
kuriermiejski

 

 luty nr 2/2020  (453)  |  SOSNOWIEC  |  www.kuriermiejski.com.pl  |  redakcja@kuriermiejski.com.pl  |  nakład: 30000 egzemplarzy

MALUCHY DO ŻŁOBKA!
Największy oddział miejskiego żłobka przy ul. Suchej 23 zacznie działać już za kilka dni. W nowoczesnych, wygodnych i kolorowych pomieszczeniach znajdzie się miejsce 
dla setki dzieci. Czekają na nich zabawki i pomoce dydaktyczne, a co najważniejsze, zostaną objęte fachową opieką.

Syl wia Tu rzań ska 
 
W sied mio od dzia ło wym żłob ku, dwa od dzia ły 
bę dą prze zna czo ne dla dzie ci młod szych w wie -
ku od 20 ty go dnia do pół to ra ro ku ży cia, a pięć 
ko lej nych bę dzie prze zna czo nych dla dzie ci star -
szych, do trze cie go ro ku ży cia. Obec nie trwa ją 
ostat nie pra ce przed otwar ciem.  

No wy od dział po wstał m.in. dzię ki fun du -
szom, któ re mia sto otrzy ma ło w ra mach pro gra -
mu Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej „Ma luch+”. Cał ko wi ty koszt mo der ni za -
cji bu dyn ku wraz z wy po sa że niem wy niósł po -
nad 4,5 mln zł.   

– Uda ło nam się zmo der ni zo wać bu dy nek, 
a tak że kupić  łó żecz ka i le ża ki z ma te ra ca mi, prze -

wi ja ka mi, po ściel, śli nia ki, a tak że me ble, za baw ki 
i po mo ce dy dak tycz ne dla dzie ci – pod kre śla An -
na Je dy nak, peł no moc nik pre zy den ta ds. fun du szy 
ze wnętrz nych, po li ty ki spo łecz nej i ko mu nal nej.  

W bu dyn ku przy ul. Su chej 23 znaj do wa ło się 
wcze śniej Cen trum Opie kuń czo -Wy cho waw -
cze Po mo cy Dziec ku i Ro dzi nie. Po grun tow nej 
mo der ni za cji utwo rzo no sa le, to a le ty, kuch nie, szat -
nie, no wy hol wej ścio wy wraz z wóz kow nią oraz 
do bu do wa no win dę, z my ślą o oso bach nie peł no -
spraw nych. Przed sa mym bu dyn kiem po wsta ły 
miej sca par kin go we. Dla dzie ci po wstał no wy plac 
za baw oraz ta ras. Mia sto na ada pta cję bu dyn ku uzy -
ska ło naj więk szą w wo je wódz twie ślą skim do ta cję 
z rzą do we go pro gra mu w wy so ko ści 2,2 mln zł.  
Po zo sta łe środ ki po cho dzą z bu dże tu mia sta. 

– Dla wszyst kich pra cu ją cych ro dzi ców, a zwłasz -
cza mam, któ re chcą wró cić do pra cy po urlo pie ma -
cie rzyń skim, to wspa nia ła wia do mość. Za mie rzać 
wró cić do pra cy za kil ka mie się cy i wiem, że mo je 
dziec ko znaj dzie się pod bar dzo do brą opie ką 
– przy zna je Mar ta Szew czyk z So snow ca.  

To jed nak nie ko niec do brych wia do mo ści. 
So sno wiec otrzy mał do fi nan so wa nie na utwo -
rze nie ko lej ne go od dzia łu żłob ka! No wy od dział 
po wsta nie w Macz kach w bu dyn ku szko ły 
przy uli cy Skwe ro wej 21. – Od stycz nia 2021 ro -
ku  za pew ni my do sko na łą opie kę dla ko lej -
nych 60 dzie ci. My ślę, że So sno wiec nie ma so -
bie rów nych w spra wie roz bu do wy żłob ków i jak 
wi dać, te sta ra nia do ce nia rów nież Mi ni ster stwo 
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, któ re ogło -

si ło wy ni ki kon kur su „MALUCH+” 2020. 
Na li ście ofert za kwa li fi ko wa nych do otrzy ma nia 
do fi nan so wa nia jest tak że na sze mia sto. Dzię -
ki 1,5 mln zł do ta cji stwo rzy my już ósmy od -
dział – cie szy się Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca.   

Po otwar ciu siód me go od dzia łu żłob ka w ca łym 
Żłob ku Miej skim oraz dwóch klu bi kach dzie cię -
cych mia sto dys po nu je licz bą 478 miejsc dla ma -
lu chów. Po otwar ciu od dzia łu w Macz kach licz ba 
ta wzro śnie do 538. W pla ców kach nie pu blicz -
nych zor ga ni zo wa no 624 miej sca. Co wię cej, 
w dwóch klu bi kach dzie cię cych zwięk szo na zo sta -
ła licz ba go dzin z 5 do 10 go dzin. Po nad to gmi -
na do pła ca 500 zł do miej sca w żłob kach nie pu -
blicz nych na te re nie So snow ca. 

Hojność mieszkańców 
Sosnowca nie ma granic. Podczas 
tegorocznego finału WOŚP 
po raz kolejny pobiliśmy rekord. 
Udało się zebrać ponad 350 tys. 
zł! Dużą popularnością cieszyły 
się też aukcje na Allegro. Stawiki 
zyskały nowego patrona, 
a w Parku Sieleckim pojawi się 
WOŚP-owa ławka. 
Do szczodrego nabywcy trafił 
wyjątkowy złoty paszport.
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XXV edycja Memoriału im. 
Włodzimierza Mazura już 
za nami.  Honoru 
sosnowieckiego klubu broniła 
druga drużyna, prowadzona 
przez Łukasza Gajdę. Wygrała 
czeska drużyna SFC Opava, 
a trzecie miejsce zajęły 
rezerwy Zagłębia. Memoriał 
otworzył Franek, wnuczek 
Włodzimierza Mazura, 
popisując się pierwszym 
kopnięciem piłki. 
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W nowym oddziale Żłobka Miejskiego opieką zostaną objęte już pięciomiesięczne dzieci. 
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Syl wia Tu rzań ska 
 
Jest to po czą tek zmian or ga ni za cyj nych, 
któ re za po wie dzia ły nie daw no wła dze 
szpi ta la i któ re są pierw szym eta pem 
utwo rze nia Cen tral ne go Szpi ta la Miej -
skie go. W szpi ta lu zna la zły się Od dział 
Neu ro lo gii, Od dział Uda ro wy, Pra cow nie 
EEG, EMG oraz Pra cow nia Dop ple -
row ska. Od dział Neu ro lo gii bę dzie tym -
cza so wo znaj do wać się na I pię trze bu dyn -
ku przy ul. Ze ga dło wi cza, a Od dział Uda -
ro wy zo stał zlo ka li zo wa ny w no wo cze -
snych po miesz cze niach OIOMU na par -
te rze bu dyn ku. – Prze pro wadz ka to du że 
przed się wzię cie dla szpi ta la, ale zmia ny te 
umoż li wią mak sy mal ne wy ko rzy sta nie 
po ten cja łu na szej pla ców ki. Po dział od -
dzia łów na dwa bu dyn ki, któ ry miał miej -
sce do tych czas, był utrud nie niem dla pa -
cjen tów i pra cow ni ków oraz wią zał się 

z wyż szy mi kosz ta mi dzia łal no ści. Bu dy -
nek przy ul. Ze ga dło wi cza da je szan sę 
na zlo ka li zo wa nie od dzia łów lecz ni czych 
w więk szym, no wo cze śniej szym bu dyn ku, 

wy po sa żo nym w no wy, spe cja li stycz ny 
sprzęt me dycz ny – stwier dził Da riusz 
Skło dow ski, pre zes So sno wiec kie go Szpi -
ta la Miej skie go sp. z o. o.

Kli nicz ny Od dział Ane ste zjo -
lo gii i In ten syw nej Te ra pii Wo -
je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go nr 5 im. św. Bar ba ry 
w So snow cu prze szedł grun -
tow ny re mont. Li czą cy 16 łó -
żek od dział speł nia wszyst kie 
wy mo gi, a po za tym jest no wo -
cze sny, wy god ny i przy ja zny 
pa cjen tom.  

Re mont trwał po nad sześć 
mie się cy, a sym bo licz ną wstę gę 
prze cię to 20 stycz nia. Uda ło się 
wy mie nić in sta la cje ga zów me -
dycz nych, in sta la cje PPOŻ, 
grzej ni ki, oświe tle nie, in sta la cje 
sa ni tar ne, wy kła dzi ny i me ble. 
W du żym za kre sie zdo ła no 
tak że wy mie nić drzwi, in sta la -
cję elek trycz ną i te le tech nicz ną, 
któ ra za pew nia wła ści we i bez -
piecz ne funk cjo no wa nie apa ra -
tu ry i sprzę tu me dycz ne go pod -
trzy mu ją ce go funk cje ży cio we.  

