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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. 

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. 

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! 
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Zagłębiowski Park Sportowy powstanie na terenach przy Górce Środulskiej

Czas na stadion!
Krzysz tof Po lacz kie wicz

W skład Par ku Spor to we go, któ -
ry ma po wstać na te re nach
przy Gór ce Śro dul skiej, wej dą:
sta dion pił kar ski o po jem no -
ści 12 ty się cy wi dzów z moż li -
wo ścią roz bu do wy do 15 ty się -
cy,  ha la spor to wa o po jem no -
ści 3 ty się cy wi dzów,  lo do wi sko
z jed ną ta flą o po jem no ści do 2,5
ty sią ca wi dzów. – Za kła da my, że
na bu do wę obiek tów wraz z wy -
po sa że niem i za go spo da ro wa -
niem prze zna czy my 150 mi lio -
nów zło tych. Za nim obiek ty po -
wsta ną, chce my stwo rzyć
Gmin ny Ze spół Kon sul ta cyj ny,
w skład któ re go wej dą przed sta -
wi cie le po li cji, stra ży po żar nej,
a tak że miesz kań cy – pod kre śla
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. Ter min za koń cze nia
kon kur su i wy bór naj lep szej pra -
cy kon kur so wej na stą pi do 15
grud nia te go ro ku. Au tor naj lep -
szej pra cy bę dzie wy ko naw cą

do ku men ta cji pro jek to wej
na „Za głę biow ski Park Spor to -
wy w So snow cu” z ter mi nem
za koń cze nia w 2016 ro ku wraz
z uzy ska niem po zwo le nia na bu -
do wę.

Budowa parku sportowego
będzie kosztować 
około 150 mln zł. 

– Zgod nie z na szy mi wy li cze -
nia mi za kła da my, że pierw sza ło -
pa ta zo sta nie wbi ta w 2017 ro -
ku – do da je pre zy dent, któ ry jed -
no cze śnie za pew nił miesz kań ców,
że po wsta nie obiek tów spor to -
wych nie ozna cza li kwi da cji te re -
nów zie lo nych. – Sta dion nie
ozna cza, że za bie rze my miesz -
kań com te re ny zie lo ne, że po sta -
wi my coś kosz tem cze goś. Park
na tym nie ucier pi – uspo ka ja pre -
zy dent. – Mu si my so bie od po -
wie dzieć na py ta nie, jak chce my
być po strze ga ni. Nie mo że być

tak, że dwu stu ty sięcz ne mia sto
nie mo że za pro sić wiel kiej
gwiaz dy na kon cert, bo po pro stu
nie ma gdzie zor ga ni zo wać kon -
cer tu. Sta dion, ha la to nie tyl ko
me cze – pod kre śla pre zy dent
Chę ciń ski.

Jed nym z za ło żeń po wsta nia
Par ku Spor to we go jest tak że
utwo rze nie Izby Pa mię ci Za głę -
biow skie go Spor tu.

In we sty cje w Za głę biow ski
Park Spor to wy nie ozna cza ją,
że wła dze mia sta skre śla ją
obiek ty przy Kre so wej. –
Wręcz prze ciw nie. Obiek tów
przy Kre so wej już za zdro ści
nam wie le klu bów w ca łej Pol -
sce. Ma my no wo cze sne bo iska
tre nin go we, pły tę ze sztucz ną
na wierzch nią, a w pla nach ba -
lon, pod któ rym bę dzie moż -
na grać i tre no wać zi mą oraz
bo isko do be ach soc ce ra. To ma
być ba za tre nin go wa z praw dzi -
we go zda rze nia – pod kre śla
pre zy dent So snow ca.

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

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.
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Ruch tram wa jów w cen trum mia -
sta, prze rwa ny na czas pro wa dze -
nia prac in fra struk tu ral nych, zo -
stał już przy wró co ny wraz z roz -
po czę ciem ro ku szkol ne go.
Kie row cy mu sie li uzbro ić się
w cier pli wość, po dob nie jak i pa -
sa że ro wie. – Są kor ki i mia sto jest

roz ko pa ne, ale pra ce po su wa ją się
do przo du, co ob ser wu ję każ de go
dnia. Trze ba by ło kil ka mi nut do -
li czyć na do jazd do pra cy i po wrót
do do mu, ale naj waż niej sze, że są
re ali zo wa ne in we sty cje i są na nie
pie nią dze – przy zna je Piotr Stań -
czyk z So snow ca. Pa sa że ro wie

tak że wy ka za li wy ro zu mia -
łość. – By ły utrud nie nia, ale po -
tem bę dą do bre po łą cze nia i no -
wo cze sne tram wa je. Trze ba to
zro zu mieć. Naj waż niej sze, że ko -
mu ni ka cja zo sta ła uru cho mio -
na w dniu roz po czę cia ro ku szkol -
ne go i ucznio wie swo bod nie się
prze miesz cza ją – uwa ża An -
na Mły nar ska. 

Bar dzo in ten syw ne pra ce trwa -
ły na ul. Pił sud skie go, So bie skie -
go, 3 Ma ja oraz na skrzy żo wa niu
ul. Ma ła chow skie go z ul. 3 Ma ja
i na ron dzie im. Gier ka. Cho ciaż
pra ce to ro we już się za koń czy ły, to
wy ko naw cy kon ty nu ować bę dą
ro bo ty w za kre sie dro go wym,
a tak że na czę ści plat form przy -
stan ko wych. Przez pierw sze trzy
ty go dnie wrze śnia, przy sta nek So -
sno wiec Dę bliń ska nie bę dzie ob -
słu gi wa ny, a przy sta nek So sno -
wiec Wspól na bę dzie tym cza so wo
prze su nię ty o oko ło 100 me trów
w kie run ku ul. Ko ściel nej. Wzno -
wio ny jednak zo stał ruch tram wa -
jo wy w cen trum mia sta i do szło
do zmian w je go or ga ni za cji.
Tram wa je li nii nr 15 kur su ją

na tra sie: Ka to wi ce pl. Wol no -
ści – So sno wiec Za gó rze pę tla,
tram wa je li nii nr 21 jeż dżą na tra -
sie: So sno wiec Mi lo wi ce pę -
tla – Dą bro wa Gór ni cza Two rzeń
Hu ta Ka to wi ce. Z ko lei tram wa je
li nii nr 24 ob słu gu ją pa sa że rów
na tra sie: Bę dzin Osie dle Zam ko -
we pę tla – So sno wiec Kon stan ty -
nów Okrzei. Tram wa je li nii nr 26
prze mie rza ją tra sę: So sno wiec
Mi lo wi ce pę tla – My sło wi ce
Dwo rzec PKP, a tram wa je li nii
nr 27 ob słu gu ją tra sę: So sno wiec
Ka zi mierz Gór ni czy pę tla – So -
sno wiec Po goń Aka de mi ki. Za -
wie szo ne zo sta ło funk cjo no wa nie
li nii nr 31 i 35 oraz li nii au to bu so -
wej ko mu ni ka cji za stęp czej T -21.

Pra ce w So snow cu re ali zo -
wa ne są w ra mach projektu pn.
„Mo der ni za cja in fra struk tu ry
tram wa jo wej i tro lej bu so wej
w Aglo me ra cji Gór no ślą skiej
wraz z in fra struk tu rą to wa rzy -
szą cą” współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską ze środ -
ków Fun du szu Spój no ści w ra -
mach Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. SK
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– Naj star sze sie ci wo do cią go we w tej
dziel ni cy po cho dzą z lat trzy dzie stych
dwu dzie ste go wie ku i co raz trud niej
utrzy mać je w do brym sta nie, a to się
od bi ja na ja ko ści do star cza nej wo dy.
Po za koń cze niu prac miesz kań cy mo gą
li czyć na lep szą ja kość wo dy i więk szą
nie za wod ność do sta wy – za pew nia
Mag da le na Po chwal ska, pre zes Re jo no -
we go Przed się bior stwa Wo do cią gów
i Ka na li za cji w So snow cu.

W su mie na wszyst kich dro gach wy -
ko naw ca uło ży po nad czte ry ki lo me try
no we go as fal tu. – Za kres prac na po -
szcze gól nych uli cach jest uza leż nio ny
od te go, co się pod ni mi znaj du je. W tych
ob sza rach bę dzie my sta ra li się rów nież
re mon to wać chod ni ki – mó wi Ma te usz
Ry ka ła, za stęp ca pre zy den ta So snow ca.

Naj trud niej sze ro bo ty cze ka ją wy ko -
naw cę w re jo nie pla cu Ko ściusz -
ki. – W tym miej scu fir ma wy ko na pra -
wie 50-me tro wy prze wiert pod na sy pem
ko le jo wym li nii, łą czą cej So sno wiec i ca ły
re gion z War sza wą bez wpro wa dza nia
utrud nień dla ru chu po cią gów – przy zna je
Krzysz tof Ba czew ski, in spek tor RPWiK. 

Pro jek tem zo sta ły ob ję te uli ce: Bę -
dziń ska, Szpa ków, Ryb na, Po przecz na,

Ście gien ne go, Che micz na, Ko li brów,
Żół ta, Ko per ni ka, Cie pła, Za ci sze,
Wod na, Rzecz na, Hut ni cza, Pia sko wa,
Ma jo wa, Wiel ka, No wo po goń ska, Flo -
riań ska, Ra cła wic ka, Śnież na.

Ru szy ła tak że kam pa nia in for ma cyj -
na dla miesz kań ców i przed się bior ców te -
go re jo nu do ty czą ca utrud nień, wy ni ka -
ją cych z pro wa dze nia in we sty cji. Do dat -
ko we uwa gi moż na zgła szać w biu rze
bu do wy, któ re znaj du je się u zbie gu uli cy
No wo po goń skiej i Ra cła wic kiej. In we sty -
cja po trwa do lip ca przy szłe go ro ku. 

