnego – wyjaśnia Zbigniew
Byszewski, I zastępca prezydenta
Sosnowca.
Działania pracowników inkubatora będą w pierwszej kolejności adresowane do dzieci i młodzieży,
przede wszystkim uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych, którzy staną
przed podjęciem decyzji, jaką szkołę, zawód lub studia wybrać. Na pomoc mogą liczyć także osoby krótko i długotrwale bezrobotne, które
chcą zmienić swoje życie zawodowe, zwolnione, zagrożone wyklu-

czeniem społecznym i więźniowie,
którzy opuścili zakłady karne.
– Zamierzamy działać kompleksowo i na różnych poziomach.
Chcemy łączyć instytucje, pracodawców oraz specjalistów, by
wsparcie osób, które przyjdą do inkubatora, było jak najszersze.
Współpraca różnych instytucji,
w tym także z Powiatowym Urzędem Pracy, ma przynieść rezultat
w postaci organizacji ciekawych
i potrzebnych praktyk, stażów zawodowych oraz innych form zawodowej aktywności dla różnych grup
społecznych – dodaje Byszewski.
Podstawowym celem doradztwa
zawodowego, zarówno dla młodzieży, jak i dla osób dorosłych, ma być
reklama

wsparcie w procesie podejmowania
decyzji dotyczących kierunku wykształcenia i przyszłej pracy. Z kolei
doradztwo personalne polegać będzie
na świadczeniu, na podstawie wiedzy
fachowej i znajomości rynku pracy,
specjalistycznych usług na rzecz pracodawców poszukujących pracowników, spełniających określone wymogi. W planach jest także m. in. stworzenie centrum szkoleniowego dla
osób pracujących, zagrożonych utratą pracy i bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, centrum szkoleniowego
dla osób niepełnosprawnych oraz
centrum szkoleniowego dla doradców zawodowych i specjalistów zajmujących się wspieraniem w budowaniu kariery zawodowej. SK

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.

– Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru Stu, kiedy prowadził benefisy, za każdym razem kończył je słowami: „Kochajcie teatr, kochajcie artystów”. Ja pozwolę sobie zacytować fragment
książki Zbigniewa Białasa „Korzeniec”, którą przenieśliśmy
na scenę Teatru Zagłębia. Jeden z bohaterów mówi: „Kocham
Cię Sosnowcze”. Niech ten cytat przyświeca wszystkim. Trzeba pamiętać, że miasto, w którym się żyje, trzeba darzyć miłością – stwierdził Zbigniew Leraczyk.
Dla odchodzącego dyrektora Zbigniewa Leraczyka przygotowano niespodziankę – profesjonalne krzesło wędkarskie
z napisem: „Dyrektor. Cisza na planie”, gdyż jest „zapalonym”
wędkarzem. SK
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Uwolniliśmy potencjał Sosnowca
Rozmawiamy z profesorem Adamem Gierkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz Arkadiuszem Chęcińskim, prezydentem Sosnowca
Jakie jest miejsce i znaczenie Zagłębia Dąbrowskiego i samego Sosnowca w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii? Czy Metropolia spełnia
pokładane w niej nadzieje?
Adam Gierek: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia odgrywa
ważną rolę jako największy w Polsce tego typu obszar wzrostu gospodarczego. Jest to obszar o charakterze policentrycznym, który
winien prowadzić wspólną politykę
przestrzenną
bazującą
na współpracy, zwłaszcza w dziedzinie transportu i ekologii. W jej
powołaniu w aktualnej postaci
istotną rolę odegrał obecny prezydent Sosnowca. Jest to swoisty klaster kilkunastu miast, które tworzą
obszar gospodarczy o dużym rosnącym potencjale i konkurencyjności. Istnieje wiele czynników, takich jak tradycje przemysłowe,
kulturalne, a także korzystne położenie i znaczny potencjał gospodarczy, które powodują, że Zagłębie Dąbrowskie tworzy obszar
komplementarny wobec części
śląskiej Metropolii. Jest to wyższa
organizacyjnie forma rozwojowa
dużych aglomeracji miejskich
i niewątpliwie z czasem spełni pokładane w niej nadzieje.
Arkadiusz Chęciński: Trudno byłoby sobie wyobrazić Metropolię
bez Zagłębia Dąbrowskiego, bez
Sosnowca. Metropolia, mówiąc
kolokwialnie, bez nas, na pewno
nie byłaby kompletna. Najważniejsze, że już udało się ruszyć tematy,
które od lat były odkładane na półkę. M. in. możemy już na jednym
bilecie przejechać z Sosnowca
do Tychów. Na pewno pozytywnie
należy ocenić też darmowe przejazdy dla osób do 16 roku życia.
Generalnie, siatka połączeń musi
ulec całkowitej zmianie. Przykładem niech będzie sosnowiecka
strefa przemysłowa przy S1, która
zatrudnia około ośmiu tysięcy
osób. Walka o autobus, który skomunikuje te tereny, trwała pół roku. A jeszcze parę miesięcy temu
nie mieliśmy tam żadnego połączenia! Takich miejsc mamy dziesiątki, dlatego zmiany w siatce połączeń są niezbędne. Kolejne
ogromne wyzwanie to stworzenie
kolei metropolitalnej. Niestety,
polski rząd zmienił program rozwoju kolejnictwa i wziął 4 miliardy z programu kolei metropolitalnej. Obecnie tory są przeciążone,
więc bez inwestycji niewiele możemy zrobić. Dzisiaj natomiast
PKP chwalą się, że zaoszczędziły
właśnie cztery miliardy – pasuje
idealnie – ale te pieniądze są potrzebne województwu. Reasumując: dotychczas w wielu kwestiach
działano na własny rachunek,
a Metropolia jest po to, aby potencjał uwolnić – potencjał miejsca
i dwumilionowej aglomeracji.
Sosnowiec się zmienia, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Jakie są najważniejsze wyzwania i problemy,
z którymi będzie musiał się zmierzyć
i rozwiązać je przyszły prezydent Sosnowca?
AG: W przeszłości, w okresie
transformacji ustrojowej, Sosnopaździernik 2018 nr 9

wiec, jak i całe Zagłębie, zostało
dotknięte dużym bezrobociem
na skutek likwidacji górnictwa węgla kamiennego.
Moim zdaniem za procesem zamykania kopalń, na przykład kopalni „Niwka -Modrzejów”, ale
i innych, kryły się przyczyny czysto polityczne. Największym więc
i nadal aktualnym problemem jest
potrzeba reindustrializacji.
AC: Uważam, że wiele rzeczy,
wiele przedsięwzięć, można byłoby rozwiązać lepiej, gdybyśmy nie
musieli mierzyć się z tak poważnymi problemami wynikającymi
z działań naszego rządu, który często uważa, że wie lepiej, czego chcą
mieszkańcy danego miasta i regionu niż oni sami. Nawiązując
do wcześniejszej wypowiedzi
o Metropolii, na pewno żałuję, że
nie mamy większego wpływu
na PKP i ministerstwo odpowiedzialne za realizację projektu kolei
aglomeracyjnej czy dokończenie
odbudowy zabytkowego budynku
dworca kolejowego w Maczkach.
Oba projekty – posługując się żargonem kolejowym – zostały odstawione na boczny tor. Zwłaszcza
w przypadku Maczek jesteśmy
bardzo rozczarowani taką postawą.
Gdyby nie opieszałe działania
rządu, to bylibyśmy na pewno
w tej kwestii w innym miejscu.
Niewątpliwie, prawdziwą
bolączką i palącym problemem jest wyludnianie się
Sosnowca. Czy można zahamować ten proces i odwrócić niekorzystne trendy demograficzne? Jak
skutecznie, nie tylko zatrzymać mieszkańców, ale
i zachęcić innych, by zamieszkali właśnie w Sosnowcu?
AG: Jedynie skuteczna reindustrializacja miasta
i rozwój usług z nią związanych może stanowić
rozwiązanie tego problemu. Procesy te muszą być zsynchronizowane z infrastrukturalnymi rozwiązaniami metropolitalnymi. Ważnym
problemem staje się
przy tym wspólny rozwój
kulturalny miast Metropolii,
a także odpowiednie ukształtowanie i dopasowanie szkolnictwa, zwłaszcza dla szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim, jak i wyższym.
AC: Wyludnianie jest jednym z głównych problemów nie tylko Sosnowca,
ale całego regionu. Dlatego
od początku kadencji szukamy rozwiązań, które zachęcą przedsiębiorców
do inwestowania, a ludzi
do osiedlania się w naszym mieście. Zdrowa
konkurencja jest potrzebna, także między miastami.
Stąd m. in. „Pakiet mieszkańca”, który systematycznie jest rozbudowywany.
W skład programu wchodzi
m. in. akcja „Rozlicz PIT

w Sosnowcu” czy karta „Zamieszkaj w Sosnowcu”. W przypadku
karty jest ona dedykowana nowym
mieszkańcom i uprawnia do zniżek podczas korzystania z miejskich jednostek – basenów, ośrodków kultury, itd. W planach mamy
nowe pomysły, m. in. wyprawkę
dla rodziców dzieci, które urodziły się i będą mieszkać w Sosnowcu. Mając na uwadze czyste powietrze i zieleń, będziemy kontrolować zanieczyszczenia powietrza
przy użyciu drona. Zamierzamy
zrealizować także pilotażowy program założenia filtrów na kominy.
Wszystko po to, aby żyło się w naszym mieście przyjemniej. Cały
czas zmieniamy Sosnowiec i będziemy to robić nadal.
Miasto bez nowych pomysłów, spójnej wizji, pozyskanych środków zewnętrznych i inwestorów nie będzie

