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KAŻDY GŁOS MA ZNACZENIE
Już 13 października wybory do Sejmu i Senatu. Głosując, wyznaczymy kierunek, w którym będziemy zmierzać przez najbliższe lata.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Jak co czte ry la ta wy bie rać bę dzie -
my 460 po słów oraz 100 se na to rów. 
Bę dzie to już IX ka den cja Sej mu i Se -
na tu III Rzecz po spo li tej. Miesz kań cy 
na sze go mia sta kan dy da tów do Sej mu 
wy bio rą z okrę gu nr 32, któ ry obej mu je 
So sno wiec, Dą bro wę Gór ni czą, Ja -
worz no, Za wier cie, Bę dzin, po wia ty 

bę dziń ski i za wier ciań ski. Z ko lei se na -
to rów wy bie rze my z okrę gu nr 77, 
obej mu ją ce go ob sza ry dwóch miast 
na pra wach po wia tu, czy li Ja worz -
na i So snow ca. 

– Udział w wy bo rach to nasz oby -
wa tel ski obo wią zek. Za chę cam 
wszyst kich miesz kań ców So snow ca 
upraw nio nych do gło so wa nia, aby 
w nie dzie lę, 13 paź dzier ni ka, uda li się 

do lo ka li wy bor czych i w zgo dzie 
z wła snym su mie niem, od da li głos. 
Głos, któ ry ma zna cze nie. De cy du je -
my o przy szło ści na sze go kra ju, 
o tym, w ja kiej Pol sce bę dzie my żyć. 
W ubie głym ro ku gło so wa li śmy 
w wy bo rach sa mo rzą do wych, w któ -
rych de cy do wa li śmy o na szej ma łej 
oj czyź nie. By ły to wy bo ry z jed ną 
z naj więk szych fre kwen cji w na szym 

mie ście. Wów czas so sno wi cza nie 
wy zna czy li kie ru nek, w któ rym po -
win no po dą żać mia sto. Te raz za de -
cy du je my o kie run ku dla Pol ski 
– pod kre śla pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski. 

Upraw nie ni do gło so wa nia miesz -
kań cy So snow ca bę dą mo gli gło so wać 
w 108 ob wo dach wy bor czych. Lo ka le 
do gło so wa nia bę dą czyn ne w godz. 

od 7.00 do 21.00. Że by od dać waż ny 
głos, na le ży przy na zwi sku kan dy da ta 
po sta wić znak „X” (lub dwie prze ci na -
ją ce się li nie w ob rę bie krat ki). Je śli nie 
wiesz, gdzie gło so wać, wejdź na stro -
nę Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej 
lub na stro nę:  www.so sno wiec.pl, 
gdzie w za kład ce wy bo ry 2019 znaj -
dziesz wszyst kie nie zbęd ne in for -
ma cje.  

30 milionów złotych 
przeznaczy miasto 
na przebudowę krytej 
pływalni przy  
ul. Żeromskiego. W wyniku 
inwestycji powstaną m.in. 
siłownia, sala fitness, 
saunarium z trzema 
saunami i gabinety 
do badania wad postawy.
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Ruszyło głosowanie 
w Budżecie Obywatelskim. 
Do wyboru ponad 100 
projektów i 8 mln złotych 
do podziału. Głos może 
oddać każdy mieszkaniec 
Sosnowca, bez względu 
na wiek. Nowością  jest  
tzw. strefa ogólnomiejska, 
w której mogą być 
zrealizowane projekty, 
warte nawet  
1 mln zł. 
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PRZETARG NA BUDOWĘ NOWEGO 
EGZOTARIUM OGŁOSZONY!

 – Zmieni się nie tylko sam budynek, który w zasadzie powstanie od nowa, ale też jego otoczenie. Termin składania ofert upływa  
30 października 2019 roku – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W miejscu istniejącego Egzotarium powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej „Egzotarium”

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Obec ne Eg zo ta rium za mie ni się w Cen trum Edu ka -
cji Eko lo gicz nej.  W za ło że niu ma za cho wać dzie -
dzic two hi sto rycz ne oraz ko lek cje pre zen to wa ne do -
tych czas w tym miej scu, jed no cze śnie roz sze rza jąc za -
kres swo jej dzia łal no ści. Pra ce po win ny za koń czyć się 
po 2 la tach od roz po czę cia ro bót. 

No we Eg zo ta rium bę dzie rów nież peł ni ło funk cję 
edu ka cyj ną. Dzię ki re ali za cji in we sty cji w Cen trum 
Edu ka cji Eko lo gicz nej -Eg zo ta rium (CEE) bę dzie -
my mo gli po dzi wiać ro dzi me ga tun ki ro ślin i zwie -
rząt, ko lek cję ryb do rze cza Prze mszy, a oto cze nie bu -
dyn ku bę dą sta no wić ro dzi me sie dli ska ro ślin ne. 

– W bu dyn ku po wsta ną dwie no wo cze sne kla sy lek -
cyj ne, wy po sa żo ne w kom pu te ry, mi kro sko py, sys te my 
mul ti me dial ne, w któ rych ucznio wie na szych szkół bę -
dą mo gli od by wać lek cje przy ro dy, bio lo gii i geo gra fii. 
Bę dzie tam moż na pro wa dzić warsz ta ty, wy kła dy, wy -
sta wy, a wszyst ko to przy pięk nym wi do ku na tro pi kal -
ne ro śli ny i zwie rzę ta w pal miar ni. Po wsta nie rów nież 
mi ni ki no, w któ rym każ dy od wie dza ją cy bę dzie mógł 
obej rzeć film edu ka cyj ny, do ty czą cy ro dzi mej przy ro -
dy. Ko ry ta rze i ho le CEE sta no wić bę dą prze strzeń 
eks po zy cyj ną dla wy staw sta łych i cza so wych. W bu -
dyn ku znaj dzie swo je miej sce rów nież ka wiar nia – do -
da je pre zy dent So snow ca. 

Ścież kę edu ka cyj ną we wnątrz bu dyn ku zwie dza ją -
cy bę dzie za czy nał od po zio mu -1. W tej czę ści CEE 
znaj dą się ol brzy mie akwa ria z ro dzi my mi ga tun ka mi 

ryb, a tak że z ry ba mi z ca łe go świa ta. W ter ra riach 
i aqa ter ra riach bę dzie moż na po dzi wiać też ga dy 
i owa dy. Na stęp nie ścież ka edu ka cyj na bę dzie pro wa -
dzi ła zwie dza ją ce go do Pal miar ni, któ ra nie bę dzie jak 
do tych czas je dy nie ogro dem bo ta nicz nym. Na tym 
po zio mie głów ny mi eks po na ta mi bę dą ro śli ny, ale 
wśród ro ślin pro jek tan tom uda ło się zna leźć miej sce 
tak że dla zwie rząt, m.in. le gwa na zie lo ne go. 

Sa ma pal miar nia po dzie lo na bę dzie na trzy stre fy: 
stre fę kli ma tu śród ziem no mor skie go, stre fę pu styn ną 
i tro pi kal ną, a w każ dej pa no wać bę dą in ne wa run ki. 
Ste ro wa nie kli ma tem od by wać się bę dzie po przez za -

pew nie nie pra wi dło wej tem pe ra tu ry, wil got no ści 
i świa tła, tak aby wa run ki zbli żo ne by ły jak naj bar dziej 
do tych pa nu ją cych w na tu rze. Po dróż po CEE Eg zo -
ta rium koń czyć się bę dzie na szczy cie ram py, któ ra 
skie ru je zwie dza ją cych na po ziom +1. W tym miej scu 
znaj du ją się sa le lek cyj ne, prze strzeń wy sta wien ni cza 
wy staw sta łych cza so wych, ki no edu ka cyj ne, a tak że 
w ka wiar nia. 

Oto cze nie CEE tak że bę dzie peł nić ro lę edu ka cyj -
ną. Wzdłuż szkla nej ele wa cji pal miar ni zo sta nie wy -
bu do wa ny dłu gi zbior nik wod ny, gdzie zo sta nie 
utwo rzo ne ro dzi me zbio ro wi sko szu wa ro we.

Trzy kolejne przejścia podziemne przejdą 
gruntowny remont. Dla niewidomych pojawią 
się oznaczenia w języku Braille’a oraz system 
głośników podpięty do miejskiego 
monitoringu. 
 
W ra mach dru gie go eta pu ZIT, wy ło nie ni 
w prze tar gu przez so sno wiec kich urzęd ni ków 
wy ko naw cy, bę dą mie li 15 mie się cy na przy go to -
wa nie pro jek tów oraz wy ko na nie wszyst kich za -
dań. Wśród trzech wy bra nych do prze bu do wy 
obiek tów jest przej ście w re jo nie pla cu Ćwier ka 
i po pu lar nych „pla strów mio du” (ul. 3 Ma ja, Pił -
sud skie go, Dę bliń ska), pod ron dem Cze sła wa 
Uznań skie go i przy Par ku Sie lec kim.  

W przej ściu przy pla cu Ćwier ka zo sta ną za in -
sta lo wa ne trzy du że win dy po zwa la ją ce nie tyl ko 
na swo bod ne prze do sta nie się z jed nej stro ny uli -
cy na dru gą oso bom z nie peł no spraw no ścia mi, ale 

rów nież na prze wóz ro we rów. In we sty cję zre ali -
zu je Eu ro via Pol ska. 

 Udo god nie nia dla osób z nie peł no spraw no -
ścia mi po ja wią się tak że w przej ściach pod ron -
dem Cze sła wa Uznań skie go (al. Mi rec kie go, Sta -
ra, Pił sud skie go). Wy ko naw cą za da nia jest Si le -
sia In vest. Plat for my zo sta ną tak że za in sta lo wa -
ne przy Par ku Sie lec kim przez wy ko naw cę 
AMBET Sp. z o.o. – li de ra kon sor cjum.   

Prze bu do wa trzech przejść pod ziem nych bę -
dzie kosz to wa ła pra wie 13 mln zł. Oprócz sa -
mych przejść pod ziem nych zo sta ną wy bu do wa -
ne bra ku ją ce frag men ty chod ni ków i dróg ro we -
ro wych.  

– Wszyst kie przej ścia bę dą ob ję te nad zo rem 
ka mer mo ni to rin gu miej skie go, a tak że zo sta ną 
wy po sa żo ne w urzą dze nia umoż li wia ją ce oso bom 
nie peł no spraw nym ko rzy sta nie z przej ścia. No -
wo ścią bę dzie sys tem gło śni ków, umoż li wia ją cy 

ko mu ni ko wa nie się ope ra to rów miej skie go mo -
ni to rin gu z oso ba mi znaj du ją cy mi się w przej ściu 
pod ziem nym. Po raz pierw szy w mie ście, na po -
rę czach przy scho dach, po ja wią się ozna cze nia 
w ję zy ku Bra il le’a, wska zu ją ce kie ru nek po wyj -
ściu z przej ścia – wy ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca. Do dat ko wo ścia ny przejść 
pod ziem nych przy scho dach zo sta ną wy ko na ne 
ze spe cjal ne go two rzy wa HPL, od por ne go na de -
wa sta cje i umoż li wia ją ce go ła twe usu nię cie ma lo -
wi deł i graf fi ti. Po za tym przy prze bu do wa nym 
przej ściu w Par ku Sie lec kim zo sta nie wy bu do wa -
na pu blicz na to a le ta.  

Nie wy klu czo ne, że uda się przy sto so wać przej -
ścia pod ziem ne do po trzeb ro we rzy stów. Wy ko -
naw ca zo stał zo bo wią za ny do zło że nia wnio sku 
w spra wie od stępstw od szcze gól nych wa run ków 
tech nicz nych przejść pod ziem nych. – Je że li wnio -
ski zo sta ną po zy tyw nie roz pa trzo ne przez mi ni -

ste rial nych urzęd ni ków, to bę dzie my mo gli wy -
ty czyć w przej ściach dro gi ro we ro we – mó wi Je -
re miasz Świe rzaw ski, za stęp ca pre zy den ta So -
snow ca. Ze wzglę du na zbyt wy so kie ce ny, przed -
sta wio ne przez ofe ren tów, prze tar gi do ty czą ce 
prze bu do wy dwóch ko lej nych przejść pod ziem -
nych, czy li pod ron dem Za głę bia Dą brow skie go 
(ul. Ostro gór ska, Sien kie wi cza, 1 Ma ja, Ma ła -
chow skie go) oraz pod ron dem im. Wła dy sła wa 
Szpil ma na (Pił sud skie go, So bie skie go, Ki liń skie -
go), zo sta ną po wtó rzo ne.  

Do tej po ry uda ło się już prze bu do wać przej ścia 
przy uli cy 3 Ma ja (obok Pocz ty Głów nej), 3 Ma -
ja/Par ko wej/CWK (przy „Śli ma ku”), Ga brie la 
Na ru to wi cza – ul. Szkol nej (przy ścian ce wspi nacz -
ko wej „Po ziom 450”), Ga brie la Na ru to wi cza 
– ul. 3 Ma ja (przy „Okrą gla ku”), Pił sud skie go – ul. 
Ja strzę biej (obok Eg zo ta rium), 3 Ma ja (let nia pły -
wal nia „Sie lec”) i Pił sud skie go -Gra bo wej. ST

Kolejny odcinek Bulwaru Czarnej 
Przemszy przejdzie prawdziwą 
metamorfozę. Za ponad 1,2 mln 
zł powstanie blisko 700metrowy 
odcinek pomiędzy ulicami 1 Maja 
i Przyjaciół Żołnierza. 
 
Na ca łym od cin ku dro ga ro we ro wa 
i chod nik zo sta ną od dzie lo ne 
od sie bie zie le nią, a w miej scach, 
gdzie od stęp bę dzie więk szy, po ja -
wią się ław ki. Kil ku dzie się cio me -
tro wy od ci nek w po bli żu pa ła cu 
Scho ena przy ul. 1 Ma ja, obej mu -
ją cy za rów no chod nik, jak i dro gę 
ro we ro wą, zo sta nie wy ko na ny 
z na wierzch ni mi ne ral no -ży wicz -
nej ze wzglę du na wy tycz ne Wo je -
wódz kie go Kon ser wa to ra. W dal -
szej czę ści dro ga ro we ro wa bę dzie 
wy ko na na z czer wo ne go as fal tu. 
– Po za koń cze niu prac, za rów no 
pie si, jak i ro we rzy ści, bę dą mo gli 
ko rzy stać z zu peł nie no wej in fra -
struk tu ry Bul wa ru Czar nej Prze -
mszy, po cząw szy od uli cy Ostro -
gór skiej aż do Par ku Sie lec kie -
go – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

 Wy ko naw cą in we sty cji jest Dro -
go max Sp. z o.o. z Tar now skich 
Gór. Za da nie ma zo stać zre ali zo wa -
ne do koń ca ma ja 2020 ro ku.  ST 

Kolejne przejścia do remontu 

Odmieniony 
Bulwar 
Czarnej 
Przemszy 
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Tak będzie wyglądać Egzotarium po kompleksowej modernizacji.

arc UM w Sosnowca 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
Pły wal nia przy ul. Że rom skie go zo sta ła 
już czę ścio wo zmo der ni zo wa na w 2010 
ro ku i od te go cza su cie szy się nie słab ną -
cą po pu lar no ścią. Co mie siąc ko rzy sta 
z niej oko ło 16 ty się cy osób. 

