Trzy nowe poradnie zostały otwarte w Szpitalu
Miejskim w Sosnowcu. Poradnia Medycyny
Pracy, Poradnia Logopedyczna oraz Poradnia
Geriatryczna znajdują się w Przychodni
„Zagórze”przy ul. Szpitalnej 1. Pacjenci mogą
liczyć na szeroki zakres usług, profesjonalną
opiekę oraz wysoki standard badań
i konsultacji.
str. 4

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych już działa
w Urzędzie Miejskim. Profil zaufany to bezpłatna metoda
potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji. Profil zaufany działa
podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która
ten profil wykorzystuje. Obywatel może załatwić
wybrane sprawy urzędowe drogą elektroniczną, bez
konieczności wychodzenia z domu.
str. 8
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Odwieczni rywale Zagłębia Sosnowiec pokonani!
Piłkarze rozgromili zawodników GKS Katowice,
następnie w pięknym stylu odnieśli zwycięstwo
w 1/16 finału Pucharu Polski nad Górnikiem
Zabrze i tym samym zapewnili sobie awans
do 1/8 finału. Zatopili także Arkę Gdynia,
udowadniając, że awans do I ligi nie był
przypadkowy.
str. 15
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Ponad 70 restauracji, kawiarni i pubów
z całego Sosnowca oraz Będzina, Czeladzi,
Dąbrowy Górniczej iWojkowic bierze udział
w akcji„Zagłębie za pół ceny”. W tym roku
akcja zyskała większy rozmach. To już nie
tylko Sosnowiec, ale„Zagłębie za pół ceny”.
Przedsiębiorcy obniżają ceny o 50 procent
na wybrane produkty lub usługi.
Restauratorzy przedstawią mieszkańcom
swoją promocyjną ofertę gastronomiczną
już 5 i 6 września. Zapraszamy!
Patrz plakat str. 5
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Zagłębiowski Park Sportowy powstanie na terenach przy Górce Środulskiej

Czas na stadion!
Sosnowiec przygotowuje się do największej inwestycji sportowej w historii miasta, czyli budowy kompleksu sportowego na terenach przy Górce Środulskiej.
Właśnie ruszył konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla Zagłębiowskiego Parku Sportowego, na który składać się będą
stadion, hala oraz lodowisko. Przeprowadzi go Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP z Katowic.
arc UM w Sosnowcu

dokumentacji
projektowej
na „Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu” z ter minem
zakończenia w 2016 roku wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Krzysztof Polaczkiewicz

W skład Parku Sportowego, który ma powstać na terenach
przy Górce Środulskiej, wejdą:
stadion piłkarski o pojemności 12 tysięcy widzów z możliwością rozbudowy do 15 tysięcy, hala spor towa o pojemności 3 tysięcy widzów, lodowisko
z jedną taflą o pojemności do 2,5
tysiąca widzów. – Zakładamy, że
na budowę obiektów wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem przeznaczymy 150 milionów złotych. Zanim obiekty powstaną, chcemy stworzyć
Gminny Zespół Konsultacyjny,
w skład którego wejdą przedstawiciele policji, straży pożarnej,
a także mieszkańcy – podkreśla
Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca. Termin zakończenia
konkursu i wybór najlepszej pracy konkursowej nastąpi do 15
grudnia tego roku. Autor najlepszej pracy będzie wykonawcą
reklama

Budowa parku sportowego
będzie kosztować
około 150 mln zł.
– Zgodnie z naszymi wyliczeniami zakładamy, że pierwsza łopata zostanie wbita w 2017 roku – dodaje prezydent, który jednocześnie zapewnił mieszkańców,
że powstanie obiektów sportowych nie oznacza likwidacji terenów zielonych. – Stadion nie
oznacza, że zabierzemy mieszkańcom tereny zielone, że postawimy coś kosztem czegoś. Park
na tym nie ucierpi – uspokaja prezydent. – Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chcemy
być postrzegani. Nie może być
reklama
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tak, że dwustutysięczne miasto
nie może zaprosić wielkiej
gwiazdy na koncert, bo po prostu
nie ma gdzie zorganizować koncertu. Stadion, hala to nie tylko
mecze – podkreśla prezydent
Chęciński.
Jednym z założeń powstania
Parku Sportowego jest także
utworzenie Izby Pamięci Zagłębiowskiego Sportu.
Inwestycje w Zagłębiowski
Park Spor towy nie oznaczają,
że władze miasta skreślają
obiekty przy Kresowej. –
Wręcz przeciwnie. Obiektów
przy Kresowej już zazdrości
nam wiele klubów w całej Polsce. Mamy nowoczesne boiska
treningowe, płytę ze sztuczną
nawierzchnią, a w planach balon, pod którym będzie można grać i trenować zimą oraz
boisko do beach soccera. To ma
być baza treningowa z prawdziwego zdarzenia – podkreśla
prezydent Sosnowca.

MIASTO
Ruszyła przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Pogoni i w Klimontowie

Lepsza jakość wody już za rok
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Pogoni rozpoczęła się w lipcu od prac na ulicach Nowopogońskiej, Floriańskiej i Wodnej. Koszt prac, które obejmą
w sumie 21 ulic, to około 15 mln 400 tysięcy złotych. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic.
arc UM w Sosnowcuarc UM

– Najstarsze sieci wodociągowe w tej
dzielnicy pochodzą z lat trzydziestych
dwudziestego wieku i coraz trudniej
utrzymać je w dobrym stanie, a to się
odbija na jakości dostarczanej wody.
Po zakończeniu prac mieszkańcy mogą
liczyć na lepszą jakość wody i większą
niezawodność dostawy – zapewnia
Magdalena Pochwalska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Sosnowcu.
W sumie na wszystkich drogach wykonawca ułoży ponad cztery kilometry
nowego asfaltu. – Zakres prac na poszczególnych ulicach jest uzależniony
od tego, co się pod nimi znajduje. W tych
obszarach będziemy starali się również
remontować chodniki – mówi Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca.
Najtrudniejsze roboty czekają wykonawcę w rejonie placu Kościuszki. – W tym miejscu firma wykona prawie 50-metrowy przewiert pod nasypem
kolejowym linii, łączącej Sosnowiec i cały
region z Warszawą bez wprowadzania
utrudnień dla ruchu pociągów – przyznaje
Krzysztof Baczewski, inspektor RPWiK.
Projektem zostały objęte ulice: Będzińska, Szpaków, Rybna, Poprzeczna,

Intensywne prace, które trwają w dwóch dzielnicach, będą kosztować ok. 22 mln zł.

Hanna Michta

Tramwaje powróciły do centrum miasta

Prace w centrum Sosnowca trwały przez kilka tygodni, ale
te najważniejsze udało się zakończyć przed rozpoczęciem
roku szkolnego.
Ruch tramwajów w centrum miasta, przerwany na czas prowadzenia prac infrastrukturalnych, został już przywrócony wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.
Kierowcy musieli uzbroić się
w cierpliwość, podobnie jak i pasażerowie. – Są korki i miasto jest

rozkopane, ale prace posuwają się
do przodu, co obserwuję każdego
dnia. Trzeba było kilka minut doliczyć na dojazd do pracy i powrót
do domu, ale najważniejsze, że są
realizowane inwestycje i są na nie
pieniądze – przyznaje Piotr Stańczyk z Sosnowca. Pasażerowie

także wykazali wyrozumiałość. – Były utrudnienia, ale potem będą dobre połączenia i nowoczesne tramwaje. Trzeba to
zrozumieć. Najważniejsze, że komunikacja została uruchomiona w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i uczniowie swobodnie się
przemieszczają – uważa Anna Młynarska.
Bardzo intensywne prace trwały na ul. Piłsudskiego, Sobieskiego, 3 Maja oraz na skrzyżowaniu
ul. Małachowskiego z ul. 3 Maja
i na rondzie im. Gierka. Chociaż
prace torowe już się zakończyły, to
wykonawcy kontynuować będą
roboty w zakresie drogowym,
a także na części platform przystankowych. Przez pierwsze trzy
tygodnie września, przystanek Sosnowiec Dęblińska nie będzie obsługiwany, a przystanek Sosnowiec Wspólna będzie tymczasowo
przesunięty o około 100 metrów
w kierunku ul. Kościelnej. Wznowiony jednak został ruch tramwajowy w centrum miasta i doszło
do zmian w jego organizacji.
Tramwaje linii nr 15 kursują
reklama

KURIER MIEJSKI
Adres redakcji: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11 (wejście od ul. Warszawskiej)
tel. 32 733 22 99, 600 676 194
Redaktor Naczelny: Hanna Michta
Sekretarz Redakcji: Sylwia Gaim
Reklama: Beata Dudek, tel. 660 515 999 - reklama@kuriermiejski.com.pl
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW” Sp. z o.o.
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl
www.kuriermiejski.com.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Nakład 30.000 egzemplarzy

2

na trasie: Katowice pl. Wolności – Sosnowiec Zagórze pętla,
tramwaje linii nr 21 jeżdżą na trasie: Sosnowiec Milowice pętla – Dąbrowa Górnicza Tworzeń
Huta Katowice. Z kolei tramwaje
linii nr 24 obsługują pasażerów
na trasie: Będzin Osiedle Zamkowe pętla – Sosnowiec Konstantynów Okrzei. Tramwaje linii nr 26
przemierzają trasę: Sosnowiec
Milowice pętla – Mysłowice
Dworzec PKP, a tramwaje linii
nr 27 obsługują trasę: Sosnowiec
Kazimierz Górniczy pętla – Sosnowiec Pogoń Akademiki. Zawieszone zostało funkcjonowanie
linii nr 31 i 35 oraz linii autobusowej komunikacji zastępczej T-21.
Prace w Sosnowcu realizowane są w ramach projektu pn.
„Moder nizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej
w Aglomeracji Gór nośląskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko. SK

Ściegiennego, Chemiczna, Kolibrów,
Żółta, Koper nika, Ciepła, Zacisze,
Wodna, Rzeczna, Hutnicza, Piaskowa,
Majowa, Wielka, Nowopogońska, Floriańska, Racławicka, Śnieżna.
Ruszyła także kampania informacyjna dla mieszkańców i przedsiębiorców tego rejonu dotycząca utrudnień, wynikających z prowadzenia inwestycji. Dodatkowe uwagi można zgłaszać w biurze
budowy, które znajduje się u zbiegu ulicy
Nowopogońskiej i Racławickiej. Inwestycja potrwa do lipca przyszłego roku.
Z kolei miesiąc wcześniej zakończą
się prace związane z budową nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które
rozpoczęły się także w Klimontowie.
RPWiK za wybudowanie 9 km sieci zapłaci 6 mln 600 tysięcy złotych. Prace
mają poprawić nie tylko jakość wody,
ale również nawierzchnię dróg. Na ulicy Wschodniej zamiast trylinki, czyli
sześciokątnych płyt betonowych, pojawi się asfalt, a na ulicach Kusocińskiego, Środkowej i Źródlanej, zamiast frezu, zostaną ułożone płyty ażurowe.
Z kolei zużyty asfalt na ulicach Kleeberga i Braterstwa Broni zastąpi nowa nawierzchnia. SK

Panattoni inwestuje
w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcu

Akt notarialny został podpisany 14 sierpnia.
Spółka Panattoni Development
Europe kupiła od miasta ponad 7
hektarów przy ul. Inwestycyjnej.
Teren został odpowiednio zrekultywowany po dawnej kopalni piasku „Maczki – Bór” i przygotowany pod inwestycje. Za nieruchomości spółka zapłaciła ponad 5
mln 500 tys. zł. Akt notarialny ze
zwycięzcą przetargu został podpisany 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.
Spółka Panattoni przy ul. Inwestycyjnej posiada już swój
park magazynowy i planuje kolejne inwestycje na tym terenie.
Zakupiła od gminy działki
o łącznej powierzchni ponad 73
tys. metrów kw. Wiadomo, że
na tym obszarze powstaną kolejne hale logistyczne, magazyno-

we oraz produkcyjne. – Cieszę
się, że firma Panattoni rozszerza
swoją działalność w naszym
mieście. Z informacji, które nam
przekazano, zainteresowanie
firm, które po wybudowaniu
chciałyby rozpocząć swoją działalność w halach magazynowych
przy ul. Inwestycyjnej, jest spore. Co ważne, w tym gronie są
także firmy produkcyjne, a nie
tyko logistyczne. Dla nas najważniejsze jest to, że takie inwestycje to miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Tereny
przy Inwestycyjnej cieszą się
ogromnym wzięciem. Powstaje
tutaj największe centrum logistyczne w regionie – stwierdził
Arkadiusz Chęciński, prezydent
Sosnowca. SK
wrzesień 2015 nr 8
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RADA MIEJSKA
17. i 18. sesja Rady Miejskiej

Nowy przewodniczący wybrany
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Wybór ten odbieram jako
dużą dozę zaufania, jakim mnie
obdarzono. Obiecuję, że zrobię
wszystko, aby tego zaufania nie
zawieść. Liczę na owocną współpracę z prezydentem i przewodniczącymi komisji, bo to tam głównie rozwiązywane są najistotniejsze problemy tego miasta. Mam
też nadzieję na dobrą współpracę
z wszystkimi radnymi – powiedział Wilhelm Zych, nowy przewodniczący Rady Miejskiej, który został wybrany na to stanowisko podczas sesji, która odbyła
się 19 sierpnia. Tym samym zastąpił Michała Potocznego, radnego klub PiS, który został odwołany podczas lipcowej sesji.
Podczas sesji zgłoszono tylko
dwie kandydatury. Radni klubu
Platformy Obywatelskiej zaproponowali Wilhelma Zycha, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a klub
Niezależnych – Karola Winiarskiego. Choć wybór przewodniczącego miał być krótką formalnością, to jednak przedłużył się ze
względu na błędy proceduralne
i problemy z kartami do głosowania. Karty wydawano aż… czterokrotnie. Wątpliwości budziło

Wilhelm Zych objął funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.
nieułożenie nazwisk kandydatów
w kolejności alfabetycznej na kartach, błędna numeracja na kartach
i samo ponumerowanie kart
do głosowania, które łamało tajność głosowania, bo umożliwiało
identyfikację, kto i jak głosował,
a także jedna „zagłosowana” karta, którą odebrał radny Wojciech
Nitwinko. Po wydrukowaniu kart
po raz czwarty, udało się dokonać
wyboru.
Ostatecznie głos oddało 25 radnych. Za kandydaturą Wilhelma
Zycha opowiedziało się 15 radnych, a Karol Winiarski cieszył

się poparciem 9 członków RM.
Jeden z radnych nie dokonał żadnego wyboru.
Nowy przewodniczący Rady
Miejskiej jest radnym od 1991 r.
W latach 2007-2009 pełnił funkcję wiceprezydenta Sosnowca.
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą i znany jest z szerokiej
działalności społecznej. Jest autorem patentów i licznych projektów racjonalizatorskich, za co
otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia w zakresie Techniki
i odznaczony został srebrnym
i złotym Krzyżem Zasługi.