Z ko lei mie siąc wcze śniej za koń czą
się pra ce zwią za ne z bu do wą no wej sie -
ci wo do cią go wo -ka na li za cyj nej, któ re
roz po czę ły się tak że w Kli mon to wie.
RPWiK za wy bu do wa nie 9 km sie ci za -
pła ci 6 mln 600 ty się cy zło tych. Pra ce
ma ją po pra wić nie tyl ko ja kość wo dy,
ale rów nież na wierzch nię dróg. Na uli -
cy Wschod niej za miast try lin ki, czy li
sze ścio kąt nych płyt be to no wych, po ja -
wi się as falt, a na uli cach Ku so ciń skie -
go, Środ ko wej i Źró dla nej, za miast fre -
zu, zo sta ną uło żo ne pły ty ażu ro we.
Z ko lei zu ży ty as falt na uli cach Kle eber -
ga i Bra ter stwa Bro ni za stą pi no wa na -
wierzch nia. SK

Spół ka Pa nat to ni De ve lop ment
Eu ro pe ku pi ła od mia sta po nad 7
hek ta rów przy ul. In we sty cyj nej.
Te ren zo stał od po wied nio zre kul -
ty wo wa ny po daw nej ko pal ni pia -
sku „Macz ki – Bór” i przy go to wa -
ny pod in we sty cje. Za nie ru cho -
mo ści spół ka za pła ci ła po nad 5
mln 500 tys. zł. Akt no ta rial ny ze
zwy cięz cą prze tar gu zo stał pod pi -
sa ny 14 sierp nia w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu. 

Spół ka Pa nat to ni przy ul. In -
we sty cyj nej po sia da już swój
park ma ga zy no wy i pla nu je ko -
lej ne in we sty cje na tym te re nie.
Za ku pi ła od gmi ny dział ki
o łącz nej po wierzch ni po nad 73
tys. me trów kw. Wia do mo, że
na tym ob sza rze po wsta ną ko lej -
ne ha le lo gi stycz ne, ma ga zy no -

we oraz pro duk cyj ne. – Cie szę
się, że fir ma Pa nat to ni roz sze rza
swo ją dzia łal ność w na szym
mie ście. Z in for ma cji, któ re nam
prze ka za no, za in te re so wa nie
firm, któ re po wy bu do wa niu
chcia ły by roz po cząć swo ją dzia -
łal ność w ha lach ma ga zy no wych
przy ul. In we sty cyj nej, jest spo -
re. Co waż ne, w tym gro nie są
tak że fir my pro duk cyj ne, a nie
ty ko lo gi stycz ne. Dla nas naj -
waż niej sze jest to, że ta kie in we -
sty cje to miej sca pra cy dla na -
szych miesz kań ców. Te re ny
przy In we sty cyj nej cie szą się
ogrom nym wzię ciem. Po wsta je
tu taj naj więk sze cen trum lo gi -
stycz ne w re gio nie – stwier dził
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
So snow ca. SK

Ru szy ła prze bu do wa sie ci wod no -ka na li za cyj nej na Po go ni i w Kli mon to wie

Lep sza ja kość wo dy już za rok 
Prze bu do wa sie ci wod no -ka na li za cyj nej na Po go ni rozpoczęła się  w lip cu od prac na uli cach No wo po goń skiej, Flo riań skiej i Wod nej. Koszt prac, któ re obej mą
w su mie 21 ulic, to oko ło 15 mln 400 ty się cy zło tych. Wy ko naw cą in we sty cji jest Przed się bior stwo Re mon tów Ulic i Mo stów z Gli wic. 

Pa nat to ni in we stu je
w So snow cu

Tramwaje  powróciły do centrum miasta
arc UM w Sosnowcu

arc UM w Sosnowcuarc UM

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

Prace w centrum Sosnowca trwały przez kilka tygodni, ale
te najważniejsze udało się zakończyć przed rozpoczęciem
roku szkolnego. 

Akt notarialny został podpisany 14 sierpnia. 
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17. i 18. sesja Rady Miejskiej 

Nowy przewodniczący wybrany 
Syl wia Ko sman

Jest to dla mnie ogrom ny za -
szczyt. Wy bór ten od bie ram ja ko
du żą do zę za ufa nia, ja kim mnie
ob da rzo no. Obie cu ję, że zro bię
wszyst ko, aby te go za ufa nia nie
za wieść. Li czę na owoc ną współ -
pra cę z pre zy den tem i prze wod ni -
czą cy mi ko mi sji, bo to tam głów -
nie roz wią zy wa ne są naj istot niej -
sze pro ble my te go mia sta. Mam
też na dzie ję na do brą współ pra cę
z wszyst ki mi rad ny mi – po wie -
dział Wil helm Zych, no wy prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej, któ -
ry zo stał wy bra ny na to sta no wi -
sko pod czas se sji, któ ra od by ła
się 19 sierp nia. Tym sa mym za -
stą pił Mi cha ła Po tocz ne go, rad ne -
go klub PiS, któ ry zo stał od wo ła -
ny pod czas lip co wej se sji. 

Pod czas se sji zgło szo no tyl ko
dwie kan dy da tu ry. Rad ni klu bu
Plat for my Oby wa tel skiej za pro -
po no wa li Wil hel ma Zy cha, do -
tych cza so we go wi ce prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej, a klub
Nie za leż nych – Ka ro la Wi niar -
skie go. Choć wy bór prze wod ni -
czą ce go miał być krót ką for mal -
no ścią, to jed nak prze dłu żył się ze
wzglę du na błę dy pro ce du ral ne
i pro ble my z kar ta mi do gło so wa -
nia. Kar ty wy da wa no aż… czte -
ro krot nie. Wąt pli wo ści bu dzi ło

nie uło że nie na zwisk kan dy da tów
w ko lej no ści al fa be tycz nej na kar -
tach, błęd na nu me ra cja na kar tach
i sa mo po nu me ro wa nie kart
do gło so wa nia, któ re ła ma ło taj -
ność gło so wa nia, bo umoż li wia ło
iden ty fi ka cję, kto i jak gło so wał,
a tak że jed na „za gło so wa na” kar -
ta, któ rą ode brał rad ny Woj ciech
Ni twin ko. Po wy dru ko wa niu kart
po raz czwar ty, uda ło się do ko nać
wy bo ru. 

Osta tecz nie głos od da ło 25 rad -
nych. Za kan dy da tu rą Wil hel ma
Zy cha opo wie dzia ło się 15 rad -
nych, a Ka rol Wi niar ski cie szył

się po par ciem 9 człon ków RM.
Je den z rad nych nie do ko nał żad -
ne go wy bo ru. 

No wy prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej jest rad nym od 1991 r.
W la tach 2007-2009 peł nił funk -
cję wi ce pre zy den ta So snow ca.
Obec nie pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą i zna ny jest z sze ro kiej
dzia łal no ści spo łecz nej. Jest au to -
rem pa ten tów i licz nych pro jek -
tów ra cjo na li za tor skich, za co
otrzy mał Na gro dę Pań stwo -
wą II stop nia w za kre sie Tech ni ki
i od zna czo ny zo stał srebr nym
i zło tym Krzy żem Za słu gi.

Zo stał uho no ro wa ny m. in. ty -
tu ła mi: lau re at Kon kur su Za głę -
biow ski Ku piec Ro ku 1998, Li der
Han dlu 1999 oraz Ślą ski Ku piec
Ro ku 2001 i 2004 r.

W 1999 ro ku za ca ło kształt
pra cy spo łecz nej zo stał uho no ro -
wa ny Zło tą Od zna ką Kra jo wej
Izby Go spo dar czej, a w 2001 r.
otrzy mał Zło ty Krzyż Za słu gi.
Wil hel ma Zy cha na sta no wi sku
wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej za stą pił Ja cek Du dek,
przed sta wi ciel klu bu PiS. 

Pod czas 18. se sji Ra dy Miej -
skiej naj dłuż szą dys ku sję rad nych

wzbu dzi ła uchwa ła, do ty czą ca
ape lu, skie ro wa ne go do miesz -
kań ców o wzię cie udzia łu w zbli -
ża ją cym się re fe ren dum ogól no -
kra jo wym. Wy mia na po glą dów
po mię dzy rad ny mi i pre zy den tem
przy nio sła za ska ku ją cy wy nik.
Osta tecz nie rad ni od rzu ci li
uchwa łę. – Na le ży my do róż nych
klu bów, na le ży my lub nie na le ży -
my do róż nych par tii po li tycz nych
i po sia da my wła sne sys te my war -
to ści. Po waż ni eks per ci ma ją wie -
le wąt pli wo ści do ty czą cych re fe -
ren dum. Na le ży się spo dzie wać,
że fre kwen cja bę dzie nie wiel ka.
Oko licz no ści po czę cia tej ini cja -
ty wy są… dziw ne. Re fe ren dum
po win no być świę tem de mo kra -
cji, a to przy po mi na ja kąś ustaw -
kę. Każ dy po wi nien pod jąć de cy -
zję sa mo dziel nie, czy weź mie
udział w re fe ren dum, a Ra da nie
po win na zaj mo wać się zgło szo -
nym wnio skiem – za in au gu ro wał
dys ku sję Ja nusz Ku bic ki, prze -
wod ni czą cy klu bu PO. Swo je
zda nie wy ra ził tak że pre zy dent
Ar ka diusz Chę ciń ski: – Za wsze
za chę ca łem do te go, by miesz -
kań cy bra li udział w wy bo rach, to
jed nak udział w tym re fe ren dum
jest opo wie dze niem się za jed ną
ze stron. Nie pój ście na re fe ren -
dum jest dzia ła niem nie prze ciw -
ko de mo kra cji, ale tym punk tom,

któ re są. Jest to gło so wa nie prze -
ciw, bo brak fre kwen cji ozna cza,
iż re fe ren dum bę dzie nie wią żą ce.
Uwa żam, że Ra da Miej ska nie po -
win na ape lo wać o wzię cie udzia -
łu w gło so wa niu. Niech miesz -
kań cy sa mi za de cy du ją – stwier -
dził pre zy dent, de kla ru jąc
jed no cze śnie, że sam wy ra zi swo -
je zda nie w re fe ren dum, nie zdra -
dza jąc, jak bę dzie gło so wał. 