– Nie ste ty, stan po zo sta łej czę ści obiek tu 
nie od po wia da obec nym stan dar dom 
i ocze ki wa niom użyt kow ni ków, stąd de cy -
zja o dru gim eta pie mo der ni za cji. Pro jekt 
dla nie zmo der ni zo wa nej do tych czas czę ści 
obiek tu wy ko na ła Pra cow nia Pro jek to wa 
Pion z Ło dzi. Ma my tak że pra wo moc ne 
po zwo le nie na bu do wę. W efek cie do -
tych cza so wa po wierzch nia użyt ko wa 
obiek tu wy no szą ca 3582,96 me -
trów kwa dra to wych wzro śnie do 4344,28 
me trów kwa dra to wych – in for mu je Ja cek 
So ska, dy rek tor ds. tech nicz nych w 
MOSiRz-e. 

Pro jekt prze wi du je m.in. grun tow ną 
prze bu do wę ho lu głów ne go, szatni dla 
użyt kow ni ków głów nej niec ki ba se no -
wej, bu do wę no we go bro dzi ka o wy mia -
rach 12,50 na 6 me trów w miej scu do -
tych cza so we go, z za cho wa niem funk cji 

do na uki pły wa nia. W pod piw ni cze niu 
ma po wstać pro fe sjo nal ne sau na rium 
z trze ma sau na mi, w tym jed na wie lo -
oso bo wa dla 40 osób.  

– Na pierw szym pię trze obiek tu za -
kres zmian jest naj po waż niej szy. Znaj -
dą tam miej sce sa le, w któ rych urzą dzo -
ne zo sta ną si łow nia, sa le fit ness, sa la 
TRX z ze spo ła mi szat nio wy mi oraz 
kom pleks Miej skie go Ośrod ka Gim na -
sty ki Ko rek cyj nej z ga bi ne ta mi do ba -

da nia wad po sta wy i dwie ma sa la mi 
do pro wa dze nia za jęć gim na stycz nych 
– do da je pre zy dent So snow ca, Ar ka -
diusz Chę ciń ski. 

Ofer ty, któ re wpły nę ły w po stę po wa -
niu prze tar go wym opie wa ją na na stę pu -
ją ce kwo ty: Do mbud Ka to wi ce 
– 28.734.030,00 zł, Ma zur Jan ko wi ce 
– 32.651.478,33 zł i Kon sor cjum firm 
Czę sto bud Czę sto cho wa i Bu do pol Ja -
skrów – 27.647.711,36 zł. 

PRZEBUDOWA BASENU 
ZA PRAWIE 30 MLN ZŁ

Taką sumę zamierza przeznaczyć miasto na przebudowę krytej pływalni przy ul. Żeromskiego. 
MOSiR właśnie otworzył oferty złożone w przetargu. 

Druga odsłona modernizacji 
miejskiego oświetlenia

reklama reklamareklama

Mieszkańcy wykazali się nie lada 
inwencją twórczą i pomysłowością. 
W konkursie fotograficznofilmowym 
„Sosnowiec na wakacjach” promowali 
Sosnowiec w… Sosnowcu, ale także we 
Francji, Ukrainie, Rumunii, Malcie 
i Fuerteventurze, nad morzem 
i szczytach gór. 
 
Na gro da głów na w wy so ko ści 5 tys. zło -
tych, ufun do wa na przez „Ku rier Miej ski”, 
tra fi ła do Ad ria na Szo py, któ ry ra zem 
z Ane tą Błysz czek postanowili Sosnowiec 
pro mo wać w na szym mie ście, by udo wod -

nić, że w sa mym So snow cu atrak cji nie bra -
ku je. – Przez pe wien okres uwa ża łem, że 
So sno wiec jest przed mie ściem Ka to wic 
i cięż ko uciec od ta kie go po strze ga nia mia -
sta. Jed nak od pew ne go cza su za uwa ży łem, 
że nie czu ję po trze by, by je chać do Ka to wic, 
je śli cho dzi ofer tę roz ryw ko wą, re kre acyj ną 
czy kul tu ral ną. Cięż ko bę dzie prze bić Ka -
to wi ce z ich pro po zy cja mi, ale nie war to się 
nad tym kon cen tro wać, bo So sno wiec ma 
tak że coś cie ka we go do za ofe ro wa nia. Sta -
ra li śmy po ka zać w na szym fil mie, że war to 
tu taj przy je chać. Nie war to za kimś go nić, 
ale sta wiać się lep szą wer sją sie bie z wczo -

raj, a mo im zda niem So sno wiec dzi siaj jest 
lep szy niż wczo raj – stwier dził zwy cięz ca 
kon kur su.  

Wy róż nie nia w wy so ko ści ty sią ca zło tych 
otrzy ma li: Ma ciej Adam czak (film), Mar -
cin Frie drich (film), Ro bert Neu mann 
(film) oraz Da wid Ka lisz i Agniesz ka Leks -
-Na le pa (zdję cia). Zwy cięz com ser decz nie 
gra tu lu je my! Na de sła ne pra ce oce nia li m.in. 
fo to gra fo wie Je rzy Ła kom ski, Ra fał Opal -
ski i Pa weł Le śniak, po dróż nik Wal de mar 
Ma li na i Mi chał Mer cik, na czel nik Wy -
dzia łu Kul tu ry i Pro mo cji Mia sta UM 
w So snow cu. ST

Ponad 16 milionów złotych 
dofinansowania otrzymał 
Sosnowiec na modernizację 
systemu świetlenia ulicznego. 

 
16 wrze śnia w Urzę dzie Mar szał -
kow skim zo sta ła pod pi sa na umo -
wa do ty czą ca re ali za cji tej in we sty -
cji. Po zy ska ne środ ki po zwo lą 
na mo der ni za cję 6071 punk tów 
oświe tle nio wych. – To już dru gie 
do fi nan so wa nie, któ re uda ło nam 
się po zy skać na wy mia nę oświe tle -
nia. Tym ra zem oprócz sa mych 
punk tów świetl nych wy mie ni -
my 1021 sztuk słu pów zlo ka li zo -
wa nych na te re nie So snow -
ca – pod kre śla Ar ka diusz Chę ciń -
ski, pre zy dent So snow ca. 

Łącz na war tość in we sty cji wy no -
si po nad 19 mln 384 tys. zł, z cze -
go wnio sko wa ne do fi nan so wa nie 
to 85 pro cent kosz tów kwa li fi ko -
wa nych, czy li po nad 16 mln 477 
tys. zł. 

Zmo der ni zo wa ne zo sta ną 
lam py oraz słu py oświe tle nia 
ulicz ne go na te re nie So snow ca. 
No we lam py zo sta ną za in sta lo -
wa ne wzdłuż kil ku dzie się ciu 
ulic, m.in. Sta ro po goń skiej, 
Cze ladz kiej, al. Mi rec kie go, 
Woj ska Pol skie go, Bra ci Mie ro -

szew skich, Hu ba la -Do brzań -
skie go, Ry dza -Śmi głe go, Ba -
czyń skie go, Mal czew skie go, Re -
gu la cyj nej, Wy so kiej, a tak że 
przy Dro dze Kra jo wej 94. Z ko -
lei no we słu py w pierw szej ko lej -
no ści za stą pią te naj bar dziej wy -
słu żo ne w mie ście. 

– W miej sce so do wych i rtę cio -
wych lamp miej skie go po ja wią się 
opra wy w tech no lo gii LED. Do -
kład nie tak sa mo jak w pierw szym 
eta pie, któ ry już zre ali zo wa li -
śmy – wy ja śnia pre zy dent So snow -
ca. Mo der ni za cja po pra wi bez pie -
czeń stwo ru chu dro go we go, kie -
row ców, jak i pie szych i przy czy ni 
się do re duk cji emi sji dwu tlen ku 
wę gla o 75,30 pro cent. Dwa la ta te -
mu zmo der ni zo wa ło 7 694 punk ty 
oświe tle nio we, przy współ udzia le 
środ ków unij nych z RPO WSL 
2014-2020 w wy so ko ści 11 mln 
136 tys. 512 zł. W miej sce so do -
wych i rtę cio wych lamp miej skie go 
oświe tle nia ulicz ne go po ja wi ły się 
wów czas tak że opra wy w tech no lo -
gii LED. Obec ny pro jekt pod na -
zwą „Mon taż/in sta la cja efek tyw ne -
go ener ge tycz nie oświe tle nia 
w Gmi nie So sno wiec II”, zo stał 
wy bra ny do do fi nan so wa nia w ra -
mach RPO WSL 2014-2020. ST

Fotograficznofilmowy konkurs „Sosnowiec na wakacjach” rozstrzygnięty! 

Adrian Szopa i Aneta Błyszczek odebrali symboliczny czek z rąk prezydenta 
Arkadiusza Chęcińskiego. 

Sylw
ia Turzańska 

W zmodernizowanej pływalni zostaną urządzone m.in. siłownia, sala fitness i jedno 
z największych Polsce saunariów. 

arc UM w Sosnowcu
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Program „Zagłębie” zamierzam przekuć w rzeczywistość
Rozmowa z JOANNĄ SEKUŁĄ, kandydatką do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej

Na początek chyba najłatwiejsze 
pytanie. Dlaczego zdecydowała się 
Pani kandydować w wyborach 
do Senatu? 
Na po czą tek padło naj trud -
niej sze py ta nie. By łam na uczy -
ciel ką, me ne dżer ką oświa ty, 
te raz je stem me ne dżer ką w sa -
mo rzą do wym za kła dzie bu -
dże to wym. Przez ten ca ły 
okres by łam i je stem zwią za -
na z pro jek to wa niem i re ali za -
cją du żych pro gra mów spo -
łecz nych i unij nych. Wiem, co 
nam spra wia naj więk sze pro -
ble my. Z wy po wie dzi po li ty -
ków par tii rzą dzą cej dość ja sno 
wy ni ka, że je dy ną for mą sa mo -
rzą du, któ ra mo że funk cjo no -
wać, to sa mo rząd spo le gli wy. 
Po wie dze nie z lat 80.: „My 
wie my, co jest dla was do bre”, 
jest co raz bar dziej ak tu al ne. 
Re for ma sa mo rzą do wa zak ty -
wi zo wa ła oby wa te li na po zio -
mie lo kal nym i tej zdo by czy 
nie mo że my za prze pa ścić. Do -
dat ko wą mo ty wa cją by ło pra -
wie 14 tys. gło sów od da nych 
na mnie w wy bo rach do Eu ro -
par la men tu.  

Nie jest Pani politykiem 
z pierwszych stron gazet, a nawet 
można zaryzykować twierdzenie, że 
jest Pani nieznana. 
Lu dzie, któ rzy pra cu ją w sa mo -
rzą dzie i szkol nic twie, po zo sta ją 
w cie niu wiel kiej po li ty ki. Nie 
chwa li my się tym, co ro bi my 
na co dzień. Cza sem po za koń -
cze niu ja kie goś pro jek tu przy -
cho dzą dzien ni ka rze, cza sem 
zaj rzy te le wi zja, ale nie je ste śmy 
dla nich spe cjal nie „atrak cyj ni”, 

chy ba że wy da rzy się ja kiś skan -
dal lub tra ge dia. 
 
Ja ka by ła Pa ni dro ga do po li ty ki? 
Wstą pi łam do Plat for my Oby -
wa tel skiej wkrót ce po jej po -
wsta niu. Uwa ża łam i uwa żam, 
że mo je oso bi ste po glą dy są bar -
dzo zbli żo ne do pro gra mu Plat -
for my. Wpływ na zmia ny 
w pro gra mie Plat for my da wał 
mi pew ną sa tys fak cję. Nie któ re 
po my sły czy idee by ły prze my -

ca ne na szcze bel wo je wódz ki 
czy cen tral ny. Jed nak co in ne go 
jest pi sać pro gra my, na wet te 
naj lep sze, a co in ne go, jest je re -
ali zo wać. Ja zaj mo wa łam się re -
ali za cją. Wy zna wa łam za sa dę, 
że je śli tu w Za głę biu bę dą o nas 
mó wić do brze, to zna czy, że 
do brze re ali zu je my to, co ma my 
za pi sa ne w pro gra mie. Je stem 
prze ko na na, że w Se na cie po -
trzeb ne są oso by, któ re nie tyl -
ko wi dzą pro blem, ale tak że po -
tra fią wska zać spo sób ich roz -
wią za nia. A to jest wła śnie mój 
spo sób dzia ła nia. Sejm i Se nat 
po strze gam ja ko sa mo rząd, ale 
w ska li ma kro.  
 
Narzekała Pani na brak 
zainteresowania mediów pracą 
samorządowców. W takim razie, co 
Pani udało się zrealizować w ciągu 
ostatnich lat? 
Ta kim sztan da ro wym pro jek -
tem jest re wi ta li za cja Ju liu sza. 
Wy ko na nie ter mo mo der ni za cji 
bu dyn ków, wpro wa dze nie cen -
tral ne go ogrze wa nia i cie płej 
wo dy użyt ko wej i to, co jest 
na tę chwi lę je dy ne w Pol sce 

– za rzą dza nie ener gią w ukła -
dzie 23 bu dyn ków z pra wie 600 
miesz ka nia mi, żłob kiem i Klu -
bem Ak tyw no ści Lo kal nej. Zli -
kwi do wa li śmy pra wie 1000 pie -
ców!  
Dru gim miej scem jest osie dle 
Przy szłość i 16 zmo der ni zo wa -
nych bu dyn ków. Ko lej nym 
uru cho mio nym i re ali zo wa nym 
pro jek tem jest re wi ta li za cja 
osie dla przy uli cy Naf to wej. Tu 
wy ko nu je my ter mo mo der ni za -
cję i li kwi du je my ko lej nych 400 
pie ców wę glo wych. Do dat ko -
wo in fra struk tu ra osie dla do sto -
so wa na zo sta nie do po trzeb 
miesz kań ców.  
 