Został uhonorowany m. in. tytułami: laureat Konkursu Zagłębiowski Kupiec Roku 1998, Lider
Handlu 1999 oraz Śląski Kupiec
Roku 2001 i 2004 r.
W 1999 roku za całokształt
pracy społecznej został uhonorowany Złotą Odznaką Krajowej
Izby Gospodarczej, a w 2001 r.
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.
Wilhelma Zycha na stanowisku
wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej zastąpił Jacek Dudek,
przedstawiciel klubu PiS.
Podczas 18. sesji Rady Miejskiej najdłuższą dyskusję radnych

wzbudziła uchwała, dotycząca
apelu, skierowanego do mieszkańców o wzięcie udziału w zbliżającym się referendum ogólnokrajowym. Wymiana poglądów
pomiędzy radnymi i prezydentem
przyniosła zaskakujący wynik.
Ostatecznie radni odrzucili
uchwałę. – Należymy do różnych
klubów, należymy lub nie należymy do różnych partii politycznych
i posiadamy własne systemy wartości. Poważni eksperci mają wiele wątpliwości dotyczących referendum. Należy się spodziewać,
że frekwencja będzie niewielka.
Okoliczności poczęcia tej inicjatywy są… dziwne. Referendum
powinno być świętem demokracji, a to przypomina jakąś ustawkę. Każdy powinien podjąć decyzję samodzielnie, czy weźmie
udział w referendum, a Rada nie
powinna zajmować się zgłoszonym wnioskiem – zainaugurował
dyskusję Janusz Kubicki, przewodniczący klubu PO. Swoje
zdanie wyraził także prezydent
Arkadiusz Chęciński: – Zawsze
zachęcałem do tego, by mieszkańcy brali udział w wyborach, to
jednak udział w tym referendum
jest opowiedzeniem się za jedną
ze stron. Niepójście na referendum jest działaniem nie przeciwko demokracji, ale tym punktom,

które są. Jest to głosowanie przeciw, bo brak frekwencji oznacza,
iż referendum będzie niewiążące.
Uważam, że Rada Miejska nie powinna apelować o wzięcie udziału w głosowaniu. Niech mieszkańcy sami zadecydują – stwierdził prezydent, deklarując
jednocześnie, że sam wyrazi swoje zdanie w referendum, nie zdradzając, jak będzie głosował.
Władze miasta złożyły także
serdeczne gratulacje sportowcom,
którzy zdobyli kolejne medale
oraz ich trenerom i prezesom klubów, wręczając statuetki i listy
gratulacyjne. W gronie sportowców, którzy ostatnio odnieśli
wspaniałe sukcesy, znaleźli się:
Angelika Wątor, Marta Puda, Mateusz Porębski, Szymon Mazur,
Bartosz Świerczyna, Patrycja Kapała, Krzysztof Tomasiak i Adrianna Czapla. Wręczono także
brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ryszardowi
Grzybowi, odznaki honorowe
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Jackowi Durskiemu i Jerzemu Lucjanowi Woźniakowi, odznaki
„Za opiekę nad zabytkami” Magdalenie Zykiert i Adamowi Lorencowi oraz odznaki „Zasłużony dla
Miasta Sosnowca” Zbigniewowi
Krzemińskiemu i Rafałowi Sznajderowi (odznaka pośmiertna).
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MIASTO
Sosnowiecki Szpital Miejski rozszerzył swoją działalność o nowe poradnie

Szeroki zakres i wysoki standard usług
Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Logopedyczna oraz Poradnia Geriatryczna zostały podczas wakacji uruchomione w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.
Wszystkie mieszczą się w Przychodni „Zagórze” przy ul. Szpitalnej 1.
arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

cier piących na choroby neurozwyrodnieniowe, takie jak np.
choroba Parkinsona, Alzheimera, SM, parkinsonizm, tzw. parkinsonizm plus i inne związane
z deficytami w obrębie układu
nerwowego.

Sylwia Kosman

W Poradni Medycyny Pracy są
realizowane konsultacje lekarskie, psychologiczne, badania laboratoryjne i diagnostyczne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów.
– Zależy nam na tym, by zachować bardzo wysokie standardy i maksymalnie skrócić czas
obsługi. W ramach prowadzonych działań realizowane są badania wstępne, okresowe i kontrolne dla szerokiej gamy stanowisk pracy i stwierdzonych dla
nich zagrożeń. Dostęp do specjalistów i rozbudowane własne zaplecze diagnostyczne pozwalają
na szybką i sprawną realizację
oczekiwań klientów – mówi Artur Nowak, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp.
z o.o.
Usługi w ramach Poradni
Medycyny Pracy świadczone są
w gabinecie nr 111. P, który
znajduje się na pierwszym piętrze. Poradnia przyjmuje pacjentów we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00. Termin wizyty można ustalić także
telefonicznie pod nr telefonu
reklama
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W najbliższym czasie
w szpitalu rozpocznie
działalność poradnia dla
kobiet z chorobami piersi.

Neurologopeda Dominika Szeja podczas badania.
(32) 41 30 523. Dodatkowe infor macje
można
uzyskać
w Dziale Jakości i Rozwoju Sosnowieckiego Szpitala Miejskie-

go sp. z o.o. pod nr tel. (32) 41
30 164 i 782 515 119.
Ponadto w Przychodni „Zagórze” rozpoczęła także działal-

ność komercyjna Poradnia Logopedyczna, której ofer ta jest
skierowana do pacjentów
po udarach i urazach mózgu,

– Pacjenci mogą liczyć także
na pomoc w zakresie terapii zaburzeń komunikacji interpersonalnej, dotyczących deficytów językowych, związanych z programowaniem wypowiedzi, zaburzeniami
oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnymi czy w zakresie terapii zaburzeń połykania w fazie preoralnej, ustnej i gardłowej. Ponadto
każdorazowo terapia zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta – wyjaśnia prezes Nowak.
Terapia będzie prowadzona pod okiem specjalisty w tej
dziedzinie, wykwalifikowanego
neurologopedy z doświadczeniem klinicznym.

Komercyjne usługi są świadczone we wtorki od godziny 15.00 do 18.00 oraz w piątki
w godzinach 13.00 do 18.00
w gabinecie nr 203 w Przychodni „Zagórze” na drugim piętrze.
Termin wizyty można ustalić
w rejestracji lub telefonicznie
pod nr telefonu (32) 41 30 538.
W ostatnim czasie Sosnowiecki Szpital Miejski przygotował także dodatkową ofertę dla
seniorów. Świadczeń w ramach
nowo utworzonej Poradni Geriatrycznej udziela doświadczony
lekarz geriatra. Konsultacje odbywają się we wtorki i czwartki
w godzinach od 14.00 do 16.00
w gabinecie nr 108.
Na wizytę można się umówić, dzwoniąc pod numer telefonu (32) 413 05 38. Pod tym samym numerem udzielane są także dodatkowe informacje.
– Priorytetem naszej placówki jest nieustanny rozwój nastawiony na zaspokajanie potrzeb
naszych pacjentów, dlatego już
niebawem uruchomimy kolejną
poradnię, tym razem dla kobiet
z chorobami piersi – poinformował prezes Sosnowieckiego
Szpitala Miejskiego.

reklama
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PORADY
ZUS RADZI

ADWOKAT RADZI

ABC ubezpieczonego

Małżeńskie ustroje majątkowe

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Po wakacjach wiele osób wraca
do pracy, jak również podejmuje nowe zatrudnienie, nierzadko po raz
pierwszy. Poniżej przedstawiamy zasady, o jakich trzeba pamiętać, aby
móc skorzystać z tego, co należy się
pracownikowi od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A więc ważne
jest, aby:
• sprawdzić, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił pracownika
do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli
tego nie zrobił, a pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi
przy pracy, może mieć problem
z otrzymaniem świadczeń z ZUS,
• sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczenia
zdrowotnego. Jeżeli tego nie zrobił,
pracownik nie będzie mógł korzystać z publicznej opieki zdrowotnej,
nie otrzyma też recepty na leki refundowane,
• zadbać o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swoich najbliższych – współmałżonka i dzieci – jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Jeśli nabędą taki tytuł,
należy ich wyrejestrować,

• sprawdzić, czy pracodawca odprowadza składki za pracownika
od właściwej podstawy, czy jej nie
zaniża. Składki od niższego wynagrodzenia niż faktyczne, to niższe
świadczenia (zasiłek chorobowy
i macierzyński), a w przyszłości
emerytura lub renta,
• sprawdzić – w przypadku zatrudnienia za granicą – w którym kraju
powinno się być ubezpieczonym,
• w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, adresowych lub ewidencyjnych – poinformować o tym
pracodawcę.
• w przypadku zaprzestania zatrudnienia, można przystąpić dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego
i rentowych. Dzięki temu świadczenie będzie wyższe.
Po wakacyjnym wypoczynku nieraz
realizowany jest zamiar otwarcia
własnej firmy. A to się wiąże z pewnymi zobowiązaniami wobec ZUS.
Osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym
i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie
chorobowe jest dobrowolne. Aby jemu podlegać, należy złożyć wniosek.
Jeśli osoby rozpoczynają działalność
po raz pierwszy lub nie prowadziły
działalności przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych, to przez 24
miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności, mogą płacić

preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne (od kwoty zadeklarowanej, ale nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia). Dodatkowy warunek to nieświadczenie
usług w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy. Chodzi o usługi wchodzące w zakres wykonywanej aktualnie działalności, które były świadczone
na rzecz byłego pracodawcy
przed rozpoczęciem działalności
w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym.
Po rozpoczęciu prowadzenie działalności należy zgłosić się w ciągu
siedmiu dni do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
na formularzu ZUS ZUA/ZUS ZZA.
Osoby prowadzące działalność należne za siebie składki wykazują
w deklaracji rozliczeniowej ZUS
DRA, którą trzeba złożyć do 10 dnia
danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak są zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji, jeżeli
w deklaracji ostatnio złożonej składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne zostały wykazane od minimalnych podstaw wymiaru i nic
nie uległo zmianie w stosunku
do miesiąca poprzedniego.
Jeżeli osoba prowadząca działalność jednocześnie wykonuje pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy lub
gdy w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne
wynagrodzenie, może nie podlegać
obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku
otwartego lub pracowniczego funduszu
emerytalnego każdego z małżonków.
Ilona Cebo-Kubiczek, adwokat

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, z mocy ustawy powstaje
między małżonkami ustrój wspólności majątkowej (ustrój ustawowy), jeżeli wcześniej małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (ustrój umowny).
Ustawowy ustrój majątkowy małżeński
jest wspólnością łączną, co oznacza, że
udziały każdego z małżonków w tym majątku nie są ściśle określone (np. ułamkowo 1/2, 1/3 itp.), a w czasie jego trwania
żaden z małżonków nie może żądać podziału tego majątku. Nie może również
rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku
wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje
między małżonkami z mocy ustawy
wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich
(majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Najczęściej majątek wspólny
tworzą:

Do majątku osobistego każdego z małżonków najczęściej należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że
spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb
jednego z małżonków (np. odzież, zegarek, sprzęt inwalidzki);
4) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
5) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.
Każdy z małżonków jest uprawniony
do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz
do korzy stania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzy staniem z rzeczy
przez drugiego małżonka. Każdy
z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
co nie oznacza jednak dowolności
w tym zakresie.