Wła dze mia sta zło ży ły tak że
ser decz ne gra tu la cje spor tow com,
któ rzy zdo by li ko lej ne me da le
oraz ich tre ne rom i pre ze som klu -
bów, wrę cza jąc sta tu et ki i li sty
gra tu la cyj ne. W gro nie spor tow -
ców, któ rzy ostat nio od nie śli
wspa nia łe suk ce sy, zna leź li się:
An ge li ka Wą tor, Mar ta Pu da, Ma -
te usz Po ręb ski, Szy mon Ma zur,
Bar tosz Świer czy na, Pa try cja Ka -
pa ła, Krzysz tof To ma siak i Ad -
rian na Cza pla. Wrę czo no tak że
brą zo wy me dal „Za słu żo ny Kul -
tu rze Glo ria Ar tis” Ry szar do wi
Grzy bo wi, od zna ki ho no ro we
„Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”
Jac ko wi Dur skie mu i Je rze mu Lu -
cja no wi Woź nia ko wi, od zna ki
„Za opie kę nad za byt ka mi” Mag -
da le nie Zy kiert i Ada mo wi Lo ren -
co wi oraz od zna ki „Za słu żo ny dla
Mia sta So snow ca” Zbi gnie wo wi
Krze miń skie mu i Ra fa ło wi Sznaj -
de ro wi (od zna ka po śmiert na).

Wilhelm Zych objął funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.

Syl wia Ko sman
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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.

Syl wia Ko sman

W Po rad ni Me dy cy ny Pra cy są
re ali zo wa ne kon sul ta cje le kar -
skie, psy cho lo gicz ne, ba da nia la -
bo ra to ryj ne i dia gno stycz ne, któ -
re są do sto so wa ne do in dy wi du -
al nych po trzeb pa cjen tów. 

– Za le ży nam na tym, by za -
cho wać bar dzo wy so kie stan dar -
dy i mak sy mal nie skró cić czas
ob słu gi. W ra mach pro wa dzo -
nych dzia łań re ali zo wa ne są ba -
da nia wstęp ne, okre so we i kon -
tro l ne dla sze ro kiej ga my sta no -
wisk pra cy i stwier dzo nych dla
nich za gro żeń. Do stęp do spe cja -
li stów i roz bu do wa ne wła sne za -
ple cze dia gno stycz ne po zwa la ją
na szyb ką i spraw ną re ali za cję
ocze ki wań klien tów – mó wi Ar -
tur No wak, pre zes So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go sp.
z o.o. 

Usłu gi w ra mach Po rad ni
Me dy cy ny Pra cy świad czo ne są
w ga bi ne cie nr 111. P, któ ry
znaj du je się na pierw szym pię -
trze. Po rad nia przyj mu je pa cjen -
tów we wtor ki i czwart ki w go -
dzi nach od 8.00 do 11.00. Ter -
min wi zy ty moż na usta lić tak że
te le fo nicz nie pod nr te le fo nu

(32) 41 30 523. Do dat ko we in -
for ma cje moż na uzy skać
w Dzia le Ja ko ści i Roz wo ju So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie -

go sp. z o.o. pod nr tel. (32) 41
30 164 i 782 515 119. 

Po nad to w Przy chod ni „Za -
gó rze” roz po czę ła tak że dzia łal -

ność ko mer cyj na Po rad nia Lo -
go pe dycz na, któ rej ofer ta jest
skie ro wa na do pa cjen tów
po uda rach i ura zach mó zgu,

cier pią cych na cho ro by neu ro -
zwy rod nie nio we, ta kie jak np.
cho ro ba Par kin so na, Al zhe ime -
ra, SM, par kin so nizm, tzw. par -
kin so nizm plus i in ne zwią za ne
z de fi cy ta mi w ob rę bie ukła du
ner wo we go. 

W najbliższym czasie
w szpitalu rozpocznie
działalność poradnia dla
kobiet z chorobami piersi. 

– Pa cjen ci mo gą li czyć tak że
na po moc w za kre sie te ra pii za bu -
rzeń ko mu ni ka cji in ter per so nal -
nej, do ty czą cych de fi cy tów ję zy ko -
wych, zwią za nych z pro gra mo wa -
niem wy po wie dzi, za bu rze nia mi
od de cho wo -fo na cyj no -ar ty ku la -
cyj ny mi czy w za kre sie te ra pii za -
bu rzeń po ły ka nia w fa zie pre oral -
nej, ust nej i gar dło wej. Po nad to
każ do ra zo wo te ra pia zo sta nie do -
sto so wa na do in dy wi du al nych po -
trzeb i moż li wo ści pa cjen ta – wy -
ja śnia pre zes No wak. 

Te ra pia bę dzie pro wa dzo -
na pod okiem spe cja li sty w tej
dzie dzi nie, wy kwa li fi ko wa ne go
neu ro lo go pe dy z do świad cze -
niem kli nicz nym. 

Ko mer cyj ne usłu gi są świad -
czo ne we wtor ki od go dzi -
ny 15.00 do 18.00 oraz w piąt ki
w go dzi nach 13.00 do 18.00
w ga bi ne cie nr 203 w Przy chod -
ni „Za gó rze” na dru gim pię trze. 

Ter min wi zy ty moż na usta lić
w re je stra cji lub te le fo nicz nie
pod nr te le fo nu (32) 41 30 538. 

W ostat nim cza sie So sno -
wiec ki Szpi tal Miej ski przy go to -
wał tak że do dat ko wą ofer tę dla
se nio rów. Świad czeń w ra mach
no wo utwo rzo nej Po rad ni Ge ria -
trycz nej udzie la do świad czo ny
le karz ge ria tra. Kon sul ta cje od -
by wa ją się we wtor ki i czwart ki
w go dzi nach od 14.00 do 16.00
w ga bi ne cie nr 108. 

Na wi zy tę moż na się umó -
wić, dzwo niąc pod nu mer te le fo -
nu (32) 413 05 38. Pod tym sa -
mym nu me rem udzie la ne są tak -
że do dat ko we in for ma cje.

– Prio ry te tem na szej pla ców -
ki jest nie ustan ny roz wój na sta -
wio ny na za spo ka ja nie po trzeb
na szych pa cjen tów, dla te go już
nie ba wem uru cho mi my ko lej ną
po rad nię, tym ra zem dla ko biet
z cho ro ba mi pier si – po in for mo -
wał pre zes So sno wiec kie go
Szpi ta la Miej skie go.

reklama

arc Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Neurologopeda Dominika Szeja podczas badania. 
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Jo an na Bi niec ka, 
rzecz nik pra so wy ZUS

Po wa ka cjach wie le osób wra ca
do pra cy, jak rów nież po dej mu je no -
we za trud nie nie, nie rzad ko po raz
pierw szy. Po ni żej przed sta wia my za -
sa dy, o ja kich trze ba pa mię tać, aby
móc sko rzy stać z te go, co na le ży się
pra cow ni ko wi od Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych. A więc waż ne
jest, aby:
• spraw dzić, czy pra co daw ca (zle -
ce nio daw ca) zgło sił pra cow ni ka
do ubez pie czeń spo łecz nych. Je że li
te go nie zro bił, a pra cow nik za cho -
ru je lub ule gnie wy pad ko wi
przy pra cy, mo że mieć pro blem
z otrzy ma niem świad czeń z ZUS,
• spraw dzić, czy pra co daw ca zgło -
sił pra cow ni ka do ubez pie cze nia
zdro wot ne go. Je że li te go nie zro bił,
pra cow nik nie bę dzie mógł ko rzy -
stać z pu blicz nej opie ki zdro wot nej,
nie otrzy ma też re cep ty na le ki re -
fun do wa ne,
• za dbać o zgło sze nie do ubez pie -
cze nia zdro wot ne go swo ich naj bliż -
szych – współ mał żon ka i dzie ci – je -
że li nie ma ją in ne go ty tu łu do ubez -
pie cze nia. Je śli na bę dą ta ki ty tuł,
na le ży ich wy re je stro wać,

• spraw dzić, czy pra co daw ca od -
pro wa dza skład ki za pra cow ni ka
od wła ści wej pod sta wy, czy jej nie
za ni ża. Skład ki od niż sze go wy na -
gro dze nia niż fak tycz ne, to niż sze
świad cze nia (za si łek cho ro bo wy
i ma cie rzyń ski), a w przy szło ści
eme ry tu ra lub ren ta,
• spraw dzić – w przy pad ku za trud -
nie nia za gra ni cą – w któ rym kra ju
po win no się być ubez pie czo nym,
• w przy pad ku zmia ny da nych iden -
ty fi ka cyj nych, ad re so wych lub ewi -
den cyj nych – po in for mo wać o tym
pra co daw cę. 
• w przy pad ku za prze sta nia za trud -
nie nia, moż na przy stą pić do bro wol -
nie do ubez pie czeń eme ry tal ne go
i ren to wych. Dzię ki te mu świad cze -
nie bę dzie wyż sze.

Po wa ka cyj nym wy po czyn ku nie raz
re ali zo wa ny jest za miar otwar cia
wła snej fir my. A to się wią że z pew -
ny mi zo bo wią za nia mi wo bec ZUS.
Oso by pro wa dzą ce po za rol ni czą
dzia łal ność go spo dar czą, pod le ga ją
obo wiąz ko wo ubez pie cze niom spo -
łecz nym (eme ry tal ne mu, ren to wym
i wy pad ko we mu) oraz ubez pie cze -
niu zdro wot ne mu. Ubez pie cze nie
cho ro bo we jest do bro wol ne. Aby je -
mu pod le gać, na le ży zło żyć wnio -
sek. 
Je śli osoby roz po czy na ją dzia łal ność
po raz pierw szy lub nie pro wa dzi ły
dzia łal no ści przez ostat nie 60 mie -
się cy ka len da rzo wych, to przez 24
mie sią ce ka len da rzo we od dnia roz -
po czę cia dzia łal no ści, mo gą pła cić

pre fe ren cyj ne skład ki na ubez pie -
cze nia spo łecz ne (od kwo ty za de kla -
ro wa nej, ale nie niż szej od 30% mi -
ni mal ne go wy na gro dze nia). Do dat -
ko wy wa ru nek to nie świad cze nie
usług w ra mach pro wa dzo nej dzia -
łal no ści na rzecz by łe go pra co daw -
cy. Cho dzi o usłu gi wcho dzą ce w za -
kres wy ko ny wa nej ak tu al nie dzia łal -
no ści, któ re by ły świad czo ne
na rzecz by łe go pra co daw cy
przed roz po czę ciem dzia łal no ści
w bie żą cym lub po przed nim ro ku
ka len da rzo wym. 
Po roz po czę ciu pro wa dze nie dzia łal -
no ści na le ży zgło sić się w cią gu
sied miu dni do ubez pie czeń spo łecz -
nych i ubez pie cze nia zdro wot ne go
na for mu la rzu ZUS ZUA/ZUS ZZA. 
Oso by pro wa dzą ce dzia łal ność na -
leż ne za sie bie skład ki wy ka zu ją
w de kla ra cji roz li cze nio wej ZUS
DRA, któ rą trze ba zło żyć do 10 dnia
da ne go mie sią ca za mie siąc po -
przed ni. Jed nak są zwol nio ne z obo -
wiąz ku zło że nia de kla ra cji, je że li
w de kla ra cji ostat nio zło żo nej skład -
ki na ubez pie cze nia spo łecz ne
i zdro wot ne zo sta ły wy ka za ne od mi -
ni mal nych pod staw wy mia ru i nic
nie ule gło zmia nie w sto sun ku
do mie sią ca po przed nie go. 
Je że li oso ba pro wa dzą ca dzia łal -
ność jed no cze śnie wy ko nu je pra cę
w peł nym wy mia rze cza su pra cy lub
gdy w umo wie o pra cę ma za gwa -
ran to wa ne co naj mniej mi ni mal ne
wy na gro dze nie, mo że nie pod le gać
obo wiąz ko wo ubez pie cze niom spo -
łecz nym z te go ty tu łu.