Co to znaczy Joanna Sekuła 
Zagłębie? 
Przez wie le lat nie mó wi ło się 
do brze o Za głę biu. W trak cie 
to wa rzy skich spo tkań gru py za -
an ga żo wa nych w ży cie sa mo -
rzą do we po wsta wa ły zrę by pro -
gra mu „Za głę bie”. Mó wi li śmy 
o ko niecz no ści przy wró ce nia 
Za głę biu na leż ne go miej sca 
na ma pie Pol ski i w świa do mo -
ści lu dzi. Snu li śmy ta kie opo -

wie ści, któ re wte dy wydawały 
mrzon ka mi. Jed nak po kil ku la -
tach nie któ rzy z nas sta li się 
pre zy den ta mi za głę biow skich 
miast, po li ty ka mi, me ne dże ra -
mi, sło wem – oso ba mi, któ re 
mo gą de cy do wać o kie run kach 
roz wo ju. Pro gram „Za głę bie” 
ni gdy nie zo stał for mal nie na pi -
sa ny i pod pi sa ny. Nikt ni gdy 
nie de kla ro wał, że bę dzie coś 
z te go pro gra mu re ali zo wał. 
W na szych umy słach po zo sta ły 
strzęp ki na szych ma rzy ciel skich 
roz mów i pla nów. Za bra li śmy 
się do pra cy. Ta kiej spo koj nej, 
rze czo wej, znoj nej i ten nie na -
pi sa ny pro gram za czy na my re -
ali zo wać. Pięk nie ją nam na sze 
za głę biow skie mia sta, re ali zu je -
my uni ka to we pro jek ty i sta ra -
my się o do bre i god ne ży cie 
miesz kań ców na sze go re gio nu. 
Ja je stem Za głę bian ką od po ko -
leń, oso bą emo cjo nal nie za an -
ga żo wa ną w ży cie na szej lo kal -
nej spo łecz no ści, dla te go chcę 
re ali zo wać ten nie spi sa ny pro -
gram. Za mie rzam prze kształ cić 
te na sze „mrzon ki” w za głę -
biow ską rze czy wi stość. 
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Zakup sprzętu 
z ubezpieczeniem  

„Od ku pi łem te le wi zor od pierw sze go wła ści cie la pa rę lat 
te mu. Te le wi zor po sia dał 2 la ta pod sta wo wej gwa ran cji 
pro du cen ta oraz 3let nią gwa ran cję prze dłu żo ną w for mie 
ubez pie cze nia. Pierw szy wła ści ciel prze ka zał mi wszyst kie 
do ku men ty, ja kie zo sta ły mu do rę czo ne w chwi li za ku pu 
te le wi zo ra, w tym do ku men ty gwa ran cyj ne – fak tu rę oraz 
po li sę ubez pie cze nio wą. Ubez pie czy ciel twier dzi, że re gu 
la min po li sy zo stał za łą czo ny do fak tu ry oraz po li sy, acz 
kol wiek, we dług mo jej wie dzy, tak się nie sta ło. Zgło si łem 
ubez pie czy cie lo wi uster ki te le wi zo ra, jed nak mo je rosz cze 
nia zo sta ły roz pa trzo ne ne ga tyw nie. We dług ubez pie czy 
cie la prze dłu żo na gwa ran cja nie obo wią zu je te le wi zo ra 
od mo men tu, w któ rym stał się on mo ją wła sno ścią, jed nak 
nie wi dzę wzmian ki o ta kich sy tu acjach w po li sie, w prze 
ciw nym ra zie, za rów no ja, jak i uprzed ni wła ści ciel, po in for 
mo wa li by śmy ubez pie czy cie la. Bio rąc pod uwa gę fakt, iż 
po li sa nie za wie ra anek su czy też re gu la mi nu z in for ma cją, 
jak po stę po wać w mo men cie sprze da ży/od ku pie nia ubez 
pie czo ne go sprzę tu, wy da je mi się, że ja ko kon su ment je 
stem w pew nym sen sie wpro wa dzo ny w błąd”.  

 
Zgod nie z art. 221 ko dek su cy wil ne go za kon su men 

ta uwa ża się oso bę fi zycz ną do ko nu ją cą z przed się bior 
cą czyn no ści praw nej nie zwią za nej bez po śred nio z jej 
dzia łal no ścią go spo dar czą lub za wo do wą. W sy tu acji, 
gdy za ku pił pan te le wi zor od oso by fi zycz nej, nie bę dą 
cej przed się bior cą, spra wa nie ma cha rak te ru kon su 
menc kie go, a pan w tym wy pad ku nie po sia da sta tu su 
kon su men ta. Ewen tu al ne rosz cze nia z ty tu łu wa dli wo 
ści sprzę tu z ty tu łu rę koj mi lub rosz cze nia od szko do 
waw cze przy słu gu ją pa nu ja ko ku pu ją ce mu wo bec 
sprze daw cy, czy li oso by, od któ rej za ku pił pan sprzęt.  

W po li sach ubez pie cze nio wych zwy kle znaj du ją się 
klau zu le, po twier dza ją ce otrzy ma nie Ogól nych Wa run 
ków Ubez pie cze nia przez ubez pie cza ją ce go. Je śli za 
tem w po li sie znaj du je się za pis, w któ rym ubez pie cza 
ją cy po twier dza otrzy ma nie, przed za war ciem umo wy 
Ogól nych Wa run ków Ubez pie cze nia sprzę tu, na le ży li 
czyć się z tym, że ubez pie czy ciel bę dzie dys po no wał 
dru gim eg zem pla rzem te go do ku men tu, za wie ra ją cym 
pod pi sy obu stron.  

Je śli zaś cho dzi o skut ki zby cia ubez pie czo ne go 
sprzę tu, to z art. 823 § 1 i § 3 ko dek su cy wil ne go wy ni 
ka, że w ta kim wy pad ku pra wa z umo wy ubez pie cze nia 
mo gą być prze nie sio ne na na byw cę przed mio tu ubez 
pie cze nia. Prze nie sie nie tych praw wy ma ga zgo dy ubez 
pie czy cie la, chy ba że umo wa ubez pie cze nia lub OWU 
sta no wią ina czej. Je że li pra wa te nie zo sta ły prze nie sio 
ne na na byw cę przed mio tu ubez pie cze nia, sto su nek 
ubez pie cze nia wy ga sa z chwi lą przej ścia przed mio tu 
ubez pie cze nia na na byw cę. Po wyż szy prze pis po wo du 
je, że tyl ko gdy by OWU za wie ra ło od mien ną re gu la cję, 
tj. prze wi dy wa ło moż li wość prze nie sie nia praw z umo 
wy ubez pie cze nia na na byw cę przed mio tu ubez pie cze 
nia bez zgo dy ubez pie czy cie la, był by pan w chwi li obec 
nej upraw nio ny do do cho dze nia rosz czeń wo bec ubez 
pie czy cie la z ty tu łu ubez pie cze nia sprzę tu.  

Sprze daż ubez pie czo ne go sprzę tu nie ozna cza au to 
ma tycz ne go prze nie sie nia praw z po li sy na na byw cę 
i jest wy ma ga na osob na czyn ność praw na do ko na 
na naj póź niej w mo men cie prze nie sie nia wła sno ści 
przed mio tu ubez pie cze nia na na byw cę. Prze pi sy pra 
wa wy ma ga ją zgo dy ubez pie czy cie la na prze nie sie nie 
praw z po li sy, ale moż li we jest je go wy łą cze nie w tre 
ści umo wy ubez pie cze nia lub ogól nych wa run kach 
ubez pie cze nia. W przy pad ku gdy pra wa z umo wy 
ubez pie cze nia nie zo sta ną prze nie sio ne na na byw cę, 
sto su nek ubez pie cze nia wy ga sa z chwi lą przej ścia 
przed mio tu ubez pie cze nia na na byw cę i nie mo że on 
kie ro wać ro szeń do ubez pie czy cie la.  

Na by wa jąc za tem sprzęt ra zem z po li są ubez pie cze 
nio wą, war to spraw dzić, czy sprze daw ca po sia da i jest 
w sta nie wy dać kom plet ne do ku men ty do ty czą ce sprzę 
tu w tym po li sę ubez pie cze nio wą i Ogól ne Wa run ki 
Ubez pie cze nia oraz za po znać się z ni mi. Je śli nie jest wy 
łą czo na zgo da ubez pie czy cie la na prze nie sie nie praw 
z po li sy, na le ży za dbać o ta ką zgo dę, aby móc ko rzy stać 
z ochro ny prze wi dzia nej w umo wie ubez pie cze nia sprzę 
tu. To sa mo do ty czy sprzę tu, któ ry ku pu je my i przy za 
ku pie ubez pie cza my, a na stęp nie do ko nu je my da ro wi 
zny, np. na pre zent. Po li sa bę dzie „dzia łać”, o ile za dba 
my o prze nie sie nie praw z ubez pie cze nia na ob da ro wa 
ne go i uzy ska my zgo dę ubez pie czy cie la, chy ba że 
w umo wie bę dzie wy łą czo ny wy móg uzy ska nia zgo dy. 
Każ do ra zo wo na le ży za po znać się do kład nie z wa run ka 
mi ubez pie cze nia, za nim zde cy du je my się na ubez pie cze 
nie sprzę tu al bo za kup już ubez pie czo ne go sprzę tu. 

AD RIAN NA PEĆ  
rzecz nik praw kon su men ta

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

5. Sosnowiecka Jesień 
Teatralna w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Sosnowcu startuje już  
7 października! Tegoroczna 
edycja będzie przebiegać 
pod hasłem „Literatura 
– muzyka – teatr: miejsca 
wspólne, miejsca własne”.  
 
W pro gra mie zna la zły się 
m.in. wy sta wa „U źró deł pol -

skiej ope ry”, cykl wy kła dów 
„Wspól ne kon wen cje li te ra tu -
ry, mu zy ki i te atru”, pro jek cje 
fil mo we z cy klu „Mu si cal 
na du żym ekra nie”, kon cert 
„Ever gre ens ka me ral nie”, kon -
cert „Je sien ne spo tka nia z mu -
zy ką i po ezją”, spo tka nie z ak -
to rem te atru mu zycz ne go po -
łą czo ny z re ci ta lem ar ty sty, 
kon kurs pio sen ki ak tor skiej 
oraz spek ta kle, warsz ta ty, za ję -

cia te atral ne dla dzie ci, im pre -
zy ar ty stycz no -li te rac kie oraz 
mu zycz ne.  

Ten pro jekt, do fi nan so wa -
ny przez Mi ni ster stwo Kul tu -
ry i Dzie dzic twa Na ro do we go 
w ra mach pro gra mu „Part -
ner stwo dla Książ ki”, bi blio -
te ka zre ali zu je we współ pra cy 
z wie lo ma in sty tu cja mi i śro -
do wi ska mi, ta ki mi jak: Za -
kład Te atru i Dra ma tu Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, Bi blio te -
ka Ślą ska w Ka to wi cach, Te -
atr Za głę bia w So snow cu, 
Ze spół Szkół Mu zycz nych 
im. Ja na Kie pu ry w So snow -
cu, Fun da cja „Dr Clown” 
Od dział So sno wiec, Cen -
trum Pe dia trii im. Ja -
na Paw ła II w So snow cu czy 
Szko ła Pod sta wo wa nr 8 
w So snow cu. ST
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Kiedy rodzice 
mogą zostać 
pozbawieni władzy 
rodzicielskiej?  

Wła dzą ro dzi ciel ską są upraw nie nia i obo wiąz ki ro dzi ców 
wzglę dem dziec ka. Wła dza ro dzi ciel ska obej mu je 
w szcze gól no ści obo wią zek wy cho wa nia dziec ka, re pre 
zen to wa nia go oraz spra wo wa nia opie ki nad nim oraz je 
go ma jąt kiem. Ro dzi ce mo gą zo stać po zba wie ni wła dzy 
ro dzi ciel skiej przez sąd, co sta no wi naj su row szy śro dek 
in ge ren cji w spra wo wa nie tej wła dzy. O po zba wie niu 
wła dzy ro dzi ciel skiej orze ka sąd, je śli za ist nie ją przy czy ny 
jej po zba wie nia. Do po zba wie nia wła dzy ro dzi ciel skiej 
mo że dojść po przez zło że nie wnio sku o po zba wie nie wła 
dzy ro dzi ciel skiej do są du re jo no we go wy dział ro dzin ny 
i nie let nich. Spra wa ta ka jest roz pa try wa na w try bie nie 
pro ce so wym i mo że zo stać wszczę ta, za rów no na wnio 
sek ro dzi ców, jak i z urzę du, np. po za wia do mie niu są du 
przez po li cję, że do bro dziec ka jest za gro żo ne. Wnio sek 
jest zwol nio ny z opłat są do wych. Są dem wła ści wym miej 
sco wo jest sąd re jo no wy miej sca za miesz ka nia dziec ka, 
a w bra ku miej sca za miesz ka nia – sąd miej sca po by tu 
dziec ka. Po zba wie nie wła dzy ro dzi ciel skiej mo że być tak 
że orze czo ne w wy ro ku orze ka ją cym roz wód, se pa ra cję 
i unie waż nie nie mał żeń stwa. De cy zję o po zba wie niu wła 
dzy ro dzi ciel skiej sąd po dej mu je, gdy: wła dza ro dzi ciel ska 
nie mo że być wy ko ny wa na z po wo du trwa łej prze szko 
dy (np. gdy ro dzic za gi nął, od by wa dłu gą ka rę po zba wie 
nia wol no ści, jest prze wle kle cho ry, wy je chał za gra ni cę 

na sta łe); ro dzi ce nad uży wa ją wła dzy ro dzi ciel skiej (np. 
nad mier nie kar cą dziec ko, wy ko rzy stu ją, zmu sza ją 
do cięż kiej pra cy, za rów no w ce lach za rob ko wych, jak 
i w go spo dar stwie do mo wym); ro dzi ce w spo sób ra żą cy 
za nie dbu ją swo je obo wiąz ki wzglę dem dziec ka (np. za 
nie dbu ją dzie ci, ce lo wo nie wy wią zu ją się z obo wiąz ku ali 
men ta cyj ne go, pro wa dzą tryb ży cia nie gwa ran tu ją cy pra 
wi dło we go roz wo ju dziec ka przez al ko hol, in ne używ ki 
itp.). Sąd mo że rów nież po zba wić wła dzy ro dzi ciel skiej, 
gdy wcze śniej ogra ni czył ro dzi com wła dzę ro dzi ciel ską 
i umie ścił dziec ko w ro dzi nie za stęp czej lub pla ców ce 
opie kuń czo – wy cho waw czej, je że li przy czy ny dla któ 
rych dziec ko zo sta ło umiesz czo ne w pla ców ce nie usta 
ły. Po zba wie nie wła dzy ro dzi ciel skiej mo że do ty czyć 
oboj ga ro dzi ców, ale mo że zo stać orze czo ne tyl ko w sto 
sun ku do jed ne go z nich, je śli tyl ko jed ne go z ro dzi ców 
do ty czy przy czy na. Ro dzic po zba wio ny wła dzy ro dzi ciel 
skiej nie ma pra wa uczest ni czyć w wy cho wa niu dziec ka, 
za rzą dzać je go ma jąt kiem, wy stę po wać w je go imie niu, 
de cy do wać, np. o miej scu za miesz ka nia dziec ka, wy bo rze 
szko ły, wy jaz dach, itp. Na to miast ro dzic po zba wio ny wła 
dzy ro dzi ciel skiej w dal szym cią gu jest zo bo wią za ny do ali 
men ta cji, a dziec ko za cho wu je pra wo do dzie dzi cze nia 
po ro dzi cu. Rów nież ro dzic po zba wio ny wła dzy ro dzi ciel 
skiej mo że w przy szło ści do ma gać się od dziec ka na sie 
bie ali men tów oraz mo że po dziec ku dzie dzi czyć. Po nad 
to w dal szym cią gu ro dzic ma pra wo do oso bi stych kon 
tak tów z dziec kiem, chy ba że za kaz ta kich spo tkań zo sta 
nie wy da ny przez sąd w wy ro ku po zba wia ją cym go wła 
dzy ro dzi ciel skiej bądź w póź niej szym po stę po wa niu. Je 
że li usta nie przy czy na, któ ra by ła pod sta wą po zba wie nia 
wła dzy ro dzi ciel skiej, sąd mo że przy wró cić wła dzę ro dzi 
ciel ską, je śli doj dzie do wnio sku, że jej przy wró ce nie jest 
w da nych oko licz no ściach zgod ne z do brem dziec ka.