– OIOM to ser ce każ de go 
szpi ta la, bo każ dy z od dzia łów 
prę dzej czy póź niej z nie go ko -
rzy sta. Pro blem nie wy re mon -
to wa ne go od dzia łu był pil ny. 
Dzię ki wspar ciu i przy chyl no ści 
Urzę du Mar szał kow skie go 
w Ka to wi cach uda ło nam się 
po zy skać pół mi lio na zło tych. 
My z wła snych środ ków wy go -
spo da ro wa li śmy mi lion i dzię ki 
te mu mo że my po chwa lić się 
pięk nie wy re mon to wa nym od -

dzia łem – wy ja śnia dr n. med. 
Ali cja Ce głow ska, dy rek tor ka 
szpi ta la.  

Pra cow ni cy od dzia łu udzie -
la ją wy so ko spe cja li stycz nych 
świad czeń z za kre su ane ste zjo -
lo gii i in ten syw nej te ra pii pa -
cjen tom, któ rzy znaj du ją się 
w sta nie bez po śred nie go za -
gro że nia ży cia. Pa cjen ci mo gą 
li czyć na uśmie rza nie bó lu 
ostre go i prze wle kłe go oraz po -
ope ra cyj ny nad zór nad cho ry -
mi bez po śred nio po prze by tych 
znie czu le niach.  Są tak że znie -
czu le ni do wszyst kich ty pów 
za bie gów, za rów no dia gno -
stycz nych, jak i lecz ni czych, 
wy ko ny wa nych w od dzia łach 
za bie go wych i nie za bie go wych. 
– Te pa rę mie się cy, w cza sie 
któ rych od dział mu siał być 
prze nie sio ny, to dla nas okres 
wy tę żo nej pra cy. Ale by ło war -
to, je stem wdzięcz ny i dzię ku -
ję. Na si pa cjen ci za czną z nie go 
ko rzy stać jesz cze w tym ty go -
dniu – stwier dził prof. Lech 
Kraw czyk, kie row nik Kli nicz -
ne go Od dzia łu Ane ste zjo lo gii 
i In ten syw nej Te ra pii. W uro -
czy sto ści otwar cia no we go 
szpi ta la wzię li udział m.in. bi -
skup Grze gorz Ka szak oraz 
po sło wie na Sejm RP, Ma te usz 
Bo che nek, Ewa Ma lik i Wal -
de mar An dzel. ST

So sno wiec po raz ko lej ny objął 
po mo cą i wspar ciem fi nan so -
wym miesz kań ców bo ry ka ją -
cych się z pro ble mem nie -
płod no ści. 

W ra mach re ali za cji pro gra -
mu po li ty ki zdro wot nej „Do fi -
nan so wa nie do le cze nia nie -
płod no ści me to dą za płod nie -
nia po za ustro jo we go dla 
miesz kań ców mia sta So sno -
wiec w la tach 2017-2020” 
w ubiegłym ro ku 32 pa ry sko -
rzy sta ły z moż li wo ści za płod -
nie nia po za ustro jo we go in 
vitro. Każ da z nich ob ję ta pro -
gra mem uzy ska ła do fi nan so -
wa nie do 5 ty się cy zło tych. 
W wy ni ku prze pro wa dzo nych 
pro ce dur za płod nie nia po za -
ustro jo we go 7 ko biet za szło 
w ciążę, w tym dwie cią że są 

mno gie. Do pro gra mu zgło si ło 
się 37 par, z te go do pro ce du ry 
za płod nie nia po za ustro jo we go 
przy stą pi ły 32 pa ry. Pięć par 
zre zy gno wa ło z udzia łu w pro -
gra mie, jed na pa ra za szła w cią -
żę dro gą na tu ral ną i jej miej sce 
za ję ła pa ra z li sty re zer wo wej. 
Czte ry pa ry zre zy gno wa ły 
z po wo dów oso bi stych, kie dy 
na za pro sze nie ko lej nych par 
by ło już zbyt póź no, aby roz po -
cząć pro ce du rę in vi tro. Mia sto 
w 2019 ro ku wydatkowało 
na ten cel 150 052 zło tych. 
W tej chwi li trwa kon kurs 
na wy ło nie nie pod mio tów, 
któ re bę dą re ali zo wa ły pro -
gram w 2020 ro ku. Łącz nie 
w la tach 2016-2020 re ali za cja 
pro gra mu bę dzie kosz to wa ła 
ok. 800 tys. zł. KP

Serce szpitala po remoncie

Dofinansują in vitro

Oddziały lecznicze 
w centrum miasta 

reklama reklama

Pierwsze oddziały szpitala z Zagórza zostały przeniesione do szpitala  przy ul. Zegadłowicza.

Zmieniła się lokalizacja pierwszych oddziałów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, które ze szpitala  
z ul. Szpitalnej zostały przeniesione do centrum miasta, do szpitala przy ul. Zegadłowicza. 
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Syl wia Tu rzań ska 
 
 – W sa li wi do wi sko wej prak -
tycz nie nic się nie zmie ni ło 
od mo men tu, kie dy zo sta ła 
od da na do użyt ku, a więc po -
dob nie jak dom kul tu ry ma już 
po nad pięć dzie siąt lat. Gdy by -
śmy te raz nie zde cy do wa li się 
na jej re mont, to w po łą cze niu 
z mo der ni za cją ca łe go bu dyn -
ku mie li by śmy zde rze nie 
dwóch świa tów – mó wi Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent 
So snow ca. 

Pra ce re mon to we obej mą 
m.in. wy mia nę pod ło gę wi -
dow ni wraz z sie dze nia mi, 
a sa ma sa la zo sta nie do cie plo -
na. Zmo der ni zo wa na zo sta nie 
tak że sce na i za in sta lo wa na zo -
sta nie no wa kur ty na sce nicz na. 

Ru szy ła już pro ce du ra prze -
tar go wa, a fir ma, któ ra wy gra 
prze targ, bę dzie mia ła pięć 
mie się cy na wy ko na nie za da -
nia. In we sty cja zo sta nie zre ali -
zo wa na z bu dże tu gmi ny. 

Obec nie trwa prze bu do wa 
Miej skie go Do mu Kul tu ry 
„Ka zi mierz”. W ra mach tej in -
we sty cji zmo der ni zo wa ny zo -
stał już ist nie ją cy bu dy nek, ale 
trwa ją jesz cze pra ce przy no wo 
wy bu do wa nym pa wi lo nie. 

 We wrze śniu ubie głe go ro -
ku od da no z ko lei do użyt ku 
musz lę kon cer to wą w par ku 
im. Jac ka Ku ro nia w Ka zi mie -
rzu. Obiekt ofi cjal nie otwar to 
pod czas I So sno wiec kie go 
Iwen tu Ka ba re to we go, któ ry 

ma być im pre zą cy klicz -
ną. War ta po nad 18 mln zł 
prze bu do wa bu dyn ku MDK 
oraz mo der ni za cja musz li kon -
cer to wej we szły w skład za da -
nia in we sty cyj ne go pod na zwą 
„Re wi ta li za cja na ce le spo łecz -

ne dziel ni cy Ka zi mierz Gór -
ni czy”. 

  –  Śmia ło moż na po wie -
dzieć, że za rów no w przy pad ku 
sie dzi by Do mu Kul tu ry, jak 
i am fi te atru, to praw dzi wa me -
ta mor fo za tych miejsc. Bu dy -
nek zo sta nie ocie plo ny, a co 
waż ne, ob ra zy wy ko na ne 
w tech ni ce sgraf fi to, któ re zdo -
bią ele wa cję MDK, bę dą od re -
stau ro wa ne. Od two rzo ny zo -
sta nie tak że neon nad wej ściem 
głów nym. Po re mon cie „Pie -
kieł ko” zmie ni się w sa lę kon fe -
ren cyj ną – za po wia da Ra fał 
Ry bak, dy rek tor MDK. 

  Bu dy nek MDK „Ka zi -
mierz” od da no do użyt ku 1 
ma ja 1966 r. Wów czas w tym 
miej scu znaj do wał się Za kła -
do wy Dom Kul tu ry, a obiekt 
wy bu do wa li gór ni cy ko pal ni 
„Ka zi mierz -Ju liusz”, mło dzież 
i miesz kań cy Ka zi mie rza. 
W do mu kul tu ry znaj do wa ła 
się sa la te atral no -ki no wa 
na 360 miejsc, świe tli ca, bi -

blio te ka z czy tel nią, ka wiar -
nia  Pie kieł ko. Dom kul tu ry 
pręż nie funk cjo no wał. Od by -
wa ły się licz ne za ję cia dla dzie -
ci i mło dzie ży, se an se fil mo we, 
spek ta kle te atral ne, aka de mie 
oko licz no ścio we, wy ciecz ki, 
za ba wy ta necz ne i dys ko te ki.  