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym,
w szczególności udzielać sobie wzajemnie
informacji o stanie majątku wspólnego,
o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku
wspólnego, w tym czynności zmierzające
do zachowania tego majątku. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi
do wykonywania zawodu lub prowadzenia
działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. Małżonek może
sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub
zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.
Mimo tego zgoda drugiego małżonka jest
potrzebna do dokonania między innymi:
– czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, budynku, lokalu, gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa; – darowizny
z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.
Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu
majątkiem wspólnym oraz postanowić, że
na dokonanie czynności zamiast zgody
drugiego małżonka będzie potrzebne zezwolenie sądu.
W kolejnym artykule zostaną omówione
umowne małżeńskie ustroje majątkowe.

reklama
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Oddali cześć bohaterom
żydowskim mieszkańcom Sosnowca wywiezionym do Auschwitz – u zbiegu Al. Mireckiego i ul. Niepodległości, a o godz.
11.00 zostanie odsłonięta tablica
na skwerze imienia Danuty Siedzikówny, ps. „Inka” – u zbiegu ul.
Orlej, Nowopogońskiej i Mariackiej. Z kolei 17 września, w dniu
wkroczenia wojsk radzieckich
do Polski, na budynku Urzędu
Miejskiego o godz. 11.00, uroczyście zostanie odsłonięta tablica poświęcona wszystkim organizacjom bojowym, które walczyły
z okupantem w latach 19391945. SK

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Uroczyste obchody 76. rocznicy
wybuchu II wojny światowej odbyły się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Będzińskiej pod Pomnikiem Września 1939 roku.
W obchodach udział wzięli
przedstawiciele władz miasta,
prezydent Arkadiusz Chęciński
oraz Krzysztof Chaładus, zastępca prezydent miasta, Wilhelm
Zych, przewodniczący Rady
Miejskiej, radni, kombatanci oraz
mieszkańcy Sosnowca. Złożono
kwiaty i oddano hołd poległym
bohaterom.
3 września o godz. 9.30 nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej

Wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyły się w Sosnowcu

Już po pierwszym dzwonku

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz

Sylwia Kosman

Dla ponad 541 tysięcy uczniów
w całym województwie rozpoczął się kolejny rok szkolny.
W tym roku uroczysta wojewódzka inauguracja roku szkolnego
odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego
w Sosnowcu. Miejsce wydarzenia, czyli hala sportowa, nie została wybrana przypadkowo.
Miała wszystkim jeszcze mocniej
uświadomić, jak ważny w szkole
jest sport, ruch oraz zajęcia wychowania fizycznego. Gościem
specjalnym imprezy był były siatkarski reprezentant Polski Marcin
Prus, do którego ustawiały się
długie kolejki dzieci po autograf
i pamiątkowe zdjęcia.
Gospodarzem uroczystości
był Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Nie zabrakło
pokazu umiejętności sekcji sportowych wielu dyscyplin i występów artystycznych. Podczas inauguracji ślubowanie złożyli
uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 10 w Sosnowcu. Zostali pasowani
na ucznia i otrzymali tuby ze
słodyczami.

Nowy rok szkolny
w województwie śląskim
rozpoczął się w szkołach
dla ponad pół miliona
uczniów.
W uroczystości udział wzięli
uczniowie szkół z naszego województwa oraz przedstawiciele
władz samorządowych i instytucji wojewódzkich. Przybyli m.
in. wicewojewoda Gabriela Lenartowicz, śląski kurator oświaty Stanisław Faber, dyrektor
Wydziału Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Danuta Rosa, posłanka Ewa Malik oraz posłowie: Waldemar Andzel, Jerzy
Borkowski, Witold Klepacz, Jarosław Pięta, biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm
Zych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i ośrodków nauko-

wych, służb mundurowych,
związków zawodowych, IPN
oraz dyrektorzy szkół. Uroczystości w Sosnowcu rozpoczęły
się o godz. 9.30. Następnie obchody nowego roku szkolnego
były kontynuowane w Katowicach. Po godz. 13 na ulicach
Katowic wystartowała „Sztafeta
z biało-czerwoną”. Wśród biegaczy na starcie pojawił się też
pomysłodawca sztafety, czyli
Stanisław Faber. Uczniowie
szkół, którzy zgłosili się do biegu, musieli pokonać 3-kilometrową trasę. Bieg rozpoczął się
przy Pomniku Żołnierza Polskiego, gdzie wcześniej złożono
kwiaty i oddano hołd bohaterom. Metę przewidziano w pobliżu pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. Trasa prowadziła
ul.
Graniczną,
Warszawską i Bankową. Bieg
„Sztafeta z biało-czerwoną” odbył się także 2 września w Gliwicach i zostanie powtórzony 7
września w Żywcu. Nowy rok
szkolny w województwie śląskim rozpoczął się w szkołach
dla ponad pół miliona uczniów.
Do pierwszej klasy szkoły podstawowej poszło ponad 70 tys.
uczniów, w tym ponad 46 tys.
sześciolatków.

Zgłoś swoich kandydatów w konkursach o tytuł Wolontariusz Roku, Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej, Społeczny Animator Roku

reklama

Nagrodzą ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość
– Szukamy ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość, czyli takich, którzy na co
dzień chętnie angażują się w lokalne sprawy społeczne, pomagają innym oraz dążą
do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta – wyjaśnia Paulina Adamus,
naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – Osoby te zostaną uhonorowane podczas organizowanej
przez nas już po raz czwarty listopadowej
Gali Dobrych Inicjatyw – dodaje Adamus.
Do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, mogą przystąpić zarówno organizacje pozarządowe z terenu Sosnowca, instytucje publiczne, jak i firmy prywatne.
Swoich kandydatów można zgłaszać do 25
września na specjalnych formularzach dostępnych na stronie: www.wsparcie.sosnowiec.pl.
wrzesień 2015 nr 8

Formularz powinien zawierać następujące
informacje, tj. w przypadku konkursu o tytuł
„Wolontariusza Roku” – opis działalności kandydata za rok ubiegły – 2014, „Firmy przyjaznej społeczności lokalnej” – opis wspieranego/finansowanego przedsięwzięcia za rok ubiegły – 2014, „Społeczny Animator Roku” – opis
podjętej inicjatywy społecznej/kulturalnej
za rok ubiegły – 2014, sporządzony na co najmniej trzech stronach papieru formatu A4.
Nominowanymi do wyróżnienia w kategorii „Wolontariusz Roku” mogą być wolontariusze, którzy są aktywni w dowolnym obszarze życia społecznego oraz działają na terenie Sosnowca i na rzecz jego
mieszkańców.
W kategorii „Firmy przyjaznej społeczności lokalnej” wyróżnieni mogą zostać
przedsiębiorcy wspierający lokalne przed-

sięwzięcia lub działania organizacji pozarządowych. „Społecznym Animatorem Roku” może zostać osoba, która swoim działaniem pobudza aktywność społeczną mieszkańców naszego miasta.
– Jestem przekonany, że osoby odpowiedzialne za wybór laureatów nie będą miały łatwego zadania, gdyż osób i firm angażujących
się w lokalne sprawy, w sprawy naszej małej
ojczyzny, jest naprawdę sporo. Wysoko cenię
sobie osoby, które bezinteresownie działają
na rzecz innych, dążą do rozwoju miasta. Takie osoby należy nagradzać, stawiać za wzór,
choć znając tych ludzi, nie nagrody i rozgłos
są dla nich najważniejsze – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.wsparcie.sosnowiec.pl. KP
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Zachęcamy do składania wniosku Lokale czekają na najemców
o profil zaufany
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu zaprasza wszystkie osoby i firmy zainteresowane
ZA ZgoDą MiNiStRA ADMiNiStRAcji
i cyfRyZAcji W URZęDZie MiejSkiM
W SoSNoWcU otWARty ZoStAł PUNkt
PotWieRDZANiA PRofili ZAUfANych.
Mieści Się W WyDZiAle SPRAW
obyWAtelSkich (Al. ZWycięStWA 20,
PARteR, Pokój 111). PUNkt
PotWieRDZANiA PRofili ZAUfANych
cZyNNy jeSt W goDZiNAch PRAcy
URZęDU, tj. W PoNieDZiAłki
W goDZ. 7.30-18.00,
WtoRki-cZWARtki 7.30-15.30 oRAZ
W Piątki 7.30-13.00.
Profil zaufany to możliwość elektronicznej komunikacji mieszkańców
z administracją publiczną. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany
działa podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje. Wykorzystując Profil
Zaufany, obywatel może załatwić wybrane sprawy urzędowe, w każdym
urzędzie na terenie całego kraju drogą
elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:
1. Założyć konto i złożyć wniosek
o utworzenie profilu zaufanego
na portalu www.epuap.gov.pl
2. Osobiście udać się do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (pokój 111) z dowodem
osobistym lub paszportem w celu
potwierdzenia swojej tożsamości.
Profil zaufany jest jedną z funkcjoreklama
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wynajęciem lokali użytkowych na korzystnych warunkach do zapoznania się z ofertą
na stronie www.mzzl.pl w zakładce lokale użytkowe. Lokale przeznaczone są na działalność gospodarczą, znajdują się
w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach.
Zapraszamy również do wynajęcia sal gimnastycznych, auli, garaży, boksów garażowych, powierzchni reklamowych
nalności elektronicznej Platfor my
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji, np.
• ePUAP (elektroniczna Platfor ma
Usług Administracji Publicznej),
• CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
• PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).
Więcej informacji można znaleźć
na stronie: www.epuap.gov.pl.
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego powstał w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu w ramach realizacji
projektu „e-Urzędy – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania
zarządzaniem w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach wdrażanego projektu,
gmina Sosnowiec planuje udostępnienie mieszkańcom ponad 80 usług
elektronicznych na platformie ePUAP,
które pozwolą na załatwianie spraw
drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego. KP

oraz telebimu usytuowanego w Śródmiejskim Centrum Handlowo Usługowo Biurowym
ul. Warszawska 3 – Plac Stulecia w Sosnowcu.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZASOBÓW
LOKALOWYCH – ZAKŁAD BUDŻETOWY, ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu, pokój nr 13
tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69e – mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń
Bezpłatne porady prawne i psychologiczne oraz pomoc terapeutyczną grupy wsparcia dla osób, które walczą z problemem
alkoholowym, zapewnia Centrum Pomocy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Caritas Diecezji Sosnowieckiej działalność
rozpoczęło Centrum Pomocy Rodzinie Caritas, które działać
będzie do końca tego roku. Mieszkańcy Sosnowca, Będzina,
Dąbrowy Górniczej i okolic, którzy nie mają pieniędzy na porady prawne i konsultacje psychologiczne, a borykają się z problemami np. uzależnienia alkoholowego czy przemocą, mogą
liczyć na bezpłatną pomoc specjalistów. Wszyscy, którzy się

zgłoszą, mogą uzyskać porady w zakresie prawa rodzinnego
i opiekuńczego, karnego, administracyjnego i pracy, przygotowania pism procesowych, skarg, wniosków czy pozwów.
Porad, zarówno prawnych, jak i psychologicznych, udzielają doświadczeni specjaliści w wyznaczone dni tygodnia, średnio przez 10 godzin tygodniowo w godzinach dopołudniowych
i popołudniowych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Można zapisać się telefonicznie pod numerem telefonu
(32) 363 03 70 lub 600 807 991 od godz. 8.30 do 16.00 lub osobiście w sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul.
Korczaka 5 w Sosnowcu. SK

Żywność dla najuboższych
Urząd Miejski w Sosnowcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie wsparcia
dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015.
Więcej informacji na stronie www.sosnowiec.pl
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WYDARZENIA

Sosnowiec gościł uczestników
Igrzysk Polonijnych
zdjęcia: Maciej Łydek, Jakub Kubiczek

Prawie 800 zawodników z całego świata rywalizowało w dniach od 2 do 9 sierpnia w XVII Światowych Igrzyskach Polonijnych, które odbyły się czterech
miastach naszego regionu – w Sosnowcu, Rybniku, Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim.

Olimpij czycy
ry wa li zowa li
w 20 dyscyplinach sportowych.
W Sosnowcu odbyły się zmagania piłkarzy nożnych, koszyka rzy, te ni si stów stołowych,
lekkoatletów oraz szachistów.
Uczest ni cy igrzysk, oprócz
przeżywania wspaniałych sportowych emocji, mogli również
zrelaksować się podczas koncer tów, wystaw pla stycz nych
czy imprez kulturalnych. Każde go dnia igrzysk, po za kończo nych zawo dach, w wioskach olimpijskich rozdawano
medale w poszczególnych dyscyplinach. W klasyfikacji medalowej bezkonkurencyjna była Po lonia z Bia łorusi, która
wywalczyła aż 67 złotych medali. Drudzy byli Litwini, którzy zdoby li 48 złotych krąż ków, a na trzecim miejscu po10

dium sta nę li Cze si z do rob kiem 44 „złotek”. Wysoko
w klasyfikacji medalowej znalazły się również reprezentacje
Nie miec, Sta nów Zjednoczo nych, Kanady i Austrii. Światowe Igrzyska Po lonij ne, które
odbywają się co dwa lata, emocjonują przede wszystkim sportem. Mają także za zadanie integrować Polaków mieszkających poza granicami naszego
kraju i umacniać ich więzi z ojczyzną. Organizatorami wydarze nia by ły Stowa rzysze nie
„Wspólnota Polska” wraz z samorządem Województwa Śląskiego przy współudziale Chorzowa, Ryb ni ka, Sosnowca
oraz Wodzi sławia Ślą skie go.
Organizatorem wykonawczym
był Rybnic ki Młodzie żowy
Klub Spor towy. KP
wrzesień 2015 nr 8
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Siła Eskalatora. Tak się bawiliśmy!
Eskalator już za nami. 7 sierpnia w Parku Sieleckim zabrzmiała muzyka, która poruszyła serca Sosnowiczan. Wystąpiła czwórka popularnych artystów,
których gwiazdy wciąż świecą pełnym blaskiem. W tym roku na scenie pojawili się Sylwia Grzeszczak, Kamil Kubas, Mrozu oraz DJ Wikar. Imprezę prowadził
znany z Radia Eska Krzysztof „Jankes” Jankowski. Publiczność bawiła się znakomicie i każdy znalazł coś dla siebie.
zdjęcia: Mariusz Binkiewicz
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MIASTO
Uniwersytet Młodzieżowy w Wyższej Szkole Humanitas rusza już od października