ADWOKAT RADZI ILONA CEBO-KUBICZEK  
adwokat

Kolejny sezon artystyczny 
został zainaugurowany 
podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 20 września 
w sosnowieckiej „Muzie”.  
 
Pod czas wie czo ru, któ ry pro -
wa dzi li i uświet ni li człon ko wie 
Ka ba re tu Mło dych Pa nów, 
wrę czo no na gro dy mia sta 
w dzie dzi nie kul tu ry. Na gro dy 
w dzie dzi nie kul tu ry ode bra li 
ak tor ka i wo ka list ka Agniesz ka 
Chrza now ska, fo to graf Zbi -
gniew Pod sia dło oraz or ga ni za -
tor i prze wod nik wy cie czek Ar -
tur Pta siń ski, któ ry od lat na ła -
mach „Ku rie ra Miej skie go” 
pro wa dzi cykl „Z Ku rie rem 
po So snow cu”.  

So sno wi czan ka Agniesz ka 
Chrza now ska otrzy ma ła na gro dę 
za ca ło kształt twór czo ści. Jest ce -
nio ną ar tyst ką, ab sol went ką Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Te atral -
nej im. Lu dwi ka Sol skie go 
w Kra ko wie. Zwią za na by ła m.in. 
z Piw ni cą pod Ba ra na mi, póź niej 
z klu bem „Al che mia” na kra kow -
skim Ka zi mie rzu. Otrzy ma ła no -
mi na cję do na gro dy „Fry de ry ka” 
za al bum „Ca ły świat pło nie” 
i w 2005 r. „Fry de ry ka” za pły tę 
„Tyl ko dla Ko biet”. W 2013 r. zo -
sta ła uho no ro wa na od zna ką „Za -
słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej” 
przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go.   

Wie lo krot ny lau re at naj waż -
niej szych kon kur sów i wy staw 

fo to gra ficz nych, czy li Zbi -
gniew Pod sia dło, zo stał uho -
no ro wa ny za upo wszech nia nie 
i ochro nę kul tu ry. Od wie lu lat 
jest człon kiem Ra dy Pro gra -
mo wej Cen trum Sztu ki – Za -
mek Sie lec ki w So snow cu, pre -
ze sem Za rzą du Okrę gu Gór -
skie go Związ ku Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków oraz człon -
kiem Za rzą du Głów ne go 
ZPAF w War sza wie. 

Ar tur Pta siń ski, pra cow nik 
Cen trum In for ma cji Miej skiej, 
tak że otrzy mał na gro dę za upo -
wszech nia nie i ochro nę kul tu ry, 
któ rą w je go imie niu ode bra ła 
żo na. Od 11 lat jest or ga ni za to -
rem i prze wod ni kiem wy cie czek 
tu ry stycz no -kra jo znaw czych 
o te ma ty ce re gio nal nej. Ma 
ogrom ną wie dzę na te mat hi -
sto rii mia sta i z pa sją się nią 
dzie li, pro mu jąc So sno wiec 
wszę dzie tam, gdzie jest to moż -
li we. Gra tu la cje lau re atom zło -
ży li m.in. pre zy dent Ar ka diusz 
Chę ciń ski i Ma te usz Bo che nek, 
prze wod ni czą cy RM. – Je stem 
nie zwy kle dum ny i cie szę się, że 
tak wspa nia łe oso by, z wiel ki mi 
osią gnię cia mi, swo ją dzia łal no -
ścią przy czy nia ją się do roz wo ju 
kul tu ry oraz pro mo cji na sze go 
mia sta – stwier dził Ma te usz 
Bo che nek. ST

Ruszył nowy sezon artystyczny

 Tegoroczni laureaci odebrali nagrody w dziedzinie kultury.    

Pa w
eł Le śniak
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Nowotwory  
głowy i szyi  

 
LEK. MED. AGNIESZKA WOLNY, STARSZY 
ASYSTENT ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII 
SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. 
WYJAŚNIA, CO SPRZYJA ROZWOJOWI TYCH 
NOWOTWORÓW, CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ PACJENTA 
I DLACZEGO PROFILAKTYKA MA NIEBAGATELNE ZNACZENIE 
W TYM ZAKRESIE.  
 
Licz ba no wo two rów w po pu la cji ludz kiej wzro sła na prze ło mie 
ostat nich dzie się cio le ci. Po cho ro bach ukła du krą że nia, no wo -
two ry do mi nu ją wśród przy czyn zgo nów pa cjen tów. 

– Nie po ko ją ce jest to, że cho ru ją oso by co raz młod sze – mó -
wi le karz Agniesz ka Wol ny, asy stent Od dzia łu Oto la ryn go lo gii 
So sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go sp. z o.o.  

No wo two ry gło wy i szyi wy stę pu ją w ob rę bie wszyst kich na -
rzą dów gło wy i szyi –  z wy jąt kiem mó zgu i gał ki ocznej. Mo gą 
być zlo ka li zo wa ne na war gach, w dnie ja my ust nej, na ję zy ku, 
mig dał kach, w gar dle, krta ni, w no sie i za to kach przy no so wych, 
do ty czą rów nież śli nia nek, tar czy cy i skó ry re jo nu gło wy i szyi. 
– Naj czę ściej cho ru ją pa cjen ci w 6 i 7 de ka dzie ży cia, któ rzy pa -
li li i nad uży wa li al ko ho lu. W ostat nim cza sie wzro sła licz ba cho -
rych młod szych – na wet przed 40 ro kiem ży cia, co ma zwią zek 
z in fek cją bro daw cza ka ludz kie go  -HPV – do da je.  

 W Pol sce udział pro cen to wy no wo two rów gło wy i szyi wa ha 
się od 5,5 do 6,2 pro cent. Po dob na sy tu acja wy stę pu je rów nież 
w in nych kra jach eu ro pej skich i Sta nach Zjed no czo nych. Sta no -
wi to istot ny pro blem kli nicz ny i spo łecz ny, gdyż no wo two ry te 
są dość póź no roz po zna wa ne, a więc ro ko wa nie jest na ogół nie -
ko rzyst ne. 

War to wie dzieć, co na le ży do czyn ni ków ry zy ka no wo two rów 
gło wy i szyi: pa le nie pa pie ro sów, ma ri hu any, spo ży wa nie wy so -
ko pro cen to we go al ko ho lu, prze wle kłe draż nie nie błon ślu zo -
wych przez źle do bra ne pro te zy zę bo we, cho re zę by, czyn ni ki 
in fek cyj ne HPV, HIV, EBV, czyn ni ki die te tycz ne – nie do bo ry wi -
ta min, czyn ni ki ge ne tycz ne, nie ko rzyst ne wa run ki pra cy – np. 
pro mie nio wa nie, pył drzew ny, wę glo wy. Trud no też nie wspo -
mnieć o nie ko rzyst nym dzia ła niu smo gu na bło ny ślu zo we ukła -
du od de cho we go, a tym sa mym na je go ra ko twór cze dzia ła nie. 

Zło żo ność ana to micz na i czyn no ścio wa na rzą dów gło wy 
i szyi de ter mi nu je symp to my su ge ru ją ce no wo twór te go re jo -
nu. Co po win no za nie po ko ić pa cjen ta? – Ob ja wy są zróż ni co -
wa ne i za le żą od umiej sco wie nia no wo two ru. Są to: ból ję zy ka, 
owrzo dze nia w ja mie ust nej utrzy mu ją ce się po mi mo le cze nia, 
bó le w ob rę bie gar dła, krwio plu cie, ka szel, za bu rze nia po ły ka -
nia, chryp ka, jed no stron ne upo śle dze nie od dy cha nia przez nos, 
krwa wie nia z no sa, po ja wie nie się guz ka na szyi – wy li cza 
Agniesz ka Wol ny.  

Dia gno sty ka no wo two rów gło wy i szyi obej mu je do kład nie 
prze pro wa dzo ny wy wiad le kar ski, ba da nie la ryn go lo gicz ne 
z ba da niem en do sko po wym, ba da nie ukła du chłon ne go – USG 
wę złów chłon nych szyi oraz wę złów nad oboj czy ko wych. 
W przy pad ku wy kry cia po dej rza nych zmian na le ży wy ko nać ba -
da nie hi sto pa to lo gicz ne zmia ny oraz ba da nia ob ra zo we – to mo -
gra fię kom pu te ro wą czy re zo nans ma gne tycz ny.  

Trze ba pa mię tać, że wcze sne wy kry cie i ade kwat ne le cze nie 
zwięk sza szan sę na wy le cze nie no wo two ru! Pro fi lak ty ka jest 
bar dzo waż na, dla te go Od dział Oto la ryn go lo gii So sno wiec kie -
go Szpi ta la Miej skie go już po raz czwar ty ak tyw nie włą czył się 
w kam pa nię pro fi lak tycz no – edu ka cyj ną pro wa dzo ną w ra mach 
Eu ro pej skie go Ty go dnia Pro fi lak ty ki No wo two rów Gło wy i Szyi 
z ini cja ty wy prof. dr hab. n. med. Woj cie cha Go lu siń skie go. Spe -
cja li ści w dniach 16-20 wrze śnia wy ko ny wa li w szpi ta lu bez płat -
ne ba da nia oto la ryn go lo gicz ne, dzie ląc się swo ją wie dzą i do -
świad cze niem z pa cjen ta mi.

Zdrowie 7
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Weź sprawy w swoje ręce i oddaj głos w Budżecie Obywatelskim

Ruszyło głosowanie w VI edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Sosnowcu. Na poparcie 
czeka ponad 100 projektów, a do „rozdania” 
jest aż 8 milionów złotych. Mieszkańcy mogą 
zdecydować, które z tegorocznych projektów 
zostaną zrealizowane.  
 
Nie war to mar no wać cza su, ani gło su, po nie waż, 
gło so wa nie trwa tyl ko do 6 paź dzier ni ka, a pro -
jek ty, jak co ro ku, są ory gi nal ne i są wy ni kiem po -
my słów, jak i po trzeb miesz kań ców.  

No wo ścią w tym ro ku jest tzw. stre fa ogól no -
miej ska, w któ rej mo gą zo stać zre ali zo wa ne pro -
jek ty war te na wet mi lion zło tych.  

Miesz kań cy za pro po no wa li m.in.  ro we ro wo 
– rol ko wo – ty rol ko wą stre fę ak tyw no ści przy ul. 
Le nar to wi cza, tęż nię so lan ko wą w par ku Sie lec -
kim czy park li no wy wraz ze ścian ką  i tram po li -
na mi, stre fę ak tyw ne go se nio ra – tęż nię so lan ko -
wą w par ku im. Jac ka Ku ro nia, bu do wę to ru rocz -
ne go pump track na Sta wi kach, ska te par ku 
na Trój ką cie Trzech Ce sa rzy czy za kup ksią żek 
do fi lii bi blio tek.  

– My ślę, że każ dy miesz ka niec po wi nien wy -
go spo da ro wać wol ną chwi lę i za po znać się z li stą 
te go rocz nych pro jek tów. To w koń cu nie po wta -
rzal na oka zja, by każ dy z nas mógł wy brać, na co 
pój dą na sze po dat ki i mieć re al ny wpływ na to, jak 
bę dzie wy glą dać je go naj bliż sza oko li ca – prze ko -
nu je Grze gorz Szew czyk z So snow ca.  

Gło so wa nie od by wa się na stro nie in ter ne to -
wej: www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl. Upraw nie ni 

do gło so wa nia są wszy scy miesz kań cy So snow ca, 
nie za leż nie od wie ku. Każ dy miesz ka niec ma 
do dys po zy cji dwa gło sy. Je den głos mo że prze -
zna czyć na pro jekt ogól no miej ski, a dru gi na pro -
jekt re jo no wy. Wy star czy wejść na stro nę, klik -
nąć: gło so wa nie i... go to we.  

Moż na gło so wać wy łącz nie na for mu la rzu 
elek tro nicz nym, na któ rym na le ży po dać ad res 
za miesz ka nia, wy bra ne cy fry PESEL, pierw sze 
i dru gie imię, na zwi sko, nr te le fo nu, a tak że za -
zna czyć za war te na for mu la rzu oświad cze nie. 
W przy pad ku osób, któ re nie ukoń czy ły 16 ro ku 
ży cia, zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych 
wy ra ża ją ro dzi ce lub opie ku no wie. Głos od da je 
się po przez wy bra nie za da nia z li sty do stęp nej 
na stro nie: www.oby wa tel ski.so sno wiec.pl oraz 
po twier dze nie od da nia gło su ha słem otrzy ma -
nym sms -em na po da ny w for mu la rzu nu mer te -
le fo nu. Na po da ny nu mer te le fo nu otrzy mać 
moż na mak sy mal nie pięć ha seł po twier dza ją cych 
od da nie gło su.  

W te go rocz nej edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie -
go zło żo no w su mie 129 pro po zy cji pro jek tów, 
z cze go 110 zo sta ło oce nio nych po zy tyw nie, 3 
pro jek ty zo sta ły wy co fa ne przez au to rów, 7 po łą -
czy ło się, a 11 nie zo sta ło do pusz czo nych 
pod gło so wa nie miesz kań ców.  

W przy pad ku, gdy by ktoś nie miał do stę pu 
do in ter ne tu, gło so wać moż na tak że we wszyst -
kich fi liach bi blio tek i w Cen trum In for ma cji 
Miej skiej przy ul. War szaw skiej. Wy bra ne pro -
jek ty zo sta ną zre ali zo wa ne w przy szłym ro ku. ST

Jedno kliknięcie, wielka zmiana 
Zagłębiowska Mediateka i nowy pawilon Szpitala Miejskiego to 
najlepsze przestrzenie publiczne w naszym województwie

Zna ne są już wy ni ki in ter ne to -
we go gło so wa nia na naj po pu -
lar niej szą re ali za cję zgło szo ną 
w XX-tej edy cji kon kur su „Naj -
lep sza Prze strzeń Pu blicz -
na Wo je wódz twa Ślą skie go”. 
In ter nau ci uzna li, że Za głę -
biow ska Me dia te ka i no wy pa -
wi lon szpi tal ny w So snow cu to 
naj lep sze prze strze nie pu blicz -
ne wo je wódz twa ślą skie go, któ -
re po wsta ły w tam tym ro ku.  