Ze wzglę du na to, że ko pal -
nia prze sta ła spon so ro wać Za -
kła do wy Dom Kul tu ry, pla -
ców ka zo sta ła za mknię ta 
w 1993 ro ku.  Re ak ty wa cja 
pla ców ki na stą pi ła do pie ro 
w  2004 ro ku, gdy za rząd 
KWK „Ka zi mierz -Ju liusz” 
wy dzier ża wił bu dy nek daw ne -
go do mu kul tu ry gmi nie, któ ra 
zde cy do wa ła się ku pić obiekt. 
Pla ców ka wzno wi ła dzia łal -
ność, choć po cząt ko wo dzia ła -
ła ja ko fi lia Miej skie go Klu bu 
„Maczki”. Osta tecz nie, so sno -
wiec cy rad ni po sta no wi li 
utwo rzyć Miej ski Do mu Kul -
tu ry „Ka zi mierz”, któ ry ofi -
cjal nie roz po czął dzia łal -
ność 1 czerw ca 2006 ro ku.

Ponad 350 tysięcy złotych udało się zebrać 
sosnowiczanom podczas tegorocznego finału 
WOŚP. – Kwota robi ogromne wrażenie i jest dużo 
wyższa od ubiegłorocznej. Sosnowiczanie: 
jesteście wielcy! – przyznaje prezydent, Arkadiusz 
Chęciński. 

 
W trak cie 28. fi na łu WOŚP świę to wał ca ły So sno wiec, 
ale naj więk sze atrak cje mia ły miej sce w ha li przy  
ul. Bra ci Mie ro szew skich, na Gór ce Śro dul skiej, a tak że 
na Sta wi kach. Na Gór ce Śro dul skiej miesz kań cy ba wi li 
się ra zem z ze spo łem Ta bu la Ra sa, ze spo łem Skan kan 
i gwiaz dą wie czo ru, któ rą by ła Pa try cja Mar kow ska. 

Za koń czy ły się tak że miej skie au kcje na Al le gro. 
– Na na szym kon cie mie li śmy kil ka na praw dę cie -

ka wych au kcji, a w su mie ze bra li śmy na nich gru bo 
po nad 15 ty się cy zło tych – mó wi Ar ka diusz Chę -
ciń ski. 

 Sta wi ki bę dą mieć no we go pa tro na w po sta ci fir -
my Uni -Med Cen trum Me dycz no -Sto ma to lo gicz -
ne za su mę 3150 zł. Na byw cę, za nie ba ga tel ną kwo -
tę 2350 zło tych, zna lazł tak że nie po wta rzal ny i je dy -
ny zło ty pasz port. W Par ku Sie lec kim za 3100 zł sta -
nie też spe cjal na WOŚP-owa ław ka, a na ma lo wa ne 
przez ar ty stę stre etar to we go Szwedz kie go płót no 
z so sno wiec kim pasz por tem ozdo bi ścia nę li cy tu ją ce -
go za po nad 1800 zł. 

War to przy po mnieć, że od kąd gra or kie stra, 
do So snow ca tra fił sprzęt o war to ści po nad 2,6 mi lio -
na zło tych. ST 

Doskonały wynik

reklama reklamareklama

Sala widowiskowa do wymiany

W sali widowiskowej zostanie zmodernizowana scena i zainstalowana nowa kurtyna sceniczna. 

Sala widowiskowa w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” przejdzie generalny remont. Inwestycja ma poprawić funkcjonalność oraz estetykę i akustykę sali. 

M
aciej Łydek 

W finale WOŚP uczestniczyli m.in. uczniowie VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. 

M
aciej Łydek

Nabrali wiatru w żagle i pobili rekord podczas 28. finału WOŚP
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Dom opieki w szpitalu 
 
 
MARIA LIPSKA, koordynatorka Dziennego Domu Opieki 
Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim i dyplomowana 
pielęgniarka pielęgniarstwa geriatrycznego, wyjaśnia, jak 
opiekować się osobami starszymi w domu i jak działa dom 
opieki medycznej. 

 
W Pol sce przy by wa lu dzi w po de szłym wie ku, prze wle kle cho rych, 
nie peł no spraw nych. Opie ka nad cho rym w do mu to du że wy zwa nie 
dla naj bliż sze go oto cze nia. Nie wąt pli wie po byt cho re go w śro do wi -
sku do mo wym jest w więk szo ści przy pad ków naj ko rzyst niej szym 
dla nie go roz wią za niem. War to jed nak pod kre ślić, że ta kim po zo sta -
nie tyl ko wte dy, kie dy opie ka zo sta nie od po wied nio przy go to wa na, 
za rów no w za kre sie in fra struk tu ry do mo wej, jak i or ga ni za cji. 

Po czu cie bez pie czeń stwa i kom for tu psy chicz ne go jest bar dzo 
istot nym ele men tem, dla te go nie na le ży, szcze gól nie przed po wro -
tem cho re go z dłuż sze go po by tu w szpi ta lu, prze pro wa dzać ra dy kal -
nych zmian w do mu, czy miesz ka niu, szcze gól nie, je śli jest to dom 
czy miesz ka nie, w któ rym cho ry za miesz ki wał do tej po ry. 

Na kil ka spraw jed nak na le ży zwró cić uwa gę. Je śli cho ry prze miesz -
cza się sa mo dziel nie, ale nie swo bod nie, na le ży usu nąć zbęd ne me -
ble i nie rów no ści, np. w po sta ci dy wa nów. Je śli pa cjent ma ob ja wy 
otę pie nia, ko niecz ne jest od po wied nie za bez pie cze nie sprzę tów, ta -
kich jak że laz ko, piec, ale rów nież środ ków che micz nych, jak np. pro -
szek do pra nia. Ko niecz ne jest za bez pie cze nie drzwi i okien, a tak że 
szaf i sza fek. Cza sem rów nież lo dów ki. Przy ob ja wach de men cji war -
to roz mie ścić ta bli ce in for ma cyj ne, gdzie znaj du je się np. to a le ta. 
Moż na wy ko rzy stać np. ko lo ro we znacz ki na ry so wa ne przez naj młod -
szych do mow ni ków, co włą czy dzie ci w opie kę w za kre sie od po wied -
nim do ich wie ku, a przy oka zji stwo rzy moż li wość do przy go to wa nia 
ich do obec no ści cho re go w do mu. Je że li cho ry jest le żą cy, war to za -
dbać o od po wied nie łóż ko. Naj lep szym roz wią za niem jest łóż ko re -

ha bi li ta cyj ne. Wa rian tów ta kich łó żek 
jest bar dzo wie le, po cząw szy od umoż -
li wia ją ce go unie sie nie gło wy i gór nej 
czę ści tu ło wia oraz nóg, po przez łóż ka 
prze chy la ją ce się na bo ki, po ma ga ją ce w za -
po bie ga niu od le ży nom i za pew nie niu od po wied -
niej hi gie ny cho re go, czy łóż kach z funk cją fo te la i pod no śni ka. Łóż -
ko cho re go po win no być po sa do wio ne w miej scu, któ re za pew nia 
moż li wie dłu gi do stęp świa tła dzien ne go. Ma to zna cze nie prak tycz -
ne, sa mo ob słu ga, jak rów nież opie ka nad cho rym, jest wte dy ła twiej -
sza. Świa tło dzien ne po ma ga rów nież w za po bie ga niu ob ni że nia na -
stro ju i de pre sji u cho rych.  

My śląc o po by cie cho re go w do mu, nie zbęd nym jest usta le nie po -
dzia łu obo wiąz ków po mię dzy opie ku nów. Bar dzo waż ne jest, aby 
w opie kę by ło za an ga żo wa nych kil ka osób, a spo sób i czas opie ki był 
ści śle usta lo ny. Zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne opie ku nów jest bo -
wiem rów nie waż ne jak cho re go, o czym czę sto za po mi na ją do mow -
ni cy, a tak że sam opie kun.  

Wy cho dząc na prze ciw po trze bom, w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej -
skim po wstał współ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go „Dzien ny Dom Opie ki Me dycz nej”, w któ rym oso by nie sa mo -
dziel ne, zwłasz cza po po by cie w szpi ta lu, mo gą kon ty nu ować le cze -
nie i re ha bi li ta cję. Dla każ de go uczest ni ka przy go to wy wa ny jest in -
dy wi du al ny plan te ra pii do sto so wa ny do je go po trzeb i moż li wo ści. 
Do pod sta wo wych świad czeń zdro wot nych w ra mach pro jek tu na -
le żą: opie ka pie lę gniar ska, do radz two w do bo rze od po wied nich 
środ ków me dycz nych, uspraw nia nie ru cho we, sty mu la cja pro ce sów 
po znaw czych, te ra pia za ję cio wa i dzia ła nia edu ka cyj ne.  

W ra zie pil nej po trze by i wska za nia me dycz ne go prze pro wa dza -
ne są ba da nia dia gno stycz ne i  kon sul ta cje le kar skie. Po za świad cze -
nia mi zdro wot ny mi pa cjen ci otrzy mu ją wy ży wie nie oraz w ra zie po -
trze by bez płat ny trans port z miej sca za miesz ka nia do DDOM. 

Udzia łu w pro jek cie jest cał ko wi cie bez płat ny. Szcze gó ło we in for -
ma cje do stęp ne na stro nie in ter ne to wej: www. szpi tal. so sno wiec. 
pl/pro gra my -zdro wot ne/dzien ny -dom -opie ki -me dycz nej/. 