się rozwijać. W jaki sposób przekonać inwestorów i pracodawców, że
warto w Sosnowcu tworzyć nowe
miejsca pracy i realizować inwestycje?
AG: Bierne czekanie na inwestorów w dzisiejszych czasach to utracony czas. Władze lokalne w ramach Metropolii winny aktywnie,
ale w sposób planowy, uwzględniający potrzeby i możliwości,
ubiegać się o najlepszych inwestorów. Przestrzegałbym jednak
przed takimi inwestorami, którzy
planują duże zmiany, na przykład
profilu produkcji u siebie, ale
na okres przejściowy i chcą tę zanikającą produkcję ulokować
u nas. Przestrzegałbym także
przed tymi, którzy nie dotrzymują
norm ekologicznych u siebie i chcą
tym problemem obdarzyć nasz
kraj. Winniśmy śmielej sięgnąć
do krajowej myśli technicznej i po-

woływać małe struktury biznesowe, tak zwane start-upy, które
z czasem mogą się przerodzić
w duże stabilne przedsiębiorstwa
o dużej wartości dodanej. Myślę,
że w ramach Metropolii powinna powstać stosowna komórka koordynacyjna zajmująca się tą dziedziną.
AC: Tutaj na problem należy spojrzeć szerzej, także przez pryzmat
Metropolii. Czy region będzie
atrakcyjnym miejscem pracy?
Z pewnością tak, ale muszą się pojawić czynniki, które będą czyniły
pracę atrakcyjną i nie chodzi tylko
o wynagrodzenia. W tej chwili dla
pracownika ważne są także kwestie dotyczące dojazdu czy zamieszkania. Inwestorów interesuje
nie tylko dostępność terenu, ale też
siły roboczej, szkolnictwa oraz
wszystkich spraw dotyczących
czasu wolnego i jakości życia.
Przy dużych inwestycjach, konkurujemy tak naprawdę z lokalizacjami na całym świecie. Wspólne
działanie samorządów, a Metropolia daje takie narzędzie, jest konieczne. Nie chcemy konkurować
np. z Katowicami, bo to nie ma
sensu. To zrozumiałe, że dla inwestorów miastem pierwszego wyboru będzie stolica województwa.
Ale będę dumny, gdy drugim
wyborem będzie Sosnowiec.
Stolica Zagłębia Dąbrowskiego zmienia swoje oblicze. Z czego mogą być
dumni mieszkańcy Sosnowca?
AG: Przede wszystkim z tego, że Sosnowiec stanowi
nowoczesne europejskie miasto tętniące życiem, że jest
to miasto zieleni i kultury, prawdziwa stolica
Zagłębia. Wiem, że sosnowiczanie doceniają ogromny wkład w przeszłości
mego ojca w modernizację swego miasta oraz
całego Zagłębia. Przeprowadzone wtedy zmiany, na przykład urbanistyczne, pozwalają dzisiaj dalej korzystnie kształtować cały ten,
jakże kiedyś, zaniedbany subregion.
AC: Przewrotnie odpowiem,
z czego ja jestem dumny. Jestem dumny z naszych
mieszkańców. Już na początku prezydentury zobaczyłem, że Sosnowiec jest takim miastem, gdzie potencjał ludzi był uśpiony.
Gdzieś znikł. To już się
zmieniło i zmienia się cały czas. Dziś ludzie przychodzą do nas z pomysłami, inicjatywą, a kiedyś przychodzili tylko
po pieniądze. Jeszcze
kilka lat temu zamykaliśmy zestawienia we
wszystkich prestiżowych rankingach. Dziś
nasze pomysły i rozwiązania są zauważal-

ne i doceniane. Wystarczy wspomnieć wyprawkę dla pierwszoklasistów, którą dostają sosnowieccy
uczniowie, a w tym roku podobne
rozwiązanie działa w całej Polsce.
Podobnie z busem, który seniorzy
mogą zamówić, gdy potrzebują jechać do lekarza czy urzędu. Zbliżone rozwiązanie ruszyło w Dąbrowie Górniczej. Mieliśmy sporo
do odrobienia, ale jesteśmy na dobrej drodze. Przebudowaliśmy
układ komunikacyjny, powstały
kilometry ścieżek rowerowych,
stworzyliśmy miejsca do wypoczynku, jakim są np. zrewitalizowane Stawiki. Najlepsze podsumowanie naszych działań to ostatni ranking „Wspólnoty”, w którym
zaliczyliśmy awans z 36 miejsca
na 15, jeśli chodzi o inwestycje realizowane w naszym mieście.
Wdrażanie zasad efektywności energetycznej polega m. in. na uświadamianiu co do rangi tego problemu
oraz na postępującym procesie termomodernizacji. Jak ten proces przebiega w Sosnowcu?
AG: Może ktoś powiedzieć, że ten
Gierek ma jakąś fobię przekonywania o potrzebie oparcia naszej
proekologicznej polityki na energetycznie efektywnych rozwiązaniach we wszystkich obszarach życia. W Parlamencie Europejskim
koncentruję się na politycznej walce o najlepsze w tej dziedzinie rozwiązania dla energetycznego bezpieczeństwa Polski. Uważam, że
i w Sosnowcu oraz w innych miastach naszego województwa termomodernizacja winna stanowić
temat gospodarczy numer jeden.
AC: Na pewno nie skłamię, twierdząc, że ten proces przebiega lepiej
niż dobrze. Tylko w ubiegłym roku termomodernizacja objęła 21
budynków użyteczności publicznej, co pozwoli na redukcję emisji
pyłu zawieszonego PM10 przez te
placówki od 43 do nawet 98 procent. Przeprowadziliśmy także termomodernizację osiedla Juliusz.
Na terenie miasta wymieniliśmy
już 7694 lamp oświetlenia ulicznego lamy w technologii LED. To
największy z dotychczas realizowanych w Polsce projektów wymiany oświetlenia ulicznego
w jednym pakiecie.
Jak Pan ocenia dorobek Arkadiusza
Chęcińskiego jako polityka i samorządowca? Czy jego kandydowanie
w obecnych wyborach jest zasadne?
AG: Arkadiusz Chęciński to doświadczony samorządowiec, który
niejako od podszewki poznał problemy Sosnowca, najpierw jako jego wiceprezydent, a następnie prezydent. Jest to polityk chętnie
współpracujący – tak myślę – z silną opcją lewicową radnych tego
miasta, co traktuję jako rzecz godną pochwały. Jego kandydowanie
w tych wyborach uważam za całkowicie zasadne, gdyż posiada on
ogromne doświadczenie w kierowaniu miastem. Nadchodzą bowiem trudne czasy, które wymagają kompetentnych administratorów, a do takich należy niewątpliwie ten kandydat.
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Zmiany dotyczące przedawnienia

Pokrzywdzony w procesie
karnym

Adrianna Peć,
rzecznik praw konsumenta

Przedawnienie oznacza możliwość uchylenia się dłużnika od spełnienia świadczenia (odmowy zapłaty) wobec wierzyciela, o ile upłynął przewidziany prawem
termin na dochodzenie roszczeń, chyba że dłużnik
zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
przed upływem terminu jest nieważne.
Przedawnienie dotyczy roszczeń majątkowych
i przysługuje w sytuacji, gdy wierzyciel zwlekał zbyt
długo z ich dochodzeniem. Przedawnieniu ulegają
z wyjątkami wyłącznie roszczenia o charakterze majątkowym. Nie mogą przedawnić się natomiast roszczenia niemajątkowe, np. o ochronę dóbr osobistych.
9 lipca b. r. weszła w życie część zmian dotyczących przedawnienia w kodeksie cywilnym, kodeksie
postępowania cywilnego, administracyjnego, a w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wejdą w życie zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Dotychczasowe ogólne terminy przedawnienia
z kodeksu cywilnego wynosiły lat 10, a dla roszczeń
okresowych i wynikających z działalności gospodarczej 3 lata.
Nowe przepisy wprowadzają skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Po zmianach termin
przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat,
a nie jak dotychczas lat 10. Zacznie obowiązywać również zasada, zgodnie z którą koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Identyczna zmiana, tj. skrócenie terminu do lat 6 dotyczy roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo
orzeczeniem sądu polubownego, jak również rosz-
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czeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawar tą
przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.
Zmiany wprowadzają także nowe rozwiązania dotyczące roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia
przysługującego przeciw konsumentowi. Jednakże
w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego
przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego
względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia,
sąd będzie zobowiązany rozważyć długość terminu
przedawnienia, długość okresu od upływu terminu
przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz
charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ
zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. W procedurze cywilnej zaś, czyli w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń, wprowadzono zmianę polegającą na obowiązkowym podawaniu w pozwie daty wymagalności
roszczenia w sprawach o ich zasądzenie. Ponadto
w procedurze cywilnej dotyczącej egzekucji wprowadzono zmiany przewidujące, iż bank po otrzymaniu zawiadomienia komornika o zajęciu rachunku bankowego zablokuje środki na rachunku, natomiast nie będzie zobowiązany do bezzwłocznego przekazania
środków na pokrycie należności, lecz będzie zobowiązany do przekazania tych środków na rachunek bankowy komornika po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Wyjątkowo, w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent, bank ma
obowiązek niezwłocznego przekazania środków pieniężnych z zajętego rachunku na rachunek bankowy
komornika. Zmiany te z jednej strony mają na celu
wzmocnienie możliwości podjęcia przez dłużnika