Ter mo mo der ni za cja bu dyn -
ku Bi blio te ki Głów nej MBP 
w So snow cu przy ul. Ko ściel -
nej 11 otrzy ma ła 6417 punk -
tów i 2231 gło sów oraz I miej -
sce w kon kur sie, a trze cie miej -
sce na le ży do pa wi lo nu szpi tal -
ne go przy ul. Ze ga dło wi cza 3, 
któ ry osta tecz ne otrzy -
mał 2404 punk ty i 1196 gło -
sów. Na dru gim miej scu zna la -
zła się in we sty cja po le ga ją ca 
na za go spo da ro wa niu czę ści 
Ja worz nic kich Plant z wod nym 
pla cem za baw (5815 punk tów 
i 2086 gło sów).  

Naj lep sza re ali za cja otrzy ma 
na gro dę in ter nau tów. Ale to nie 
ko niec ry wa li za cji.  

Każ de go ro ku Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go pod pa tro -
na tem Mar szał ka or ga ni zu je co -
rocz ny kon kurs „Naj lep sza 
Prze strzeń Pu blicz na Wo je -
wódz twa Ślą skie go”. Pra ce zgła -
sza ne do kon kur su oce nia ne są 

przez Ju ry Kon kur so we – człon -
ków Wo je wódz kiej Ko mi sji 
Urba ni stycz no Ar chi tek to nicz -
nej. Tra dy cją kon kur su sta ło się 
gło so wa nie in ter ne to we na stro -
nach wo je wódz twa ślą skie go. 

Gło so wa nie in ter nau tów 
trwa ło przez ca ły sier pień, ale 
osta tecz ne wy ni ki kon kur su po -
zna my pod ko niec ro ku. ST

Na podium dwie inwestycje 
z Sosnowca 

Budynek sosnowieckiej biblioteki zyskał największe uznanie internautów.

Paweł Leśniak
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MÓJ MORTIMER
W poprzednim numerze „Kuriera” opowiedziałem Państwu o najbardziej na północ wysuniętym skrawku Sosnowca – o Mortimerze. Teraz pozwolę sobie 
na kontynuowanie tematu, pokazując to bliskie memu sercu miejsce poprzez pryzmat osobistych wspomnień. 

Mo je pierw sze wspo mnie nia z Mor ti me ra zwią -
za ne są z par kiem roz cią ga ją cym się po mię dzy 
Kę pą a uli cą Mo drze wio wą. W dru giej po ło wie 
lat sie dem dzie sią tych przy cho dzi li śmy tu taj z ma -
mą na pik ni ki. Wte dy par ku ja ko ta kie go jesz cze 
nie by ło, ale już wkrót ce miał za ist nieć wraz ze 
swy mi atrak cja mi w po sta ci huś ta wek, ka ru zel, 
ogrom nej pia skow ni cy, ozdob nych mur ków 
i per go li. Zbu do wa no tu taj tak że fon tan nę oraz 
coś, co wy róż nia ło ten park na tle in nych – po kaź -
nych roz mia rów plan sze, na któ rych ja kiś zdol ny 
ar ty sta (pla styk z po bli skie go ZRB) na ma lo wał 
po sta cie z po pu lar nych wów czas kre skó wek. 
Zna leź li się na nich bo ha te ro wie ba jek i wie czo -
ry nek, za rów no na szych ro dzi mych, jak i tych 
od Di sneya. By ło to miej sce prze wspa nia łe.  

Do bry los spra wił, że nie ba wem, bo w 1981 
ro ku wraz z ro dzi ca mi i bra tem prze pro wa dzi li -
śmy się wła śnie na Mor ti mer, do jed ne go z no -
wiut kich blo ków przy uli cy Mo drze wio wej. 
Miesz ka nie za kła do we otrzy mał mój oj ciec 
od swe go pra co daw cy, czy li Za kła du Re mon to -
wo Bu dow la ne go Prze my słu Wę glo we go. ZRB 
był spo rym przed się bior stwem ma ją cym swą sie -
dzi bę vis -à-vis blo ku, w któ rym miesz ka li śmy. 
Ta ta pra co wał tam ja ko bu dow la niec, dzia ła jąc 
jed no cze śnie w za kła do wej „So li dar no ści”. 
Z funk cją tą zwią za na by ła tak że mo ja „wy wro -
to wa” dzia łal ność. Pod czas sta nu wo jen ne go 
w na szym miesz ka niu mie ści ła się nie le gal -
na dru ka ren ka, a ja ja ko ośmio la tek do sta wa łem 
od ro dzi ców drob ną, ade kwat ną do wie ku 
i umie jęt no ści kon spi ra cyj ną ro bo tę. By łem z te -
go po wo du bar dzo dum ny, zresz tą na dal je stem.  

Zo staw my jed nak ten trud ny, pe łen nie po ko -
jów czas i wróć my do na szej Mo drze wio wej. 
ZRB zbu do wał w su mie pięć czte ro pię tro wych 
blo ków (środ ko wy blok nr 4a zo stał wznie sio ny 
nie co póź niej). W trzech pierw szych z nich za -
miesz ka ły ro dzi ny pra cow ni ków te go za kła du, 
a dwa po zo sta łe zo sta ły prze ka za ne na rzecz za -
ło gi ko pal ni „Czer wo ne Za głę bie”. Ta ki po dział 
ro dził kon flik ty po mię dzy naj młod szy mi miesz -
kań ca mi osie dla. Od cza su do cza su prze ista cza ły 
się one w stan bez względ nej woj ny po mię dzy 
dzie cia ka mi z blo ków „ze der bow skich” i „ko pal -
nia ka mi”. Za kła da li śmy wro gie so bie obo zy 
i z upodo ba niem na pa da li śmy na sie bie. Hersz -
tem „ze der bow skiej” ban dy był ko le ga An drzej. 
Nasz obóz za ło ży li śmy na jed nej z do rod nych 
wierzb ro sną cych na skra ju par ku, obok blo ku 
nr 4. Na sze wo jen ki prze pla ta ne by ły okre sa mi 
za wie sze nia bro ni, a na wet ro dzą cych się wraz 
z wie kiem i doj rze wa niem przy jaź ni. Wspól nie 
z „ko pal nia ka mi” lu bi li śmy grać w pił kę – naj czę -
ściej na bo isku u pod nó ża tzw. Szklan ki. Tak 
czę sto gra li śmy, że tra wa nie mia ła szans, aby 
uro snąć w tym miej scu. Te raz jest tam buj na łą -
ka z tra wą po ko la na… Mło dzi prze nie śli się 
do świa ta wir tu al ne go? Szklan ka, czy li gór ka, 
o któ rej wspo mnia łem, by ła ide al nym miej sce 
do upra wia nia spor tów zi mo wych. To z niej 
zjeż dża li śmy na san kach i tzw. nar t kach, czy li 
krót kich pla sti ko wych nar tach, do pi na nych 
do zwy kłych bu tów. Nie by ły one zbyt so lid ne 
i dość szyb ko ule ga ły znisz cze niu. Ca łe szczę ście, 
w po bli żu mie li śmy praw dzi wą świą ty nię han dlu, 
gdzie oprócz nar tek moż na by ło ku pić pra wie 
wszyst ko. Mam tu na my śli sklep „1001 dro bia -

zgów”, miesz czą cy się na ro gu Mo drze wio wej 
i Ka my sze wa (obec nie Br. Mie ro szew skich).  
Dru gą pręż nie dzia ła ją cą na Mor ti me rze (obok 
sta rej ha li spor to wej) pla ców ką han dlo wą by ła 
tzw. bud ka, czy li wa rzyw niak, w któ rym moż -
na by ło na być m.in. słyn ne „pi cie w wo recz ku”, 
gu my kul ki i Do nal dy, kre mo we mi sie oraz in ne 
kul to we przy sma ki. Na pew ną uwa gę za słu gu je 
fakt, że na sza bud ka w schył ko wych cza sach 
PRL-u by ła czyn na tak że w nie dzie lę.   

Wra ca jąc jed nak do Szklan ki, to chciał bym 
 wy ja śnić ety mo lo gię tej na zwy – otóż tak jak 
szczyt Olim pu za wsze to nął w chmu rach, tak 
wierz cho łek  Szklan ki (któ ra jest hał dą), cha rak -
te ry zo wał się du żym stę że niem po tłu czo ne go 
szkła, naj czę ściej po cho dzą ce go z opa ko wań 
miesz czą cych na po je o cha rak te rze „wy sko ko -
wym”. Wiel ki w tym udział mie li mło dzi przed -
sta wi cie le sub kul tur  ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem mi ło śni ków mu zy ki „me ta lo wej”.  Dla 
uspra wie dli wie nia do dam, że gór ka wy ko rzy sty -
wa na by ła tak że do mniej nie cnych ce lów. 
Na przy kład pusz cza li śmy z niej ku po wa ne 
w Skład ni cy Har cer skiej i wła sno ręcz nie skła da -
ne mo de le szy bow ców i la taw ce. Ist nie je tak że 
in ne wy tłu ma cze nie na zwy Szklan ka – zbo cze tej 
gór ki by ło nie zwy kle stro me, przez co bar dzo śli -
skie, zwłasz cza zi mo wą po rą.  

Waż nym miej scem wpi sa nym w hi sto rię 
Mor ti me ra był Klub „Tip -Top”. Klub ten po -
wstał w paź dzier ni ku 1985 ro ku w spo sób cał ko -
wi cie sa mo rod ny. Wszyst ko za czę ło się od za -
anek to wa nia przez gru pę mło dych lu dzi dwóch 
po miesz czeń piw nicz nych w blo ku przy Mo -
drze wio wej 2. W po miesz cze niach tych znaj do -
wał się stół do te ni sa oraz kil ka so lid nych ław 
i sto łów. Po nie waż ini cja ty wa pod ję ta przez nie -
let nich z gó ry ska za na by ła na po raż kę, po trzeb -
ny był „do ro sły”, któ ry udzie li wspar cia i weź mie 
od po wie dzial ność za czy ny rwą cej się do dzia ła -
nia mło dzie ży. Ja koś tak się zło ży ło, że spo łecz -
nym opie ku nem klu bu zo stał mój oj ciec Zbi -
gniew Pta siń ski. Na prze wod ni czą ce go wy bra li -
śmy An drze ja Ma zu ra, je go za stęp cą zo stał Ja ro -
sław Ja nik. Klub miał wła sny sa mo rząd, ale ni -

gdy nie po sia dał oso bo wo ści praw nej i dzia łał 
w spo sób nie for mal ny za ci chym przy zwo le niem 
ad mi ni stra to ra blo ku, czy li ZRB. „Tip -Top” zaj -
mo wał się or ga ni za cją cza su wol ne go dla dzie -
ciar ni z osie dla. Moż na by ło tu taj po grać w te ni -
sa oraz gry plan szo we i zręcz no ścio we. W świe -

tli cy od by wa ły się pro jek cje ba jek, dys ko te ki, 
gieł dy. Or ga ni zo wa ne by ły ogni ska, fe sty ny, spo -
ra dycz nie dzia łał skle pik ple ne ro wy. Zbie ra no 
za baw ki dla Do mu Dziec ka przy ul. Su chej. 
Człon ko wie klu bu dba li o wy gląd osie dla, sa dzi li 
drzew ka. Zi mą przy sprzy ja ją cej po go dzie po -
mię dzy blo ka mi 2 i 4 urzą dza na by ła śli zgaw ka. 
Klub or ga ni zo wał wy ciecz ki ro we ro we, wy jaz dy 
w gó ry oraz na Ju rę, w tym kil ku dnio we wy pa dy 
pod na mio ty. To wła śnie pod czas tych wy cie -
czek, u bo ku oj ca, sta wia łem pierw sze kro ki ja ko 
prze wod nik. Z cza sem przy klu bie po wsta ło kół -
ko fo to gra ficz ne wy po sa żo ne w kom plet ną ciem -
nię prze ka za ną przez ZRB. W ro ku 1989 w blo -
ku nr 4 po wsta ła sek cja że glar ska, któ rej mia łem 
za szczyt prze wod ni czyć. W piw ni cach te go bu -
dyn ku zbu do wa li śmy drew nia ną ża glów kę o na -
zwie „Jun ga”. Z po wo dze niem zo sta ła ona zwo -
do wa na na Po go rii III, gdzie Sek cja dys po no wa -
ła tak że kil ko ma in ny mi ża glów ka mi oraz dom -
kiem let ni sko wym. Or ga ni zo wa ne by ły szko le -
nia że glar skie. Wi zy tów ką klu bu by ła gru pa ko -
lęd ni cza – tzw. He ro dy. W la tach 1986-1993 
na sze He ro dy pod trzy my wa ły gi ną cą tra dy cję, 
ko lę du jąc na te re nie miast Za głę bia. Tek sty 
na pod sta wie ro dzin nych prze ka zów opra co wał 
mój oj ciec, ma ma zaj mo wa ła się szy ciem stro jów. 
He ro dy by ły tak że do brym źró dłem środ ków po -
trzeb nych na utrzy ma nie klu bu, jak rów nież 
w spo sób zna czą cy za si la ły bu dżet sa mych ko lęd -
ni ków. 

Klub Tip -Top był praw dzi wym fe no me nem. 
Nie ste ty, na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych 
dzia łal ność klu bu za czę ła pod upa dać. W ro -
ku 1993 za mar ła cał ko wi cie.  

Ko lej nym z miejsc, któ re wspo mi nam ze 
szcze gól ną no stal gią, jest sztol nia upa do wa 
„Mor ti mer I”. Wraz z ko le ga mi wła zi li śmy 
do niej przez dziu rę w obu do wie. By ła to bra -
ma do ta jem ni cze go pod ziem ne go świa ta, któ -
ry ro bił na nas ogrom ne wra że nie. Wchodzenie 
tam nie by ło zbyt roz sąd ne, ale ni gdy nikt 
na tym nie ucier piał. Obec nie upa do wa jest za -
mu lo na. Przy ga ra żach znaj du je się jesz cze ma -
ły otwór za muł ko wy, przez któ ry moż na zaj -
rzeć do środ ka. Dwa na stęp ne za śle pio ne 
otwo ry za muł ko we moż na zna leźć na na szym 
bo isku pod Szklan ką (wy sta ją ce z zie mi za rdze -
wia łe ru ry).  

Szcze gól nym miej scem pach ną cym wiel kim 
świa tem by ła dla nas ha la spor to wa (zbudowana 
w 1981 ro ku). Czę sto od by wa ły się w niej nie tyl -
ko im pre zy spor to we, ale rów nież kon cer ty ta -
kich gwiazd pol skiej es tra dy jak ze spół 2+1 czy 
La dy Pank. Tu taj moż na by ło po grać na fli pe -
rach lub w bi lard, po ko pać pił kę lub po tre no wać 
boks.  