CO WARTO WIEDZIEĆ
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reklama
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W sprawie zamieszczenia reklamy 
skontaktuj się z naszym biurem:

reklama@kuriermiejski.com.pl
660 515 999 

reklama

So sno wiec roz po czy na II etap mo der ni za cji 
lamp oświe tle nia ulicz ne go. To kon ty nu acja za -
koń czo ne go we wrze śniu 2018 ro ku war te go 
pra wie 15 mln zł pro jek tu po le ga ją ce go na wy -
mia nie opraw oświe tle nia ulicz ne go. 

Miej sce wy słu żo nych opraw so do wych i rtę -
cio wych za ję ły lam py w tech no lo gii LED. 
W su mie mia sto wy mie ni ło 7694 opra wy. To 
by ło naj więk sze te go ty pu przed się wzię cie 
w Pol sce.  Te raz czas na dru gi, nie co szer szy 
etap mo der ni za cji, po nie waż in we sty cja obej -
mu je nie tyl ko wy mia nę sa mych punk tów 
świetl nych, ale rów nież słu pów oświe tle nia. 
W su mie wy mia ną ob ję tych bę dzie 6071 opraw 
i pra wie 1600 słu pów. Za kres prac obej mu je 

wy mia nę wraz z za bez pie cze niem i prze wo da -
mi za si la ją cy mi na no we opra wy ty pu LED 
oraz wy mia nę słu pów be to no wych na 665 sta -
lo wych oraz  907  alu mi nio wych ano do wa -
nych. To wła ści wie za koń czy mo der ni za cję 
miej skie go oświe tle nia, po nie waż mo der ni za -
cję przej dzie 13764 opraw, czy li 99 proc. miej -
skie go oświe tle nia. In we sty cja bę dzie re ali zo -
wa na do koń ca 2021 r. No we słu py wraz 
z opra wa mi po ja wią się m.in. wzdłuż so sno -
wiec kie go od cin ka DK 94, przy ul. Bra ci Mie -
ro szew skich, Ry dza Śmi głe go, Ko sza liń skiej 
wraz z osie dlem, al. Blach nic kie go. FBSerwis 
ma 6 mie się cy na opra co wa nie pro jek tu oraz 9 
na je go re ali za cję. KP

Drugi etap modernizacji
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Rozmowa z IWONĄ WOŹNIAK, dyrektorką Teatru Zagłębia

Z jakimi planami wkracza Teatr 
Zagłę bia w no wy rok? 
Dwie bar dzo waż ne pre mie ry 
przed na mi. Ra dek Rych cik 
roz po czął pró by 21 stycz -
na i bę dzie to „Ślub” Wi tol da 
Gom bro wi cza. Bar dzo się cie -
szy my, że Ra dek zgo dził się dla 
nas pra co wać. Cze ka my te raz 
z nie cier pli wo ścią, co się ze 
„Ślu bu” uro dzi. To wpraw dzie 
kla sy ka, ale – jak to zwy kle by -
wa – za wsze to też ja kiś ro dzaj 
eks pe ry men tu ar ty stycz ne go. 
Ko lej ną pro po zy cję przed sta wi -
my w ma ju. Rów nie gło śne, ale 
młod sze na zwi sko, czy li Ję drzej 
Pia skow ski zre ali zu je u nas 
„Da mę ka me lio wą”. Cho ciaż 
sztu ka skie ro wa na bę dzie 
do osób młod szych, to my ślę, 
że znaj dzie tak że uzna nie szer -
szej wi dow ni.  

Roz po czy na my tak że bar dzo 
du ży pro jekt, któ ry na zy wa my 
ro bo czo pro jek tem ślą sko -za -
głę biow skim. Z dy rek to rem 
Te atru Ślą skie go, Ro ber tem 
Ta lar czy kiem, po wie lo go dzin -
nych wspól nych dys ku sjach, 
po sta no wi li śmy po łą czyć mo -
stem nad Bry ni cą, dwa na sze 
te atry i dwa na sze świa ty, czy li 
Śląsk i Za głę bie. W na zwach 
na szych te atrów ma my „Śląsk” 
i „Za głę bie”, co prze cież zo bo -
wią zu je i sta no wi do bry punkt 
wyj ścia do roz mo wy. W koń cu 
to bar dzo cie ka we hi sto rycz nie 
i waż ne miej sce na ma pie Eu ro -
py, styk trzech mo carstw. 
Z jed nej stro ny mo że my wy ko -
rzy stać mnó stwo aneg dot, 
dow ci pów, funk cjo nu ją cych 
do dnia dzi siej sze go. Z dru giej 
stro ny chce my zbudować  dy -
stans, tro chę to ob śmiać, w ta -
kim po zy tyw nym zna cze niu, 
prze ła mać ste reo ty py, udo wad -
nia jąc jed no cze śnie, że mię dzy 
na mi pa nu je zgo da, har mo nia 
i zro zu mie nie oraz że po tra fi my 
się po łą czyć, m.in. przez dzia ła -
nia kul tu ral ne i jed na ko we spoj -
rze nie na wie le spraw. Naj waż -
niej szym ele men tem te go pro -
jek tu bę dą dwa spek ta kle, tzw. 
dyp tyk ślą sko -za głę biow ski. 
Pre mie ra pierw sza pla no wa -
na jest w Te atrze Za głę bia już 
w li sto pa dzie, a dru ga w Te -
atrze Ślą skim, praw do po dob nie 
wio sną przy szłe go ro ku. Roz -
po czy na my ten pro jekt 
od wspól ne go me czu pił kar -
skie go, bo chce my być obec ni 
w róż nych ob sza rach i ja ko te -
atr wyjść w sen sie do słow nym 
do lu dzi, po za ob ręb na szej sie -

dzi by. Re pre zen ta cja Te atru 
Za głę bia i mia sta So snow ca bę -
dzie na pew no sil na, a za gra my 
prze ciw ko dru ży nie Te atru Ślą -
skie go. W paź dzier ni ku or ga ni -
zu je my ra zem z Uni wer sy te tem 
Ślą skim i Uni wer sy te tem Ja -
giel loń skim wspól ną kon fe ren -
cję na uko wą, któ ra do ty czyć bę -
dzie za gad nie nia gra ni cy ja ko 
miej sca sty ku kul tur. Chce my 
o tym opo wie dzieć w róż nych 
aspek tach oraz w sze ro kim 
kon tek ście. Wstęp nie pla nu je -
my tak że, by na trzy na stu sta -
cjach tram wa ju li nii „15”, któ ry 
jeź dzi po mię dzy So snow cem 
a Ka to wi ca mi, po ja wi ły w się 
w for mie na gra ne go au dio bo -
oka opo wie ści o Za głę biu i Ślą -
sku. W pew nym mo men cie 
tra sy, kie dy znaj dzie my się 
na gra ni cy miast, zmie ni się nie 
tyl ko opo wieść, ale i ję zyk – z ję -
zy ka pol skie go przej dzie my 
na gwa rę ślą ską.  

 
Czy szykują się jakieś zmiany 
w zespole teatralnym?  
Ma my bar dzo wie lu chęt nych, 
zdol nych ak to rów, któ rzy chcą 
do łą czyć do ze spo łu Te atru Za -
głę bia. Od by wa my dzie siąt ki 

spo tkań, czy ta my CV kan dy da -
tów, za pra sza my na roz mo wy 
i oglą da my mło dych ak to rów 
i ak tor ki pod czas spek ta kli dy -
plo mo wych. Ostat nio do łą czy -
ły do nas dwie zna ko mi te ak -
tor ki – Mi ro sła wa Żak oraz Jo -
an na Po łeć, a tak że świet ny ak -
tor To masz Ko cuj. Żad nej re -
wo lu cji w ze spo le nie pla nu je -
my. 
  
Czy Teatr Zagłębia zmierza 
w kierunku teatru 
eksperymentalnego? 
Je ste śmy je dy ną in sty tu cją te -
atral ną w tym mie ście, więc po -
zwa la my so bie na no wa tor skie 
pro jek ty i eks pe ry ment, któ ry 
jest waż ny dla pro mo cji te go 
mia sta. Ta kie na zwi ska jak Ję -
drzej Pia skow ski czy Ra dek 
Rych cik otwie ra ją drzwi fe sti -
wa li w Pol sce i po za gra ni ca mi 
kra ju. Mu si my jed nak dbać 
o wszyst kich wi dzów, od tych 
naj młod szych po naj star szych. 
Zro bi li śmy więc „Po wi ta nie” 
– baj kę dla dzie ci od szó ste go 
mie sią ca do trzech lat i sku pia -
my się na two rze niu zróż ni co -
wa ne go re per tu aru, za spo ka ja -
ją ce go po trze by wszyst kich, 

któ rzy do nas przyj dą. Szu ka my 
zło te go środ ka. W stycz niu po -
wsta ła tak że Ra da Pro gra mo wa 
ja ko głos do rad czy dla władz te -
atru. Jej za da niem bę dzie 
wspie ra nie i opi nio wa nie dzia -
łań in sty tu cji, a tak że dba nie 
o wy so ki po ziom pro gra mo wy 
te atru. Za pro si li śmy róż no rod -
ne oso by ze świa ta kul tu ry i na -
uki. Prze wod ni czą cą zo sta ła re -
ży ser ka te atral na i sce no graf ka 
Ju sty na Ła gow ska. Śro do wi sko 
ar ty stycz ne re pre zen tu ją rów -
nież ak to rzy Jan Pe szek i Grze -
gorz Kwas oraz re ży ser Ru dolf 
Zio ło.  
 