Muzyczna przygoda Roberta Krawczyka

Artur Kostiv

Gimnazjaliści i licealiści już mogą stać się...
studentami

Uczestnicy Uniwersytetu Młodzieżowego będą mogli sami
stworzyć swój grafik wykładów,
łącząc zajęcia z różnych kierunków. Program jest skierowany

do gimnazjalistów i licealistów,
którzy będą mogli nabyć nowe
umiejętności i czerpać wiedzę
z różnych obszarów nauki, a tym
samym zastanowić się, jaki wy-

brać kierunek studiów i jak zaplanować swoje życie zawodowe W indywidulanym planie
można więc połączyć zagadnienia m.in. z dziedziny prawa, ad-

arc UM w Sosnowcu

Studia trwają kilka lat, ale już teraz gimnazjaliści i licealiści mogą stać się studentami
Uniwersytetu Młodzieżowego.

ministracji, bezpieczeństwa narodowego, dziennikarstwa, psychologii, pedagogiki czy filologii angielskiej. Wykłady akademickie będą się odbywać
w budynku Wyższej Szkoły Humanitas, przy ul. Kilińskiego 43
w Sosnowcu w weekendy. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w październiku, a zajęcia potrwają do czerwca przyroku.
„Studenci”
szłego
otrzymają własne indeksy,
w których będą dokumentowali
swoją aktywność naukową.
Można wybrać m. in. takie
przedmioty jak techniki negocjacji i mediacji w administracji,
marketing i public relations
w społeczeństwie w sieci, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, warsztaty radiowe i telewizyjne, warsztat korespondenta
wojennego czy medycyna nuklearna, coaching, psychologia kliniczna. Opłata w programie Uniwersytetu Młodzieżowego wynosi 200 złotych na rok
akademicki. Rejestracja odbywa
się wyłącznie on-line, a w siedzibie uczelni przy ul. Kilińskiego 43, w pokoju 010 (parter) lub
pod nr tel. 600 105 578. Maile
z pytaniami można kierować także na adres: joanna.podgorska@humanitas.edu.pl. SK

Wytwórnia Sony Music Poland wyda singiel sosnowiczanina Roberta Krawczyka. Utworem zapowiadającym jego płytę będzie piosenka „Przypominasz mi”.
Robert Krawczyk jest laureatem m.in. międzynarodowego Festivalu Carpatia w Rzeszowie, tam też otrzymał nagrodę publiczności,
Laureat Złotej Podkowy Śląskiej Kuźni Talentów. Wychował się
na muzyce soul i gospel, a na swoich koncertach często wykonuje m.
in. piosenki Czesława Niemena. 5 lat był jednym z głównych aktorów
w Teatrze Poszukiwań Twórczych, który zdobył wiele nagród
na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Red.

reklama
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PASJE
Jednostka Strzelecka 2037 zaprasza rekrutów i organizuje pierwszą w mieście „militarną” grę terenową

Pokonaj słabości i zatriumfuj!
arc Jednostka Strzelecka 2037

Sylwia Kosman

Wychowanie obywatelskie? Patriotyzm, samodyscyplina i takie
war tości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna są już niemodne, wywołują uśmiech politowania i nikogo już nie interesują? Członkowie sosnowieckiej Jednostki
Strzeleckiej 2037 zadają kłam
temu twierdzeniu i łamią stereotypy. Obecnie w Polsce istnieje
kilkadziesiąt organizacji paramilitar nych, których celem jest
wspieranie przedsięwzięć związanych z obronnością terytorium
RP. Jedną z nich jest Związek
Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza,
kultywujący tradycje Piłsudczyków, który działa również od 6
lat na terenie Sosnowca. – Naszym celem jest nie tylko krzewienie postaw obywatelskich,
ale również promowanie lokalnych przedsiębiorców i naszego
regionu – przyznaje wprost
Przemysław Karaś, na co dzień
st. szer. rez., szef sztabu, a obecnie pełniący obowiązki dowódcy jednostki. Dowódca, czyli st.
chor. ZS Marcin Szmukier, przebywa na urlopie. – Na terenie
Sosnowca jesteśmy jedynym stowarzyszeniem szkolącym młodzież i dorosłych, które spełnia
warunki Jednostki Obrony Terytorialnej. Takie jednostki, począwszy od pierwszego Śląskiego Kongresu organizacji proobronnych będą tworzone
na terenie całego naszego kraju.
Jest ich w tej chwili zaledwie
kilka, jednak będą one stanowiły kluczową rolę w czasie klęsk
żywiołowych i oczywiście jako
pierwsza linia obrony w czasie
zagrożenia wojennego. Naszym
celem statutowym jest również
promowanie sportu i kształtowanie kultury fizycznej oraz – co
najważniejsze – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i kreowanie postaw obywatelskich. Współpracujemy również
z sosnowieckimi domami dziec-

Instruktorzy posiadają kwalifikacje wojskowe i zawodowe, a sama jednostka akredytację MON.
ka oraz młodzieżą z mieszkań
chronionych – dodaje.
Członkiem jednostki może
być każda osoba, która ukończy 16 lat i uzyska zgodę rodzica. Rekrutacja to pot i nierzadko
łzy. Ale bycie Strzelcem to nobilitacja, możliwość pozyskania
szerokiej wiedzy z dziedziny
wojskowości, szansa na zdobycie
prawdziwej przyjaźni, walka ze
swoimi słabościami i po prostu… dobra zabawa.
Przed ostatnim zebraniem
członkowie jednostki dostali zaszyfrowaną wiadomość. Musieli
odgadnąć, gdzie wyznaczono
miejsce zbiórki. Po złamaniu
szyfru, okazało się, że będą gośćmi Muzeum Techniki Militarnej i Użytkowej w Rudzie Śląskiej. Kiedy dotarli na miejsce,
czekał na nich… czołg i trudne
fizycznie zadanie. Zdarcie starej
farby z czołgu i przygotowanie
pojazdu do renowacji. W zamian
za wykonaną pracę, Strzelcy
mogli dokładnie zobaczyć czołg
od środka i nawet nim kierować.
– Każda zbiórka to wielka
niewiadoma. Zabawa, ale i pra-

ca. Strzelcy do samego końca
nie wiedzą, czego się spodziewać – przyznaje Przemysław
Karaś.
Zasadniczo „Strzelec” to organizacja społeczno-wychowawcza i obronna, która ma kształtować młodzież do pracy w formacjach
mundurowych.
–
Przyjęliśmy jednak inną zasadę.
Generalnie mamy zamiar kształtować młodych ludzi, ale nie tylko w kierunku munduru. Chcemy ich przygotować no, by weszli w życie z przysłowiowym
butem. By nie przestraszyli się
w momencie ukończenia szkoły,
kiedy trzeba wejść w dorosłe życie i radzić sobie samemu. Muszą mieć siłę, żeby się nie poddać i nie odpuścić – mówi
Krzysztof, członek jednostki. – Osoby, które do nas przychodzą, nie potrafią odpowiedzieć na proste pytanie: „Jaki
jest twój życiowy cel?”. Chcemy
to zmienić i w tych młodych ludziach wyrobić pewność siebie,
nauczyć ich życia i odkryć te
wartości, o które oni sami siebie
nie podejrzewają, ale które

w nich niejednokrotnie tkwią.
Nie wiedzą, co ze sobą zrobić
i nie mają na siebie pomysłu. Zamierzamy dokonać radykalnej
zmiany – zapowiada.
Członkowie jednostki nie staną się policjantami, żołnierzami
czy komandosami, ale nauczą
się samodyscypliny, poszanowania dla munduru i być może, od-

kryją swoje życiowe pasje.
Ostatnio doświadczeni członkowie „Strzelca” wzięli pod swoje
skrzydła podopiecznych domu
dziecka. Wychowankowie mają
problemy, których sami nie potrafią rozwiązać. Sami także
stwarzają problemy. Jednak każdemu należy dać szansę,
a członkowie drużyny nie zostawiają w potrzebie, pozwolą oderwać się od codziennych trosk
i dają poczucie wspólnoty. Zanim jednak rekruci złożą uroczystą przysięgę, która ma być największą nagrodą za ich pracę,
wysiłek i zaangażowanie, czeka
ich ciężki egzamin i jeden cel,
czyli przetrwanie. – Mówiąc
wprost, przypominamy człowiekowi, jak wygląda świat z perspektywy trawnika. Chodzi o to,
by człowiek sięgnął dna, poznał
pokorę, zhardział, nabrał siły
i sam się od tego dna odbił. Niezależnie, jacy rekruci są fizycznie, najważniejsza jest psychika.
Nieważny jest biceps, ale to, co
ma w głowie – mówi Krzysztof.
Po rekrutacji zazwyczaj odbywa się ogólnowojskowe szkolenie, a oprócz niego odkrywanie
w członkach ich zainteresowań
i spełnianie… marzeń. – Jeśli się
okaże, że ktoś ma szczególny ta-

lent, marzenie, chce się uczyć informatyki czy języków obcych,
to my staramy się to marzenie
spełnić. Tak działamy, by nasz
Strzelec miał możliwość nauki,
zapisania się na kurs, który go
interesuje. Teraz zamierzamy
do tego wykorzystać środki unijne – mówi Przemysław Karaś.
Zbiórki odbywają się z różną
częstotliwością. Ostatnio kilka
razy w miesiącu. Członkowie
mają zajęcia taktyczne, uczą się
np. musztry, obsługi broni czy
jak prowadzić for macje bojowe. – Zajęcia muszą być urozmaicone, a nie monotematyczne.
Zamierzamy rozwijać i szkolić
naszych członków w różnych
dziedzinach, organizować kursy
spadochronowe, nurkowania,
wspinaczki oraz zawodowe. Nikt
nie będzie się nudził i żałował,
że do nas przyszedł – zapewnił
Przemysław Karaś.
Instruktorzy jednostki posiadają kwalifikacje wojskowe i zawodowe, a Jednostka 2037 posiada akredytację MON-u. Osoby, które chcą się zapisać
do Jednostki Strzeleckiej lub
uzyskać więcej informacji, mogą pisać na mail: strzelcy2037@gmail.com. We wrześniu
rusza kolejny nabór.
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triumphator po raz pierwszy
jednostka Strzelecka 2037 organizuje po raz
pierwszy grę terenową pod nazwą
„tRiUMPhAtoR – PokoNAj Siebie” dla osób z całego
kraju, która odbędzie się w lasku zagórskim.
Warunek jest tylko jeden – trzeba mieć więcej niż 16
lat i mieć czas w sobotę, 12 września. „triumphator”
ma na celu sprawdzian własnych możliwości,
wewnętrzną walkę ze stresem, zmęczeniem, bólem
i presją sytuacji. inspiracją dla organizatorów jest
„Selekcja” z Drawska Pomorskiego.
„triumphator” składa się z dwóch etapów. etap
pierwszy to test ogólnej kondycji fizycznej
zawodników, czyli „Preselekcja”. ochotnicy będą
musieli wykonać 10 bardzo prostych ćwiczeń
fizycznych.
kto najlepiej je wykona, przechodzi dalej. Reszta,
niestety, odpada.
etap właściwy triumphatora odbywa się w innym
miejscu, w lesie, już tylko dla wybranej,
najsprawniejszej grupy 50 osób. Nazywa się
„wyrównaniem szans” i polega na pozbyciu się
własnego prowiantu oraz sprawdzeniu, czy
wrzesień 2015 nr 8

uczestnicy nie mają przy sobie zabronionych rzeczy.
każdy uczestnik otrzyma swój numer i zadania
do wykonania. Na trasie znajdą się zadania
pamięciowe, tor przeszkód, ćwiczenia siłowe oraz
liczne niespodzianki.
każdy uczestnik powinien obowiązkowo posiadać:
odpowiedni stan zdrowia, poświadczony
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza
rodzinnego, strój sportowy lub mundur, buty
wiązane powyżej kostki, plecak z 3 litrami wody,
strój na przebranie, kurtkę przeciwdeszczową,
suchy prowiant. osoby niepełnoletnie muszą
posiadać obowiązkowo zgodę rodziców. Na miejscu
zmagań będzie dostępny kącik dla dzieci, którymi
podczas zmagań rodziców, będą zajmować się
animatorzy.
Rejestracja uczestników odbędzie się 12 września
od godz. 9.00 w technikum nr 2 w Sosnowcu przy ul.
braci Mieroszewskich 42. Nie trzeba wcześniej
zgłaszać swojego uczestnictwa. Patronat
nad imprezą objęli m. in. prezydent Sosnowca,
wojewoda śląski oraz „kurier Miejski”. Sk
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HISTORIA
Piękny jubileusz sosnowieckiego liceum