La ta osiem dzie sią te spę dzo ne na Mor ti me rze 
to pięk ny czas do bre go dzie ciń stwa i do ra sta nia. 
Czas spę dzo ny po śród Ko le ża nek i Ko le gów, 
któ rzy już za chwi lę mie li ro zejść się do świa tów 
swo ich do ro sło ści. Kie dy dzi siaj ja ko prze wod nik 
opro wa dzam wy ciecz ki po tej oko li cy, czu ję de -
li kat ny ucisk w oko li cach ser ca. Wiel ka no stal gia 
przy tu la mnie to te go ka wał ka zie mi. Za pew ne 
każ dy z nas ma ta kie miej sca. Niech na za wsze 
po zo sta ną w na szych wspo mnie niach.  

 
Ar tur Pta siń ski – Cen trum In for ma cji Miej skiej, tel. 32 265 60 04

W świetlicy klubu Tip-Top (1987 rok).

Nieco już sfatygowana, jedna z bajkowych plansz, 
przy której pozuje kolega Przemek. Zdjęcie pochodzi 
z archiwum rodziny Zawiązalców (1982 rok).

Park, w tle bloki nr 2 i 4. Na prawo, poza kadrem, znajduje się blok nr 4a oraz Szklanka (kwiecień 2009 roku).  
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Z MUZYKĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
7 września zmarł Zdzisław Szostak, dyrygent i kompozytor urodzony w Sosnowcu. Miał 89 lat. 

Wspomnienie o Zdzisławie Szostaku, wybitnym dyrygencie i kompozytorze

Zdzi sław Szo stak był twór cą mu zy ki 
ka me ral nej, sym fo nicz nej i chó ral nej, 
a tak że mu zy ki fil mo wej. Współ pra -
co wał z wie lo ma or kie stra mi za gra -
nicz ny mi oraz nie mal ze wszyst ki mi 
or kie stra mi fil har mo nicz ny mi w Pol -
sce. Uro dził się 13 stycz nia 1930 ro -
ku w So snow cu, zmarł 7 wrze -
śnia 2019 ro ku w Ło dzi.  

Stu dio wał dy ry gen tu rę pod kie run -
kiem Ar tu ra Ma law skie go oraz kom -
po zy cję w kla sie Bo le sła wa Sza bel -
skie go w Pań stwo wej Wyż szej Szko le 
Mu zycz nej w Ka to wi cach. W cza sie 
stu diów przez trzy la ta uczył w Pań -
stwo wym Li ceum Mu zycz nym 
w Ka to wi cach. 

W 1950 ro ku roz po czął ka rie rę dy -
ry genc ką ja ko chór mistrz. Jed nym 
z pro wa dzo nych przez nie go ze spo -
łów był chór „Ogni wo” przy Fil har -
mo nii Ślą skiej, z któ rą zwią zał się 
w 1955 ro ku ja ko asy stent dy ry gen ta. 
W 1958 ro ku, po ukoń cze niu sta żu 
asy stenc kie go w Ka to wi cach, prze -
niósł się do Po zna nia. Po cząt ko wo 
zaj mo wał sta no wi sko II dy ry gen ta 
w Fil har mo nii Po znań skiej, zaś 
w 1967 ro ku zo stał jej kie row ni kiem 
ar ty stycz nym. 13 lat spę dzo nych 
w Po zna niu to okres bar dzo oży wio -
nej dzia łal no ści dy ry genc kiej: go ścin -
nych kon cer tów za gra ni cą, na grań 
dla ra dia i te le wi zji, wy stę pów w ra -
mach Mię dzy na ro do we go Kon kur su 

Skrzyp co we go im. Hen ry ka Wie -
niaw skie go, Kon cer tów Po znań -
skich, „Pro Sin fo ni ki” i Fe sti wa lu 
„Po znań ska Wio sna Mu zycz na”. Za -
ło żył Chór Kan ta to wo -Ora to ryj ny 
po znań skie go To wa rzy stwa Mu zycz -
ne go im. Hen ry ka Wie niaw skie go. 

Był tak że jed nym z za ło ży cie li chó ru 
przy Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic -
kie wi cza. 

W 1971 ro ku ob jął sta no wi sko za -
stęp cy dy rek to ra do spraw ar ty stycz -
nych oraz dy ry gen ta Fil har mo nii 
Łódz kiej i spra wo wał tę funk cję 

do 1987 ro ku. W 1972 ro ku pod jął 
pra cę w Pań stwo wej Wyż szej Szko le 
Mu zycz nej w Ło dzi, w któ rej wy kła -
dał do ro ku 2000. W la tach 1972-95 
pro wa dził ogól no uczel nia ną stu denc -
ką or kie strę sym fo nicz ną, z któ rą 
kon cer to wał m.in. w Niem czech i we 
Wło szech. W tym cza sie na wią zał 
współ pra cę z Wy twór nią Fil mów Fa -
bu lar nych. Od 1957, ja ko dy ry gent 
i kom po zy tor, zwią za ny był tak że 
z Wy twór nią Fil mów Do ku men tal -
nych w War sza wie i Wy twór nią Fil -
mów Oświa to wych w Ło dzi. Do ko -
nał na grań do ok. 200 fil mów z mu -
zy ką skom po no wa ną m.in. przez 
Woj cie cha Ki la ra, Je rze go Mak sy -
miu ka, Zbi gnie wa Pre isne ra. Do 40 
fil mów, w tym 20 fa bu lar nych, na grał 
wła sną mu zy kę, na le żą do nich m.in. 
„Aria dla atle ty” (1979), „Kró lo wa 
Bo na” (1980), „Li mu zy na Da im ler -
-Benz” (1981), „Zna chor” (1981), 
„Epi ta fium dla Bar ba ry Ra dzi wił -
łów ny” (1982), „Tha is” (1983), „Ko -
niec świa ta” (1988), „Kanc lerz” 
(1989), „Li sty mi ło sne” (2001) 
oraz „Gli na” (2003). 

Zdzi sław Szo stak ja ko dy ry gent 
współ pra co wał z Sin fo nią Var so vią, 
Wiel ką Or kie strą Sym fo nicz ną Pol -
skie go Ra dia, z wie lo ma or kie stra mi 
za gra nicz ny mi oraz nie mal ze wszyst -
ki mi or kie stra mi fil har mo nicz ny mi 
w Pol sce. Do ko nał licz nych na grań, 

z któ rych po wsta ło kil ka na ście płyt 
kom pak to wych. 

Otrzy mał wie le na gród i od zna -
czeń, m.in. me dal za osią gnię cia ar ty -
stycz ne w „Łódz kiej Wio śnie Ar ty -
stycz nej” (1973), Zło ty Krzyż Za słu gi 
(1975), Na gro dę II stop nia Mi ni stra 
Kul tu ry i Sztu ki (1976), Krzyż Ka wa -
ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski 
(1984), Zło ty Me dal „Za słu żo ny 
Kul tu rze – Glo ria Ar tis” (2006), Na -
gro dę Mia sta Ło dzi (2010), Na gro dę 
Mar szał ka Wo je wódz twa Łódz kie go 
(2010), Na gro dę Rad nych Mia sta 
Ło dzi „za wy bit ne osią gnię cia ar ty -
stycz ne” (2010) oraz fil mo wą na gro -
dę ki na Char lie „Zło te Gla ny” 
(2011). W 2006 ro ku Ka to lic kie Sto -
wa rzy sze nie „Ci vi tas Chri stia na” 
przy zna ło mu LIX Na gro dę Ar ty -
stycz ną im. Wło dzi mie rza Pie trza ka 
za kom po zy cję „Mis sa La ti na”. Re -
zul ta tem te go wy róż nie nia by ły 
– po wcze śniej szym pra wy ko na niu 
w Fil har mo nii Łódz kiej w 2005 ro ku 
– dal sze wy ko na nia „Mis sa La ti -
na” pro wa dzo ne rów nież przez kom -
po zy to ra: w 2006 ro ku w ra mach Fe -
sti wa lu „Mu zycz na Pra ga”, w 2007 
ro ku z oka zji rocz ni cy pon ty fi ka tu Ja -
na Paw ła II oraz w 2010 ro ku pod -
czas ju bi le uszu 80-le cia uro dzin 
kom po zy to ra. 
 
Oprac. Krzysz tof Po lacz kie wicz

80. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 wrze śnia 2018 r. przy sym bo licz nym gro bie za -
mor do wa nych w 1945 ro ku ro dzi ny Mac kie wi -
czów i Je rze go Pi wo war czy ka w So snow cu -Ostro -
wach Gór ni czych (sta ry szyb Do ro ta) przy ul. gen. 
Wal te ra Jan ke od by ły się miej skie uro czy sto ści 80. 
rocz ni cy agre sji ZSRR na Pol skę. Wzię li w nich 
udział m.in. przed sta wi cie le władz mia sta z Ma te -

uszem Bo chen kiem, prze wod ni czą cym Ra dy Miej -
skiej na cze le, par la men ta rzy ści, rad ni, kom ba tan -
ci, przed sta wi cie le Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy 
AK Ko ła So sno wiec, Ry ce rze Ko lum ba oraz mło -
dzież szkol na. Wcze śniej w ko ście le pod we zwa -
niem NMP Nie usta ją cej Po mo cy w So snow cu -
-Ostro wach od by ła się uro czy sta msza św.  KP
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Przedstawiciele władz miasta, Światowego Związku Żołnierzy AK, kombatanci i uczniowie uczcili pamięć ofiar 
radzieckiej agresji. 

Mieszkańcy mają niepowtarzalną okazję, by 
zwiedzić cerkiew. 

130 lat cerkwi prawosławnej w Sosnowcu

Trwają obchody jubileuszowe
Główne uroczystości odbyły się w niedzielę,  
29 września. Patronat nad obchodami objął 
prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz 
Bochenek. 
 
W cer kwi pw. św. św. Wie ry Na dziei, Lu by i Mat -
ki ich Zo fii w So snow cu przy ul. Ki liń skie go 39 
od by ła się Bo ska Li tur gia z oka zji 130 lat cer kwi 
pra wo sław nej w So snow cu, z udzia łem Je go Eks -
ce len cji Naj prze wie leb niej sze go Ata na ze go, Bi -
sku pa Łódz kie go i Po znań skie go. Ko lej nym ele -
men tem ob cho dów był kon cert ju bi le uszo wy 
w wy ko na niu chó ru „Okto ich” z Wro cła wia, któ -
ry miał miej sce w ba zy li ce ka te dral nej Wnie bo -
wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny w So snow cu 
przy ul. Ko ściel nej 1. 

Jed nym z punk tów ob cho dów pięk ne go ju bi le -
uszu jest moż li wość zwie dza nia cer kwi.  

Za pi sy w Cen trum In for ma cji Miej skiej oso bi ście 
lub te le fo nicz nie (nr 32 265 60 04). Po nad to do 30 
paź dzier ni ka moż na skła dać pra ce w kon kur sie pla -
stycz nym „So sno wiec ka Cer kiew Pra wo sław na”. 
Kon kurs jest skie ro wa ny do uczniów szkół so sno -
wiec kich. Szcze gó ły – Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej 
w So snow cu, ul. Gra bo wa 2. KP

arc
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Celują w awans i wzmacniają drużynę

Umowa na budowę hali 
podpisana

Od zwycięstwa z ASPR Zawadzkie 
zainaugurowali nowy sezon piłkarze ręczni 
MUKS Zagłębie. Celem sosnowiczan w sezonie 
2019/2020 jest awans do I ligi.  
 
W re ali za cji te go za mie rze nia ma po móc za ciąg 
do świad czo nych gra czy, któ ry przed se zo nem 
wzmoc nił eki pę pro wa dzo ną przez Grze go rza 
Men tla. Z Olim pii Me dex Pie ka ry Ślą skie przy -
by li Ar ka diusz Ko wal ski, Łu kasz Płon ka, Łu kasz 
Wło ka oraz Ma ciej Chro my, z ko lei z eki py 
ASPR Za wadz kie Mar ce li Mi ga ła. – Ubie gły se -
zon po ka zał, że aby włą czyć się do wal ki o awans, 
a ta ki cel so bie sta wia my w no wych roz gryw kach, 
po trze ba mieć w skła dzie kil ku do świad czo nych 
za wod ni ków. Stąd po mysł ścią gnię cia do So -
snow ca ogra nych za wod ni ków. Uda ło nam się 
po zy skać war to ścio wych gra czy, przy któ rych na -
sza mło dzież bę dzie mo gła się ograć i na być do -
świad cze nia, któ re za pew ne za pro cen tu je w przy -
szło ści. Każ da for ma cja zo sta ła wzmoc nio na, co 
spra wia, że ka dro wo wy glą da my bar dzo przy zwo -
icie. Zo ba czy my, jak prze ło ży się to na na sze po -
czy na nia na par kie cie, ale na pew no je ste śmy do -
brej my śli – pod kre śla szko le nio wiec Za głę bia. 

W po wo dze nie mi sji wie rzą tak że no wo po zy -
ska ni gra cze. – Po ja wi ła się bar dzo kon kret -
na ofer ta z So snow ca i po sta no wi łem z niej sko -
rzy stać. Po wstał cie ka wy ze spół, wi dać, że są tu -
taj pla ny na przy szłość. Do brze prze pra co wa li śmy 
okres przy go to waw czy. Cel po sta wio ny przed ze -
spo łem na pew no jest wy ko nal ny, wszyst ko za le -
ży te raz od na szej po sta wy – pod kre śla Ar ka diusz 
Ko wal ski, no wy roz gry wa ją cy so sno wi czan. 

– Tre ner Men tel był bar dzo kon kret ny. Ofer -
ta, któ rą przed sta wił, spra wi ła, że dłu go się nie za -
sta na wia łem nad prze no si na mi, zresz tą przy szli -
śmy tu taj sil ną gru pą z kil ko ma ko le ga mi z Pie -
kar. Cel jest ja sno spre cy zo wa ny i te raz trze ba 
zro bić wszyst ko aby go wy ko nać – do da je skrzy -
dło wy  Łu kasz Płon ka. 

Na in au gu ra cję so sno wi cza nie po ko na li we 
wła snej ha li ASPR Za wadz kie 46:40 (25:19). 

– Za czę li śmy od zwy cię stwa, choć trze ba przy -
znać, że spad ko wicz z I li gi dłu go do trzy my wał 
nam kro ku. Pierw szy mecz w se zo nie to za wsze 
nie wia do ma, tym bar dziej cie szy fakt, że uda nie 
we szli śmy w se zon – pod kre śla tre ner Men tel. 

Ko lej ny mecz w ha li przy ul. Bra ci Mie ro szew -
skich szczy pior ni ści Za głę bia ro ze gra ją 3 i 6 paź -
dzier ni ka, ko lej no po dej mu jąc MUKS Sió dem -
ka My sło wi ce (godz. 18.00) i SUMKS My śle ni -
ce (godz. 12.00). KP

 Konsorcjum firm z liderem 
– Bielskim Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Przemysłowego 
– wybuduje halę sportową, 
jeden z elementów 
Zagłębiowskiego Parku 
Sportowego. 30 września 
na terenach, gdzie powstanie 
ZPS, podpisano umowę w tej 
sprawie. Wykonawca będzie 
miał 24 miesiące 
na zrealizowanie zadania. 
 