Które spektakle Teatru Zagłębia 
cieszą się największą 
popularnością?  
Obec nie hi ta mi są „Opo wieść 
wi gi lij na” i „Przo dow ni cy mi ło -
ści. Re wia związ ko wo -ro bot ni -
cza” oraz na sze far sy. Dla nas 
każ dy z na szych spek ta kli jest 
istot ny. Na wet je śli ma my 
mniej szą licz bę wi dzów i choć 
mo że fi nan so wo tra ci my, gra -
my spek ta kle, któ re ma ją okre -
ślo ne za da nie – dla wi dza, któ ry 
po trze bu je roz mo wy, po le mi ki, 
in ne go gło su i spoj rze nia.  

Teatr staje się miejscem coraz 
bardziej interdyscyplinarnym 
i otwartym. Prowadzicie też liczne 
projekty edukacyjne… 
Oso bi ście za sko czył mnie pro -
wa dzo ny przez nas pro jekt „La -
bo ra to rium pe da go gi ki te atru”, 
a wła ści wie po pu lar ność, któ rą 
się cie szy. Re ali zo wa łam już ten 
pro jekt wcze śniej, ale w in nych 
mia stach mu sie li śmy się po sta -
rać, by przy cią gnąć chęt nych. 
W So snow cu na bór trwał… 
dwie go dzi ny. Ce lem te go pro -
jek tu jest roz wi ja nie umie jęt no -
ści w za kre sie sze ro ko po ję tej 
edu ka cji te atral nej. Za ję cia skie -
ro wa ne są do ar ty stów, pra cow -
ni ków te atrów, na uczy cie li 
i  ani ma to rów kul tu ry, któ -
rzy w swo jej dzia łal no ści za wo -
do wej pro wa dzą gru py te atral -
ne, zaj mu ją się edu ka cją 
w szko łach, te atrach, ośrod kach 
kul tu ry czy do mach po mo cy 
spo łecz nej. W  cza sie za jęć 
uczest ni cy ko rzy sta ją z me to dy 
im pro i tech nik dra mo wych, 
pi szą wła sne sce na riu sze, two -
rzą etiu dy i cho re ogra fie. Bar -
dzo cie ka wym pro jek tem pi lo -
ta żo wym są tak że kla sy part ner -
skie. Nasz te atr wkro czył 

do szkół i lek cja te atral na sta ła 
się czę ścią siat ki go dzin. Mó -
wiąc naj kró cej, trój ka na szych 
ak to rów, czy li Agniesz ka 
Okoń ska -Ba ła ga, Mi chał Ba -
ła ga i Krzysz tof Ko rze niow ski, 
pro wa dzą za ję cia w IX Li ceum 
Ogól no kształ cą cym i IV Li -
ceum im. S. Sta szi ca w So -
snow cu we dług wła snych au -
tor skich pro gra mów. Po nad to 
ucznio wie przy cho dzą do nas 
na pró by te atral ne, pre mie ry, są 
na szy mi wo lon ta riu sza mi i gra -
ją w te le dy skach pro mu ją cych 
te atr. Or ga ni zu je my też warsz -
ta ty in ter pre ta cyj ne do spek ta -
kli, spo tka nia dla na uczy cie li 
i na uczy cie lek, warsz ta ty ak tor -
skie. Chce my umoż li wiać na -
szym wi dzom obec ność w te -
atrze w róż no rod nych for -
mach.  
 
Jak ocenia Pani kondycję 
współczesnego teatru?  
Te atr pol ski jest w bar dzo do -
brej kon dy cji. W ca łym kra ju 
re ali zo wa ne są nie zwy kle róż -
no rod ne spek ta kle i pro jek ty. 
Te atry otwie ra ją się na wi dza, 
mię dzy in ny mi po przez wdra -
ża nie co raz bar dziej po pu lar -
nych ini cja tyw pe da go gicz no -
-te atral nych. Nie ste ty, za uwa -
żal na in ge ren cja po li ty ki w ży -
cie kul tu ral ne – któ ra zresz tą 
za wsze mia ła miej sce – nie koń -
czy się do brze. Uwa żam, że te -
atr po wi nien być miej scem de -
mo kra tycz nym, gdzie ma my 
swo bo dę wy po wie dzi i nie bo -
imy się mó wić za rów no o spra -
wach trud nych, bo le snych, jak 
i o spra wach lek kich. Wró cę 
jesz cze do So snow ca – w cią gu 
ostat nie go ro ku, ma my przy rost 
wi dzów o 13 pro cent. Przez 
pół to ra ro ku zro bi li śmy dzie sięć 
pre mier. Nie cho dzi o to, że by 
iść na re kord, ale my ślę, że ta ka 
by ła po trze ba te go miej sca. 
Obec nie pro po nu je my wie lo -
ob sa do we du że spek ta kle, 
w któ rych gra ca ły ze spół. Ma -
my bar dzo róż no rod ny re per tu -
ar, od ba jek dla dzie ci, przez 
sztu ki dla mło dzie ży, aż 
po spek ta kle dla do ro słych 
i osób star szych. Każ dy te atr 
mu si wy pra co wać wła sną mi sję. 
Nie ukry wam, że li czy my tak że 
na to, że uda nam się roz bu do -
wać te atr i zy ska my no wą, al ter -
na tyw ną sce nę. 
 
Dzię ku ję za roz mo wę.  
 
Roz ma wia ła: Syl wia Tu rzań ska 

Czas na inspirujące wyzwania
arc Teatr Zagłębia
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XXV edycja Memoriału im. Włodzimierza Mazura za nami. Jubileuszowa impreza zakończyła się wygraną 
czeskiej drużyny SFC Opava. 3. miejsce zajęły rezerwy Zagłębia.

Krzysz tof Po lacz kie wicz 
 
W sy tu acji, gdy pierw szy ze spół Za głę bia 
wy je chał na zgru po wa nie do Chor wa cji, 
ho no ru so sno wiec kie go klu bu bro ni ła 
dru ga dru ży na pro wa dzo na przez Łu ka -
sza Gaj dę. Mło dzi so sno wi cza nie wy gra li 
w swo jej gru pie dwa spo tka nia i zre mi so -
wa li 2:2 z Cze cha mi, ze spo le opar tym 
na IV-li go wych re zer wach eks tra kla so -
we go SFC Opa va. W spo tka niu o 3. lo -
ka tę Za głę bie II po ko na ło 6:2 Gór ni ka 
So sno wiec. – Je stem za do wo lo ny z trze -
cie go miej sca dru ży ny, ale szko da mi Ku -
by Kacz mar ka. Ku ba był jed nym z naj -
lep szych gra czy na szej dru ży ny, ale do -
znał po waż nej kon tu zji. Po ziom tur nie ju 
na pew no wy so ki, wi dać by ło, że wie lu 
gra czy wy stę pu je w ha li, zwłasz cza Cze -
si. Nie któ rzy gra ją w ama tor skich li gach 
ha lo wych. My na co dzień nie tre nu je my 
w ha li, więc nasz wy stęp oce niam po zy -
tyw nie – za zna cza Łu kasz Gaj da, tre ner 
dru giej dru ży ny Za głę bia. Na gro dy i pu -
cha ry naj lep szym za wod ni kom i dru ży -
nom wrę cza li m.in. Ar ka diusz Chę ciń ski, 
pre zy dent So snow ca, Le szek Ba czyń ski, 
pre zes ho no ro wy Za głę bia, Jó zef Grzą ba, 

pre zes Pod okrę gu So sno wiec ŚZPN 
i Mag da le na Ma zur, cór ka Wło dzi mie rza 
Ma zu ra. Czte ry naj lep sze dru ży ny otrzy -
ma ły pięk ne pu cha ry, z ko lei naj lep si za -
wod ni cy atrak cyj ne na gro dy rze czo we, 
m.in. ze gar ki fir my Bis set. Oprócz Mag -
da le ny Ma zur w ha li MOSiR-u po ja wił 

się tak że syn zmar łe go w 1988 ro ku zna -
ko mi te go na past ni ka Za głę bia i re pre -
zen tan ta Pol ski, Ma ciej. Je go syn, czy li 
wnu czek wiel kiej gwiaz dy Za głę bia, ma ły 
Fra nek otwo rzył zresz tą ofi cjal nie Me -
mo riał, po pi su jąc się pierw szym kop nię -
ciem pił ki.

Pięć medali wywalczyli sosnowieccy szermierze podczas 
mistrzostw Polski juniorów, które odbyły się w Warszawie. 
Cztery krążki przywieźli reprezentanci Zagłębiowskiego Klubu 
Szermierczego, a jeden medal dorzuciła ekipa TMS Zagłębie. 
 