Sto lat „Prusa”!
III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa obchodzi w tym roku wspaniały jubileusz. Sosnowiecka szkoła świętuje w tym roku 100-lecie istnienia. Z tej
okazji chcemy przybliżyć naszym Czytelnikom historię tej zasłużonej dla naszego miasta szkoły. Spotkanie absolwentów oraz bal jubileuszowy z tej okazji
odbędzie się 10 października 2015 r.
arc III LO im. Bolesława Prusa
Rodowód szkoły sięga 1894 r.,
kiedy otwar to pierwszą w Zagłębiu Dąbrowskim szkołę średnią, której fundatorem był przemysłowiec Henryk Dietel. Nosiła wówczas wtedy nazwę
Sosnowiecka Szkoła Realna (Sosnowieckoje Realnoje
Ucziliszcze) i była szkołą techniczną z rosyjskim językiem nauczania. W 1915 r. została przekształcona w 8-klasową szkołę
polską o nazwie Wyższa Szkoła Realna, a jej siedzibą stał się
na pięć lat budynek przy ul.
Szkolnej na Sielcu. W koncesji
z 6 grudnia 1915 r. stwierdzono: „Powołana szkoła jest dalszym ciągiem dawniejszej, rządowej, rosyjskiej szkoły realnej,
a tym samym przez usunięcie
jej z poprzedniego gmachu
szkolnego nie straciła swych
praw nie tylko do majątku
ale
również
szkolnego,
do wszelkich prerogatyw
i przywilejów, należących się
szkołom rządowym. W uznaniu
tego prawa zostały szkole oddane bogate zbiory pomocy naukowych, a budynek będzie jej
oddany po wyszukaniu innego,
odpowiedniego pomieszczenia
dla władz. W świetle tego dokumentu Wyższa Szkoła Realna na Sielcu stała się formalnie
jedyną spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji dawnej
szkoły Henryka Dietla”. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Wyższej Szkoły Realnej
na Sielcu był Bolesław Tołłoczko (1915-1918), pochodzący
z Litwy wychowanek Politechniki Lwowskiej i Wiedeńskiej,
specjalista w dziedzinie budowy kotłów przemysłowych,
późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej. Jesienią 1915
r. Wyższa Szkoła Realna miała 266 uczniów. Pierwszych 13
absolwentów, m. in. znany potem okulista Tadeusz Sokołowski, opuściło mury szkoły latem 1918 r. Uczniowie zdawali
maturę
pisemną
razem
z uczniami Gimnazjum im. Stanisława Staszica w dużej sali
Domu Związków Zawodowych
na Pogoni. Pierwszym dyrektorem w niepodległej Polsce był
krótko Gabriel Tołwiński
(1918-1919), nauczyciel z Warszawy. W wolnej Polsce nazwę
szkoły zmieniono w 1920 r.
na I Ośmioklasowe Gimnazjum
Męskie Filologiczne, które
działało w budynku przy ul.
Dęblińskiej.
Rok 1922 jest punktem
zwrotnym w dziejach szkoły.
Zostaje ona upaństwowiona,
otrzymuje imię Bolesława Prusa i przenosi się do własnego,
zakupionego ze składek rodziców budynku przy ulicy Orlej 13. Jako I Państwowe Gimnazjum Męskie im. Bolesława
14

Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 7 tys. absolwentów.
Prusa typu humanistycznego
działa na Pogoni przez piętnaście lat. Najbardziej znanymi absolwentami i wychowankami
z tego okresu byli: Władysław
Rafał Heftman, profesor Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, autor pierwszego
w Polsce śródszpikowego zespolenia kości; Jan Nowakowski, profesor, wieloletni kierownik Katedry Historii Literatury
Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie; Witold Dobrowolski, sprawozdawca spor towy Polskiego Radia
i TVP; Wacław Stacherski, poeta i bohater AK; Stefan Żabicki, literat, niezapomniany lekarz
z obozu oświęcimskiego; Jan
Mickunas, oficer WP (II RP),
jeździec, trener i sędzia jeździecki, pedagog, autor książek
(m. in. podręczników do nauki
angielskiego „My English Book”). W gimnazjum przy ul. Orlej uczył się także Wacław Stacherski, poeta i bohater AK.
W 1937 r. szkoła przejęła obszer ny gmach przy ul. Legionów. Przeprowadzka była dziełem dyrektora Antoniego Ledwosa (1932-1939), wpływowego
radnego i znanego w mieście
działacza społecznego. Jednocześnie szkole nadano nazwę I Państwowe Gimnazjum
i Liceum im. Bolesława Prusa.
W zreformowanej szkole na bazie czteroletniego gimnazjum
funkcjonowało dwuletnie liceum typu humanistycznego.
Uczniowie mogli rozpocząć naukę w gimnazjum po ukończeniu sześciu klas szkoły podsta-

wowej. Naukę w gimnazjum
wieńczyła tzw. mała matura.
W szkole przy ul. Legionów
uczyli się m. in. Jan Mieczysław
Fusiński, pilot, kawaler Orderu
Virtuti Militari, Wiesław Ociepka, minister spraw wewnętrznych oraz Janusz Ziółkowski,
profesor socjologii i działacz
NSZZ „Solidar ność”. W czasie II wojny światowej, w walce
z okupantem, w obozach i miejscach straceń, zginęło co najmniej 50 uczniów, wychowanków i absolwentów oraz 7 nauczycieli w różnych okresach
związanych z „Prusem”. Spośród znanych absolwentów zginęli m. in. poeci Władysław Sebyła (rozstrzelany w Charkowie)
i Wacław Stacherski (zginął
w Brzezince), lekarz i pisarz
Stefan
Żabicki
(stracony
w Oświęcimiu), por. pilot Jan
Mieczysław Fusiński (zestrzelony nad Niemcami). Już 1 lutego 1945 r., zaledwie kilka dni
po wyzwoleniu Sosnowca spod
okupacji hitlerowskiej, szkoła
wznowiła nauczanie. Na jej czele stanął ponownie Antoni Ledwos. Po likwidacji przedwojennych szkół prywatnych, Prywatne Gimnazjum Męskie im.
Stanisława Wyspiańskiego (z jego własnym budynkiem przy ul.
Dziewiczej) stało się w 1945 r.
filią „Prusa” – ostatecznego
wcielenia dokonano w 1948 r.
W ten sposób „Prus” przejął
także tradycje „Wyspiańskiego”
ze Starego Sosnowca. W pierwszych latach po wyzwoleniu
szkoła zachowała nazwę i formę
kształcenia sprzed wojny. Od ro-

ku szkolnego 1948/1949 w wyniku reformy oświaty wprowadzono jedenastoletni tok nauczania, w związku z czym
„Prus” stał się czteroletnim liceum. Po przeprowadzce na Stary Sosnowiec zmieniono nazwę
szkoły na Szkołę Ogólnokształcącą Męską stopnia licealnego
im. Bolesława Prusa przy ul.
Dziewiczej. Z czasem w dokumentacji pojawia się kolejna nazwa szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa.
Najbardziej znani absolwenci
z pierwszych lat po wojnie to:
Andrzej Giersz, minister budownictwa, Jeremi Czaplicki,
profesor Śląskiej Akademii Medycznej, Stanisław Jędryka, reżyser filmów dla młodzieży
i Ryszard Dyja, popularny sprawozdawca spor towy TVP.
W 1955 r. szkoła stała się koedukacyjna. Po kolejnej reorganizacji powstał w 1956 r. nowy
typ 11-latki: dotychczasowe
czteroletnie licea ogólnokształcące zostały połączone z siedmioletnimi szkołami podstawowymi. Dla „Prusa” taką szkołą
bazową stała się Szkoła Podstawowa nr 20. Powstała wtedy 11latka otrzymała nazwę Szkoła
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Bolesława
Prusa – jej dyrektorem został
Tadeusz Augustyński (19561963). Liceum i starsze klasy
podstawówki znalazły się
w gmachu dotychczasowej
szkoły podstawowej przy ul.
Grabowej, niższe klasy szkoły
podstawowej
przeniesiono
do budynku przy ul. Dziewiczej.

W 1962 r. oddzielono szkołę
podstawową (otrzymała numer 27) i powołano III Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, które w tej postaci
funkcjonowało najdłużej, bo
aż 38 lat. Wiosną 1963 r. rozpoczęła się, z inicjatywy dyrektora Ta de usza Augustyńskie go,
budowa nowego gmachu szkoły przy ul. Emi la Ze ga dłowi cza. Nowy budynek szkoły odda no do użyt ku 8 wrze śnia 1964 r., już za ka den cji
nowe go dy rektora Zdzi sława
(1963Marcinkowskie go
1970). Szkoła znalazła godną
sie dzi bę w cen trum mia sta
i bogatą bazę lokalową na kolej nych 16 lat. Z oka zji 50.
rocz ni cy pra cy szkoły w nie podległej Polsce zorganizowano w 1968 r. I Zjazd Absolwentów i Wychowanków. Niezwykle dynamiczny rozwój szkoła
przeżywała za kadencji dyrektora Stanisława Guzka (19701978). Wprowadził on wiele innowacji dydaktyczno-wychowawczych. Powstały nowe
pracownie przedmiotowe, zmodernizowano istniejące. W roku
szkolnym 1973/1974 utworzono
klasy o profilu humanistycznym, matematyczno-fizycznym,
biologiczno-chemicznym i podstawowym. Liczba uczniów stale rosła. W latach siedemdziesiątych XX wieku renoma szkoły przyciągała młodzież nie
tylko z Sosnowca, ale i z całego
Zagłębia. Nawiązano istniejącą
do dziś współpracę z Uniwersytetem Śląskim, szczególnie
w dziedzinie humanistyki, biologii, ekologii. Szczególnie
owocna była współpraca z pobliskim Wydziałem Filologii
Polskiej. W 1973 r. liceum zostało członkiem elitar nego
„Klubu Otwartych Szkół”. Wielu uczniów zostało laureatami
olimpiad przedmiotowych –
pierwszymi byli w 1978 r. Elżbieta Jędryczka (olimpiada artystyczna), Ryszard Kaczmarek
(historia) i Jerzy Kluza (historia
oraz wiedza o Polsce i świecie
współczesnym). Wyrazem uznania państwa dla wysokiego poziomu nauczania i osiągnięć
wychowawczych „Prusa” był
Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany szkole w 1975
r. Jedenasty dyrektor Roman
Chrzanowski (1978-1998) przeszedł do historii szkoły nie tylko jako energiczny i sprawny
dyrektor, ale także znany w mieście i województwie działacz
społeczny i polityczny. Za jego
kadencji liceum przeniosło się
po raz ostatni w 1980 r. na Stary Sosnowiec do nowoczesnego
gmachu przy ul. 22 Lipca – obecnie Marszałka Józefa
Piłsudskiego) 114. Zasługi
szkoły dla regionu doceniła Wo-

jewódzka Rada Narodowa, która w 1984 r. przyznała III Liceum Ogólnokształcącemu im.
Bolesława Prusa w Sosnowcu
Złotą Odznakę „Zasłużonemu
w Rozwoju Województwa KatoRok
szkolwickiego”.
ny 1994/1995 był dla szkoły jubileuszowym, 80. rokiem działalności. II Zjazd Absolwentów
był wtedy okazją do refleksji
nad osiągnięciami, tradycjami
i współczesnymi problemami
„Prusa”. W 2000 r. nastąpiła
ostatnia reorganizacja w dziejach szkoły: III LO im. B. Prusa
utworzyło razem z Gimnazjum
nr 18 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, którym
do końca roku szkolnego 2014/2015 kierowała Małgorzata Sokół. W 2004 r. liceum
uzyskało cer tyfikat „Szkoła
z klasą”. W 2005 r. z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły odbył
się III Zjazd Absolwentów.
Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 7 tys. absolwentów.
Wśród wychowanków są profesorowie wyższych uczelni (Jadwiga Romana Bobrowska
i Wiarosław Sandelewski – muzykolodzy, Jeremi Czaplicki,
Tadeusz Dorobisz, Władysław
Rafał Heftman, Daniel Zarzycki – lekarze, Ryszard Kaczmarek – historyk, Adam Dziadek – literaturoznawca, Zbigniew Godziński – elektronik,
Andrzej Bolesław Jarzębski – chemik, Bogusław Madey – kompozytor i dyrygent,
Jan Nowakowski – polonista,
Aleksander Osuch – specjalista
mechanizacji i automatyzacji
górnictwa, Jerzy Rayski – fizyk,
Janusz Ziółkowski – socjolog),
znani ar tyści (Czesław Gałka – śpiewak operowy, Małgorzata
Hajewska-Krzysztofik – aktorka, Stanisław Jędryka – reżyser, Jacek Rykała –
malarz), dziennikarze (Witold
Dobrowolski, Ryszard Dyja, Janusz Jeleń, Magdalena Różycka), poeci (Władysław Sebyła,
Wacław Stacherski, Sławomir
Matusz), politycy (Michał Czarski, Andrzej Giersz, Lechosław
Jarzębski, Wiesław Ociepka)
i spor towcy (Ewa Binkiewicz,
Halina Kazimierczak-Skorek,
Barbara Rabajczyk – siatkarki,
Jarosław Koniusz, Krzysztof
Koniusz, Leszek Chłosta – szermierze). Kawalerami Orderu
Virtuti Militari zostali: por. pilot
Jan Mieczysław Fusiński, ppor.
Władysław Gębski, por. Jerzy
Kowalski (cichociemny), mjr
Jan Mickunas, kpt. pilot Ludwik
Segno, por. dr Tadeusz Sokołowski, por. Wacław Stacherski-Nowina.
Opracował Krzysztof Polaczkiewicz
na podstawie materiałów historycznych szkoły
i opracowań absolwenta szkoły Jerzego Kluzy.
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Zagłębie gromi faworytów. GKS, Górnik, Arka… Kto następny?

Mocny początek beniaminka
Artur Derbin i jego podopieczni dokonali nie lada sztuki. Między 8 a 12 sierpnia pokonali dwie śląskie drużyny, odwiecznych rywali Zagłębia. Po ligowej
wygranej 1:0 z GKS-em w Katowicach, cztery dni później w pięknym stylu wygrali w 1/16 finału Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 3:1. To jednak nie
wszystko. W lidze beniaminek zatopił także jednego z faworytów na zapleczu ekstraklasy Arkę Gdynia, wygrywając 4:2. Tym samym nasz zespół mocno
zaakcentował swój powrót do I ligi i pokazał, że nikogo się nie boi.
Maciej Wasik

Krzysztof Polaczkiewicz

Zanim sosnowiczanie zapewnili
sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski, musieli pokonać trzy
przeszkody. Najpierw pokonali
na wyjeździe Ursus Warszawa 1: 0, następnie po serii rzutów kar nych Wisłę Puławy.
W regulaminowym czasie było 2: 2. Potem przyszła pora
na gości z Zabrza, którzy mimo
że na Ludowym prowadzili, polegli 1: 3. – Przepraszam za to,
co teraz powiem, ale moja drużyna jest zaj... Nie interesowało
nas to, że Gór nik Zabrze miał
problemy, gdyż w dalszym ciągu jest to drużyna ekstraklasowa
z doświadczonymi zawodnikami
i trenerem. Żeby zagrać przeciwko zabrzanom taki mecz, to trzeba było wznieść się na wyżyny.
Cieszymy się, że zagraliśmy kolejne dobre spotkanie, a do tego
strzelamy bramki i tworzymy sobie sytuacje. Nagrodą dla nas
wszystkich jest awans do kolejnej rundy Pucharu Polski – mówił po meczu trener Zagłębia
Artur Derbin.