Pod pi sa nie umo wy na bu do wę 
ha li spor to wej to ko lej ny etap 
in we sty cji, ja ką jest Za głę biow -
ski Park Spor to wy. Po dob nie 
jak w przy pad ku sta dio nu wy ko -
naw cą ha li bę dzie Biel skie Przed -
się bior stwo Bu dow nic twa Prze -
my sło we go, li der w kon sor cjum 
z dą brow skim Przed się bior -
stwem Miej skim MZUiM. PL. 
– Kil ka mie się cy te mu spo tka li -
śmy się, że by pod pi sać umo wę 
na bu do wę sta dio nu, a dziś 
przy bli ża my się do bu do wy ha li. 
To bę dzie no wo cze sny obiekt 
na trzy ty sią ce miejsc, któ ry bę -
dzie słu żył nie tyl ko spor to wi. 
Bę dą się tu taj od by wa ły im pre -
zy kul tu ral ne, tar gi. Co tyl ko 
przyj dzie nam do gło wy – pod -
kre śla pre zy dent So snow ca, Ar -
ka diusz Chę ciń ski.  

Koszt obiek tu wy nie sie 57,6 
mln zł. War to w tym miej scu 
pod kre ślić, że w trak cie pro ce su 
prze tar go we go BPBP ob ni ży ło 
ce nę z 66,4 mln. Kwo ta 57,6 to 
i tak aż o 23,5 mln wię cej niż 
prze wi dy wał kosz to rys in we -

stor ski. Jed no cze śnie zgło szo -
na przez kon sor cjum firm ofer ta 
by ła o pra wie 30 proc. tań sza 
od naj niż szej ce ny z otwar cia 
ofert. – Po pod pi sa niu umo wy 
bły ska wicz nie przy stę pu je my 
do prac. To bę dzie atrak cyj ny 
i przy dat ny So snow co wi obiekt. 
Za 24 mie sią ce za pra szam 
na otwar cie – mó wi Ewe li -
na Wal ko wicz, pre zes Biel skie -
go Przed się bior stwo Bu dow nic -
twa Prze my sło we go.  

Ha la bę dzie mia ła 3052 miejsc. 
Wy bór wy ko naw cy trze cie go 

z obiek tów Sta dio nu Zi mo we go 
po zo sta je na chwi lę obec ną nie -
roz strzy gnię ty. 

Ofer ty firm za in te re so wa nych 
tą in we sty cją po zna li śmy na po -
cząt ku czerw ca. Naj tań szą pro -
po zy cję bu do wy lo do wi ska zło żył 
wte dy skier nie wic ki Mir bud 
(71 584 376,45 zł brut to). Tym -
cza sem mia sto chcia ło wy dać 
na ten cel 35 333 690,59 zł brut -
to. Pod ko niec sierp nia od by ła się 
au kcja in ter ne to wa, ale nie przy -
nio sła ona prze ło mu. 

– Ofer ty wciąż są za wy so kie, ale 
jest szan sa, że ten prze targ mo że 
się jesz cze udać. Je ste śmy w trak cie 
ana liz. Na pew no by ło by ła twiej, 
gdy by śmy by li już po wy bo rach 
par la men tar nych i wi dzie li, w ja -
kich wa run kach przyj dzie dzia łać 
przed się bior com. Dziś jest za wie le 
nie wia do mych, a de cy zja jest bar -
dzo trud na. Je że li na sza de cy zja bę -
dzie ne ga tyw na, to za raz ogło si my 
ko lej ny prze targ – tłu ma czy pre zy -
dent So snow ca. KP

MUKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 
2019/2020

Bramkarze: Kacper Mróz, Michał Mentel, Piotr 
Tomkiewicz, Rafał Ratuszniak 
Rozgrywający: Łukasz Szlinger, Arkadiusz Kowalski, 
Artur Namysło, Olaf Korzyniec, Damian Biernacki, 
Jakub Fidyt, Marceli Migała, Jakub Okoń, Jan 
Kosmala, Kacper Ciepliński, Tomasz Postawa. 
Obrotowi: Dawid Piątek, Łukasz Popczyk, Maciej 
Chromy, Michał Ferczykowski 
Skrzydłowi: Eryk Świercz, Jakub Bujoczek, Łukasz 
Płonka, Łukasz Włoka, Marcin Liwocha, Oskar Solecki 
Trener: Grzegorz Mentel 
II trener: Katarzyna Niedobecka

Piłkarze ręczni Zagłębia w tym sezonie liczą na awans do I ligi. 

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
– Po spad ku z eks tra kla sy du żo lu dzi my -
śla ło, że bę dzie ła two i pro sto wal czyć o wy -
so kie ce le. Zna leźć en tu zjazm po tak cięż -
kim cza sie jest bar dzo trud no. Pierw sze ru -
chy zo sta ły pod ję te. Mie siąc te mu pre zes 
Ja ro szew ski zło żył re zy gna cję. Roz ma wia -
li śmy dłu go, by zo stał w klu bie i on sam po -
wie dział, że po dej mie de cy zję. I zde cy do -
wał o tym, że zo sta je w klu bie – po in for -
mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

– Kie dyś po wie dzia łem, że jak nie bę dę 
w sta nie po móc klu bo wi, to zre zy gnu ję. 
Na prze strze ni lat dzia ła łem emo cjo nal nie, 
uda wa ło mi się wszyst ko po do my kać. 
Przez te sześć lat by łem dziec kiem szczę -
ścia. Ten fart się od wró cił, gdzieś za wsze 
mia łem w za pa sie po dusz kę fi nan so wą. 
Uzna łem, że wię cej w sta nie dla Za głę bia 
nie by łem zro bić. Ze szły rok wy wo łał we 
mnie re flek sję, ko lej ne kro ki bę dą bar dzo 
cięż kie. Ta gru pa lu dzi, któ ra jest w klu bie, 
zro bi wszyst ko, by go zmie niać. Te raz mu -
si my iść w stro nę klu bu re gio nu, czy li Za -
głę bia Dą brow skie go. Osta tecz nie pod ją -
łem de cy zję, że w ta kim mo men cie w ja kim 
jest te raz klub, nie mo gę te go wszyst kie go 
zo sta wić – pod kre śla pre zes Ja ro szew ski. 

No wym wi ce pre ze sem klu bu zo stał Łu -
kasz Ko za kow ski. Bę dzie od po wia dał 
za klu bo we fi nan se. – W za rzą dzie Za głę -
bia bę dę od po wia dał za spra wy fi nan so we 
i or ga ni za cyj ne. Sy tu acja klu bu jest sta bil -
na, a cel spor to wy jest ta ki, by od wró cić nie -

ko rzyst ny trend. Mam na dzie ję, że od so -
bo ty wró ci my na wła ści we to ry – po wie -
dział Ko za kow ski, dok tor na uk eko no -
micz nych, któ ry wcze śniej pra co wał m.in. 
w Gór no ślą skim Przed się bior stwie Wo do -
cią gów S.A. 

No wą ro lę w klu bie bę dzie miał tak że 
Grze gorz Ksią żek. Je den z mniej szo ścio -
wych udzia łow ców w spół ce bę dzie dy rek -
to rem za rzą dza ją cym.  

Sła be wy ni ki dru ży ny spra wi ły, że miej -
sce Ra do sła wa Mrocz kow skie go na tre ner -
skiej ław ce Za głę bia zaj mie Da riusz Du -
dek, któ ry wra ca do So snow ca po nie speł -
na ro ku.  

Pra cę w klu bie stra cił tak że Ro bert Sta -
nek, by ły dy rek tor spor to wy, a ostat nio tre -

ner bram ka rzy w Aka de mii, a tak że wie lo -
let ni kie row nik dru ży ny, Piotr Ca liń ski. 

 – Kon trakt z no wym szko le niow cem 
jest pi sa ny, po zo sta je kwe stia roz wią za nia 
umo wy z tre ne rem Ra do sła wem Mrocz -
kow skim – po wie dział Ja ro szew ski. 

 Du dek pra co wał w So snow cu od 21 
sierp nia 2017 ro ku do 8 paź dzier ni ka 2018 
ro ku. W tym cza sie wpro wa dził Za głę bie 
do eks tra kla sy. Zo stał zwol nio ny po 11 ko -
lej kach. Bez pra cy nie po zo stał zbyt dłu go. 
Ty dzień po odej ściu z Za głę bia zo stał 
szko le niow cem GKS-u Ka to wi ce, któ re go 
barw przed la ty bro nił ja ko pił karz. Je go 
przy go da z ka to wic kiem klu bem za koń -
czy ła się spad kiem Giek sy do II li gi. Jak bę -
dzie te raz w So snow cu? Czas po ka że.

DUDEK WRACA, 
JAROSZEWSKI ZOSTAJE

Zmiany, zmiany, zmiany. W piłkarskim Zagłębiu nie chcą tracić całego sezonu, więc za gaszenie pożaru 
wzięto się dość szybko. Miejsce Radosława Mroczkowskiego na trenerskiej ławce sosnowiczan zajmie 
Dariusz Dudek, z kolei odejście Marcina Jaroszewskiego z funkcji prezesa z końcem września jest już 
nieaktualne. Prezes zostaje, ale zarząd nie będzie już jednoosobowy. 

Marcin Jaroszewski (drugi z lewej) nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu Zagłębia S.A. 

Krzysztof Polaczkiew
icz

arc M
U

KS Zagłębie 



Anna i Eugeniusz Baranowie 
Elżbieta i Adam Barglikowie 
Danuta i Remigiusz Bieniowie 
Barbara i Stanisław Binkiewiczowie 
Zofia i Marian Bombowie 
Maria i Jerzy Czajorowie 
Regina i Stefan Duszyńscy 
Zofia i Franciszek Dyndałowie 
Włodzimiera i Taduesz Feistowie 
Maria i Lech Gocykowie 
Danuta i Stanisław Grabowscy 
Elżbieta i Mieczysław Grudniowie 
Zofia i Stefan Humowieccy

Zofia i Andrzej Imielscy 
Teresa i Janusz Jakóbczykowie 
Stanisława i Jan Jelonkowie 
Lila i Jan Kacińscy 
Krystyna i Zdzisław 
Kaczmarzykowie 
Barbara i Zygmunt Knapczykowie 
Bernard i Julian Kobielowie 
Barbara i Tomasz Kopciowie 
Zofia i Roman Koprowscy 
Ewa i Kazimierz Krostowie 
Wanda i Jan Kubatowie 
Urszula i Jerzy Kusowie

Apolonia i Zenon Kwiatkowscy 
Halina i Edward Kwietniowie 
Henryka i Jerzy Lasakowie 
Irena i Mieczysław Łuczakowie 
Emilia i Roman Madejscy 
Genowefa i Lucjan Malarczykowie 
Jadwiga i Zygmunt Pabiskowie 
Danuta i Mieczysław Porzuckowie 
Aleksandra i Marian Prostaccy 
Zofia i Krzysztof Putowie 
Zofia i Władysław Pyzikowie 
Teresa i Andrzej Rosowie 
Janina i Kazimierz Sibowie 
Teresa i Józef Sikorowie 

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się 24 czerwca w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP medale z okazji 50lecia związku 
małżeńskiego wręczyli jubilatom Anna Gabryś, skarbnik miasta, Zbigniew Byszewski, zastępca prezydenta miasta i Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka Teatru Zagłębia. 

ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
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Rozrywka kurier miejski październik 2019 nr 914

Poziomo: 1 – jeden ze zmysłów, 5 – dawny jednoślad,  
8 – dziecięcy kurort, 9 – powieść Dostojewskiego, 10 – słodka 
polewa na pączku, 11 – wrota, 12 – „żywy inwentarz” 
na wyposażeniu wędkarza, 14 – zmniejsza je smar,  
16 – po nim płyną chmury, 17 – żona wujka,  
19 – ubikacja dla malucha, 21 – ma fanów, 22 – karczma 
pechowa dla Twardowskiego, 25 – rodzaj kapelusza lub 
państwo, 28 – cztery tygodnie przed Bożym 
Narodzeniem, 29 – produkt, 30 – kubeł, 32 – propozycja, 
np. kupna, 34 – dymi na dachu, 35 – rodzaj dachówki,  
36 – silne przeżycia uczuciowe, 37 – wyżyna w Indiach,  
38 – początek rzeki, 39 – osoba wymieniona na wekslu. 
 
Pionowo: 1 – zapada wieczorem, 2 – rynek w starożytnej 
Grecji, 3 – małżonka hrabiego, 4 – wisi w ramce,  
5 – węgierskie „morze”, 6 – potocznie o tchórzu,  
7 – przyrząd optyczny do obserwacji, 13 – bohaterka wielu 
dowcipów, 15 – jedna setna metra, 18 – mahometanizm,  
20 – botaniczny lub zoologiczny, 23 – odbywa się 
w konfesjonale, 24 – niezbędny do pióra, 26 – owoc 
w kształcie gruszki z tłustym miąższem, 27 – obuwie 
tekstylne, 28 – posiadacz abonamentu, 31 – rzeczowy  
lub osobisty, 33 – lodowcowa w dziejach Ziemi. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 8/2019, BARBARA LABUDA – DZIWNE ŚWIATY  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

1  

 

 

6 

2 

 

 

 

3 

1 

 4 

 

 5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

18 

 

 

   

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

17 

   

 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  16 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

17 

 

 

21 

 

 

 

 

18 

 

 

14 

  

 

 19 

 

20 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

13 

 

7 

  

15 

  

 

 

 

  

 

  

 

 21 

 

 

 

 

 

 

3 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 24 

 

25 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 27 

 

 28 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

  

 

  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

30 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

  

 

 32 

 

 

 

33 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

   

 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

35 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 37 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

  

 

   

5 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

KUPON 
krzyżówka nr  9/2019

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych  w prawym 
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesyłać 
do 25 dnia każdego miesiąca pod adres redakcji:  
41200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11. 
 
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowane 
zostaną nagrody, które prosimy odbierać osobiście 
w redakcji. 
 
Wysłanie hasła na adres redakcji, które stanowi 
rozwiązanie krzyżówki, jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, związanych z organizowanym konkursem. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej gazety w zakładce „Krzyżówka”. 

Marcin Margielewski 

Była arabską stewardesą  
(Wyd. Prószyński i Ska)

WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:  
Centrala (32) 296 06 00 

Informacja ogólna 
(32) 296 05 28-29 

Miejski Rzecznik   
Praw Konsumentów  
(32) 296 04 28  

Straż Miejska  
(32) 266 37 83 

Komenda Miejska Policji   
997, (32) 296 12 00, 296 12 55 

Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej  
998, (32) 266 04 01 do 02  

Pogotowie Ratunkowe 999, 
 (32) 292 16 04, 292 16 40 

Pogotowie Gazowe 
(32) 266 33 56 

Pogotowie Energetyczne 
991 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej  
(32) 298 93 87 

Miejski Zakład  
Usług Komunalnych 
(32) 291 79 22 

Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt 
(32) 293 75 56  

Jednostka terenowa Federacji 
Konsumentów w Sosnowcu 
(32) 360-11-38 

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po -
czę ła się w 2015 r. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 13.00 
i 18.00, wy świe tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go 
pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu -
blicz no ści do stęp do no wych i do ce nia nych pol skich fil mów. 
Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum Kul -
tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz 
z ca łą sie cią kin „He lios” w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest 
do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by je zo ba czyć 
w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” 
kosz tu ją 10 zł. Wię cej in for ma cji na: www.kul tu ra do stęp na.pl.  