Mi strzy nią Pol ski ju nio rów, już po raz trze ci z rzę du w tej ka te go -
rii wie ko wej, zo sta ła Zu zan na Cie ślar. Za wod nicz ka Za głę biow -
skie go Klu bu Szer mier cze go So sno wiec w fi na le za wo dów po ko -
na ła 15:11 Mał go rza tę Za wod niak z KKSz Ko nin. W ry wa li za cji 
in dy wi du al nej na po dium sta nę ła tak że sio stra Zu zan ny, Ju lia Cie -
ślar, któ ra się gnę ła po brą zo wy me dal. Sio stry Cie ślar wraz Ka li ną 
Kor del oraz Ame lią Sa ła tą wy wal czy ły tak że zło ty me dal w ry wa -
li za cji dru ży no wej. Na po dium upla so wa ła się tak że eki pa TMS 
Za głę bia w skła dzie: Zu zan na Len kie wicz, Pau li na Po ra da, Zu -
zan na Po ra da oraz Klau dia Ko zieł. W pół fi na le eki pa TMS ule gła 
ZKSz So sno wiec 33:45, ale po je dy nek o brąz roz strzy gnę ła już 
na swo ją ko rzyść. Dwa ko lej ne me da le do rzu ci li re pre zen tan ci 
ZKSz w ry wa li za cji męż czyzn. W tur nie ju in dy wi du al nym brąz 
wy wal czył Piotr So sul ski, któ ry wraz z Oska rem Pelińskim i Ro -
ber tem Ziom kiem się gnął tak że po brąz w ry wa li za cji dru żyn. KP

Szermierze na piątkę

Już po raz trze ci naj lep si so sno wiec cy spor tow cy zo sta li uho no ro wa -
ni pod czas Ga li Spor tu, któ ra od by ła się w ha li przy ul. Bra ci Mie -
ro szew skich. Spor tow cem 2019 ro ku uzna no pły wa ka Ar tu ra Pió -
ro, Na dzie ją Ro ku wy bra no lek ko atlet kę Mi le nę Py kę, Tre ne rem 
Ro ku zo stał To masz Do mi nik (szer mier ka), Dru ży ną Ro ku Za głę -
biow ski Klub Szer mier czy, a An dże li ka Wą tor (szer mier ka) wy gra ła 
w ple bi scy cie in ter nau tów na Naj po pu lar niej sze go Spor tow ca Ro -
ku. Wszyst kim lau re atom ser decz nie gra tu lu je my! KP

Najlepsi sportowcy 
nagrodzeni 

Pamiętajmy o Włodku 
Sport

Pierwsze kopnięcie piłki inaugurujące jubileuszowy memoriał im. Włodzimierza Mazura zaliczył wnuk 
sosnowieckiej legendy, Franek. 

Quiero/www.zaglebie.eu
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Muzeum Medycyny i Farmacji
Funkcjonuje w ramach struktur Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uroczyste otwarcie odbyło się 12 grudnia 2018 roku. Przecięcia wstęgi dokonali: 
Jego Magnificencja rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Jest jednym z pięciu działających na terenie Sosnowca muzeów.

Po cząt ki Mu zeum się ga ją ro ku 2008, kie dy 
to pod ku ra te lą prof. K. Ol czyk za wią za ła 
się gru pa ini cja tyw na ma ją ca na ce lu zor ga -
ni zo wa nie pla ców ki. Ru szy ły po szu ki wa nia 
eks po na tów, roz pusz czo no wi ci po śród le -
ka rzy, per so ne lu me dycz ne go, far ma ceu tów 
oraz pa sjo na tów hi sto rii me dy cy ny. Z cza -
sem przy stą pio no do prac pro jek to wych 
zwią za nych z ada pta cją wnętrz jed ne go 
z so sno wiec kich aka de mi ków SUM. W ich 
efek cie po wsta ło osiem sal eks po zy cyj nych, 
dwie sa le se mi na ryj ne, stre fa wej ścio wa oraz 
część ad mi ni stra cyj na. 

Po śród eks po na tów zgro ma dzo nych 
w Mu zeum znaj dzie my set ki in te re su ją cych 
przed mio tów ze świa ta nie gdy siej szej me -
dy cy ny i far ma cji. Naj star szym z nich jest 
po cho dzą cy z 1848 ro ku re cep ta riusz szpi -
ta la w Cie szy nie. Szcze gól ne emo cje wzbu -
dza ją za in sce ni zo wa ne w bar dzo re ali stycz -
ny spo sób sa le ope ra cyj ne z cza -
sów XVIII stu le cia oraz z lat 60. wie ku 
ubie głe go. Wi dok nie któ rych na rzę dzi na -
pa wa gro zą oraz po wo du je de li kat ny ucisk 
w oko li cach gar dła. Spo ra część tych nie co 
prze ra ża ją cych, ale ra tu ją cych ży cie ar te fak -
tów, po cho dzi z Mu zeum Chi rur gii dzia ła -
ją ce go nie gdyś przy Ślą skim Szpi ta lu Reu -
ma to lo gicz nym w Ustro niu – zo sta ły one 
prze ka za ne przez dr. n. med. Ry szar da Wą -
si ka. Wśród wie lu osób za an ga żo wa nych 
w two rze nie mu ze al nej eks po zy cji chciał -
bym wy mie nić rów nież zna ne go z pa sji 
do hi sto rii me dy cy ny za głę biow skie go kar -
dio lo ga Emi lia na Ko co ta. Po śród se tek eks -
po na tów mo ją uwa gę zwró ci ły spe cjal ne, 
po zła ca ne na rzę dzia ge nial ne go chi rur ga 
prof. dr hab. n. med. Wik to ra Bros sa, któ ry 
ja ko pierw szy w Pol sce prze pro wa dził ope -
ra cję na otwar tym ser cu (1958 r.) oraz ja ko 
pierw szy w Pol sce do ko nał uda ne go prze -
szcze pu ner ki od ży we go daw cy (1966 r.). 

So sno wiec kie Mu zeum Me dy cy ny i Fa -
ra ma cji na le ży do tych punk tów, któ re go -
rą co po le cam wpi sać na li stę miejsc 
do zwie dze nia. Po byt tu taj jest jak wy pra wa 
w cza sie po przez kra inę le ka rzy i ap te ka rzy, 
po przez kra inę ro dem z cza sów, gdy na te -
re nie Za głę bia swą prak ty kę pro wa dził 
dok tor Alek san der Wi de ra – pier wo wzór 
po sta ci dr Ju dy ma z „Lu dzi bez dom nych” 
Ste fa na Że rom skie go. Jest to rów nież kra -
ina ze wspo mnień nas – pa cjen tów, dla któ -
rych wszyst kie te me dy ka men ty, na rzę dzia 

i urzą dze nia zo sta ły wy my ślo ne, wy pro du -
ko wa ne i za sto so wa ne. Dzię ki fa cho wej 
wie dzy ich twór ców i użyt kow ni ków ra to -
wa ły na sze ży cie i zdro wie, po ma ga ły 
przyjść na ten świat, uśmie rza ły ból 
i zmniej sza ły cier pie nie. 

 
Tekst i zdjęcia: Ar tur Pta siń ski  
Cen trum In for ma cji Miej skiej

Sala operacyjna rodem z lat 60. Pacjent został poddany narkozie, dzieki czemu zespół medyczny w ciszy i spokoju może skupić się na wykonaniu 
zadania polegajacego na zaopatrzeniu złamania kości udowej. 

Czasy, gdy w aptekach wiekszość leków wykonywano własnym sumptem, przeminęły już 
bezpowrotnie. W prezentowanej na zdjęciu rekonstrukcji apteki z lat 50. stanowiły one jeszcze 
sporą część oferowanych medykamentów.

Niestety, ta pacjentka nie mogła liczyć na znieczulenie podczas zabiegu 
amputacji ręki. W XVIII stuleciu nie przejmowano się również kwestiami 
związanymi z higieną, należytym oświetleniem oraz odpowiednim 
ubiorem medyków.

Płuco-Serce (model z 1972 r.) służyło do utrzymywania krążenia krwi 
w organizmie pacjenta. Prace nad tym urządzeniem rozpoczęto 
w roku 1967, w Zakładzie Doświadczalnym Elektroniki i Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki Śląskiej. 

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję pracownikowi 
Muzeum – pani mgr Małgorzacie Stępień.