obrony przed egzekucją, a z drugiej zabezpieczenie
środków uniemożliwiających dłużnikowi uchylenie się
od egzekucji.
Analogiczna zmiana została wprowadzona w procedurze egzekucyjnej w administracji. Również
w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych dostosowano przepisy do zmienionych terminów przedawnienia.
Istotna jest także kwestia daty, od jakiej nowe przepisy mają zastosowanie. Kwestie te regulują tzw. przepisy przejściowe. I tak do roszczeń powstałych
przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – tj.
do dnia 09.07.2018r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe przepisy. Jeżeli natomiast
nowy termin przedawnienia jest krótszy niż dotychczasowy, bieg terminu przedawnienia rozpocznie się
z dniem wejścia w życie ustawy. Jeżeli jednak
przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu
przedawnienia wcześniej, to przedawnienie nastąpi
z upływem tego wcześniejszego terminu.
Do przysługujących konsumentom roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, znajdą
zastosowanie dotychczasowe przepisy o terminach
przedawnienia, natomiast jeżeli konsument nie podniesie do dnia wejścia w życie ustawy zarzutu
przedawnienia w stosunku do roszczenia przedawnionego, z dniem wejścia w życie ustawy sąd z urzędu
uwzględni przedawnienie, a nie tak jak dotychczas
gdy zostanie podniesiony zarzut przedawnienia przez
konsumenta.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia, z tym że dla części zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przewidziano dłuższy, trzymiesięczny termin wejścia w życie.

Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Pojęcie pokrzywdzonego w procesie karnym jest uregulowane w art. 49 kodeksu
postępowania karnego, który dopuszcza,
że pokrzywdzonym może być każda osoba fizyczna i prawna, instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, a także
zakład ubezpieczeń, w zakresie w jakim
pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Pokrzywdzonym
jest podmiot, którego dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony
w postępowaniu przygotowawczym jest
stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem. W przypadku, gdy pokrzywdzonym
jest małoletni, ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, a także osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, prawa pokrzywdzonego może wykonywać przedstawiciel ustawowy, bądź
osoba, pod której pieczą pokrzywdzony
pozostaje. Pokrzywdzonemu przysługuje
prawo do ustanowienia pełnomocnika.
Jeżeli warunki materialne pokrzywdzonego nie pozwalają na pokrycie kosztów takiego pełnomocnictwa i wywołałyby
uszczerbek dla niego i rodziny, istnieje
możliwość ubiegania się o przedstawiciela z urzędu. W postępowaniu karnym pokrzywdzony ma prawo do ochrony swojego wizerunku – w razie okazania osoby
podejrzewanej może domagać się, aby

czynność tę przeprowadzono, wyłączając
możliwość rozpoznania pokrzywdzonego
przez rozpoznawanego. Kolejnym prawem pokrzywdzonego w postępowaniu
przygotowawczym jest prawo dostępu
do informacji. Pokrzywdzony, za zgodą
prowadzącego postępowanie, może przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy. Powinien również być zawiadamiany o wszczęciu, odmowie lub umorzeniu śledztwa
w ciągu sześciu tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie. Zarówno
na odmowę udostępnienia akt, jak i na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa i jego umorzenie, a także na inne czynności naruszające prawa pokrzywdzonego przysługuje zażalenie. Kodeks postępowania karnego umożliwia pokrzywdzonemu domaganie się w toku postępowania przygotowawczego przesłuchania
świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie go można przesłuchać
na rozprawie. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego oraz po wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego, ale przed rozpoczęciem przewodu sądowego pokrzywdzony ma prawo działać jako strona w charakterze
oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Prawo bycia oskarżycielem posiłkowym wiąże się z możliwością obecności pokrzywdzonego na całej rozprawie, składaniem
wniosków dowodowych, zadawaniem pytań świadkom, a także ze złożeniem apelacji od wyroku.
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arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Współczesna pielęgniarka, podpora lekarza i pacjenta

JOLANTA GLISZCZYŃSKA – 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 dobie obecnej bardzo dynamicznie rozwija się
pielęgniarstwo nie tylko na świecie, ale i w naszym
kraju. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasze
pielęgniarki mogą przekazać innym swoją wiedzę
i pokazać nabyte umiejętności. W różnych państwach i w najodleglejszych zakątkach świata polskie pielęgniarki są doceniane, bo posiadają właściwe wykształcenie i odpowiedni staż, są profesjonalistkami w wykonywaniu swojego zawodu. Uczą

się przez całe życie, podnosząc kwalifikacje oraz
doskonaląc techniki i standardy opieki nad chorym
w różnym wieku, począwszy od noworodka,
a skończywszy na opiece osób w podeszłym wieku. Kierując się zasadami etyki i odpowiedzialnością za drugiego człowieka, pracując w różnych
warunkach, narażają niejednokrotnie swoje życie
i zdrowie dla dobra pacjentów. Widząc zadowolenie w oczach swoich podopiecznych, każda pielęgniarka zrobi wszystko zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami, by chory, którym się opiekuje, powrócił szybko do zdrowia, do swoich bliskich lub
w tej ostatniej godzinie udzieli wsparcia i otuchy.
Media nie zawsze pokazują prawdziwy obraz
współczesnej pielęgniarki, to jednak pacjenci, którzy choć przez chwilę poznali jej pracę, okazują szacunek, podziw i zrozumienie dla trudu i poświęcenia naszych pielęgniarek. Pomimo zmian, jakie nastąpiły we współczesnym pielęgniarstwie, osoby
wykonujące ten zawód godnie go reprezentują,
przystosowując się do ról, które mają obowiązek
pełnić. Jedną z nich jest rola w kształtowaniu zachowań zdrowotnych. Posiadając wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i socjologii, jest w stanie
pomóc osobom nie tylko chorym, ale również
kształtować zachowania zdrowotne, propagując
zdrowy styl życia, powrót do zdrowia poprzez edukację zdrowotną pacjenta. Mając na uwadze dobro
i zdrowie podopiecznego w ujęciu holistycznym,
pielęgniarka dba o uświadomienie pacjentowi przyczyn jego problemów ze zdrowiem, proponuje rozwiązania, wspiera i uczy, uzupełniając tym samym
wiedzę i dbałość o zdrowie. Jest profesjonalnym liderem zdrowia. Rozpowszechniając zdrowy styl życia, musi sama stać się wzorem w realizowaniu zadań prozdrowotnych. Choć kompetencje zawodowe pielęgniarek uległy znacznemu podwyższeniu,
zakres ich wiedzy praktycznej i umiejętności przewyższa niejednokrotnie poziom umiejętności początkującego lekarza, to nadal pielęgniarka przyjmuje rolę wykonawcy poleceń, ale w uzasadnionych przypadkach może odmówić ich wykonania,

mając na względzie dobro pacjenta. Spotykając ją
na co dzień przy łóżku chorego, gdy rozdaje termometry, wykonuje iniekcje, podłącza kroplówki czy
podaje leki, nie zawsze okazuje ona pełny obraz
swojej działalności w ochronie zdrowia. Wiele czynności codziennych pełnionych przez pielęgniarkę
ma charakter gospodarczy, porządkowy, inne dotyczą diagnostyki, terapii, rehabilitacji. Są momenty, że jest milcząca, zatroskana, z bagażem swych
osobistych problemów, wypalona zawodowo, przemęczona pracą zmianową, nocną. Obowiązki zawodowe często zakłócają spełnianie roli pielęgniarki stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta,
roli kształtowania zdrowego stylu życia, roli przewodnika w promowaniu zdrowia. Dlatego też
w świadomości opinii publicznej praca pielęgniarki oceniana jest niezbyt wysoko w większości zakładów opieki zdrowotnej. Ale mają mocną podstawę teoretyczną, pielęgniarki mogą podejmować
odpowiedzialne zadania w kierunku ochrony zdrowia pojedynczej osoby, jak i całego społeczeństwa.
Pielęgniarka w filmach i serialach nie zawsze
przedstawiana jest w sposób pozytywny, widzimy
ją nie radzącą sobie z osobistymi problemami,
w pracy zawodowej zagubioną, nieporadną, wymagającą kierownictwa. A przecież w rzeczywistości
jest zupełnie inaczej, to właśnie ona jest niejednokrotnie podporą lekarza, pacjenta czy jego rodziny.
To właśnie ona nie tylko wykonuje zlecenia, ale również sama decyduje o dalszej pracy. Chory nie zastanawia się, jaką rolę pełni pielęgniarka w momencie
wykonywania odpowiednich zabiegów czy czynności, wystarczy mu, gdy zrobi to sprawnie, bezboleśnie, a przy tym będzie uśmiechnięta, chętna do rozmowy, okaże zainteresowanie jego troskami. W programach informacyjnych nasze pielęgniarki pokazywane są wtedy, gdy chcą uświadomić społeczeństwu, jak im jest źle, jakie niskie mają wynagrodzenie, w jakich warunkach pracują. Media natomiast
ukazują je w świetle strajkujących, ciągle walczących, domagających się pieniędzy, niewykształconych, nie znających swojego zawodu. Według me-