Pierwotnie w 1/8 nasza drużyna miała się spotkać na Ludowym z Koroną Kielce, ale zespół
Marcina Brosza został wykluczony z dalszych rozgrywek
po tym, jak w meczu z Wdą
Świecie zagrał nieuprawniony
zawodnik. Tym samym to właśnie Wda będzie kolejnym pucharowym rywalem Zagłębia.
Mecz odbędzie się 23 września
na boisku rywala. Zwycięzca
z tej pary w ćwierćfinale zagra
z lepszym z rywalizacji Cracovii
i GKS Katowice.
To właśnie w pojedynku
z Gieksą nasza drużyna odniosła
pierwsze ligowe zwycięstwo
w tym sezonie. Przy Bukowej
komplet punktów dało trafienie
Konrada Budka. Wcześniej,
na inaugurację, sosnowiczanie
zaliczyli lekki falstart, ulegając 0: 1 Wiśle Płock, ale już
w tamtym meczu pokazali, że
będą groźni dla najlepszych.
Na własnej skórze przekonała się
o tym Arka Gdynia, która uległa
naszej drużynie aż 2: 4. – Jak tu
nie kochać tych chłopaków? – pytał po meczu z rozbra-

Radość piłkarzy, jak i kibiców, z kolejnych zdobytych bramek i zwycięstw, nie miała końca.
jającą szczerością trener Derbin. – Nie będę mówił o pierwszej straconej bramce, gdyż to
nie ma większego sensu. To jest
chyba już normalka... Oczywiście nie chcemy, żeby tak było.
Najważniejsze jest to, że my ka-

Pięć razy Julia

Brąz Pudy na Uniwersjadzie

W Olsztynie odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych do 14
lat. Julia Zaborowicz, zawodniczka KS
„Górnik” Sosnowiec, wróciła z nich z pięcioma medalami, w tym jednym złotym.
Uczennica sosnowieckiego Gimnazjum nr 16 na najwyższym stopniu podium stanęła po zwycięstwie na dystansie 800 m stylem dowolnym (9:24.92
s). Ponadto nasza pływaczka zdobyła
srebro na dystansie 200 m stylem motylkowym (2:24.80 s) oraz trzy brązowe medale na 200 m stylem dowolnym
(2:10.64 s), 400 m stylem dowolnym
(4:34.48 s) oraz 100 m stylem motylkowym (1:06.22 s). W sumie w imprezie
wzięło udział 561 najlepszych zawodniczek i zawodników z 138 klubów
z całej Polski. KP

Szablistka TMSz Zagłębie Sosnowiec Marta Puda
(na zdjęciu) zdobyła brązowy medal na Uniwersjadzie, rozgrywanej w mieście Gwangju w Korei Południowej.
W drodze do medalu Marta Puda pokonała koleżankę z reprezentacji Magdalenę Paternak 15:9,
srebrną medalistkę I Igrzysk Europejskich w Baku
Sewil Bunyatową 15:12, Ukrainkę Irinę Shchukla 15:12 oraz koleżankę z reprezentacji Matyldę
Ostojską 15:6. W półfinale Marta uległa reprezentantce gospodarzy Koreance Kim Seonhee 8:15.
W rywalizacji studentek zwyciężyła Anna Bashta
z Rosji, która w finale pokonała Kim Seonhee 15:14. W zawodach startowało 56 zawodniczek.
Piotr Koniusz z MKS Fortis Sosnowiec w turnieju szablistów zajął 26 miejsce w gronie 60 szablistów. KP
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Szymon Mazur (na zdjęciu), zawodnik MKS-MOS Płomień
Sosnowiec, zdobył tytuł wicemistrza świata w rozgrywanych
w dniach od 16 do 19 lipca lekkoatletycznych Mistrzostwach
Świata Juniorów Młodszych w Cali w Kolumbii.
W konkursie, stojącym na wysokim poziomie (prawie
wszyscy finaliści poprawili rekordy życiowe), zwyciężył Amerykanin Adrian Piperi z wynikiem 22 m. Dotychczasowy rekord 16-letniego Mazura, którego trenerem jest Andrzej Kurdziel, wynosił 21,17. Przed rozpoczęciem mistrzostw najdalej
w tym roku kulę pchnął Szwed Wictor Petersson – 21,26.
W Cali poprawił „życiówkę” o 30 cm i zajął trzecie miejsce.
Po pierwszej kolejce prowadził Szwed Victor Petersson
(20.87) przed Szymonem Mazurem (20.44) i Amerykaninem
Adrianem Piperim (20.02). W drugiej Polak przekroczył 21 m,
ale nie zdołał utrzymać się w kole, co zepchnęło go na piątą
pozycję. Kolejna runda przyniosła znakomitą próbę Mazura,
który uzyskał odległość 21.66 m. W czwartej kolejce Szymon
Mazur osiągnął swój najlepszy rezultat w konkursie (21.77)
i pobił swój rekord życiowy niemal o metr. KP

my na to, że ta dyspozycja będzie trwała... i trwała – podkreśla szkoleniowiec Zagłębia.
O tym, że Zagłębie dysponuje naprawdę mocną kadrą, najlepiej świadczy fakt, że niedawny
ligowiec, Grzegorz Fonfara, jak

Ustrzelił dwa„złotka”
Przełom lipca i sierpnia okazał
się bardzo udany dla Mateusza
Porębskiego, który startował
w XXI Finałach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Łucznictwie Olimpijskim, będących
zarazem Mistrzostwami Polski
Juniorów Młodszych.
Trzydniowe zawody przeprowadzono na stadionie miejskim
w Głuchołazach, a młodemu sosnowieckiemu łucznikowi, stypendyście naszego miasta, reprezentującemu klub UKS „GROT”
z Rudy Śląskiej, przyniosły dwa
końcowe zwycięstwa, w dwóch
klasyfikacjach: indywidualnej
oraz w mikście, w którym występował wraz ze swoją koleżanką
klubową, Patrycją Boniek.
Pierwszy złoty medal na tych
zawodach młody sosnowiczanin
zdobył w kategorii par mieszanych (mikstów). W kolejnych odsłonach pucharowej rywalizacji,

mikst UKS „GROT” dominował
i pewnie odprawiał z kwitkiem
kolejne konkurujące zespoły.
Na szczególną uwagę zasługuje
sposób, w jaki Mateusz wraz
z koleżanką „potraktowali”
w półfinale swoich rywali z Warszawy, zwycięzców niedawno rozegranego Pucharu Europy Juniorów, czyli mikst z Marymontu. Para UKS „GROT” strzelała
bezbłędnie i rozprawiła się z młodymi warszawiakami 6:0! W finale Mateusz wraz z Patrycją także nie pozwolili na wiele rywalom, wygrywając z ekipą
Płaszowianki Kraków 6:2.
W rywalizacji indywidualnej,
po trudnych i bardzo wyrównanych pojedynkach ćwierćfinałowym oraz półfinałowym, w finale Mateusz stoczył zacięty bój
z zawodnikiem Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska, wygrywając ostatecznie 6:4. KP
archiwum domowe

Kapitalny występ Artura Pióro. Podczas
mistrzostw świata pływaków niesłyszących w San Antonio sosnowiczanin zdobył pięć medali, w tym dwa złote w konkurencjach indywidualnych.
Pióro triumfował na koronnych dystansach 400 m stylem dowolnym
i 1500 m stylem dowolnym. Co war te
podkreślenia, na tym drugim dystansie
jest niepokonany od 2009 roku! Sosnowiczanin do medali w konkurencjach indywidualnych dorzucił trzy medale
w sztafetach. Wraz z kolegami z reprezentacji sięgnął po srebro w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym i 4x200 m
stylem dowolnym oraz brąz w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym. KP

arc TMSz Zagłębie Sosnowiec

Mamy wicemistrza świata w pchnięciu kulą
arc MKS-MOS Płomień Sosnowiec

Artur w podwójnym
złocie

pitalnie reagujemy. Jesteśmy beniaminkiem, ale ta drużyna była
budowana przez dłuższy okres
czasu, dlatego nie mamy większych obaw. Oczywiście musimy
być czujni, gdyż może kiedyś
przyjdzie jakiś kryzys... Liczy-

do tej pory przegrywa rywalizację o miejsce w wyjściowym
składzie, co jeszcze do niedawana było sytuacją nie do pomyślenia. Na plus należy zapisać letnie
wzmocnienia. Martin Pribula pozyskany z Limanovii Limanowa
szaleje na skrzydle, a na prawdziwego kilera wyrasta rosły Michał
Fidziukiewicz. Wzmocnieniem
okazał się także duet z Floty
Świnoujście: Łukasz Sołowiej – Tomasz Margol. Charakter i duszę wojownika pokazał
ostatnio zwłaszcza ten pierwszy,
który w meczu z Górnikiem rozciął sobie łuk brwiowy, a chwilę
potem jak został opatrzony przez
lekarza, to właśnie tą stroną głowy zdobył wyrównującą bramkę
dla naszej drużyny.
O tym jak bardzo spragniony
takich emocji był sosnowiecki
Stadion Ludowy, najlepiej
świadczy fakt, że od początku
sezonu to właśnie w Sosnowcu
ogląda mecze najwięcej fanów.
Prosimy więc piłkarzy o więcej
takich emocji i kolejne triumfy.
Zarówno w lidze, jak i w Pucharze Polski.

Grzegorz Porębski dwukrotnie triumfował w Głuchołazach.
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Dworek, dwór, pałac, pałacyk
Pałacyk Mieroszewskich należy do najstarszych zabytków Sosnowca aczkolwiek niezwykle trudno ustalić datę jego powstania ze względu na brak
jednoznacznych informacji pochodzących ze źródeł historycznych. Najprawdopodobniej został zbudowany w latach 20. lub 30. XIX wieku choć nie brak opinii,
że wzniesiono go już w roku 1790. Początkowo mógł to być obiekt parterowy. Zdaniem niektórych historyków w latach 40. tegoż stulecia został
przebudowany w duchu klasycystycznym przez słynnego włoskiego architekta – Franciszka Marię Lanciego.
Ale zacznijmy od początku…
W Zagórzu od niepamiętnych
czasów stał dworek modrzewiowy, który w drugiej połowie
XVIII wieku został rozebrany
przez ówczesnego właściciela
Zagórza, starostę będzińskiego
Stanisława Mieroszewskiego.
W miejscu drewnianej budowli
wzniesiono dwór murowany, który w formie malowniczej ruiny
przetrwał do okresu międzywojennego. Do współczesnych nam
czasów zachował się niezwykle
cenny, pochodzący z roku 1890,
opis tegoż dworu autorstwa
Krzysztofa Sobiesława Mieroszewskiego:
„Powyżej kościoła, na lewo,
ogród dworski otoczony murem,
w nim dwór (zwany pałacem)
parterowy, skromny, mający
po każdej stronie drzwi wchodzących po 3 okna i na końcu
po 1 weneckim (...). Przed
drzwiami na kolumnach balkon
żelazny, gdyż w środku dworu
jest pięterko o 1 pokoju”.
W dworze tym mieszkał syn
Stanisława, Józef Mieroszewski
wraz z małżonką Konstancją
z Wodzickich, a po jej śmierci ze
swą drugą żoną Jadwigą z Siemieńskich. Mieroszewscy jako dobrzy gospodarze na stałe wpisali
się w historię Zagórza. Pozostawili
po sobie nie tylko pamiątki materialne, ale także dobre wspomnienia wśród miejscowej ludności.
Hrabia Józef Mieroszewski był
postacią niezwykle barwną, o której krążą liczne anegdoty i legendy. W pamięci mieszkańców Zagórza zapisał się jako dziwak
i ekscentryk, ale również patriota
zaangażowany w sprawy Powstania Listopadowego.
Zagórze za czasów Mieroszewskich stanowiło cel wizyt
znamienitych
osobistości.
Z czasem stary dwór okazał się
zbyt skromnym, gdyż z trudem
mógł pomieścić swych gospodarzy, a co dopiero licznych
i wymagających gości. Zatem

W pobliżu znajduje się zabytkowy park, a w nim groty kryjące wejście do zagórskich podziemi.

Pałacyk Mieroszewkich przy ulicy Szpitalnej.
niejako z konieczności w sąsiedztwie murowanego dworu
wybudowano pałacyk zwany
„gościnnym”, który po dziś
dzień na przekór wiatrom historii dzielnie trwa przy ulicy Szpitalnej.

Dwór zagórski stał się
ośrodkiem kulturalnym
i zyskał miano„Małych Aten”.
Po śmierci hrabiego Józefa
(zm. 1834) i hrabiny Jadwigi
(zm. 1857) dwór zagórski zyskał
nowego dziedzica w osobie Jacka Siemieńskiego, który po części wykupił, a po części jako
sukcesor generalny odziedziczył
po hrabinie Jadwidze dobra zagórskie, stając się ostatnim polskim panem tych włości. Pochodzący z chłopskiej rodziny ks.