INFORMACJE

Muzeum znajduje się w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30 (wejście od strony ul. Ceglanej). 
Czynne jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 13.00 do 19.00 oraz we wtorki i czwartki 
od 9.00 do 15.00.  
Ceny biletów: normalny – 10 zł, ulgowy – 6 zł. W przypadku grup zorganizowanych  
ceny są odpowiednio niższe o 1 zł. Szczegółowe informacje na temat zwiedzania można 
znaleźć na stronie internetowej; muzeum. sum. edu. pl lub pod nr tel.:  32 364-13-85.
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50 i 60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Zenona i Aleksander Błautowie 
Genowefa i Henryk Cembrzyńscy 
Ewa i Ireneusz Ferczykowscy 
Emilia i Włodzimierz Gałkowie 
Teresa i Jan Golańscy 
Zyta i Włodzimierz Gradzi 
Wacława i Bogumił Kaźmierczakowie 
Grażyna i Andrzej Kowalikowie 
Teofila i Marian Kramarczykowie 
Regina i Witold Kucowie 
Maria i Jan Kusiowie 
Zofia i Mieczysław Wojdyłowie 
Zofia i Michał Bobrowscy 
Henryka i Zygmunt Bochenkowie 
Kazimiera i Marian Matyskowie

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Regina i Bogdan Bartosikowie 
Danuta i Adam Bartuszkowie 
Stefania i Krzysztof Brożkowie 
Elżbieta i Józef Brożkowie 
Anita i Wojciech Bujakowie 
Halina i Kazimierz Ciosowie 
Janina i Andrzej Ćmielowie 
Teresa i Marek Czarnikowie 
Joanna i Klemens Duchowie 
Elżbieta i Janusz Fajerowie 
Bogusława i Zbigniew Gałązkowie 
Elżbieta i Jan Górowie 
Barbara i Karol Grzegorzycowie 
Małgorzata i Stanisław Janiccy 
Barbara i Wiesław Janiccy 
Halina i Henryk Kaletowie 
Halina i Jerzy Kokoszkowie 
Halina i Ryszard Kułagowscy

50-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Genowefa i Jan Kudelowie 
Halina i Antoni Kuźnikowie 
Halina i Stanisław Labochowie 
Urszula i Henryk Lisowscy 
Anna i Aleksander Łomniccy 
Gabriela i Andrzej Maciołowie 
Irena i Józef Madejowie 
Krystyna i Jerzy Mroczkowie 
Grażyna i Witold Musialikowie 
Elżbieta i Ryszard Nosalowie 
Krystyna i Mieczysław Nowakowie 
Irena i Krzysztof Niedbalscy 
Lucyna i Stanisław Obroślakowie 
Elżbieta i Zygmunt Olszewscy 
Jolanta i Lech Papajowie 
Wiesława i Andrzej Pajdowie 
Elżbieta i Zdzisław Paszczelowie  
 
60-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: 
Helena i Czesław Olszewscy

Uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyły się 28 października oraz 9 grudnia 2019 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu. W imieniu Prezydenta RP 
medale wręczyli Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, Arkadiusz Trzuskowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu, Maciej Maziarz, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Barbara Tkacz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oprawę artystyczną jubileuszu przygotowała Ewa Kopczyńska, aktorka 
Teatru Zagłębia.

Świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego
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Poziomo: 1 – roślina na olej, 5 – majówka poza miastem,  
8 – budynek w wiejskiej zagrodzie, 9 – łopocze na maszcie 
statku, 10 – ma dwie lewe ręce, 11 – wielbiciel,  
12 – bezsilność, 14 – izolacyjne tworzywo sztuczne,  
16 – środek Ziemi, 17 – wrażliwy na piękno, 19 – z niego 
pszczoły robią miód, 21 – włoskie miasto, siedziba 
Juventusu, 22 – rybie jajeczka, 25 – poziom do 300 m n.p.m., 
28 – niejedna w gitarze, 29 – dawna broń na bełty,  
30 – kłująca roślina, 32 – kapuśniaczek lub ulewa, 34 – stolica 
Grecji, 35 – substancja w bombach zapalających,  
36 – kwaśny na zupę, 37 – tkanina na wsypy, 38 – wafel,  
39 – dziewczynka z Krainy Czarów. 
 
Pionowo: 1 – paciorki do modlitwy, 2 – król Troi,  
3 – wieczorny posiłek, 4 – na końcu dziewczęcych 
warkoczy, 5 – świątynia mająca służyć kultowi wszystkich 
bóstw Olimpu, 6 – życiowe motto, 7 – objętość,  
np. budynku, 13 – … pentliczek, 15 – tam spiszesz 
testament, 18 – 12 sztuk, 20 – państwo z piramidami,  
23 – wąż z rodziny dusicieli, 24 – nieduży staw, 26 – tkanina 
z meszkiem, 27 – kompleks bloków, 28 – znęca się nad 
innymi, 31 – tam pracują aktorzy, 33 – czarnomorski kurort. 

Rozwiązanie krzyżówki nr 1/2020, AGNIESZKA OLSZANOWSKA – WIANEK Z LAURU  
Ze zwycięzcami w celu odbioru nagrody skontaktujemy się telefonicznie.  
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie z podaniem imienia i numeru telefonu. 

KUPON 
krzyżówka nr  2/2020

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 

Zaginione arabskie księżniczki  
(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 

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. 

6 lutego – Ostatnia Góra 
13 lutego – (Nie)znajomi 
20 lutego – Ikar. Legenda Mietka Kosza 
27 lutego – Piłsudski

 NAGRODY UFUNDOWAŁO WYDAWNICTWO PRÓSZYŃSKI I S-KA.

Ella Carey 

Po latach w Paryżu  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Cat dziedziczy paryskie mieszkanie, które nie było 
otwierane od 70 lat. Dziewczyna chce się 
dowiedzieć, dlaczego trafiło akurat do niej, 
a pomaga jej w tym wnuk dawnej właścicielki. 
„Po latach w Paryżu” prowadzi czytelnika przez 

Francję, od uroków stolicy, przez rozkoszne 
klimaty Prowansji, tamtejsze miasteczka 
i winnice. 
 
Data wydania: 25.02.2020

Aidah Samphani, Lamyai Voizzi 

Wege słodkości  
(Wyd. Prószyński i Ska)

Bez śladu glutenu, bez grama laktozy i bez 
niezdrowego cukru! A – co najważniejsze – również 
bez pieczenia! Przedstawione w tej książce ciasta 
i desery to zastrzyk energii i gwarancja świetnego 
samopoczucia. Szybkie do przygotowania stanowią 

idealną propozycję dla wszystkich zabieganych, 
dbających o formę  i zdrowie łasuchów, są też 
źródłem cennych witamin i minerałów. 
 
Data wydania: 20.02.2020

Jak się żyje w złotej klatce? Jaka jest cena wolności? To 
historia księżniczek, które decyzją swoich ojców, braci 
i mężów, czyli najbogatszych mężczyzn świata, zostały 
skazane na to, by świat o nich zapomniał. Jak to 

możliwe, że w XXI wieku kobiety giną bez śladu i nikt 
ich nie szuka? Czy kobieta może powiedzieć „nie”? 
 
Data wydania: 11.02.2020

Kultura

„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. 

Kulturalne czwartki  
w kinie „Helios” 
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Czy warto być świętoszkiem?Koncert wiedeński

Życie czekać nie będzie… 

HOROSKOP
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) – Dobra 
passa trwa. Korzystaj z okazji i spróbuj 
w tym momencie wyciągnąć z życia, 
ile się da. Nie będziesz niczego 

żałował, a wiele okazji więcej się nie 
powtórzy. Nie jest to jedynie dobry moment 
na szukanie nowego uczucia, gdyż możesz nie 
zauważyć wad drugiej osoby. 

WODNIK (20.01. – 18.02.) – Korzystaj 
z karnawału: baw się, śpiewaj i tańcz! 
To właśnie w życiu przynosi Ci 
najwięcej radości – dlaczego więc 

miałabyś z tego rezygnować? 
Nabierzesz dużo dobrej energii i chęci do działania 
na cały rok. Pod koniec miesiąca czeka Cię miła 
odmiana od codzienności.  

RYBY (19.02. – 20.03.) – Z początkiem 
miesiąca wpadniesz w małe kłopoty 
w pracy. Jeśli szybko naprawisz swój 
błąd, nie powinno się to jednak źle 

skończyć. Postaraj się więcej 
odpoczywać. Jesteś przemęczony i Twoje 

działania są nieprzemyślane. Pomyśl o kilku dniach 
urlopu, najlepiej poza domem.  

BARAN (21.03. – 19.04.) – Nowa miłość 
rozkwita w pełni. Dawno nie czułaś się 
tak spokojnie, przy drugiej osobie. 
Pomyśl, czy nie warto byłoby spędzić 

ze sobą reszty życia. Jeśli czujesz, że 
czegoś chcesz, nie odmawiaj tego sobie. Co 

jeśli taka szansa drugi raz się nie trafi? 

BYK (20.04. – 22.05.) – Wreszcie 
gwiazdy przyniosą Ci trochę 
szczęścia, co sprawi, że od razu 
poczujesz więcej sił do działania. Bądź 

zdecydowana i odważna. W miłości 
lekkie zawirowania, które zakończą się lepiej niż 
myślisz.  

BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Nie bądź 
obojętny na los innych, nigdy nie 
wiadomo, kiedy to Ty będziesz 
w potrzebie. Pamiętaj, że dobro wraca, 

nawet podwójnie. Bliźnięta 
w związkach może czekać mały kryzys. Wysłuchaj co 
druga osoba, ma Ci dopowiedzenia, a być może 
wszystko uda Wam się wyjaśnić. 

RAK (22.06. – 22.07.) – Problemy 
w związku unormują się, ale pamiętaj, 
że o związek trzeba dbać. Jeśli nie 
będziesz go odpowiednio 

pielęgnować, uczucie może 
bezpowrotnie wygasnąć. Pomyśl o sobie, 

ale tym razem o swoim duchu nie o ciele. Może 
dodatkowy kurs sprawi, że nabierzesz więcej 
pewności siebie. 