diów chęć zysku popycha pielęgniarki do wyjazdu
za granicę, dlatego też pojawiają się w Polsce braki
kadrowe. Jeden najmniejszy nawet błąd ze strony
pielęgniarek urasta w oczach dziennikarzy, a potem
opinii publicznej, do rangi bardzo poważnego problemu, którego nie da się rozwiązać. Ale o dziwo,
tak złe pielęgniarki są bardzo cenione za granicą.
Ich profesjonalizm, wiedza, obycie z pacjentem, zaangażowanie w pracy zawodowej, wszechstronność obiegają cały świat.
Mimo zmian, jakie nastąpiły w rozwoju pielęgniarstwa, to do tej pory pielęgniarka jest postrzegana jako „służba” a nie „prawa ręka” lekarza lub
samodzielna kompetentna osoba. Chociaż pielęgniarka dziś w pracy pełni rolę opiekuna, spowiednika, doradcy, sługi, ciężko fizycznie pracuje, by każdy pacjent czuł się bezpieczny, zadowolony, to jednak nie jest doceniana. W domu pełni rolę matki,
niejednokrotnie jest głową rodziny, samotnie wychowuje dzieci. Przestrzega zasad i norm ujętych
w kodeksach etyki zawodowej obowiązujących we
wszystkich krajach świata. Odpowiedzialność
w stosunku do pacjenta, szacunek dla życia i godności chorego, kompetencje zawodowe, niedyskryminowanie żadnego z pacjentów, to standardy
etyczne, na których opierają swoją pracę pielęgniarki całego świata. Media natomiast ukazują ją jako
osobę nieodpowiedzialną, nie nadającą się do niczego, wymagającą kierownictwa. Społeczeństwo
przez pryzmat takich informacji, filmów, programów postrzega pielęgniarkę jako coś gorszego,
prawie zawsze raniąc ją dotkliwie.
W każdym zawodzie znajdą się osoby, których
złe zachowanie może burzyć opinie o pozostałych,
ale nie może to stanowić o regule. Media, wychwytując każde potknięcie pielęgniarki, choć nie wynika ono z jej złej woli, przedstawiają ją w takim świetle, by wzbudzić sensację u widzów lub słuchaczy.
Problem ten istnieje już od dawna. Jak media będą
pokazywały współczesne pielęgniarstwo w taki
sposób, tak ludzie będą się zapatrywać na zawód
pielęgniarki i inne stanowiska medyczne.

Bezpłatne szczepienia
przeciw grypie
dla seniorów
Mieszkańcy Sosnowca w wieku 60
lat i powyżej mogą bezpłatnie skorzystać ze szczepień przeciwko grypie.
Akcja prowadzona jest w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców Sosnowca”. Zainteresowani mogą zwracać się bezpośrednio do wyłonionych w drodze konkursu przychodni. Gmina Sosnowiec
została wyróżniona za swoją działalność w zakresie w przeciwdziałaniu
zachorowalności na grypę nagrodą
Samorządowego Lidera Zwalczania
Grypy. Wręczenie nagród odbyło
się 12 września w Warszawie podczas dorocznej Debaty Ekspertów
Flu Forum 2018. SK

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 KazimierzJuliusz ul. Ogrodowa 1, tel.
/32/ 296 96 21
• Przychodnia Bracka PorąbkaKlimontów ul. Dmowskiego 6a,
tel. /32/ 298 89 37
• For Help Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 73, tel. /32/ 297 68 42

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 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK
15–16 Dorota Pachnik: Co rzeczywiście dziedziczymy? Geny czy środowisko i emocje kształtują naszą osobowość? Jak się z tym zmierzyć?
16–17 lek. med. Helena Krasowska: Borowina i solanka jako produkty bliżej zdrowia i natury
17–18 Piotr Rzetecki: Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa, rwa kulszowa. Jak sobie radzić przy takich schorzeniach
18–19 Radosław Araszkiewicz: Dobre nawyki, które mogą uratować życie
19 Avatargong: Koncert – Misterium dźwięku na dzwonach rurowych,
misach kryształowych oraz gongach
JEDNORAZOWE BILETY WSTĘPU w cenie 15 zł, ulgowe dla
emerytów, rencistów, studentów, uczniów – 12 zł. Przedsprzedaż
w Centrum Medycyny Naturalnej i Psychoterapii (Katowice, ul. Damrota 6). W trakcie trwania, bilety do nabycia w kasie targów.
W sobotę i niedzielę organizowane będą warsztaty. Poprowadzą je
Piotr Rzetecki, fizjoterapeuta, wykładowca AWF, dr Piotr Kołacz, onkolog, Kazimierz Kłodawski, specjalista makrobiotyki, Bogusław
Waśkiewicz, specjalista mikromasażu, Lucyna Tomaszewska, uzdrawianie praniczne, Halina Jurkowska, specjalista medycyny Anti-Age,
Arkadiusz Trześniowski, muzykoterapeuta, Zbigniew T. Nowak,
znawca ziół.
październik 2018 nr 9

27 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA
10– 11 Arkadiusz Trześniowski: Dostrój i wylecz, czyli techniki przeciwnowotworowe kamertonami dr Barbary Angel
11–12 prof. Henryk Bieniok: Naturalne metody zapobiegania oraz
wspomagania walki z nowotworami
12–13 dr Piotr Kołacz: Andaluzyjska metoda uzdrawiania duszy i ciała
13–14 dr Grażyna Pająk: Każdy kęs ma znaczenie
14–15 Kazimierz Kłodawski: Rola diety naturalnej w zapobieganiu
i wychodzeniu z choroby nowotworowej. Naturalna żywność kontra
choroby nowotworowe
15–16 Halina Jurkowska: Zaburzenia układu immunologicznego, choroby autoimmunologiczne i problemy onkologiczne w opracowaniu
syberyjskich naukowców
16–17 Zbigniew Bańkowski: Olej lniany w leczeniu oraz profilaktyce
raka jelita grubego
17–18 Bogusław J. Waśkiewicz: Oddech, relaks, medytacja na każdy
dzień
18–19 Dorota Gudaniec: Medyczna marihuana w kontekście nowotworów
19-19.15 Symfonia przebudzenia – koncert ku pamięci red. Niny
Grelli w wykonaniu Macieja Dziubli (Szaman Tańcujący z Wiatrem)
19.15 Lucyna Tomaszewska poprowadzi 15-minutową medytację

28 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA
10–11 Lucyna Tomaszewska: Uzdrawianie Praniczne a PranicMakers.
Techniki mentalne wspierające leczenie, ważne w leczeniu, terapii
i uzdrawianiu
11–12 prof. Zbigniew Królicki: Rola umysłu w procesie zachowania
i powrotu do zdrowia
12–13 Uroczystość nadania targom imienia red. Niny Grelli i oficjalne otwarcie portalu grella. pl. Wręczenie nagród targowych – Drzewek Życia.
13–14 Zbigniew T. Nowak: Poznaj zioła, które uchronią cię przed rakiem
14–15 Władysław Batkiewicz: Psychosomatyka choroby nowotworowej a pole elektromagnetyczne serca
15–16.30 Janusz Dąbrowski: Nowotwory to plaga. Czy jesteśmy
skazani wyłącznie na „wytnij, otruj, spal”, czyli medycynę inwazyjną?
16.30–17.30 Aleksandra Mason: Wibracja Fal Mózgowych oraz
uzdrawianie przez Pępek jako metody rozwoju osobistego i duchowego.
17.30 Grzegorz Szewczyk: Uzdrawiający seans bioterapeutyczny
na zakończenie Spotkań
18 Losowanie kilkudziesięciu upominków-niespodzianek wśród osób
odwiedzających targi, które wypełnią ankietę
7
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arc MPGO sp. z o.o.

Bo liczy się celny rzut do kosza

Maskotka MPGO będzie
wspierać sosnowieckie
koszykarki.