Grzegorz Augustynik tak oto
wspomina postać tego nieprzeciętnego człowieka:
„… Jacek Siemieński opiekował się szkółkami, sprowadzał
książki ludowe i darmo je rozdawał pomiędzy ludzi.(...) Często
odwiedzał szkółki, egzaminował, rozdawał pilnym nagrody,
a zdolniejszych odsyłał do wyższych szkół. Miał zamiłowanie
do medycyny pod dozorem lekarza utrzymywał we dworze aptekę, chorych odwiedzał, przyrządzał im lekarstwa i sam je zawoził lub też posyłał”.
Siemieński był również znanym mecenasem sztuki. Wśród
jego podopiecznych znajdujemy
miedzy innymi Wincentego Pola, Narcyzę Żmichowską, Romana Zmorskiego oraz Jacka Malczewskiego.
Właśnie za sprawą owego me-

reklama

Pałacyk pośród wiekowego starodrzewia.
cenatu dwór zagórski zyskał miano „Małych Aten”, stając się
ośrodkiem kulturalnym, promieniując na całą okolice i miejscem,
gdzie ludzie sztuki zawsze mogli
liczyć na wsparcie i gościnę.
Dwór zagórski pełnił także,
a może przede wszystkim funkcje bardziej prozaiczne, stanowiąc centrum zarządzania rozległym folwarkiem. W najbliższym otoczeniu znajdowały się
liczne zabudowania gospodarcze, a cała okolica pokryta była
polami uprawnymi. Jacek Siemieński był dziedzicem o niezwykle postępowych poglądach.
Jako jeden z pierwszych właścicieli ziemskich z własnej inicja16

tywy uwolnił chłopów od pańszczyzny. Również o tym fakcie
wspomina cytowany wcześniej
ksiądz Augustynik:
„A kiedy pomiędzy ziemianami wytworzyła się grupa dobrze
myślących obywateli, pragnących prawdziwego dobra Ojczyzny, którzy postanowili uwolnić
od pańszczyzny swych poddanych kmieci, pan Jacek był
pierwszy, że pańszczyznę zamienił na czynsz. – Teraz moi kochani gospodarze, rzekł do zebranych jesteście takimi obywatelami jak ja, tak macie kochać tę
ziemię i tak ją bronić jak nasi bohaterscy przodkowie Chodkiewicze, Żółkiewscy i Bartosze…”

W okresie przed jak i w trakcie Powstania Styczniowego,
dwór był centrum przygotowań
i planowania akcji zbrojnych
na terenie obecnego Zagłębia
Dąbrowskiego. Tutaj Pan Jacek
jako Komisarz Rządu Narodowego prowadził swą działalność
patriotyczną, zapewniając powstańcom wszelkiego rodzaju
pomoc, w tym także pomoc
medyczną (w Zagórzu działała
apteka, w pobliskim Klimontowie szpitalik, gdzie Siemieński
wykorzystywał swą wiedzę
zdobytą na studiach medycznych w Paryżu).
Po klęsce powstania, Jacek Siemieński zagrożony konfiskatą,
zmuszony został do sprzedaży
majątku (ponoć za czwartą część
rzeczywistej wartości) przemysłowcowi pruskiemu – Gustawowi von Kramst. Następnie
po śmierci Kramsta, jego spadkobiercy w roku 1891 sprzedali dobra zagórskie wraz z dworem
i pałacykiem Towarzystwu Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, które było
właścicielem zagórskiego folwarku aż do II wojny światowej.
W owym czasie pałacyk pełnił
funkcje mieszkalne i reprezentacyjne. Po II wojnie funkcjonowała w nim szkoła ogrodnicza.
Na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku,
w związku z budową szpitala budowla ta została zagrożona rozbiórką, lecz dzięki zaangażowaniu osób, dla których dobro kultury jest sprawą nadrzędną, udało
się uratować ten cenny zabytek
przed całkowitym zniszczeniem.
Dzisiaj pałacyk pełni funkcję
pracowni konserwacji dzieł sztuki i nie jest udostępniony
do zwiedzania.
Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej
w Sosnowcu, tel. 32 265 60 04, e-mail:
a.ptasinski@um.sosnowiec.pl
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100-LATKOWIE
arc UM w Sosnowcu

Pan tadeusz Szymon Wojciechowski urodził się 18 lipca 1911
roku w Czeladzi. Całe swoje dorosłe życie związał jednak
z Sosnowcem, gdzie 30 lat pracował w kopalni „Sosnowiec”. Pana
Tadeusza wychowywał ojczym, gdyż jako roczne dziecko stracił
swojego ojca w wypadku na kopalni. W 1951 roku Pan Tadeusz
poślubił Wiesławę Gorell, która urodziła mu dwie córki – Jadwigę
i Mirosławę. Jubilat doczekał się także wnuczki – Hanny.

Sposobami na długowieczne życie dla Pana Tadeusza są
pozytywne myślenie, wrodzony optymizm, korzystanie z życia,
przyjazny stosunek do innych oraz jak najmniej stresów.
Uroczystość z okazji 104. urodzin Pana Tadeusza odbyła się 21
lipca. W imieniu władz samorządowych najserdeczniejsze życzenia
urodzinowe złożyła Jubilatowi oraz wręczyła mu prezent, Anna
Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.

arc UM w Sosnowcu

28 sierpnia odbyła się
uroczystość 101. urodzin Pani
heleny kowalczewskiej. Pani
Helena miała trójkę rodzeństwa,
dwie siostry oraz brata. Już od 7
roku życia pracowala w majątkach
rolnych w Wolborzu oraz Ujazdowie.

W czasie wojny, podczas okupacji
Raciborza, pracowała w Niemczech,
w fabryce chemicznej. Po wojnie
przez 26 lat pracowała w hucie
szkła gospodarczego „Hortensja”
w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 70. wyszła za mąż

i przeprowadziła się na Juliusz,
gdzie mieszka do dziś. W imieniu
władz samorządowych szanownej
Jubilatce nagrodę wręczył
i życzenia złożył zastępca
prezydenta miasta Sosnowca,
Krzysztof Haładus.

Pani Helenie i Panu Tadeuszowi
dużo zdrowia i radości
na dalsze lata życia
życzy Redakcja
wrzesień 2015 nr 8
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ROZRYWKA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 21 września pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

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

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

(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik Praw
Konsumentów
(32) 296 04 28
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

Poziomo: 1 – rodzi klapsy, 5 – produkowana w mennicy,
8 – warzywa w pikantnej zalewie, 9 – zwijane ciasto,
10 – dzielnica Katowic, 11 – sucha trawa, 12 – brawa, oklaski,
14 – niemiła osoba, 16 – brunatnozielona barwa ochronna,
17 – od Azji dzieli ją Ural, 19 – tam kupisz euro, 21 – śpiewał
o czerwonych makach na Monte Cassino, 22 – wiersz
o tematyce żałobnej, 25 – drugi pokos trawy, 28 – białoruskie
miasto nad Niemnem, 29 – starożytny rynek, 30 – autor prawa
grawitacji, 32 – towarzyszy błyskawicom, 34 – Troja, 35 – ze
stolicą wTel-Awiwie, 36 – zawój na głowie Araba, 37 – państwo
z Dekanem, 38 – instrument niezbędny w zespole
rockowym, 39 – niezbędna do gier planszowych.

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

Pionowo: 1 – postrach Smurfów, 2 – może być jedno– a nawet
pięciodrzwiowa, 3 – chustka na szyję, 4 – popularny przed laty
rower, 5 – na głowie dżentelmena, 6 – jedno z ujściowych
ramion Wisły, 7 – kłótnia, draka, 13 – Michaił, autor wiersza
„Śmierć poety”, 15 – duży port w Holandii, 18 – krzew z rodziny
różowatych o cierpkich gruszkowatych owocach, 20 – jesienny
kwiat, 23 – metoda wędkarska, 24 – wodotrysk,
26 – aromatyczna przyprawa do ciast i deserów, 27 – spis
spraw rozpatrywanych przez sąd danego dnia, 28 – ancymon,
ananas, 31 – jest nią bambus, 33 – kontur.

Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Izba Wytrzeźwień

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2015 – DONNA TARTT – SZCZYGIEŁ

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej, Joanna Ciołka z Katowic oraz Tadeusz Michał Srokosz z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

(32) 266 10 30

KUPON
krzyżówka nr 8

Sylwia Chutnik

Jolanta

(Wyd. ZNAK)

Pisarka zabiera nas w literacką podróż do Warszawy lat 80.
Nowa, wyczekiwana po trzech latach powieść autorstwa Sylwii Chutnik, jednej z najciekawszych
polskich pisarek, laureatki Paszportów Polityki, nominowanej do NIKE.
Tytułowa Jola to mieszkanka warszawskiego Żerania. Ze swojego okna widzi trzy kominy. Najwyższy z nich wygląda jak latarnia morska. To jedyny
stały element w jej życiu – życiu, z którego ciągle
i bez usprawiedliwienia znikają kolejni bliscy ludzie. Jolanta kończy szkołę krawiecką, zachodzi

w ciążę, bierze ślub. Stara się przemknąć przez życie tak bezboleśnie,
jak tylko się da. Jest to strategia, którą wybierało dużo ludzi urodzonych
w latach 80.
Ale pomimo pozoru stabilizacji Jolanta czuje, że jej
świat się rozpada, że ona sama już do niego nie pasuje. Postanawia uciec z domu, chociaż nikt nie rozumie dlaczego. Transformacja. Magiczny moment
ustrojowego przełomu. Czy rzeczywiście odmienił
losy ludzi, którzy wchodzili wtedy w dorosłość?
Premiera książki 23 września.

Naveed Jamali, Ellis Henican

Jak złapać rosyjskiego szpiega
Zwykły chłopak kontra niebezpieczni agenci Moskwy
Książka to fantastyczna, wciągająca i prawdziwa historia zwykłego cywila zaplątanego w wojnę wywiadowczą. Przez trzy lata Naveed szpiegował
na rzecz Rosjan, wymieniając pendrive’y z ściśle
tajnymi informacjami na wypchane gotówką koperty. Sprzedawał sekrety USA przy stolikach w hałaśliwych restauracjach i na opustoszałych parkingach.
Tak przynajmniej myśleli Rosjanie… W rzeczywistości był podwójnym agentem ściśle współpracującym z FBI. Nie miał żadnego doświadczenia

(Wyd. ZNAK)

w tym co robił, a wszystko co wiedział o pracy w kontrwywiadzie, pochodziło jedynie z książek, filmów
i seriali. Mimo tego sprawnie odnalazł się w roli
szpiega. Kiedy zrobiło się naprawdę gorąco, stało
się jasne, że jego operację trzeba zakończyć.
Zimna wojna wcale się nie zakończyła. Gra o dominację na świecie przeszła w nową, bardzo intensywną fazę, z czego nawet nie zdajemy sobie sprawy. Książka Jamali Naveeda odsłania kulisy operacji, których powodzenie przesądza o światowym
pokoju.

Kulturalne czwartki
w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna w kinach” to akcja kina
„Helios”, która ruszyła 30 kwietnia.
Co tydzień, w każdy czwar tek
o godz. 18.00, wyświetlane będą polskie
filmy w ramach ogólnopolskiego projektu
pt. „Kultura Dostępna”. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum
Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin
Helios w Polsce. Projekt skierowany jest
do wszystkich, którzy kochają polskie filmy i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety na seanse w ramach „Kultury
Dostępnej” kosztują jedynie 10 zł. red

Na dużym ekranie w najbliższym czasie zostaną
wyświetlone:
3 września – „body/ciało”
10 września – „Dziewczyna z szafy”
17 września – „Ambassada”
24 września – „hardcor Disco”
1 października – „W imię”
Dla naszych czytelników mamy do rozdania dwa
podwójne zaproszenia na każdy z seansów w ramach programu „kultura Dostępna w kinach”,
do odbioru w naszej redakcji.

Martin Pistorius & Megan Lloyd Davies

Chłopiec – duch

(Wyd. ZNAK)

Prawdziwa opowieść o cudownym powrocie do życia
Historia chłopca, która poruszyła cały świat. Martin
jako dziecko zapadł na dziwną chorobę, przez którą
stał się tylko pustą skorupą – ciałem sztucznie podtrzymywanym przy życiu. Chłopiec był więźniem
własnego ciała. Nie mówił, nie chodził, był jednak
w pełni świadomy otaczającego go świata. Pomimo
iż tkwił w pułapce, przez którą nie miał kontaktu
z otaczającym go światem, nie tracił wiary i nadziei.
18

Przetrwał dzięki niesamowitej sile
umysłu. Dziś Mar tin Pistorius jest
szczęśliwym człowiekiem – ma kochającą żonę, ukończył studia i prowadzi własną firmę. „Chłopiec – duch” to wspomnienia człowieka,
który powrócił do życia.
Opowieść o sile wiary, miłości i harcie ludzkiego
ducha. To prawdziwa historia, która poruszyła miliony ludzi na całym świecie.
wrzesień 2015 nr 8
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TEATR – wrzesień 2015

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, centrala tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl

11 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
12 Sb godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
13 Nd godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
18 Pt 19:00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak
Po spektaklu spotkanie z Robertem Rientem
autorem książki „Świadek”.
19 Sb godz. 18:00 Sala Królestwa/ Tomasz Śpiewak
20 Nd godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
25 Pt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj,
P. Rowicki

26 Sb godz. 11:00 Wakacje z duchami/ A. Bahdaj, P.
Rowicki – METROPOLITALNA NOC TEATRÓW
godz. 20.00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś
woła? – METROPOLITALNA NOC TEATRÓW
27 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – Czy mnie
ktoś woła?
29 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria
Kownacka
30 Śr godz. 09:00 Szewczyk Dratewka/Maria
Kownacka

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Najdroższy” w dniu 13.09.2015r. (niedziela), godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Sala Królestwa” w dniu 18.09.2015r. (piątek), godz.
19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Eugeniusz Bodo – Czy mnie ktoś woła?” w dniu
27.09.2015r. (niedziela), godz. 18.00
Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8 do naszej
redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) i podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie
za jedno podwójne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł.