No wa książ ka au to ra be st sel le ru „Jak pod ry wa ją 
szej ko wie” 
O po dob nych kosz ma rach nikt nie mó wi. Ona zde 
cy do wa ła się prze rwać mil cze nie. Pra ca ste war de 
sy w luk su so wych arab skich li niach lot ni czych 

mia ła być speł nie niem ma rzeń – oka za ła się naj 
więk szym hor ro rem w jej ży ciu. Czy moż na uciec 
z pie kła? 
 
Da ta wy da nia: 17 wrze śnia 2019 r. 

Kulturalne czwartki  
w kinie „Helios” 

NA DUŻYM EKRANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
ZOSTANĄ WYŚWIETLONE:

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

3 października – „Całe szczęście” 
10 października – „Powrót” 
17 października – „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3” 
24 października – „Fuga” 
31 października – „Ciemno, prawie noc”

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Jonasz Kofta 

Jej portret  
(Wyd. Prószyński i Ska)
Wy bór naj pięk niej szych wier szy i pio se nek Jo na sza 
Ko fty 
Ko fta był jed nym z naj więk szych – obok Agniesz 
ki Osiec kiej, Woj cie cha Mły nar skie go i Je re mie go 
Przy bo ry – po etów pol skiej pio sen ki. Dzię ki ta kim 

au to rom jak Jo nasz Ko fta po wo jen na Pol ska sta 
ła się „im pe rium pio sen ki na naj wyż szym po zio 
mie”. 
 
Da ta wy da nia: 19 wrze śnia 2019 r. 

Izabella Frączyk 

Spełniony sen  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Czy sen z pierw szej no cy sta nie się ja wą?  
Be ata zmie rza pro stą dro gą do Czę sto cho wy, by za 
opie ko wać się sta rą ciot ką i za cząć tam ży cie od no 
wa. Jed nak po dróż nie prze bie ga bez przy gód 

i po dro dze, na sta cji ben zy no wej gu bi port fel, co 
zmie ni ca łe jej ży cie.  
 
Da ta wy da nia: 1 paź dzier ni ka 2019 r.  
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Największe przeboje Johanna Straussa, 
czyli najpiękniejsze arie i duety 
z operetek wiedeńskich zostaną 
zaprezentowane podczas koncertu, 
który już 16 listopada odbędzie się 
w Pałacu Kultury Zagłębia.  
 
Pod czas ga li za śpie wa ją lau re aci mię dzy -
na ro do wych kon kur sów mu zycz nych, 
wystąpią wir tu ozi skrzy piec, for te pia nu 
i wspa nia li so li ści pol skiej es tra dy. To wa -
rzy szyć im bę dą wy bit ni, pol scy ka me ra li -
ści mło de go po ko le nia, wy stę pu ją cy na co 
dzień z naj lep szy mi or kie stra mi i dy ry gen -
ta mi w Pol sce i Eu ro pie. Za brzmią naj -
więk sze, po nad cza so we i wiecz nie bli skie 
ser com me lo ma nów prze bo je kró la wal ca 
– Jo han na Straus sa, nie za brak nie tak że 

po pi so wych arii z naj słyn niej szych ope re -
tek „Ze msta nie to pe rza”, „Ba ron cy gań -
ski”, „We so ła Wdów ka”, „Księż nicz ka 
Czar da sza” oraz „Kra ina Uśmie chu”. 
Kon cert pro gra mo wo na wią zy wał bę dzie 
do tra dy cyj nych ga li i no wo rocz nych kon -
cer tów, od by wa ją cych się w Wied niu. Bi -
le ty są w ce nie 85, 90 i 95 zł.  

Re zer wa cje pod nr tel. (0-32) 733 88 01, 
gru py  – tel. 515 985 232 oraz bi le ty moż -
na ku pić on li ne: www.pa lac.art.pl, 
www.kup bi le cik.pl, www.bi le ty na.pl. ST

Ta ki ty tuł no si wy sta wa, któ rą moż na oglą -
dać w Zam ku Sie lec kim. La to 1939 ro ku 
by ło upal ne, więc miesz kań cy mia sta cie szy li 
się pięk ną po go dą. Kwi tło ży cie kul tu ral ne 
i spo łecz ne, or ga ni zo wa no wy sta wy i kon -
cer ty. Nie ste ty, ten bez tro ski czas zo stał 
bru tal nie prze rwa ny 4 wrze śnia 1939 ro ku, 
gdy woj ska nie miec kie wkro czy ły do So -
snow ca. Za pa no wał ter ror i strach. Na wy -
sta wie uda ło się zgro ma dzić zdję cia, do ku -
men ty i in ne ma te ria ły ar chi wal ne, uka zu ją -
ce ży cie miesz kań ców w przededniu II woj -
ny świa to wej. Wy sta wę moż na oglą dać 
do 15 li sto pa da. ST

Koncert wiedeński 

1939 w Sosnowcu

KINO 

HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Możesz 
czuć, że zwalniasz, ale nie martw się 
tym stanem i nabierz sił 
przed kolejnym rozpędem w Twoim 

życiu. Będziesz miał duże ambicje, 
a rodzina będzie Cię wspierać. Ogólnie czeka Cię 
dobry miesiąc, pełen optymizmu i pewności 
siebie.  

BYK (20.04. – 22.05.) – Październik 
to udany czas dla Ciebie. 
Wykorzystasz swoje umiejętności 
organizacyjne. Będzie też dużo 

spraw uczuciowych i związanych 
z życiem rodzinnym i towarzyskim. Nie będzie 
brakowało Ci energii. Możliwa poważna rozmowa 
ze swoim partnerem.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) 
– Październik będzie dla Ciebie 
miesiącem refleksji. Nie jesteś 
zadowolony  ze swojego życia 

uczuciowego. Zdecyduj się na pierwszy 
krok, a potem będzie już tylko łatwiej. Rozwiążesz 
pewne problemy, tylko uwierz w siebie.  

RAK (22.06. – 22.07.) – Znajdź 
trochę czasu na refleksję nad swoim 
życiem. Gdy tego zapragniesz, 
szybko znajdziesz odpowiedzi 

na pewne pytania. Planety będą Ci 
sprzyjać w tym miesiącu, więc to wykorzystaj 
i ruszaj do działania.  

LEW (23.07. – 23.08.) – Podążaj 
za swoją intuicją. Ona dobrze Cię 
prowadzi. Będzie to raczej 
pozytywny miesiąc. Możliwe lekkie 

zawirowania w sferze uczuciowej, ale 
wszystko się pozytywnie ułoży.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Będzie to 
miesiąc pełen propozycji od losu. 
Nie rozczulaj się tylko zbytnio 
nad sobą i weź się ostro do pracy. 

Dostaniesz przypływu energii 
do działania i spróbuj zrealizować swoje 
najskrytsze marzenia. Twoje życie uczuciowe 
kwitnie, więc nie bądź posępny. 

WAGA (23.09. – 22.10.) – W tym 
miesiącu nastąpi rozkwit Twojego 
życia uczuciowego. Bądź stanowczy 
w swoim działaniu i nie cofaj się. 

Intuicja dobrze Cię prowadzi. Masz 
pozytywny wpływ na otoczenie.  

SKORPION (23.10. –21.11) – W tym 
miesiącu nikt Cię nie zmusi 
do zrobienia czegoś, na co nie masz 
ochoty. Ty będziesz rozdawał karty. 

Słuchaj swojej intuicji i pozwól sobie 
na odrobinę przyjemności. Daj się unieść 
emocjom. Pamiętaj jednak zawsze w tym 
wszystkim o rodzinie.  

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Możesz 
poczuć się przytłoczony zbyt dużą 
odpowiedzialnością za pewne 
sprawy. Bez trudu osiągniesz to, co 

sobie zaplanujesz. Planety zaplanują 
zmianę w Twoim życiu uczuciowym. To 

będzie w tym czasie na pierwszym miejscu. 

KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Nie 
próbuj ukrywać uczuć za kotarą. 
Możesz przez to zostać źle 
zrozumiany. Nie każdy umie czytać 

w Twoich myślach. Takie zachowanie 
może doprowadzić do niepotrzebnych spięć. 
Pamiętaj, że nie musisz grać kogoś innego niż 
jesteś, by być kochanym. Odważ się iść do przodu 
i pokazać, na co Cię tak naprawdę stać. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) 
– Wreszcie uporządkujesz swoje 
myśli. Jesteś wesołego 
usposobienia. Wszystko pójdzie Ci 

z łatwością. Wykorzystaj ten 
pozytywny czas. Weźmiesz na siebie nową 
odpowiedzialność, ale wiesz, że dasz radę to 
udźwignąć. Twoje życie miłosne rozkwitnie 
i będzie Ci sprawiało wiele niespodzianek.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – W tym 
miesiącu czeka Cię zmiana w życiu 
uczuciowym. Będziesz 
pod wpływem adrenaliny. Osoby, 

które szukają miłości, czeka wiele 
pozytywnych niespodzianek. Kwitnie życie 
towarzyskie i pogłębianie więzi z najbliższymi. 

reklama

TEATR  
październik  2019

3 października, czwartek, godz. 10:00: TARTUFFE 
4 października, piątek, godz. 10:00: TARTUFFE 
4 października, piątek, godz. 19:00: TARTUFFE 
5 października, sobota, godz. 18:00: BOEING, BOEING 
6 października, niedziela, godz. 18:00: BOEING, BOEING 
8 października, wtorek, godz. 10:00: SZEWCZYK DRATEWKA 
10 października, czwartek, godz. 19:00: BOEING, BOEING 
12 października, sobota, godz. 18:00: POMOC DOMOWA 
13 października, niedziela, godz. 18:00: POMOC DOMOWA 
15 października, wtorek, godz. 11:00: WRÓG – INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 
16 października, środa, godz. 10:00: WRÓG – INSTRUKCJA 
OBSŁUGI 
17 października, czwartek, godz. 10:00: ZEMSTA (GOŚCINNIE 
TEATR NOWY Z ZABRZA) 
18 października, piątek, godz. 10:00: ZEMSTA (GOŚCINNIE 
TEATR NOWY Z ZABRZA) 

18 października, piątek, godz. 19: 00: BOEING, BOEING 
19 października, sobota, godz. 19: 00: PREZENT URODZINOWY 
20 października, niedziela, godz. 10:00: POWITANIE 
20 października, niedziela, godz. 12:00 POWITANIE 
22 października, wtorek, godz. 10:00: NOWA KSIĘGA DŻUNGLI 
23 października, środa, godz. 10:00: NOWA KSIĘGA DŻUNGLI 
24 października, czwartek, godz. 19:00: MIĘDZY USTAMI 
A BRZEGIEM PUCHARU 
25 października, piątek, godz. 19:00: MIĘDZY USTAMI 
A BRZEGIEM PUCHARU 
26 października, sobota, godz. 18:00: HORROR SZAŁ 
27 października, niedziela, godz. 18:00: HORROR SZAŁ 
29 października, wtorek, godz. 10:00: ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 
30 października, środa, godz. 10:00: ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA

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

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym 
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7 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.

ZAPROSZENIE

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
jedno podwójne zaproszenie na spektakle: 
„Tartuffe” w dniu 4 października 
o godz. 19.00, „Między ustami a brzegiem 
pucharu” w dniu 24 października 
o godz. 19.00 i „Horror szał”  
w dniu 27 października o godz. 18.00. 

BILETY

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy pojedyncze 
zaproszenia do kina, do odbioru  
w naszej redakcji.  
Regulamin odbioru nagród 
znajduje się na stronie: 
www.kuriermiejski.com.pl. 

RE PER TU AR KI NA  
HE LIOS SO SNO WIEC  
 27.0903.10.2019 r. 
 
PIERWSZY RAZ W KINIE: 
WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ 
„PAMIĘTNIK FLORKI CZ. 4” 
GODZ. 18:30 
 
KULTURA 
DOSTĘPNA:WYŁĄCZNIE 
W CZWARTEK 
„CAŁE SZCZĘŚCIE” 
GODZ. 13:00, 18:00 
Komedia romantyczna, 
Od lat:13, Polska, 2019,  
109 min. 
 
PRZEDPREMIERA:WYŁĄCZN
IE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ 
„BYŁ SOBIE PIES 2” 
GODZ. 15:00 
Komedia/Przygodowy/Familijn
y, Od lat:7, USA/Hong 
Kong/Indie, 2019 
 
PREMIERA: 
„(NIE) ZNAJOMI” 12:40, 13:30, 
13:40, 16:00, 16:20, 
Komedia, Od lat:15, Polska, 
2019, 103 min. 18:00, 18:10, 
18:45, 20:45, 
 
FILMY TYGODNIA: 
„AD ASTRA” 10:40, 10:45, 
11:15, 12:15, 14:15, 

Thriller/ScienceFiction, 
Od lat:13, USA, 2019, 124 min. 
14:30, 15:10, 17:15,  
 
„RAMBO: OSTATNIA 
KREW”15:10, 15:20, 15:30, 
20:00 
Akcja, Od lat:15, USA, 2019, 
100 min. 
 
„PIŁSUDSKI”      
 10:00, 11:45, 12:00, 12:20 
Dramat/Historyczny, Od lat:13, 
Polska, 2019, 108 min.    
 
 „POLITYKA” 10:00, 11:15, 
11:30, 12:00, 12:15, 
Różne, Od lat:15, Polska, 2019, 
135 min. 17:00, 17:10, 20:15 
 
DLA DZIECI: 
„ANGRY BIRDS FILM 2” 10:00, 
11:00, 11:20, 11:30, 11:50,  
Animacja, Od lat:b. o., 
USA, 2019, 96 min. 12:00, 
13:20, 13:45, 14:10, 15:00, 
15:40, 16:00, 16:30, 18:30, 
18:40

ZAPROSZENIA

Dla naszych Czytelników 
przygotowaliśmy trzy podwójne 
zaproszenia, do odebrania w redakcji. 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
WYSTAWIE:

• 2 października, godz. 17.00  
– wykład pt. „Mojżesz Merin  
– zbawca czy kolaborant?  
Sylwetka przewodniczącego  
Judenratu w Sosnowcu w czasie 
okupacji niemieckiej”. Monika 
Kempara, kurator wystawy.  
Wstęp wolny 

• 23 października, godz. 17.00  
– pokaz filmu „Numer 
na przedramieniu mojego pradziadka”

Podczas gali soliści zaśpiewają najpopularniejsze utwory króla walca, czyli Johanna Straussa. 

arc