325 sosenek z Ekostacji Juliusz
lujemy! Oficjalne podsumowanie akcji od bę dzie się w nie dzielę, 7 paździer nika, w godz.
od 10.00 do 14.00 w Ekostacji
Ju liusz w So snowcu przy ul.
Grenadierów 21. Więcej szcze-

Ekologiczna akcja „Ekososna
z Ekostacji. Wymień surowce
na sadzonki sosny” dobiegła
końca. Przez dwa miesiące
uczestnicy konkursu zbierali aluminiowe puszki i butelki PET, by
wymienić je na sadzonki sosny.
Zebraliśmy prawie 50 tysięcy butelek PET oraz ponad 4 tysiące
puszek aluminiowych. Przybiliśmy aż 2624 pieczątki! Dzięki
wam aż 325 sosenek zalesi Sosnowiec!
Lau re atom i wszyst kim
uczestnikom serdecznie gratuogłoszenie
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gó łów oraz peł ny ran king do stępny jest na naszej stronie inter netowej: www.mpgo.sosnowiec.pl. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w akcji
i wspólne dbanie o środowisko! red

Szesnastometrowe rusztowania, 220 metrów kwadratowych,
cztery tygodnie pracy i 160 litrów
farby. Tak najkrócej można podsumować prace nad kolejnym
muralem, który stanie się ozdobą
kamienicy przy ulicy Małachowskiego 36. Autorką projektu jest
pochodząca z Chełmna Ewa De
Luca, malarka wielkoformatowa,
której prace można oglądać na terenie całej Polski, w miejscach
użyteczności publicznej, jak i domach prywatnych oraz firmach.
Autorka murala wygrała konkurs „Balans na linach”.
– Kiedy powstał ten projekt,
wiedziałam, że się spodoba. Kompozycja obrazu nie jest prosta w realizacji, ale bardzo dobrze wpisuje
się w przestrzeń, jaką mam do zagospodarowania – mówi Ewa De
Luca. – Najbardziej zależało mi
na tym, aby wykorzystać istniejące
elementy, takie jak załamania bryły
kamienicy i okna jako elementy
kompozycji. Trójwymiarowy projekt przedstawia człowieka, który

arc UM w Sosnowcu

Kolejny sezon MPGO sp. z o.o.
wspiera sosnowiecką drużynę
w koszykówce kobiet! W trakcie
każdego meczu czas sympatykom żeńskiej koszykówki umi-

lać będzie maskotka spółki oraz
funkcjonować będzie strefa dla
dzieci MPGO, gdzie przyjemnie
czas będą spędzać najmłodsi kibice. JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec w tym roku będzie występować w 1 lidze kobiet. Mecze
będą rozgrywane w hali widowiskowo-spor towej przy ul. Żeromskiego 9, zgodnie z terminarzem PZKOSZ. MPGO sp.
z o.o. zaprasza do wspólnego kibicowania!

Balans na linach i 220 metrach kwadratowych

Tak ma wyglądać nowy mural w centrum miasta.
przygotowuje się do przejścia po linie rozciągniętej pomiędzy budynkami po dwóch stronach ulicy. Starodawne kamieniczki zostały
w projekcie umieszczone na dwóch
wysuniętych częściach budynku.
Ogromny obraz najlepiej będzie widoczny dla osób przemieszczających się ulicą Mościckiego w kierunku ulicy Małachowskiego.

Ewa De Luca specjalizuje się
w obrazach i malarstwie naściennym, a także płaskorzeźbach, a jej
prace cechuje rozmach, zarówno
w ekspresji, jak i rozmiarach
prac. Od 25 września będzie można oglądać prace Ewy de Luci
w witrynie narożnego lokalu
na rogu ulic Modrzejowskiego
i Kościelnej. SK

Teatr Zagłębia wygrał plebiscyt na najlepszą inicjatywę dla dzieci

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

Warsztaty „Jak oswoić wroga?” otrzymały nagrodę główną w kategorii „Język” w plebiscycie
na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci
w wieku do 14 lat, organizowanym przez portal
„Czas Dzieci”.
Poza warsztatami nominacje zdobyły również
dwa inne wydarzenia Teatru Zagłębia – spektakl
„Wróg – instrukcja obsługi” oraz realizowane w Teatrze Zagłębia wakacyjne warsztaty „Lato w te-

atrze”. Przedstawienie „Wróg – instrukcja obsługi”
opowiada o mechanizmach tworzenia w swojej wyobraźni postaci wroga. Celem związanych z nim
warsztatów „Jak oswoić wroga?” jest wspólne
z uczestnikami poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co możemy zrobić, by przestać się go bać
i dojść z nim do porozumienia. Najbliższe pokazy
odbędą się 16 i 17 października oraz 28 i 29 listopada, zapisy pod nr tel. 32 266 11 27. SK

ogłoszenie
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SPORT
I liga zamiast BasketLigi. Postawili na „swoje”

Awans nagrodzony
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

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

– Graliśmy z najlepszymi przez trzy lata. To była bardzo trudna decyzja, ale nie było możliwości gry
w dwóch ligach centralnych. To generowałoby olbrzymie koszty. Nie udało się trafić na sponsora, który zapewniłby nam spokojny byt. Dlatego postanowiliśmy dać szansę naszym dziewczynom. Zasłużyły na to – podkreśla Marek Sałata, prezes klubu.
– Stało się tak, jak większość osób ze środowiska
po cichu myślała. Postawiliśmy na nasze zawodniczki, które odniosły olbrzymi sukces. Bylibyśmy bez

serca, gdybyśmy nie dali szansy tym dziewczynom.
Postanowiliśmy, że zaczniemy od ligi pierwszej. Żeby dziewczyny okrzepły, rozwinęły się i nabrały doświadczenia – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Przed sezonem do Joanny Kocemby, Karoliny Zuziak, Sylwii Wojtylas, Aleksandry Wojtali, Weroniki Pawlak, które w ubiegłym sezonie przyczyniły się
do awansu, dołączyły przed sezonem powracająca
z wypożyczenia Patrycja Kaczor oraz Weronika Telenga, Aleksandra Dziwińska, Mar tyna Stasiuk,
Małgorzata Zuchora i Martyna Jasiulewicz. Zespół

prowadzi duet szkoleniowy Piotr Neydar oraz Karolina Szlachta. – Bijemy się o najwyższe cele, a więc
o awans – mówił przed rozpoczęciem sezonu prezes
klubu, Marek Sałata.
Już pierwszy mecz pokazał, że war to było dać
szansę naszym zawodniczkom. Jaski pokazały charakter i mimo że w połowie drugiej kwarty przegrywały już siedemnastoma punktami, to w dalszej części meczu zdołały odwrócić jego losy i wywalczyć
komplet punktów. – Do przerwy dziewczynom wychodziło niewiele. W zasadzie w każdym aspekcie
rywal był lepszy. Straty, niedokładne zagrania, kata-

Marta pokonała Angelikę

Wiktor z Pucharem Polski
arc TMS Zagłębie

Za nami I zawody Pucharu Polski seniorów
w szabli. W finale zawodów, które odbyły się
w Łodzi, spotkały się dwie reprezentantki sosnowieckich klubów: Marta Puda oraz Angelika Wątor. Tym razem górą była Marta, zawodniczka TMS Zagłębie, która pokonała 15:10 reprezentantkę Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego.
Łódzki turniej był pierwszym z cyklu
KGHM Tour w szabli, który obejmuje po cztery
kolejne Puchary Polski seniorów w danej broni
szermierczej. Trzecie miejsce w rywalizacji pań
zajęły Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań) oraz
Roksana Bartosz (Dragon Łódź).
W zmaganiach panów triumfował Karol
Lademann (AZS AWF Warszawa). Najlepszy
z grona zawodników, reprezentujących kluby
z Sosnowca, był Michał Kochan (TMS Zagłębie). Rywalizację zakończył na piątym miejscu. KP
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Wiktor Bujakowski wygrał cztery walki
i sięgnął po Puchar Polski Kadetów w boksie. Zawody odbyły się w Grudziądzu. Pięściarz Gór nika Sosnowiec rywa lizował
w kategorii wagowej 48 kg.
W eliminacjach Wiktor pokonał Patryka
Adasiewicza z ZKB Jaskinia Lwa Ziębice
i awansował do ćwierćfinału. W walce
o czołową „czwórkę” nie dał szans Mate-

uszowi Piotrowskiemu z Imperium Boxing
Wałbrzych. Podopieczny Karola Nowakowskiego w półfinale potwierdził klasę, pokonując zawodnika Zawiszy Bydgoszcz Oskara Dębińskiego. W starciu finałowym, którego stawką był Puchar Polski, Wiktor nie
dał szans Oskarowi Materli ze Scor piona Szczecin. Oskar to syn mistrza KSW Michała Materli. KP

Złóż wniosek o nagrody i wyróżnienia
Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników
za osiągnięte wyniki sportowe i dla trenerów
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w III kwartale 2018 roku.
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie spor towe
w III kwartale 2018 roku, może zostać złożony przez: właściwy organ statutowy klubu
sportowego zawodnika lub trenera, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu, organizację pozarządową prowadzącą działalność w dziedzinie sportowej,
zawodnika wnioskującego o nagrodę/wyróżnienie dla trenera lub trenera wnioskującego
o nagrodę/wyróżnienie dla zawodnika.

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.

strofalna skuteczność. Może rywal tak wpłynął
na zespół. Po przerwie dziewczyny zaczęły grać
swoje, uwierzyły w siebie i to przyniosło efekt.
Na pewno taki mecz na początek podniesie morale
zespołu – podkreśla trener sosnowiczanek Piotr Neydar.
Przypomnijmy, że wszystkie mecze w roli gospodyń koszykarki JAS-FBG Zagłębie rozgrywają
w hali przy ul. Żeromskiego 4c. Wstęp na spotkania
jest bezpłatny. Kolejny pojedynek we własnej hali
nasz zespół rozegra 14 października o godz. 16.00,
a rywalem będzie Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp.

WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ:

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

• imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
kandydata,

• dane dotyczące klubu sportowego zawodnika lub trenera,
• uwierzytelnione przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy informacje o osiągnięciach, za które ma zostać
przyznana nagroda pieniężna lub wyróżnienie,
• wskazanie dyscypliny sportowej,
• uzasadnienie,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia oraz na upublicznienie faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.
Wnioski należy składać w sekretariacie
Miejskiego Ośrodka Spor tu i Rekreacji
w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 41 do dnia 31
października 2018 roku do godz. 15.30. KP
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JUBILACI
PAGINA
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.

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II

„Szpital na Lepiankach”. Zdjęcie pochodzi z okresu, gdy
w budynku tym mieściła się szkoła H. Rzadkiewiczowej.
Centrum Pediatrii – widok od strony południowej.

portal 41-200. pl

16

portal 41-200. pl

W tym roku przypada dwudziesta rocznica działalności sosnowieckiego Centrum Pediatrii.
Warto przy tej okazji pamiętać,
że tradycje tej zasłużonej placówki medycznej sięgają w przeszłość o wiele dalej, bo aż
do lat 60. dziewiętnastego stulecia. Związane są one z działalnością dwóch szpitali zlokalizowanych na terenie dzisiejszych
dzielnic: Pogoń – szpital nr 3
przy ulicy gen. Grota Roweckiego (nieistniejący) oraz Klimontów – szpital nr 6 przy ulicy G.
Zapolskiej (obecnie jako Centrum Pediatrii).
W roku 1862 hrabia Feliks
Mycielski uruchomił w Pogoni
(obecnie w tym miejscu znajduje
się Wydział Filologiczny UŚ)
Szpital Bratniej Pomocy Robotników Bolesławsko-Sosnowickich. Nieco później szpital ten zaczęto nazywać Szpitalem na Lepiankach. Nazwa pochodziła
od usytuowanych w sąsiedztwie
szpitala budynków wzniesionych
z kamienia i gliny. Z czasem szpital został przejęty przez Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowickich, które w roku 1894 przeprowadziło rozbudowę i gruntowną modernizację
obiektu. Analogicznie (choć
w mniejszym zakresie) do zbudowanej w tym okresie pobliskiej
Szkoły Realnej, gmach szpitala
został wyposażony w nowatorskie rozwiązania techniczne. Inicjatorem rozbudowy był Jan Alfons Surzycki – były dyrektor
TKiZHS oraz prezes Kasy Bratniej Pomocy Robotników Bolesławsko-Sosnowickich. Ze szpitala mogli korzystać pracownicy
TKiZHS, ich żony oraz dzieci
w wieku do lat 16.
Lecznica funkcjonowała do roku 1933, czyli do czasu uruchomienia nowego szpitala Ubezpieczalni Społecznej przy ul. 3 Maja 33 (dawny szpital nr 2). Po zaprzestaniu działalności medycznej, do 1939 roku w budynku
funkcjonowała prywatna żeńska
szkoła średnia Heleny Rzadkiewiczowej. Podczas okupacji niemieckiej ulokowano tutaj komisję
wysiedleńczą, a tuż po II wojnie
biura resortu górnictwa.
W roku 1951 sosnowiecki
magistrat ponownie uruchomił
w tym miejscu szpital, tym razem
był to szpital pediatryczny.
Pierwszych pacjentów przyjęto 13 grudnia, a oficjalnego
otwarcia dokonano 1 maja 1952
roku. Szpital dysponował dziewięćdziesięcioma
łóżkami,
a funkcję dyrektora powierzono
doktorowi Henrykowi Krupińskiemu. Pięć lat później utworzono pierwszy w Zagłębiu oddział
chirurgii dziecięcej. Oddziałem
tym kierował lekarz Adam Proń.
W 1964 roku chirurgia została
przeniesiona do szpitala przy ul.
Zegadłowicza. 1 stycznia 1973
dyrektorem, a następnie również
lekarzem naczelnym szpitala został dr n. med. Wiesław Miller.
Od 1991 roku funkcję tę pełnił lekarz Andrzej Siwiec. Pośród star-

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

Szpitalne sale i korytarze zdobią kolorowe, bajkowe malunki autorstwa Macieja Kota.
szych mieszkańców szpital został
zapamiętany jako szpital na Lepiankach, pośród nieco młodszych jako szpital nr 3.
Szpital klimontowski (przy ul.
Zapolskiej) od samego początku
działał jako szpital dziecięcy.
Na potrzeby placówki zaadaptowano (poddając rozbudowie)
wzniesiony w 1952 roku budynek
żłobka i przedszkola kopalni „Klimontów”. Inicjatorem przedsięwzięcia był zastępca kierownika
Powiatowego Wydziału Zdrowia
w Będzinie – H. Kaczkowski.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 28 listopada 1963 roku.
W wydarzeniu uczestniczył wojewoda katowicki Jerzy Ziętek oraz
przedstawiciele powiatu będzińskiego, do którego przynależał
wówczas Klimontów. Pierwszym
dyrektorem został lekarz Jan Dobrzyński. Po roku jego obowiązki
przejęła lekarka Barbara Małecka.
Pierwotnie szpital specjalizował
się w leczeniu schorzeń reumatologicznych, ale już po dwóch latach działalności utworzono oddział ogólnopediatryczny. W listopadzie 1965 r. ordynatorem tego
oddziału i zarazem dyrektorem
całego szpitala został lekarz Bronisław Kopeć, który pełnił tę funkcję do roku 1994. Po uruchomieniu placówki nadzór nad nią sprawował Powiatowy Wydział Zdrowia w Będzinie. Od 1975 r., czyli
od „wchłonięcia” miasta Klimontów przez miasto Sosnowiec, szpital podlegał Zespołowi Opieki
Zdrowotnej w Sosnowcu. Szpitalowi przyporządkowano numer 6. Mało znaną kartą z historii
szpitala jest działalność polegająca na przyjmowaniu na specjalny

oddział dzieci z tzw. „wskazania
społecznego”. Były to dzieci pozbawione właściwej opieki rodziców, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbane. Klimontowski szpital nie odmawiał
pomocy w tego rodzaju sytuacjach, wyręczając tym samym
przepełnione domy dziecka oraz
pogotowie opiekuńcze. Dzieci te
mogły liczyć nie tylko na fachową
opiekę, ale również na ciepło
i życzliwość personelu szpitalnego. Ważną datą w historii szpitala
jest 1 stycznia 1996 roku. Tego
dnia Szpital Dziecięcy nr 6 w Sosnowcu-Klimontowie został połączony administracyjnie ze Szpitalem Dziecięcym nr 3 pod nazwą
Zespolonego Szpitala Dziecięcego nr 4 w Sosnowcu – funkcję Lekarza Naczelnego piastował wówczas Krzysztof Partyka.
31 lipca 1996 r. w związku
z modernizacją i rozbudową oddziały szpitalne z Klimontowa
zostały tymczasowo przeniesione
do budynku przy ul. Grota Roweckiego (dawny szpital nr 3).
Kolejne istotne zmiany przyniósł dzień 16 listopada 1998 roku – do życia został powołany Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii – dyrektorem został dr n.
med. Andrzej Siwiec. Od kwietnia 1999 roku sosnowieckie Centrum Pediatrii nosi imię Jana Pawła II. W holu głównym
szpitala znajduje się pamiątkowa
tablica poświęcona przez papieża
podczas wizyty w Sosnowcu 14
czerwca 1999 roku. W holu
umieszczono również tablicę
upamiętniającą wspomnianego
wcześniej doktora Adama Pronia.

W grudniu 2014 roku szpital
został przekształcony w spółkę
z o.o. Od tego czasu funkcję prezesa zarządu pełni dr n. med. Andrzej Siwiec.
Ostatnią z najważniejszych inwestycji związanych z rozwojem
CP była modernizacja i rozbudowa Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Od chwili otwarcia, czyli od 15 marca 2017 r.,
ośrodek ten cieszy się dużym
uznaniem oraz mianem największej tego typu placówki w województwie śląskim.
Obecnie w Centrum Pediatrii
działają następujące oddziały:
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii dla Noworodków i Dzieci,
Chirurgii, Gastroenterologii, Niemowlęcy i Patologii Noworodka,
Pediatrii, Psychiatrii i Psychoterapii
Wieku Rozwojowego (kliniczny
i dzienny), Rehabilitacji, Rehabilitacji Neurologicznej, Reumatologiczny. Do tego zestawienia należy
dodać Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji. W ubiegłym roku w hospitalizowano w sumie 7666 dzieci.
Chorzy mogą uzyskać porady
w trzynastu poradniach: alergologicznej, chirurgicznej, dermatologicznej, gastroentorologicznej,
kardiologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, preluksacyjnej, rehabilitacyjnej, reumatologicznej, urazowo-ortopedycznej,
wad postawy oraz zdrowia psychicznego. W ubiegłym roku
udzielono w nich 58369 porad
specjalistycznych. Placówka dysponuje również szeregiem pracowni wyposażonych w sprzęt
diagnostyczny, terapeutyczny
oraz rehabilitacyjny.