wrzesień 2015 nr 86

Ilo na Ce bo -Ku bi czek, ad wo kat

Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su ro dzin ne go
i opie kuń cze go, z mo cy usta wy po wsta je
mię dzy mał żon ka mi ustrój wspól no ści ma -
jąt ko wej (ustrój usta wo wy), je że li wcze -
śniej mał żon ko wie nie za war li umo wy ma -
jąt ko wej mał żeń skiej (ustrój umow ny).
Usta wo wy ustrój ma jąt ko wy mał żeń ski
jest wspól no ścią łącz ną, co ozna cza, że
udzia ły każ de go z mał żon ków w tym ma -
jąt ku nie są ści śle okre ślo ne (np. ułam ko -
wo 1/2, 1/3 itp.), a w cza sie je go trwa nia
ża den z mał żon ków nie mo że żą dać  po -
dzia łu te go ma jąt ku.  Nie mo że rów nież
roz po rzą dzać ani zo bo wią zy wać się doroz -
po rzą dza nia udzia łem, któ ry  w ra zie usta -
nia wspól no ści przy pad nie mu w ma jąt ku
wspól nym lub w po szcze gól nych przed -
mio tach na le żą cych do te go ma jąt ku. 
Z chwi lą za war cia mał żeń stwa po wsta je
mię dzy mał żon ka mi z mo cy usta wy
wspól ność ma jąt ko wa (wspól ność usta -
wo wa), obej mu ją ca przed mio ty ma jąt ko -
we na by te w cza sie jej trwa nia przez obo -
je mał żon ków lub przez jed ne go z nich
(ma ją tek wspól ny). Przed mio ty ma jąt ko -
we nie ob ję te wspól no ścią usta wo wą na le -
żą do ma jąt ku oso bi ste go każ de go z mał -
żon ków. Naj czę ściej ma ją tek wspól ny
two rzą:

1) po bra ne wy na gro dze nie za pra cę i do -
cho dy z in nej dzia łal no ści za rob ko wej każ -
de go z mał żon ków;
2) do cho dy z ma jąt ku wspól ne go, jak rów -
nież z ma jąt ku oso bi ste go każ de go z mał -
żon ków;
3) środ ki zgro ma dzo ne na ra chun ku
otwar te go lub pra cow ni cze go fun du szu
eme ry tal ne go każ de go z mał żon ków.

Do ma jąt ku oso bi ste go każ de go z mał żon -
ków naj czę ściej na le żą: 
1) przed mio ty ma jąt ko we na by te przedpo -
wsta niem wspól no ści usta wo wej;
2) przed mio ty ma jąt ko we na by te przez dzie -
dzi cze nie, za pis lub da ro wi znę, chy ba że
spad ko daw ca lub dar czyń ca ina czej po sta -
no wił;
3) przed mio ty ma jąt ko we słu żą ce wy łącz -
nie do za spo ka ja nia oso bi stych po trzeb
jed ne go z mał żon ków (np. odzież, ze ga -
rek, sprzęt in wa lidz ki);
4) przed mio ty uzy ska ne z ty tu łu od szko -
do wa nia za uszko dze nie cia ła lub wy wo ła -
nie roz stro ju zdro wia al bo z ty tu łu za dość -
uczy nie nia za do zna ną krzyw dę;
5) przed mio ty ma jąt ko we na by te w za -
mian za skład ni ki ma jąt ku oso bi ste go. 

Każ dy z mał żon ków jest upraw nio ny
do współ po sia da nia rze czy wcho dzą -
cych w skład ma jąt ku wspól ne go oraz
do ko rzy sta nia z nich w ta kim za kre -
sie, ja ki da je się po go dzić ze współ po -
sia da niem i ko rzy sta niem z rze czy
przez dru gie go mał żon ka. Każ dy
z mał żon ków ma pra wo do sa mo dziel -
ne go za rzą du ma jąt kiem wspól nym,
co nie ozna cza jed nak do wol no ści
w tym za kre sie.

Obo je mał żon ko wie są obo wią za ni współ -
dzia łać w za rzą dzie ma jąt kiem wspól nym,
w szcze gól no ści udzie lać so bie wza jem nie
in for ma cji o sta nie ma jąt ku wspól ne go,
o wy ko ny wa niu za rzą du ma jąt kiem wspól -
nym iozo bo wią za niach ob cią ża ją cych ma -
ją tek wspól ny. Wy ko ny wa nie za rzą du obej -
mu je czyn no ści, któ re do ty czą przed mio -
tów ma jąt ko wych na le żą cych do ma jąt ku
wspól ne go, w tym czyn no ści zmie rza ją ce
do za cho wa nia te go ma jąt ku. Przed mio ta -
mi ma jąt ko wy mi słu żą cy mi mał żon ko wi
do wy ko ny wa nia za wo du lub pro wa dze nia
dzia łal no ści za rob ko wej mał żo nek ten za -
rzą dza sa mo dziel nie. Mał żo nek mo że
sprze ci wić się czyn no ści za rzą du ma jąt -
kiem wspól nym za mie rzo nej przez dru gie -
go mał żon ka, z wy jąt kiem czyn no ści w bie -
żą cych spra wach ży cia co dzien ne go lub
zmie rza ją cej do za spo ko je nia zwy kłych po -
trzeb ro dzi ny al bo po dej mo wa nej w ra -
mach dzia łal no ści za rob ko wej.
Mi mo te go zgo da dru gie go mał żon ka jest
po trzeb na do do ko na nia mię dzy in ny mi:
– czyn no ści praw nej pro wa dzą cej do zby -
cia, ob cią że nia, od płat ne go na by cia nie -
ru cho mo ści lub użyt ko wa nia wie czy ste -
go, bu dyn ku, lo ka lu, go spo dar stwa rol ne -
go lub przed się bior stwa; – da ro wi zny
z ma jąt ku wspól ne go, z wy jąt kiem drob -
nych da ro wizn zwy cza jo wo przy ję tych.
Z waż nych po wo dów sąd mo że na żą da -
nie jed ne go z mał żon ków po zba wić dru -
gie go mał żon ka sa mo dziel ne go za rzą du
ma jąt kiem wspól nym oraz po sta no wić, że
na do ko na nie czyn no ści za miast zgo dy
dru gie go mał żon ka bę dzie po trzeb ne ze -
zwo le nie są du.
W ko lej nym ar ty ku le zo sta ną omó wio ne
umow ne mał żeń skie ustro je ma jąt ko we. 

PORADY

ZUS RADZI

ABC ubezpieczonego        
ADWOKAT RADZI

Małżeńskie ustroje majątkowe 

reklama
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– Szu ka my lu dzi, któ rzy zmie nia ją rze czy -
wi stość, czy li ta kich, któ rzy na co
dzień  chęt nie an ga żu ją się w lo kal ne spra -
wy spo łecz ne, po ma ga ją in nym oraz dą żą
do po pra wy ja ko ści ży cia miesz kań ców na -
sze go mia sta – wy ja śnia Pau li na Ada mus,
na czel nik Wy dzia łu Współ pra cy z Or ga ni -
za cja mi Po za rzą do wy mi. – Oso by te zo sta -
ną uho no ro wa ne pod czas or ga ni zo wa nej
przez nas już po raz czwar ty li sto pa do wej
Ga li Do brych Ini cja tyw – do da je Ada mus.

Do udzia łu w kon kur sie, któ re go or ga ni -
za to rem jest So sno wiec kie Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych, mo gą przy stą pić za rów -
no or ga ni za cje po za rzą do we z te re nu So snow -
ca, in sty tu cje pu blicz ne, jak i fir my pry wat ne.
Swo ich kan dy da tów moż na zgła szać do 25
wrze śnia na spe cjal nych for mu la rzach do stęp -
nych na stro nie: www.wspar cie.so sno wiec.pl.

For mu larz po wi nien za wie rać na stę pu ją ce
in for ma cje, tj. w przy pad ku kon kur su o ty tuł
„Wo lon ta riu sza Ro ku” – opis dzia łal no ści kan -
dy da ta za rok ubie gły – 2014, „Fir my przy ja -
znej spo łecz no ści lo kal nej” – opis wspie ra ne -
go/fi nan so wa ne go przed się wzię cia za rok ubie -
gły – 2014, „Spo łecz ny Ani ma tor Ro ku” – opis
pod ję tej ini cja ty wy spo łecz nej/kul tu ral nej
za rok ubie gły – 2014, spo rzą dzo ny na co naj -
mniej trzech stro nach pa pie ru for ma tu A4.

No mi no wa ny mi do wy róż nie nia w ka te -
go rii „Wo lon ta riusz Ro ku” mo gą być wo lon -
ta riu sze, któ rzy są ak tyw ni w do wol nym ob -
sza rze ży cia spo łecz ne go oraz dzia ła ją na te -
re nie So snow ca i na rzecz je go
miesz kań ców.