LEW (23.07. – 23.08.) – Niestety, los 
nie szykuje dla Ciebie nic dobrego. 
Musisz znaleźć w sobie dużo siły, 
cierpliwości i chęci do działania, aby 

chociaż trochę go odmienić. Nie rób 
teraz niczego na siłę, bo takie działania nie 
przyniosą nic dobrego.  

PANNA (24.08. – 22.09.) – Pogoda 
za oknem nie sprzyja spacerom, 
można zatem uporządkować 
domową przestrzeń. W czystym 

wnętrzu o wiele łatwiej snuć plany 
na przyszłość, m.in. dotyczące wakacji. Pod koniec 
miesiąca otrzymasz dziwną propozycję. Zastanów 
się dwa razy, zanim podejmiesz ostateczną decyzję.  

WAGA (23.09. – 22.10.) – Spróbuj 
mniej narzekać, a więcej działać. 
Kiedy zobaczysz efekty swojej pracy 
nabierzesz od razu więcej chęci 

do życia. Zacznij od swojego zdrowia. 
Jeśli o nie odpowiednio nie zadbasz, popsuje Ci 
wszystkie plany.  

SKORPION (23.10. –21.11) 
– Zdrowotnie wracasz powoli 
do formy. Pamiętaj, by dbać o siebie, 
aby drugi raz nie powtórzyły się Twoje 

ostatnie problemy. Spróbuj więcej 
czasu spędzać z ludźmi. Przyniesie Ci to 

dużo motywacji do dalszych działań, a plany 
przecież masz ambitne. 

STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Luty 
będzie dla Ciebie czasem wielkiego 
awansu. Postaraj się jednak, by nie 
uderzył Ci on zbyt mocno do głowy, 

w przeciwnym razie możesz stracić 
kilkoro przyjaciół. Pomyśl 

nad zorganizowaniem rodzinnego wyjazdu. Kilka 
dni za miastem wszystkim przyniesie wam dużo 
energii.  

reklama

TEATR  
luty  2020

01, sb, godz. 18.00 Pomoc domowa 
02, nd, godz. 11.00 Powitanie 
02, nd,  godz. 18.00 Pomoc domowa 
04, wt, godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza 
05, śr, godz. 10.00 Ania z Zielonego Wzgórza 
06, cz, godz. 19.00 Horror szał  
07, pt, godz. 19.00 Horror szał 
09, nd, godz. 18.00 Okno na parlament 
09, nd, godz. 18.00 Okno na parlament 
11, wt, godz. 10.00 Tango 
12, śr, godz. 10.00 Tango 
13, cz, godz. 10.00 Tango 
13, cz, godz. 17.00 Tango 
14, pt, godz. 19.00 Pomoc domowa 
15, sb, godz. 18.00 Boeing, Boeing 
16, nd, godz. 18.00 Boeing, Boeing 
17, pn, godz. 19:00 Przycisk 

18, wt, godz. 10.00 Zemsta 
19, śr, godz. 10.00 Zemsta 
20, cz, godz. 19.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza  
21, pt, godz. 19.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza 
22, sob, godz. 18.00 Przodownicy miłości.  
Rewia związkoworobotnicza 
23, nd, godz. 18.00 Przodownicy miłości.  
robotnicza 
25, wt, godz. 10.00 Nowa księga dżungli 
26, śr, godz. 10.00 Nowa księga dżungli 
27, cz, godz. 10.00 Nowa księga dżungli 
27, cz, godz. 19.00 Tartuffe 
28, pt, godz. 10.00 Tartuffe 
28, pt, godz. 19.00 Tartuffe 
29, sb, godz. 18.00 Dead Girls Wanted

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 2 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 spektakl, 
zatytułowany „Przodownicy miłości. Rewia 
związkowo-robotnicza” w dniu 20 lutego 
o godz. 19.00 i jedno podwójne 
zaproszenie na spektakl „Tartuffe” 
w dniu 27 lutego o godz. 19.00.

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. 

ZAPROSZENIE

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne 
zaproszenie na koncert w Chorzowie, do odebrania w redakcji. 

„Tartuffe” to jedna z najgłośniejszych 
sztuk Moliera, która ponownie  
zostanie wystawiona na deskach  
Teatru Zagłębia.  
 
Swo ją po pu lar ność za wdzię cza nie tyl ko 
wa lo rom ar ty stycz nym, ale tak że skan da -
lo wi, ja ki wy wo ła ło w XVII-wiecz nej 
Fran cji wy kpie nie hi po kry zji re li gij nej. 

Mo lier stwo rzył po stać Tar tuf fe’a, któ ry 
dla osią gnię cia wła snych ko rzy ści, wy ko -
rzy stu je Or go na i je go ro dzi nę, uda jąc 
przy tym oso bę wiel ce re li gij ną i po boż ną. 
Osta tecz ne zde ma sko wa nie hi po kry zji 

Tar tuf fe’a jest po wszech nie uwa ża ne 
za jed ną z naj do sko nal szych scen w hi sto -
rii te atru. Po mi mo upły wu lat… sztu ka ni 
stra ci ła na ak tu al no ści. Gra ją m.in. 
Agniesz ka Ba ła ga -Okoń ska, Ry szar da 
Bie lic ka -Ce liń ska, Mi chał Ba ła ga, Zbi -
gniew Le ra czyk, Ewa Kop czyń ska i Grze -
gorz Kwas. Spek takl wy re ży se ro wał Ru -
dolf Zio ło, sce no gra fię przy go to wał An -
drzej Wit kow ski. Za mu zy kę od po wia da 
Ma riusz Nen ko, a za ruch sce nicz ny Na -
ta lia Din ges. Spek takl moż na zo ba czyć 
w dniu 27 lu te go o godz. 19.00 i 28 lu te -
go o godz. 10.00 i 19.00. ST 

„Last mi nu te” to naj now szy 
pro gram ka ba re tu Jur ki, któ -
ry już 21 lu te go bę dzie moż -
na oce nić w Sa li Wi do wi -
sko wo – Kon cer to wej „Mu -
za”. Jak twier dzą twór cy: 
„Ży je my w bie gu, na huś -
taw ce, na kra wę dzi, na kre -
dyt, wszyst ko od kła da my 
na ostat nią chwi lę al bo krę ci -
my się w kół ko jak bą ki 
na plec kach i nie mo że my 
ru szyć z miej sca. A ży cie nie 
bę dzie na nas cze kać, a ma -
rze nia sa me się nie speł nią. 
Nie cze kaj my do ostat niej 
chwi li, me tro nom nie śpi... 
tik tak tik tak tik tak...”. Ka -
ba ret JURKI  po cho dzi 
z Zie lo nej Gó ry.  Ist nie je 
od 1994 r., a ze spół two -

rzą: Agniesz ka Ma ryl ka Li -
twin,  Woj tek Ka miń -
ski, Prze my sław Sa sza Żej -
mo, Ma rek Li twin. Do sko -
na le po tra fią na wią zać kon -

takt z pu blicz no ścią. Są dy -
na micz ni, ba wią i po tra fią 
im pro wi zo wać. Ka ba ret roz -
pocz nie się o godz. 18.00. Bi -
le ty są w ce nie 35 i 45 zł. ST

Naj więk sze prze bo je Jo han na Straus sa oraz naj pięk niej sze arie i du -
ety z ope re tek wie deń skich wy ko na ją wy bit ni so li ści pol skich scen 
mu zycz nych już 3 kwiet nia 2019 r. w Cho rzow skim Cen trum Kul -
tu ry. Tej ga li nie moż na prze ga pić, po nie waż na sce nie po ja wią się 
lau re aci mię dzy na ro do wych kon kur sów mu zycz nych, wir tu ozi 
skrzy piec, for te pia nu, wspa nia li so li ści pol skiej es tra dy. Za brzmią 
naj więk sze 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 ta kich jak „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 roz po czy -
na się o godz. 18.30. Bi le ty są w ce nie 80 zł. SK

Obłuda i hipokryzja Tartuffe'a zostaną zdemaskowane na scenie Teatru Zagłębia. 

Kultura

M
aciej Stobierski

Kabaret Jurki wystąpi w „Muzie”. 

arc

Rockowo i sentymentalnie 
w „Muzie” 
Jed na z naj bar dziej zna nych wo ka li stek roc ko wych, pio sen kar -
ka roc ko wa, kom po zy tor ka, au tor ka tek stów pio se nek i pro du cent -
ka, czy li Ka ta rzy na Ko wal ska, już 1 mar ca wy stą pi w Sa li Wi do -
wi sko wo -Kon cer to wej „Mu za”. Ma na swo im kon cie wie le płyt 
i pre sti żo wych na gród, a jej mu zy ka do dnia dzi siej sze go wzbu dza 
wie le emo cji. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -
nie 69 i 79 zł. Bi le ty są do stęp ne on li ne na stro nie: www.kie pu -
ra.pl, w ka sie Sa li Wi do wi sko wo – Kon cer to wej „Mu za” oraz 
w ka sie Ener ge tycz ne go Cen trum Kul tu ry. ST 