Wnętrze jednej z dwóch sal operacyjnych.
Wśród planów rozwojowych
Centrum znajdują się inwestycje
związane z utworzeniem Szpitalnego Oddziału Ratowniczego,
utworzeniem Oddziału Dermatologicznego dla Dzieci, modernizacją Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz zakupem ultranowoczesnego tomografu komputerowego oraz aparatu RTG.
Centrum Pediatrii należy
do najbardziej rozpoznawalnych
sosnowieckich marek. Jest powszechnie znane nie tylko pośród
mieszkańców naszego miasta
i regionu. Trafiają tutaj również
mali pacjenci spoza Zagłębia Dąbrowskiego, coraz częściej z bardzo odległych zakątków kraju.
Również i ja miałem sposobność znaleźć się tutaj jako pacjent.
Choć było to około 40 lat temu, to
wciąż mam w pamięci sylwetki
niektórych lekarzy – Bronisława
Kopcia, Wojciecha Arabskiego,
Marię Kanię, Mariannę Skibę,
Annę Gasińską. Pamiętam również wizyty u doktora Wiesława
Millera z „trójki”. Z sentymentem
wspominam panie pielęgniarki,
które w sobie tylko wiadomy sposób potrafiły zmotywować mnie
do dobrowolnego udania się
na zastrzyk do „zabiegowego”.

Czule wspominam nieistniejącego już „okrąglaka” – dużą, półokrągłą świetlicę oraz położony
nad nią taras, który był areną licznych przygód i zabaw. Z tarasu tego roztaczał się widok na przyszpitalny park. W parku znajdowały się betonowe rzeźby niedźwiadka i zajączka. Jakież było
moje zdziwienie, gdy po latach
odkryłem, że one nadal istnieją!
Żyją sobie spokojnie pośród okalającej szpital zieleni. Od czasu
do czasu, w tajemniczy sposób
zmieniają miejsce pobytu. Może
są zaczarowane, a może ożywają
dzięki wspomnieniom tysięcy
małych pacjentów?
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
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.
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Piękny jubileusz sosnowieckiej szkoły

110 lat liceum im. Emilii Plater
arc UM w Sosnowcu

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.
DYREKTORZY LO IM. E. PLATER
• Józefa Siwikowa 1908-1934)
• Janina Strączyńska (19341948)
• 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

Siedziba ówczesnego gimnazjum, dziś liceum, w latach 30. ubiegłego wieku.
Krzysztof Polaczkiewicz

II Liceum Ogólnokształcące swoje korzenie wywodzi
od założonej w 1908 r. siedmioklasowej pensji żeńskiej
W. Mojkowskiej, której przełożoną została Józefa Siwikowa. Szkoła zaczęła funkcjonować w budynku przy ul.
Modrzejowskiej 22, by po dwóch latach przenieść się
na ul. Fabryczną 7 (dzisiaj Małachowskiego 5). W 1918
r. szkoła została uspołeczniona, stając się ośmioklasowym Gimnazjum Filologicznym Żeńskim Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1921 r. szkołę upaństwowiono i nadano imię Emilii Plater. Trzy lata wcześniej,
w 1918 r. imię Emilii Plater obrała drużyna harcerska,
działająca wówczas w szkole. W 1934 r. uczennice
przeniosły się do obecnego budynku przy ul. Parkowej 1. W tym samym roku po odejściu Józefy Siwikowej dyrektorem została Janina Strączyńska. W czasie
okupacji nauczyciele uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Od 1956 r. II LO im. Emilii Plater funkcjonuje jako szkoła koedukacyjna. Od wielu lat szkoła uważna jest za jedną z najlepszych w regionie. Wychowała
dziesiątki olimpijczyków, jej absolwentami są znani nie
tylko w Polsce ludzie kultury, sztuki i nauki. Liceum organizuje wiele imprez, m.in. Ogólnopolski Turniej Jed-

Jednym z najsłynniejszych absolwentów „Plater” jest Jacek Cygan, poeta
i autor piosenek.

nego Wiersza o Laur Plateranki czy Konkurs Przyrodniczy EMILIAD.
Szkoła organizuje wiele wyjazdów zagranicznych,
a także wymian międzynarodowych.
Od września 2015 r. szkoła nosi nazwę Liceum Uniwersyteckiego. 4 września 2015 r. na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu podpisano trójstronne porozumienie między II Liceum Ogólnokształcącym
im. Emilii Plater, Uniwersytetem Śląskim a miastem Sosnowiec. Dokument sygnowali rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesław Banyś, zastępca prezydenta Sosnowca Anna Jedynak oraz ówczesna dyrektor
szkoły Dorota Leszczyńska. II LO im. Emilii Plater
od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Śląskim.
W 2012 roku klasy prawno-politologiczna oraz biologiczno-chemiczna zostały objęte patronatem poszczególnych
wydziałów UŚ. Uczniowie szkoły mają możliwość odbywania części zajęć dydaktycznych w uczelni, korzystania
z infrastruktury, w tym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i laboratoriów badawczych. Projekt zapewnia
uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwia im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.
Szkoła współpracuje także z Narodowym Centrum
Energetyki Jądrowej i Ministerstwem Energii.

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

• 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

Paweł Leśniak

79. rocznica agresji ZSRR na Polskę
Władze miasta,
kombatanci
i uczniowie uczcili
pamięć rodziny
Mackiewiczów
i Jerzego
Piwowarczyka
w dniu 79. rocznicy
agresji wojsk
ZSRR na Polskę.

17 września 2018 r. przy symbolicznym grobie zamordowanych
w 1945 roku rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych (stary szyb Dorota) przy ul. gen. Waltera Janke, odbyły się miejskie uroczystości 79. rocznicy agresji ZSRR
na Polskę. Wzięli w nich udział m. in. przedstawiciele władz miasta,
kombatanci oraz młodzież szkolna. Tego samego dnia w kościele pw.
Nawiedzenia NMP w Sosnowcu przy ul. Gospodarczej odbyła się także uroczysta msza św. w intencji walczących za Ojczyznę oraz nowo
powołanego zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Sosnowiec. Z kolei na Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbyło się inauguracyjne spotkanie Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. KP

Sosnowiczanie znów w Ulowie – 79. rocznica bitew oTomaszów Lubelski

październik 2018 nr 9

które walczyły w tzw. pierwszej bitwie o Tomaszów Lubelski. Wieś Ulów wielokrotnie przechodziła „z rąk do rąk”, sosnowiecki batalion utrzymywał pozycję na wzgórzu 349, wspólnie z innymi batalionami obrony narodowej, powstrzymując liczne
niemieckie ataki. Poległych w tej bitwie pochowano na skrzyżowaniu drogi wiodącej z Ulowa do Tomaszowa Lubelskiego.
79 lat później, PTTK o. Sosnowiec we współpracy z Fundacją im. Grupy Operacyjnej
„Śląsk” 1939 zorganizowali wycieczkę „Śladami
Batalionu Obrony Narodowej Sosnowiec”. Na trasie wycieczki znalazły miejscowości, gdzie walczyli żołnierze BON „Sosnowiec” m. in. Proszowice,
Stopnica, Osiek oraz Ulów, gdzie zakończył się ich
szlak bojowy. KP

arc UM w Sosnowcu

W niedzielę, 16 września 2018 roku, uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez PTTK o. Sosnowiec
oraz rekonstruktorzy z fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939 złożyli w imieniu mieszkańców
Sosnowca kwiaty i znicze w miejscu pochowania
żołnierzy Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1939 roku o Ulów pod Tomaszowem Lubelskim.
19 i 20 września 1939 roku trwały walki
z Niemcami o wieś Ulów pod Tomaszowem Lubelskim. Brali w nich udział żołnierze Batalionu Obrony Narodowej „Sosnowiec” z 55 Dywizji Piechoty
rez. (wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej
„Śląsk” późn. „Jagmin”), dowodzonej przez sosnowiczanina płk Stanisława Kalabińskiego. Zadaniem 55 DP rez. była osłona jednostek polskich,

Sosnowiczanie oddali hołd walczącym przed laty o Tomaszów Lubelski.
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ROZRYWKA
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

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.
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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.
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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.
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Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
991
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

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.

Miejski Zakład Usług
Komunalnych
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Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

(32) 291 79 22

Rozwiązanie krzyżówki nr 8 /2018, MARTA STEFANIAK – UZDRAWIACZKI
Nagrody otrzymują: Bożena W., Helena S., Marian K.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu.

Diane Chamberlain

Skradzione małżeństwo (Wyd. Prószyński i S-ka)
Jeden błąd, jednapamiętnanoc iżycie Tess DeMello zmienia się nazawsze
Rok 1944. Młoda Tess DeMello niespodziewanie zrywa zaręczyny
z ukochanym mężczyzną i wyprowadza się z Baltimore do Hickory, małego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych, aby tam poślubić
człowieka, którego widziała tylko jeden raz w życiu. Nowe otoczenie – teściowa, młoda szwagierka, przyjaciele domu, a także mieszkańcy
Hickory – nie odnosi się przyjaźnie do obcej, która pojawiła się całkiem
nieoczekiwanie i sprzątnęła jedną z najlepszych partii w mieście, bogatego właściciela fabryki mebli. Henry Kraft jest człowiekiem skrytym
i melancholijnym, a po cichym i skromnym cywilnym ślubie małżeńskie
życie młodej pary w zasadzie nie istnieje. Tess szybko zaczyna rozumieć,
że wpadła w pułapkę bez wyjścia, tym bardziej, że odchodząc, spaliła

za sobą wszystkie mosty, a jej matka niedawno zmarła. W gęstniejącej atmosferze niechęci i sekretów życie wkrótce staje się nie do zniesienia.
Kiedy w regionie wybucha epidemia polio, mieszkańcy Hickory zbiorowym wysiłkiem w ciągu zaledwie pięćdziesięciu
czterech godzin uruchamiają w swoim mieście specjalistyczny szpital.
Tess, dyplomowana pielęgniarka, wbrew woli męża zgłasza się do pracy
i wśród pacjentów, przeważnie dzieci, na nowo odnajduje sens życia.
Tymczasem postępowanie Henry’ego z dnia na dzień budzi w niej coraz
więcej podejrzeń. Czy zdoła wyjaśnić tajemnice swojego małżeństwa
i wyprowadzić swoje życie na prostą?
Data wydania: 18 września 2018 r.