W ka te go rii „Fir my przy ja znej spo łecz -
no ści lo kal nej” wy róż nie ni mo gą zo stać
przed się bior cy wspie ra ją cy lo kal ne przed -

się wzię cia lub dzia ła nia or ga ni za cji po za -
rzą do wych. „Spo łecz nym Ani ma to rem Ro -
ku” mo że zo stać oso ba, któ ra swo im dzia ła -
niem po bu dza ak tyw ność spo łecz ną miesz -
kań ców na sze go mia sta.

– Je stem prze ko na ny, że oso by od po wie -
dzial ne za wy bór lau re atów nie bę dą mia ły ła -
twe go za da nia, gdyż osób i firm an ga żu ją cych
się w lo kal ne spra wy, w spra wy na szej ma łej
oj czy zny, jest na praw dę spo ro. Wy so ko ce nię
so bie oso by, któ re bez in te re sow nie dzia ła ją
na rzecz in nych, dą żą do roz wo ju mia sta. Ta -
kie oso by na le ży na gra dzać, sta wiać za wzór,
choć zna jąc tych lu dzi, nie na gro dy i roz głos
są dla nich naj waż niej sze – pod kre śla Ar ka -
diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca. 

Wię cej in for ma cji oraz re gu la min kon -
kur su do stęp ny jest na stro nie: www.wspar -
cie.so sno wiec.pl. KP

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

Nagrodzą ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość

Syl wia Ko sman

Dla po nad 541 ty się cy uczniów
w ca łym wo je wódz twie roz po -
czął się ko lej ny rok szkol ny.
W tym ro ku uro czy sta wo je wódz -
ka in augu ra cja ro ku szkol ne go
od by ła się w Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej przy ul. Że rom skie go
w So snow cu. Miej sce wy da rze -
nia, czy li ha la spor to wa, nie zo -
sta ła wy bra na przy pad ko wo.
Mia ła wszyst kim jesz cze moc niej
uświa do mić, jak waż ny w szko le
jest sport, ruch oraz za ję cia wy -
cho wa nia fi zycz ne go. Go ściem
spe cjal nym im pre zy był by ły siat -
kar ski re pre zen tant Pol ski Mar cin
Prus, do któ re go usta wia ły się
dłu gie ko lej ki dzie ci po au to graf
i pa miąt ko we zdję cia. 

Go spo da rzem uro czy sto ści
był Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy -
dent So snow ca. Nie za bra kło
po ka zu umie jęt no ści sek cji spor -
to wych wie lu dys cy plin i wy stę -
pów ar ty stycz nych. Pod czas in -
au gu ra cji ślu bo wa nie zło ży li
ucznio wie pierw szej kla sy Szko -
ły Pod sta wo wej nr 10 w So -
snow cu. Zo sta li pa so wa ni
na ucznia i otrzy ma li tu by ze
sło dy cza mi. 

Nowy rok szkolny
w województwie śląskim
rozpoczął się w szkołach
dla ponad pół miliona
uczniów.

W uro czy sto ści udział wzię li
ucznio wie szkół z na sze go wo -
je wódz twa oraz przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych i in sty tu -
cji wo je wódz kich. Przy by li m.
in. wi ce wo je wo da Ga brie la Le -
nar to wicz, ślą ski ku ra tor oświa -
ty Sta ni sław Fa ber,    dy rek tor
Wy dzia łu Edu ka cji Urzę du
Mar szał kow skie go Da nu ta Ro -
sa, po słan ka Ewa Ma lik oraz po -
sło wie: Wal de mar An dzel, Je rzy
Bor kow ski, Wi told Kle pacz, Ja -
ro sław Pię ta, bi skup so sno wiec -
ki Grze gorz Ka szak, prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej Wil helm
Zych oraz przed sta wi cie le wyż -
szych uczel ni i ośrod ków na uko -

wych, służb mun du ro wych,
związ ków za wo do wych, IPN
oraz dy rek to rzy szkół. Uro czy -
sto ści w So snow cu roz po czę ły
się o godz. 9.30. Na stęp nie ob -
cho dy no we go ro ku szkol ne go
by ły kon ty nu owa ne w Ka to wi -
cach. Po godz. 13 na uli cach
Ka to wic wy star to wa ła „Szta fe ta
z bia ło -czer wo ną”. Wśród bie -
ga czy na star cie po ja wił się też
po my sło daw ca szta fe ty, czy li
Sta ni sław Fa ber.  Ucznio wie
szkół, któ rzy zgło si li się do bie -
gu, mu sie li po ko nać 3-ki lo me -
tro wą tra sę. Bieg roz po czął się
przy Po mni ku Żoł nie rza Pol -
skie go, gdzie wcze śniej zło żo no
kwia ty i od da no hołd bo ha te -
rom. Me tę prze wi dzia no w po -
bli żu po mni ka Po wstań ców Ślą -
skich w Ka to wi cach. Tra sa pro -
wa dzi ła ul. Gra nicz ną,
War szaw ską i Ban ko wą. Bieg
„Szta fe ta z bia ło -czer wo ną” od -
był się tak że 2 wrze śnia w Gli -
wi cach i zo sta nie po wtó rzo ny 7
wrze śnia w Żyw cu. No wy rok
szkol ny w wo je wódz twie ślą -
skim roz po czął się w szko łach
dla po nad pół mi lio na uczniów.
Do pierw szej kla sy szko ły pod -
sta wo wej po szło po nad 70 tys.
uczniów, w tym po nad 46 tys.
sze ścio lat ków.

Wo je wódz kie uro czy sto ści roz po czę cia ro ku szkol ne go od by ły się w So snow cu

Już po pierw szym dzwon kuUro czy ste ob cho dy 76. rocz ni cy
wy bu chu II woj ny świa to wej od -
by ły się na Cmen ta rzu Ko mu nal -
nym przy ul. Bę dziń skiej pod Po -
mni kiem Wrze śnia 1939 ro ku.
W ob cho dach udział wzię li
przed sta wi cie le władz mia sta,
pre zy dent Ar ka diusz Chę ciń ski
oraz Krzysz tof Cha ła dus, za stęp -
ca pre zy dent mia sta, Wil helm
Zych, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej, rad ni, kom ba tan ci oraz
miesz kań cy So snow ca. Zło żo no
kwia ty i od da no hołd po le głym
bo ha te rom. 

3 wrze śnia o godz. 9.30 na stą -
pi od sło nię cie ta bli cy po świę co nej

ży dow skim miesz kań com So -
snow ca wy wie zio nym do Au -
schwitz – u zbie gu Al. Mi rec kie -
go i ul. Nie pod le gło ści, a o godz.
11.00 zo sta nie od sło nię ta ta bli ca
na skwe rze imie nia Da nu ty Sie -
dzi ków ny, ps. „In ka” – u zbie gu ul.
Or lej, No wo po goń skiej i Ma riac -
kiej. Z ko lei 17 wrze śnia, w dniu
wkro cze nia wojsk ra dziec kich
do Pol ski, na bu dyn ku Urzę du
Miej skie go o godz. 11.00, uro -
czy ście zo sta nie od sło nię ta ta bli -
ca po świę co na wszyst kim or ga ni -
za cjom bo jo wym, któ re wal czy ły
z oku pan tem w la tach 1939-
1945. SK

zdjęcia: Mariusz Binkiewicz
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Od da li cześć bo ha te rom



wrzesień 2015 nr 88

MIASTO

reklama

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.

Pro fil za ufa ny to moż li wość elek tro -
nicz nej ko mu ni ka cji miesz kań ców
z ad mi ni stra cją pu blicz ną. Jest to bez -
płat na me to da po twier dza nia toż sa mo -
ści oby wa te la w sys te mach elek tro -
nicz nej ad mi ni stra cji. Pro fil za ufa ny
dzia ła po dob nie jak od ręcz ny pod -
pis – iden ty fi ku je oso bę, któ ra ten pro -
fil wy ko rzy stu je. Wy ko rzy stu jąc Pro fil
Za ufa ny, oby wa tel mo że za ła twić wy -
bra ne spra wy urzę do we, w każ dym
urzę dzie na te re nie ca łe go kra ju dro gą
elek tro nicz ną, bez ko niecz no ści oso bi -
ste go sta wien nic twa w urzę dzie.

Aby utwo rzyć pro fil za ufa ny ePU -
AP, na le ży: 
1. Za ło żyć kon to i zło żyć wnio sek

o utwo rze nie pro fi lu za ufa ne go
na por ta lu www.epu ap.gov.pl

2. Oso bi ście udać się do Urzę du Miej -
skie go w So snow cu, al. Zwy cię -
stwa 20 (po kój 111) z do wo dem
oso bi stym lub pasz por tem w ce lu
po twier dze nia swo jej toż sa mo ści.
Pro fil za ufa ny jest jed ną z funk cjo -

nal no ści elek tro nicz nej Plat for my
Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej (ePU -
AP) i jest bez płat ną me to dą po twier -
dza nia toż sa mo ści w sys te mach elek -
tro nicz nej ad mi ni stra cji, np.
• ePU AP (elek tro nicz na Plat for ma

Usług Ad mi ni stra cji Pu blicz nej),
• CE IDG (Cen tral na Ewi den cja i In -

for ma cja o Dzia łal no ści Go spo dar -
czej),

• PUE ZUS (Plat for ma Usług Elek -
tro nicz nych ZUS).

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie: www.epu ap.gov.pl.

Punkt Po twier dza nia Pro fi lu Za -
ufa ne go po wstał w Urzę dzie Miej -
skim w So snow cu w ra mach re ali za cji
pro jek tu „e -Urzę dy – utwo rze nie zin -
te gro wa ne go sys te mu wspo ma ga nia
za rzą dza niem w ad mi ni stra cji pu -
blicz nej wraz z za pew nie niem świad -
cze nia usług dro gą elek tro nicz ną”
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu -
ro pej ską w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

W ra mach wdra ża ne go pro jek tu,
gmi na So sno wiec pla nu je udo stęp nie -
nie miesz kań com po nad 80 usług
elek tro nicz nych na plat for mie ePU AP,
któ re po zwo lą na za ła twia nie spraw
dro gą elek tro nicz ną z wy ko rzy sta -
niem pro fi lu za ufa ne go. KP

Zachęcamy do składania wniosku
o profil zaufany

Urząd Miej ski w So snow cu ogła sza otwar ty kon kurs ofert na re ali za cję w 2015 ro ku za da nia pu blicz ne go w za kre sie wspar cia
dys try bu cji pro duk tów żyw no ścio wych dla naj uboż szych miesz kań ców mia sta So snow ca w ra mach re ali za cji Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Po moc Żyw no ścio wa 2015.