Niezwykła noc wTeatrze Zagłębia
Ten wieczór należy spędzić w teatrze. 26
września Teatr Zagłębia w ramach Metropolitarnej Nocy Teatrów zaprasza widzów na scenę sosnowieckiego teatru.
Jeszcze przed południem, o godz. 11.00
zaplanowano spektakl dla dzieci „Wakacje z duchami” w reżyserii J. J. Połońskiego (czas trwania 120 min, 1 przerwa,

spektakl biletowany). Wieczorem
od godz. 18.00 do 19.00 odbędzie się inscenizowany pokaz celebrycki z postaciami z przedstawień Teatru Zagłębia
pod hasłem przewodnim „Zrób sobie selfie z Gierkiem i nie tylko” (wstęp wolny).
Chętni w godz. od 18.00 do 19.30 mogą
spróbować wbić się w kostium (wstęp

wolny), a odważni i lubiący śpiewać nie
powinni przegapić godz. 19.30, kiedy zaplanowano zakulisową rozgrzewkę aktorską – rozśpiewanie z Eugeniuszem Bodo.
O godz. 20.00 rozpocznie się kolejny zaplanowany spektakl, czyli „Eugeniusz
Bodo – czy mnie ktoś woła” w reżyserii
R. Sisickiego (120 min, 1 przerwa, spek-

Bartosz Bobkowski

„Świadek” Roberta Rienta

Robert Rient, dziennikarz i trener
interpersonalny, będzie bohaterem
spotkania, które odbędzie się 18
września w Teatrze Zagłębia,
po spektaklu „Sala Królestwa”.
Rient jest także autorem książki
„Świadek”, która ukazała się
w maju nakładem wydawnictwa
„Dowody Na Istnienie”.
Dziennikarz debiutował powieścią „Chodziło o miłość”. Publikował w magazynach: „Duży
Format”, „Coaching”, „Przekrój”,
„Sens”, „Wysokie Obcasy”,
reklama

„Zwierciadło”, „Vege” i innych.
Urodził się i dorastał w Szklarskiej
Porębie.
„Świadek” Roberta Rienta to
opowieść non-fiction o ucieczce
ze szczególnego więzienia – więzienia dla mózgu. Łukasz, urodzony w rodzinie świadków Jehowy,
opowiada o podwójnym wykluczeniu: najpierw o społecznym
wykluczeniu chłopca z „kociej
wiary” w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Potem – z własnej grupy
wyznaniowej i rodziny. Ekspery-

menty z ciałem, literatura, przyjaźń, seks sprawiają, że w oczach
innych świadków, a przede wszystkim we własnych, staje się trędowatym.
Książka przybliża hermetyczną wspólnotę świadków Jehowy.
Jest jednocześnie przewodnikiem
po ich prawdach, które główny bohater Łukasz powoli odrzuca.
„Potraktować siebie jako bohatera reportażu, a ze swojego
intymnego życia stworzyć fabułę non-fiction – to duża odwaga.
Bo Świadek to rzadka
rzecz – autoreportaż. Robert
Rient napisał książkę, jakiej potrzebuje sporo z nas, czytelników – książkę o zamianie jednego życia na inne. Jak porzucić rodzinę, własne środowisko,
wpajane w dzieciństwie wartości
i nie oszaleć? Bohater/autor to
wie, ale zapłacił za swoją decyzję wysoką cenę. Życie da się
wymienić! I dlatego przeczytałem Świadka bardzo zachłannie”, podsumowuje Mariusz
Szczygieł na okładce książki. red

Zajrzyj do czytelni,
a nudzić się nie będziesz
Imponujący zbiór, bo aż 61 tytułów gazet codziennych, czasopism specjalistycznych i naukowych oraz periodyków można znaleźć w czytelni Biblioteki
Głównej przy ul. Zegadłowicza 2 w Sosnowcu. Czytelnicy
i miłośnicy prasy znajdą tytuły
o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Na pewno będzie to inspirująca lektura
i przyjemny sposób na spędzenie
czasu.
W wolnym dostępie znajdują
się następujące tytuły, jak np.
„Gazeta Prawna”, „Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza”,
„Przegląd Spor towy”, „Rzeczpospolita”, „Sport”, „Super Ekspres” i „Kurier Miejski”. Natomiast, na półkach w czytelni
można sięgnąć po „Angorę”,
„Auto Świat”, „Charaktery”,
„Cogito”, „Do Rzeczy”, „Gazetę Polskę”, „Newsweek Polska”,
„Niedzielę”, „Nowe Zagłębie”,
„Politykę”, „Poznaj Świat”, „Tygodnik Powszechny”, „Uważam

Rze”, „Vivę”, „Wiedzę i Życie”,
„Wprost”, „Zdrowie” czy
„Zwierciadło”. Zamówienia
na pozostałe czasopisma, które
znajdują się w magazynie, zrealizuje bibliotekarz. Ponadto istnieje możliwość wykonania odpłatnie odbitek kserograficznych, a bezpłatnie każdy może
fotografować wybrane artykuły
przy wykorzystaniu własnego
sprzętu.
Oprócz tradycyjnej prasy
drukowanej, zwłaszcza uczniowie, studenci prawa i prawnicy,
mogą korzystać z Systemu Informacji Prawnej LEGALIS. Osią
systemu jest moduł Baza Prawa,
który zawiera ujednolicone akty
prawne z Dzienników Ustaw,
Monitorów Polskich, dzienników urzędowych i wojewódzkich, orzecznictwo sądów i organów administracyjnych, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism
i umów, aktualności i kalendarium, infor matory oraz Polską
Bibliografię Prawniczą PAN. SK

KINO
Reper tuar kina helios Sosnowiec
04-10.09.2015 r.
kiNo koNeSeRA: WyłącZNie W PoNieDZiAłek
„AMY” GODZ. 17.15
Dokumentalny, od 15 lat, USA, 127 min
kUltURA DoStęPNA: WyłącZNie W cZWARtek
„DZIEWCZYNA Z SZAFY” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 90 min
PRZeDPReMieRy:
„KARBALA” WYŁĄCZNIE W CZWARTEK
Wojenny, od 15 lat, Polska, 115 min GODZ. 18.30
PReMieRy:
„W NOWYM ZWIERCIADLE:
WAKACJE” 11.30, 15.45, 18.30, 20.45
Komedia, od 15 lat, USA, 99 min, Napisy
filMy tygoDNiA:
„HITMAN: AGENT 47” 12.00, 19.00, 21.15
Thriller/Akcja/Kryminał, od 15 lat, USA, 99 min, NAPISY
„WE ARE YOUR FRIENDS” 12.00*, 13.00**, 19.30**, 21.00*
Romans/Muzyczny, od 15 lat, USA, 96 min, NAPISY
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
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takl biletowany). Po spektaklu,
o godz. 22.00, Eugeniusz Bodo zaprasza
do zdjęcia (wstęp wolny). Godzinę
przed północą, goście teatru będą mogli
także zobaczyć „Walizkę” w reżyserii W.
Kostrzewskiego (68 min., projekcja spektaklu w ramach cyklu Teatroteka, spektakl niebiletowany). SK

„ŻYĆ NIE UMIERAĆ” 13.45, 18.00*, 20.00, 22.00
Komediodramat, od 15 lat, Polska, 85 min
* z wyjątkiem czwartku
„KRYPTONIM U. N. C. L. E.” 16.30 Komedia/Akcja, od 15
lat, 116 min, NAPISY
„SINISTER 2” 16.15*, 17.15**, 21.45***
Horror, od 15 lat, USA, 97 min, NAPISY
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem poniedziałku i czwartku
*** z wyjątkiem czwartku
filMy DlA DZieci:
„BYSTRY BILL” 10.00, 14.30 Animacja, b/o, 90 min, DUBBING
„BARBIE ROCKOWA KSIĘŻNICZKA”
10.00*, 11.00**, 14.15*, 15.15**
Animacja, b/o, USA, 96 min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
,, MAŁY KSIĄŻĘ”” 11.00, 13.30, 16.00
Animacja, b/o, Francja, 108 min, DUBBING

UWAgA! Dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru w naszej redakcji.

PANNA (24.08. – 22.09.) – Zainwestuj
w wygodne buty, gdyż jesień dla Ciebie
będzie obfitowała w długie piesze
wędrówki oraz liczne wycieczki. Tak
aktywne spędzanie czasu z pewnością
wyjdzie Ci na dobre. Samotne panny
w najbliższym czasie mogą liczyć
na większe powodzenie. Szczególnie
warto zawierać nowe znajomości, gdyż
mogą okazać się przydatne wTwojej
karierze zawodowej.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Twoje
półroczne starania o idealną sylwetkę
właśnie zakończyły się klęską…
a wszystko przez wakacje. Zmieni się
jednak Twoje nastawienie do tematu
diety i postanowisz niczego sobie nie
odmawiać. Wagi w związkach czeka mały
kryzys. Czeka Cię za to dodatkowy
zastrzyk gotówki.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Wrzesień
zapowiada się dla Ciebie bardzo
imprezowo. Rozluźnisz się i zapomnisz
w ten sposób o kłopotach w pracy. To
także dobry czas, by pomyśleć
o kontynuacji nauki. Samotne skorpiony
na pewien okres postanowią odpocząć
od randek i nacieszyć się samotnością.
Wreszcie będziesz miał czas
na gruntowne porządki oraz nadrobienie
zaległości książkowych.
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Ostatni
miesiąc nie okazał się dla Ciebie najlepszy,
jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Zdasz
sobie sprawę z tego, iż większość kłótni
spowodowała Twoja nieobecność
w domu i postanowisz to nadrobić.
Przedłużony weekend w górach naprawi
wasze relacje. Szczęście sprzyjać Ci będzie
w grach losowych.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) – Długie
jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu
zaległości. Wreszcie będziesz miał czas, by
zakończyć swoją edukację i pomyśleć
nad dalszą karierą. Przerwy w nauce
wykorzystaj jednak bardziej aktywnie niż
do tej pory. Spacer zamiast meczu
w telewizji świetnie wpłynie naTwoją
kondycję, która ostatnio pozostawia wiele
do życzenia.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Znowu
czekają na Ciebie kłopoty finansowe.
Zastanów się, czy na pewno racjonalnie
zarządzasz swoimi funduszami? Samotne
wodniki czeka wiele okazji do zawarcia
nowych znajomości. Korzystaj z życia i jak
najwięcej wychodź z domu. Młodość
szybko mija i nie warto marnować jej
na siedzenie przed telewizorem.
RYBY (19.02. – 20.03.) – Nadchodzą dla
Ciebie bardzo ciężkie chwile. Choroba
bliskiej osoby sprawi, że całkowicie
zatracisz sens życia. Postaraj się jednak
być dla niej oparciem, gdyż tego właśnie
potrzebuje. Samotne ryby czeka
natomiast wspaniały okres w życiu
uczuciowym. Wreszcie jest szansa, że
spotkasz wielką miłość.
BARAN (21.03. – 19.04.) – W końcu uda
Ci się znaleźć dodatkowe źródło dochodu.
Pamiętaj jednak, że jest to chwilowe
zajęcie i nie zaniedbuj stałej pracy. Dzięki
dodatkowemu przypływowi gotówki
wreszcie wyjdziesz z długów. Starczy
nawet na krótki wypad z ukochaną osobą.
BYK (20.04. – 22.05.) – W tym miesiącu
czekać na Ciebie będzie wyjątkowo wiele
atrakcji. Twoja druga połówka szykuje dla
was cykl wycieczek i czas minie wam
wyjątkowo przyjemnie. Postanowisz
radykalnie zmienić swoje nawyki
żywieniowe. Szybko jednak przekonasz
się, że niektórych przyzwyczajeń nie da
się zmienić.
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – W
najbliższym czasie będzie wiele okazji
do tego, abyś wpadł w kłopoty.
Szczególnie uważaj na propozycje
kredytowe oraz umowy zawierane
telefonicznie. Wrzesień szczególnie
sprzyja samotnym bliźniętom. Nie daj się
jednak zbyt szybko namówić na dalsze
podróże z nowym znajomym. Dajcie
sobie czas i zacznijcie od spotkań
w restauracji czy w kinie.
RAK (22.06. – 22.07.) – W ostatnim czasie
znacznie odbudowałeś relacje z dawnym
przyjacielem. Bądź jednak czujny i nie daj
się wciągnąć w żadne niepewne interesy.
Czeka Cię też poważna rozmowa
z ukochanym na temat waszej przyszłości.
W niektórych sprawach musisz iść
na kompromis, gdyż inaczej nie
dojdziecie do porozumienia. Zadbaj też
o swoje zdrowie. Czasem zwykłe
przeziębienie może okazać się
początkiem ciężkiej choroby.
LEW (23.07. – 23.08.) – Postaraj się być
bardziej towarzyski. Twoi przyjaciele już
od dawna czekają, aż zaszczycisz ich
swoją obecnością na imprezie. Zastanów
się też, czy nie zapomniałeś o jakiejś
ważnej rocznicy. Twoja ukochana nie bez
powodu ma ostatnio gorszy nastrój.
Poświęć jej więcej czasu, zabierz
na kolację, czy do kina, a wszystko wróci
do normy. red
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