KUPON
krzyżówka nr 9/2018

Kulturalne czwartki wkinie„Helios”
„Kultura Dostępna” w kinach to akcja kina „Helios, która rozpoczęła się
w 2015 r. Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 13.00 i 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura
Dostępna”. Projekt umożliwia szerokiej publiczności dostęp do nowych
i docenianych polskich filmów. Głównymi organizatorami projektu są
Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wraz z całą siecią kin „Helios” w Polsce. Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć
je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury Dostępnej”
kosztują 10 zł. Więcej informacji na: www.kulturadostępna.pl. SK
W NAJBLIŻSZYM CZASIE NA DUŻYM EKRANIE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:
4 października: „Najlepszy”
11 października: „Plan B”
18 października: „Gotowi na wszystko. Exterminator”
25 października: „Pomiędzy słowami”

Ewa Kempisty-Jeznach

Testosteron. Klucz do męskości (Wyd. Prószyński i S-ka)
Czy spełni się scenariusz „Seksmisji” i narodzi się świat bez mężczyzn?
Mężczyznami rządzi testosteron. To od niego zależą zachowanie, styl
życia, zdrowie, a nawet wierność lub jej brak w związku. I oczywiście
ochota na seks.
Problem niedoboru testosteronu z roku na rok dotyczy coraz
młodszych panów. W swoim gabinecie autorka każdego dnia spotyka ludzi koło trzydziestki, z problemami wywołanymi niskim poziomem hormonu – malejącą potencją, stanami depresyjnymi. Ludzi
zmęczonych wspinaczką po szczeblach kariery czy zmaganiami we
własnych firmach – bez napędu i ochoty do życia. Większość z nich

✂

Schronisko dla bezdomnych
zwierząt

zżera stres i wygórowana ambicja, aspiracje rodziców czy partnerek. To wszystko odciska piętno
na męskości, pozbawiając panów ich najważniejszego paliwa – testosteronu. Ba, potrafią sobie nawet zaszkodzić, żyjąc, wydawałoby się, zdrowo! Na przykład uprawieniem sportu. Bo
testosteron niektórych dyscyplin, choćby popular nego biegania,
zwyczajnie nie lubi. Czy to oznacza wizję świata, w którym kobiety
obywają się bez mężczyzn? Czy scenariusz kultowej „Seksmisji”
stanie się rzeczywistością?
Data wydania: 2 października 2018 r.

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

Torbjorn Faerovik

Mao. Cesarstwo cierpienia (Wyd. Prószyński i S-ka)
Pięćdziesiąt milionów ofiar złożonych na ołtarzu rewolucji
Autor biografii Mao skupia się na cier pieniach Chińczyków
pod rządami dyktatora. Wielu polemistów twierdzi, że w ciągu dwudziestu siedmiu lat jego władzy zdarzyło się wiele dobrego: warunki
życia milionów ludzi uległy pewnej poprawie, zyskali prawo do edukacji i dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, a przeciętna długość
życia wzrosła z czterdziestu do przeszło sześćdziesięciu lat. Jednak
cena była przerażająco wysoka. Na ołtarzu rewolucji złożono prawdopodobnie przeszło pięćdziesiąt milionów ofiar. Większość zmarła
18

z głodu, innych zamordowano. Trzeba jeszcze wiele pracy, żeby ujawnić ogrom tej tragedii. W przyszłości historycy i inni badacze będą mieć łatwiejszy dostęp do archiwów, ale dopóki w Chinach będą rządzić komuniści, wiele dokumentów pozostanie w rejestrach zastrzeżonych.
Dziś Chiny Mao Zedonga są jaskrawym przykładem tego, jak totalitarne reżimy fałszują historię, nazywając głód dobrobytem.
Data wydania: 20 września 2018 r.
październik 2018 nr 9

ROZRYWKA
PAGINA
TEATR – wrzesień 2018

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala 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

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

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

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.

Czy uda się zrobić skok w bok?
arc Agencja Artystyczna „Muza”

Komedia „Skok w bok”, autorstwa Donalda Churchilla i Petera
Yeldhama, ze Sławomirem w roli
głównej, zostanie wystawiona już 8 października w Pałacu
Kultury Zagłębie w Dąbrowie
Gór niczej. Widzowie mogą liczyć na potężną dawkę dobrego
humoru, zabawne dialogi i wciągającą intrygę. Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne
wspólne wakacje. Ta sama willa,
te same atrakcje, no i oczywiście,
niestety, ci sami partnerzy. Aby
więc tym razem urlop nie był
nudny, mężowie postanawiają
urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony do spędzenia
wakacji oddzielnie. Jakich argumentów użyć, by ich chytry plan
się ziścił? Ich obawy są jednak

przedwczesne. Szybko okazuje
się, że pań wcale nie trzeba do tego pomysłu przekonywać… Jak
i gdzie będą bawić się panowie,
a gdzie i z kim ich małżonki?
I na koniec – najważniejsze pytanie! Dlaczego wybór miejsca docelowego ma aż tak ogromne
znaczenie?
Na scenie wystąpią: Sławomir Zapała, Delfina Wilkońska,
Adam Fidusiewicz, Dorota Chotecka, Paulina Holtz, Kajra Kajrowicz i Michał Milowicz. Aktorzy zagrają dwukrotnie, o godz.
17.00 i 20.00. Bilety są w cenie 70, 95 i 110 zł do kupienia
w kasie Pałacu Kultury Zagłębia
oraz on line na stronach:
www.bilety.palac.art.pl
i www.kupbilecik.pl. SK

Doborowa obsada w zabawnej komedii w Pałacu Kultury
Zagłębia.
Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwa podwójne
zaproszenia na spektakl, do odbioru w naszej redakcji.

Muniek i przyjaciele
zagrają w„Muzie”
Muniek i przyjaciele to akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu
Zygmunta „Muńka” Staszczyka, lidera for macji T. Love. Ar tysta zaprezentuje zarówno nowe aranżacje
przebojów grupy T. Love, jak też
kilka swoich autorskich, solowych
utworów już 27 paździer nika
na scenie Sali Widowiskowo-Koncer towej „Muza”. Na scenie będą
towarzyszą Muńkowi: Cezariusz
Kosman – gitara akustyczna oraz
Janek „Jahlove” Pęczak – gitara
akustyczna. Bilety są w cenie 43 zł
(miejsca siedzące nienumerowane), dostępne online na stronie: www.kiepura.pl oraz w kasach
Sali Widowiskowo – Koncer towej
„Muza” i Energetycznego Centrum
Kultury. SK

Premiera w Teatrze Zagłębia
Maciej Stobierski

Spektakl „Duchologia polska”
Pawła Soszyńskiego w reż. Jakuba Skrzywanka, zainauguruje nowy sezon w Teatrze Zagłębia. Spektakl jest koprodukcją
z wałbrzyskim Teatrem Dramatycznym im. J. Szaniawskiego. Premierę w Wałbrzychu zaplanowano na 21 września,
a w Sosnowcu odbędzie się
już 5 października.
Sami twórcy o spektaklu mówią tak: „Transformacja – słowo
odmieniane przez wszystkie
przypadki, przemielone przez publicystów i specjalistów. To ono
zawładnęło narracją o polskich
latach 90. A co, gdyby wszystko
reklama

Spektakl jest koprodukcją z wałbrzyskim Teatrem
Dramatycznym.
można było zacząć od początku?
Jaka narracja tym razem by zwyciężyła? Co stanie się, kiedy matka, gotująca w kuchni rosół, znaj-

dzie się nagle w buduarze Alexis
Colby, a Alexis Colby w polskiej
kuchni? Gdy Duch Dziejów spotka Anatolija Kaszpirowskiego,

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

KINO
REPERTUAR
KINA HELIOS SOSNOWIEC
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**
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a Matka Natura tajemniczego
Człowieka z czarną teczką? Czy
uda im się wspólnie wymyślić inną historię Polski po 1989 roku,
stworzyć lepszy świat? A może
wszystko skończy się katastrofą… np. w sylwestra kończącego 1999 rok, gdy zegar zacznie
wybijać ostatnie sekundy pierwszej dekady polskiego kapitalizmu, nie nadejdzie kolejny
rok. I wszystko trzeba będzie zaczynać od nowa…”. Spektakl
rozpocznie się o godz. 19.00. SK

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.

HOROSKOP
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.
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