Więcej informacji na stronie www.sosnowiec.pl

Żywność dla najuboższych

Bez płat ne po ra dy praw ne i psy cho lo gicz ne oraz po moc te ra -
peu tycz ną gru py wspar cia dla osób, któ re wal czą z pro ble mem
al ko ho lo wym, za pew nia Cen trum Po mo cy Ca ri tas Die ce zji So -
sno wiec kiej. Dzię ki współ pra cy z Re gio nal nym Ośrod kiem Po -
li ty ki Spo łecz nej w Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej dzia łal ność
roz po czę ło Cen trum Po mo cy Ro dzi nie Ca ri tas, któ re dzia łać
bę dzie do koń ca te go ro ku. Miesz kań cy So snow ca, Bę dzi na,
Dą bro wy Gór ni czej i oko lic, któ rzy nie ma ją pie nię dzy na po -
ra dy praw ne i kon sul ta cje psy cho lo gicz ne, a bo ry ka ją się z pro -
ble ma mi np. uza leż nie nia al ko ho lo we go czy prze mo cą, mo gą
li czyć na bez płat ną po moc spe cja li stów.  Wszy scy, któ rzy się

zgło szą, mo gą uzyskać po ra dy w za kre sie pra wa ro dzin ne go
i opie kuń cze go, kar ne go, ad mi ni stra cyj ne go i pra cy, przy go to -
wa nia pism pro ce so wych, skarg, wnio sków czy po zwów. 

Po rad, za rów no praw nych, jak i psy cho lo gicz nych, udzie la -
ją do świad cze ni spe cja li ści w wy zna czo ne dni ty go dnia, śred -
nio przez 10 go dzin ty go dnio wo w go dzi nach do po łu dnio wych
i po po łu dnio wych w Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej. Moż -
na za pi sać się te le fo nicz nie pod nu me rem te le fo nu
(32) 363 03 70 lub 600 807 991 od godz. 8.30 do 16.00 lub oso -
bi ście w se kre ta ria cie Ca ri tas Die ce zji So sno wiec kiej przy ul.
Kor cza ka 5 w So snow cu. SK

Po trze bu jesz po mo cy?  Za dzwoń 

Lokale czekają na najemców
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu zaprasza wszystkie osoby i firmy zainteresowane

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

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
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Olim pij czy cy ry wa li zo wa li
w 20 dys cy pli nach spor to wych.
W So snow cu od by ły się zma -
ga nia pił ka rzy noż nych, ko szy -
ka rzy, te ni si stów sto ło wych,
lek ko atle tów oraz sza chi stów.
Uczest ni cy igrzysk, oprócz
prze ży wa nia wspa nia łych spor -
to wych emo cji, mo gli rów nież
zre lak so wać się pod czas kon -
cer tów, wy staw pla stycz nych
czy im prez kul tu ral nych. Każ -
de go dnia igrzysk, po za koń -
czo nych za wo dach, w wio -
skach olim pij skich roz da wa no
me da le w po szcze gól nych dys -
cy pli nach. W kla sy fi ka cji me -
da lo wej bez kon ku ren cyj na by -
ła Po lo nia z Bia ło ru si, któ ra
wy wal czy ła aż 67 zło tych me -
da li. Dru dzy by li Li twi ni, któ -
rzy zdo by li 48 zło tych krąż -
ków, a na trze cim miej scu po -

dium sta nę li Cze si z do rob -
kiem 44 „zło tek”. Wy so ko
w kla sy fi ka cji me da lo wej zna -
la zły się rów nież re pre zen ta cje
Nie miec, Sta nów Zjed no czo -
nych, Ka na dy i Au strii. Świa to -
we Igrzy ska Po lo nij ne, któ re
od by wa ją się co dwa la ta, emo -
cjo nu ją przede wszyst kim spor -
tem. Ma ją tak że za za da nie in -
te gro wać Po la ków miesz ka ją -
cych po za gra ni ca mi na sze go
kra ju i umac niać ich wię zi z oj -
czy zną. Or ga ni za to ra mi wy da -
rze nia by ły Sto wa rzy sze nie
„Wspól no ta Pol ska” wraz z sa -
mo rzą dem Wo je wódz twa Ślą -
skie go przy współ udzia le Cho -
rzo wa, Ryb ni ka, So snow ca
oraz Wo dzi sła wia Ślą skie go.
Or ga ni za to rem wy ko naw czym
był Ryb nic ki Mło dzie żo wy
Klub Spor to wy. KP

Sosnowiec gościł uczestników
Igrzysk Polonijnych
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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.
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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. 
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Uczest ni cy Uni wer sy te tu Mło -
dzie żo we go bę dą mo gli sa mi
stwo rzyć swój gra fik wy kła dów,
łą cząc za ję cia z róż nych kie run -
ków. Pro gram jest skie ro wa ny

do gim na zja li stów i li ce ali stów,
któ rzy bę dą mo gli na być no we
umie jęt no ści i czer pać wie dzę
z róż nych ob sza rów na uki, a tym
sa mym za sta no wić się, ja ki wy -

brać kie ru nek stu diów i jak za -
pla no wać swo je ży cie za wo do -
we   W in dy wi du la nym pla nie
moż na więc po łą czyć za gad nie -
nia m.in. z dzie dzi ny pra wa, ad -

mi ni stra cji, bez pie czeń stwa na -
ro do we go, dzien ni kar stwa, psy -
cho lo gii, pe da go gi ki czy fi lo lo -
gii an giel skiej. Wy kła dy aka de -
mic kie bę dą się od by wać
w bu dyn ku Wyż szej Szko ły Hu -
ma ni tas, przy ul. Ki liń skie go 43
w So snow cu w week en dy. In au -
gu ra cja ro ku aka de mic kie go od -
bę dzie się w paź dzier ni ku, a za -
ję cia po trwa ją do czerw ca przy -
szłe go ro ku. „Stu den ci”
otrzy ma ją wła sne in dek sy,
w któ rych bę dą do ku men to wa li
swo ją ak tyw ność na uko wą.
Moż na wy brać m. in. ta kie
przed mio ty jak tech ni ki ne go cja -
cji i me dia cji w ad mi ni stra cji,
mar ke ting i pu blic re la tions
w spo łe czeń stwie w sie ci, dzien -
ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo -
łecz na, warsz ta ty ra dio we i te le -
wi zyj ne, warsz tat ko re spon den ta
wo jen ne go czy me dy cy na nu kle -
ar na, co aching, psy cho lo gia kli -
nicz na. Opła ta w pro gra mie Uni -
wer sy te tu Mło dzie żo we go wy -
no si 200 zło tych na rok
aka de mic ki. Re je stra cja od by wa
się wy łącz nie on -li ne, a w sie dzi -
bie uczel ni przy ul. Ki liń skie -
go 43, w po ko ju 010 (par ter) lub
pod nr tel. 600 105 578. Ma ile
z py ta nia mi moż na kie ro wać tak -
że na ad res: jo an na.pod gor -
ska@hu ma ni tas.edu.pl. SK

Uniwersytet Młodzieżowy w Wyższej Szkole Humanitas rusza już od października

Gimnazjaliści i licealiści już mogą stać się...
studentami

Wy twór nia So ny Mu sic Po land wy da sin giel so sno wi cza ni na Ro ber -
ta Kraw czy ka. Utwo rem za po wia da ją cym je go pły tę bę dzie pio sen -
ka „Przy po mi nasz mi”. 

Ro bert Kraw czyk jest lau re atem m.in. mię dzy na ro do we go Fe sti -
va lu Car pa tia w Rze szo wie, tam też otrzy mał na gro dę pu blicz no ści,
Lau re at Zło tej Pod ko wy Ślą skiej Kuź ni Ta len tów. Wy cho wał się
na mu zy ce so ul i go spel, a na swo ich kon cer tach czę sto wy ko nu je m.
in. pio sen ki Cze sła wa Nie me na. 5 lat był jed nym z głów nych ak to rów
w Te atrze Po szu ki wań Twór czych, któ ry zdo był wie le na gród
na ogól no pol skich fe sti wa lach te atral nych. Red.

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



Syl wia Ko sman

Wy cho wa nie oby wa tel skie? Pa -
trio tyzm, sa mo dy scy pli na i ta kie
war to ści jak: Bóg, Ho nor, Oj -
czy zna są już nie mod ne, wy wo -
łu ją uśmiech po li to wa nia i ni ko -
go już nie in te re su ją? Człon ko -
wie so sno wiec kiej Jed nost ki
Strze lec kiej 2037 za da ją kłam
te mu twier dze niu i ła mią ste reo -
ty py. Obec nie w Pol sce ist nie je
kil ka dzie siąt or ga ni za cji pa ra mi -
li tar nych, któ rych ce lem jest
wspie ra nie przed się wzięć zwią -
za nych z obron no ścią te ry to rium
RP. Jed ną z nich jest Zwią zek
Strze lec ki „Strze lec” Or ga ni za -
cja Spo łecz no -Wy cho waw cza,
kul ty wu ją cy tra dy cje Pił sud czy -
ków, któ ry dzia ła rów nież od 6
lat na te re nie So snow ca. – Na -
szym ce lem jest nie tyl ko krze -
wie nie po staw oby wa tel skich,
ale rów nież pro mo wa nie lo kal -
nych przed się bior ców i na sze go
re gio nu – przy zna je wprost
Prze my sław Ka raś, na co dzień
st. szer. rez., szef szta bu, a obec -
nie peł nią cy obo wiąz ki do wód -
cy jed nost ki. Do wód ca, czy li st.
chor. ZS Mar cin Szmu kier, prze -
by wa na urlo pie. – Na te re nie
So snow ca je ste śmy je dy nym sto -
wa rzy sze niem szko lą cym mło -
dzież i do ro słych, któ re speł nia
wa run ki Jed nost ki Obro ny Te ry -
to rial nej. Ta kie jed nost ki, po -
cząw szy od pierw sze go Ślą skie -
go Kon gre su or ga ni za cji pro -
obron nych bę dą two rzo ne
na te re nie ca łe go na sze go kra ju.
Jest ich w tej chwi li za le d wie
kil ka, jed nak bę dą one sta no wi -
ły klu czo wą ro lę w cza sie klęsk
ży wio ło wych i oczy wi ście ja ko
pierw sza li nia obro ny w cza sie
za gro że nia wo jen ne go. Na szym
ce lem sta tu to wym jest rów nież
pro mo wa nie spor tu i kształ to wa -
nie kul tu ry fi zycz nej oraz – co
naj waż niej sze – prze ciw dzia ła -
nie wy klu cze niu spo łecz ne mu
i kre owa nie po staw oby wa tel -
skich. Współ pra cu je my rów nież
z so sno wiec ki mi do ma mi dziec -

ka oraz mło dzie żą z miesz kań
chro nio nych – do da je. 

Człon kiem jed nost ki mo że
być każ da oso ba, któ ra ukoń -
czy 16 lat i uzy ska zgo dę ro dzi -
ca. Re kru ta cja to pot i nie rzad ko
łzy. Ale by cie Strzel cem to no bi -
li ta cja, moż li wość po zy ska nia
sze ro kiej wie dzy z dzie dzi ny
woj sko wo ści, szan sa na zdo by cie
praw dzi wej przy jaź ni, wal ka ze
swo imi sła bo ścia mi i po pro -
stu… do bra za ba wa.

Przed ostat nim ze bra niem
człon ko wie jed nost ki do sta li za -
szy fro wa ną wia do mość. Mu sie li
od gad nąć, gdzie wy zna czo no
miej sce zbiór ki. Po zła ma niu
szy fru, oka za ło się, że bę dą go -
ść mi Mu zeum Tech ni ki Mi li tar -
nej i Użyt ko wej w Ru dzie Ślą -
skiej. Kie dy do tar li na miej sce,
cze kał na nich… czołg i trud ne
fi zycz nie za da nie. Zdar cie sta rej
far by z czoł gu i przy go to wa nie
po jaz du do re no wa cji. W za mian
za wy ko na ną pra cę, Strzel cy
mo gli do kład nie zo ba czyć czołg
od środ ka i na wet nim kie ro wać. 

– Każ da zbiór ka to wiel ka
nie wia do ma. Za ba wa, ale i pra -

ca. Strzel cy do sa me go koń ca
nie wie dzą, cze go się spo dzie -
wać – przy zna je Prze my sław
Ka raś. 

Za sad ni czo „Strze lec” to or -
ga ni za cja spo łecz no -wy cho waw -
cza i obron na, któ ra ma kształ to -
wać mło dzież do pra cy w for ma -
cjach mun du ro wych. –
Przyjęliśmy jednak inną za sa dę.
Ge ne ral nie ma my za miar kształ -
to wać mło dych lu dzi, ale nie tyl -
ko w kie run ku mun du ru. Chce -
my ich przy go to wać no, by we -
szli w ży cie z przy sło wio wym
bu tem. By nie prze stra szy li się
w mo men cie ukoń cze nia szko ły,
kie dy trze ba wejść w do ro słe ży -
cie i ra dzić so bie sa me mu. Mu -
szą mieć si łę, że by się nie pod -
dać i nie od pu ścić – mó wi
Krzysz tof, czło nek jed nost -
ki. – Oso by, któ re do nas przy -
cho dzą, nie po tra fią od po wie -
dzieć na pro ste py ta nie: „Ja ki
jest twój ży cio wy cel?”. Chce my
to zmie nić i w tych mło dych lu -
dziach wy ro bić pew ność sie bie,
na uczyć ich ży cia i od kryć te
war to ści, o któ re oni sa mi sie bie
nie po dej rze wa ją, ale któ re

w nich nie jed no krot nie tkwią.
Nie wie dzą, co ze so bą zro bić
i nie ma ją na sie bie po my słu. Za -
mie rza my do ko nać ra dy kal nej
zmia ny – za po wia da. 

Człon ko wie jed nost ki nie sta -
ną się po li cjan ta mi, żoł nie rza mi
czy ko man do sa mi, ale na uczą
się sa mo dy scy pli ny, po sza no wa -
nia dla mun du ru i być mo że, od -

kry ją swo je ży cio we pa sje.
Ostat nio do świad cze ni człon ko -
wie „Strzel ca” wzię li pod swo je
skrzy dła pod opiecz nych do mu
dziec ka. Wy cho wan ko wie ma ją
pro ble my, któ rych sa mi nie po -
tra fią roz wią zać. Sa mi tak że
stwa rza ją pro ble my. Jed nak każ -
de mu na le ży dać szan sę,
a człon ko wie dru ży ny nie zo sta -
wia ją w po trze bie, po zwo lą ode -
rwać się od co dzien nych trosk
i da ją po czu cie wspól no ty. Za -
nim jed nak re kru ci zło żą uro czy -
stą przy się gę, któ ra ma być naj -
więk szą na gro dą za ich pra cę,
wy si łek i za an ga żo wa nie, cze ka
ich cięż ki eg za min i je den cel,
czy li prze trwa nie. – Mó wiąc
wprost, przy po mi na my czło wie -
ko wi, jak wy glą da świat z per -
spek ty wy traw ni ka. Cho dzi o to,
by czło wiek się gnął dna, po znał
po ko rę, zhar dział, na brał si ły
i sam się od te go dna od bił. Nie -
za leż nie, ja cy re kru ci są fi zycz -
nie, naj waż niej sza jest psy chi ka.
Nie waż ny jest bi ceps, ale to, co
ma w gło wie – mó wi Krzysz tof. 

Po re kru ta cji za zwy czaj od -
by wa się ogól no woj sko we szko -
le nie, a oprócz nie go od kry wa nie
w człon kach ich za in te re so wań
i speł nia nie… ma rzeń. – Je śli się
oka że, że ktoś ma szcze gól ny ta -

lent, ma rze nie, chce się uczyć in -
for ma ty ki czy ję zy ków ob cych,
to my sta ra my się to ma rze nie
speł nić. Tak dzia ła my, by nasz
Strze lec miał moż li wość na uki,
za pi sa nia się na kurs, któ ry go
in te re su je. Te raz za mie rza my
do te go wy ko rzy stać środ ki unij -
ne – mó wi Prze my sław Ka raś. 

Zbiór ki od by wa ją się z róż ną
czę sto tli wo ścią. Ostat nio kil ka
ra zy w mie sią cu. Człon ko wie
ma ją za ję cia tak tycz ne, uczą się
np. musz try, ob słu gi bro ni czy
jak pro wa dzić for ma cje bo jo -
we. – Za ję cia mu szą być uroz -
ma ico ne, a nie mo no te ma tycz ne.
Za mie rza my roz wi jać i szko lić
na szych człon ków w róż nych
dzie dzi nach, or ga ni zo wać kur sy
spa do chro no we, nur ko wa nia,
wspinaczki oraz za wo do we. Nikt
nie bę dzie się nu dził i ża ło wał,
że do nas przy szedł – za pew nił
Prze my sław Ka raś. 

In struk to rzy jed nost ki po sia -
da ją kwa li fi ka cje woj sko we i za -
wo do we, a Jed nost ka 2037 po -
sia da akre dy ta cję MON -u. Oso -
by, któ re chcą się za pi sać
do Jed nost ki Strze lec kiej lub
uzy skać wię cej in for ma cji, mo -
gą pi sać na ma il: strzel cy -
2037@gma il.com. We wrze śniu
ru sza ko lej ny na bór.
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reklama

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

Pokonaj słabości i zatriumfuj!

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

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

Instruktorzy posiadają kwalifikacje wojskowe i zawodowe, a sama jednostka akredytację MON. 
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HISTORIA

Ro do wód szko ły się ga 1894 r.,
kie dy otwar to pierw szą w Za -
głę biu Dą brow skim szko łę śred -
nią, któ rej fun da to rem był prze -
my sło wiec Hen ryk Die tel. No -
si ła wów czas wte dy na zwę
So sno wiec ka Szko ła Re al -
na (So sno wiec ko je Re al no je
Uczi lisz cze) i by ła szko łą tech -
nicz ną z ro syj skim ję zy kiem na -
ucza nia. W 1915 r. zo sta ła prze -
kształ co na w 8-kla so wą szko łę
pol ską o na zwie Wyż sza Szko -
ła Re al na, a jej sie dzi bą stał się
na pięć lat bu dy nek przy ul.
Szkol nej na Siel cu. W kon ce sji
z 6 grud nia 1915 r. stwier dzo -
no: „Po wo ła na szko ła jest dal -
szym cią giem daw niej szej, rzą -
do wej, ro syj skiej szko ły re al nej,
a tym sa mym przez usu nię cie
jej z po przed nie go gma chu
szkol ne go nie stra ci ła swych
praw nie tyl ko do ma jąt ku
szkol ne go, ale rów nież
do wszel kich pre ro ga tyw
i przy wi le jów, na le żą cych się
szko łom rzą do wym. W uzna niu
te go pra wa zo sta ły szko le od da -
ne bo ga te zbio ry po mo cy na -
uko wych, a bu dy nek bę dzie jej
od da ny po wy szu ka niu in ne go,
od po wied nie go po miesz cze nia
dla władz. W świe tle te go do -
ku men tu Wyż sza Szko ła Re al -
na na Siel cu sta ła się for mal nie
je dy ną spad ko bier czy nią i kon -
ty nu ator ką tra dy cji daw nej
szko ły Hen ry ka Die tla”. Or ga -
ni za to rem i pierw szym dy rek to -
rem Wyż szej Szko ły Re al nej
na Siel cu był Bo le sław Toł łocz -
ko (1915-1918), po cho dzą cy
z Li twy wy cho wa nek Po li tech -
ni ki Lwow skiej i Wie deń skiej,
spe cja li sta w dzie dzi nie bu do -
wy ko tłów prze my sło wych,
póź niej szy pro fe sor Po li tech ni -
ki War szaw skiej. Je sie nią 1915
r. Wyż sza Szko ła Re al na mia -
ła 266 uczniów. Pierw szych 13
ab sol wen tów, m. in. zna ny po -
tem oku li sta Ta de usz So ko łow -
ski, opu ści ło mu ry szko ły la -
tem 1918 r. Ucznio wie zda wa li
ma tu rę pi sem ną ra zem
z ucznia mi Gim na zjum im. Sta -
ni sła wa Sta szi ca w du żej sa li
Do mu Związ ków Za wo do wych
na Po go ni. Pierw szym dy rek to -
rem w nie pod le głej Pol sce był
krót ko Ga briel Toł wiń ski
(1918-1919), na uczy ciel z War -
sza wy. W wol nej Pol sce na zwę
szko ły zmie nio no w 1920 r.
na I Ośmio kla so we Gim na zjum
Mę skie Fi lo lo gicz ne, któ re
dzia ła ło w bu dyn ku przy ul.
Dę bliń skiej.

Rok 1922 jest punk tem
zwrot nym w dzie jach szko ły.
Zo sta je ona upań stwo wio na,
otrzy mu je imię Bo le sła wa Pru -
sa i prze no si się do wła sne go,
za ku pio ne go ze skła dek ro dzi -
ców bu dyn ku przy uli cy Or -
lej 13. Ja ko I Pań stwo we Gim -
na zjum Mę skie im. Bo le sła wa

Pru sa ty pu hu ma ni stycz ne go
dzia ła na Po go ni przez pięt na -
ście lat. Naj bar dziej zna ny mi ab -
sol wen ta mi i wy cho wan ka mi
z te go okre su by li: Wła dy sław
Ra fał He ft man, pro fe sor Po mor -
skiej Aka de mii Me dycz nej
w Szcze ci nie, au tor pierw sze go
w Pol sce śród sz pi ko we go ze -
spo le nia ko ści; Jan No wa kow -
ski, pro fe sor, wie lo let ni kie row -
nik Ka te dry Hi sto rii Li te ra tu ry
Pol skiej w Wyż szej Szko le Pe -
da go gicz nej w Kra ko wie; Wi -
told Do bro wol ski, spra woz daw -
ca spor to wy Pol skie go Ra dia
i TVP; Wa cław Sta cher ski, po -
eta i bo ha ter AK; Ste fan Ża bic -
ki, li te rat, nie za po mnia ny le karz
z obo zu oświę cim skie go; Jan
Mic ku nas, ofi cer WP (II RP),
jeź dziec, tre ner i sę dzia jeź -
dziec ki, pe da gog, au tor ksią żek
(m. in. pod ręcz ni ków do na uki
an giel skie go „My En glish Bo -
ok”). W gim na zjum przy ul. Or -
lej uczył się tak że Wa cław Sta -
cher ski, po eta i bo ha ter AK.
W 1937 r. szko ła prze ję ła ob -
szer ny gmach przy ul. Le gio -
nów. Prze pro wadz ka by ła dzie -
łem dy rek to ra An to nie go Le d -
wo sa (1932-1939), wpły wo we go
rad ne go i zna ne go w mie ście
dzia ła cza spo łecz ne go. Jed no -
cze śnie szko le nada no na -
zwę I Pań stwo we Gim na zjum
i Li ceum im. Bo le sła wa Pru sa.
W zre for mo wa nej szko le na ba -
zie czte ro let nie go gim na zjum
funk cjo no wa ło dwu let nie li -
ceum ty pu hu ma ni stycz ne go.
Ucznio wie mo gli roz po cząć na -
ukę w gim na zjum po ukoń cze -
niu sze ściu klas szko ły pod sta -

wo wej. Na ukę w gim na zjum
wień czy ła tzw. ma ła ma tu ra.
W szko le przy ul. Le gio nów
uczy li się m. in. Jan Mie czy sław
Fu siń ski, pi lot, ka wa ler Or de ru
Vir tu ti Mi li ta ri, Wie sław Ociep -
ka, mi ni ster spraw we wnętrz -
nych oraz Ja nusz Ziół kow ski,
pro fe sor so cjo lo gii i dzia łacz
NSZZ „So li dar ność”. W cza -
sie II woj ny świa to wej, w wal ce
z oku pan tem, w obo zach i miej -
scach stra ceń, zgi nę ło co naj -
mniej 50 uczniów, wy cho wan -
ków i ab sol wen tów oraz 7 na -
uczy cie li w róż nych okre sach
zwią za nych z „Pru sem”. Spo -
śród zna nych ab sol wen tów zgi -
nę li m. in. po eci Wła dy sław Se -
by ła (roz strze la ny w Char ko wie)
i Wa cław Sta cher ski (zgi nął
w Brze zin ce), le karz i pi sarz
Ste fan Ża bic ki (stra co ny
w Oświę ci miu), por. pi lot Jan
Mie czy sław Fu siń ski (ze strze lo -
ny nad Niem ca mi). Już 1 lu te -
go 1945 r., za le d wie kil ka dni
po wy zwo le niu So snow ca spod
oku pa cji hi tle row skiej, szko ła
wzno wi ła na ucza nie. Na jej cze -
le sta nął po now nie An to ni Le d -
wos. Po li kwi da cji przed wo jen -
nych szkół pry wat nych, Pry wat -
ne Gim na zjum Mę skie im.
Sta ni sła wa Wy spiań skie go (z je -
go wła snym bu dyn kiem przy ul.
Dzie wi czej) sta ło się w 1945 r.
fi lią „Pru sa” – osta tecz ne go
wcie le nia do ko na no w 1948 r.
W ten spo sób „Prus” prze jął
tak że tra dy cje „Wy spiań skie go”
ze Sta re go So snow ca. W pierw -
szych la tach po wy zwo le niu
szko ła za cho wa ła na zwę i for mę
kształ ce nia sprzed woj ny. Od ro -

ku szkol ne go 1948/1949 w wy -
ni ku re for my oświa ty wpro wa -
dzo no je de na sto let ni tok na -
ucza nia, w związ ku z czym
„Prus” stał się czte ro let nim li -
ceum. Po prze pro wadz ce na Sta -
ry So sno wiec zmie nio no na zwę
szko ły na Szko łę Ogól no kształ -
cą cą Mę ską stop nia li ce al ne go
im. Bo le sła wa Pru sa przy ul.
Dzie wi czej. Z cza sem w do ku -
men ta cji po ja wia się ko lej na na -
zwa szko ły: IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Bo le sła wa Pru sa.
Naj bar dziej zna ni ab sol wen ci
z pierw szych lat po woj nie to:
An drzej Giersz, mi ni ster bu -
dow nic twa, Je re mi Cza plic ki,
pro fe sor Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej, Sta ni sław Ję dry ka, re -
ży ser fil mów dla mło dzie ży
i Ry szard Dy ja, po pu lar ny spra -
woz daw ca spor to wy TVP.
W 1955 r. szko ła sta ła się ko -
edu ka cyj na. Po ko lej nej re or ga -
ni za cji po wstał w 1956 r. no wy
typ 11-lat ki: do tych cza so we
czte ro let nie li cea ogól no kształ -
cą ce zo sta ły po łą czo ne z sied -
mio let ni mi szko ła mi pod sta wo -
wy mi. Dla „Pru sa” ta ką szko łą
ba zo wą sta ła się Szko ła Pod sta -
wo wa nr 20. Po wsta ła wte dy 11-
lat ka otrzy ma ła na zwę Szko ła
Pod sta wo wa i Li ceum Ogól no -
kształ cą ce nr 3 im. Bo le sła wa
Pru sa – jej dy rek to rem zo stał
Ta de usz Au gu styń ski (1956-
1963). Li ceum i star sze kla sy
pod sta wów ki zna la zły się
w gma chu do tych cza so wej
szko ły pod sta wo wej przy ul.
Gra bo wej, niż sze kla sy szko ły
pod sta wo wej prze nie sio no
do bu dyn ku przy ul. Dzie wi czej.

W 1962 r. od dzie lo no szko łę
pod sta wo wą (otrzy ma ła nu -
mer 27) i po wo ła no III Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Bo le sła -
wa Pru sa, któ re w tej po sta ci
funk cjo no wa ło naj dłu żej, bo
aż 38 lat. Wio sną 1963 r. roz po -
czę ła się, z ini cja ty wy dy rek to -
ra Ta de usza Au gu styń skie go,
bu do wa no we go gma chu szko -
ły przy ul. Emi la Ze ga dło wi -
cza. No wy bu dy nek szko ły od -
da no do użyt ku 8 wrze -
śnia 1964 r., już za ka den cji
no we go dy rek to ra Zdzi sła wa
Mar cin kow skie go (1963-
1970). Szko ła zna la zła god ną
sie dzi bę w cen trum mia sta
i bo ga tą ba zę lo ka lo wą na ko -
lej nych 16 lat. Z oka zji 50.
rocz ni cy pra cy szko ły w nie -
pod le głej Pol sce zor ga ni zo wa -
no w 1968 r. I Zjazd Ab sol wen -
tów i Wy cho wan ków. Nie zwy -
kle dy na micz ny roz wój szko ła
prze ży wa ła za ka den cji dy rek to -
ra Sta ni sła wa Guz ka (1970-
1978). Wpro wa dził on wie le in -
no wa cji dy dak tycz no -wy cho -
waw czych. Po wsta ły no we
pra cow nie przed mio to we, zmo -
der ni zo wa no ist nie ją ce. W ro ku
szkol nym 1973/1974 utwo rzo no
kla sy o pro fi lu hu ma ni stycz -
nym, ma te ma tycz no -fi zycz nym,
bio lo gicz no -che micz nym i pod -
sta wo wym. Licz ba uczniów sta -
le ro sła. W la tach sie dem dzie -
sią tych XX wie ku re no ma szko -
ły przy cią ga ła mło dzież nie
tyl ko z So snow ca, ale i z ca łe go
Za głę bia. Na wią za no ist nie ją cą
do dziś współ pra cę z Uni wer sy -
te tem Ślą skim, szcze gól nie
w dzie dzi nie hu ma ni sty ki, bio -
lo gii, eko lo gii. Szcze gól nie
owoc na by ła współ pra ca z po -
bli skim Wy dzia łem Fi lo lo gii
Pol skiej. W 1973 r. li ceum zo -
sta ło człon kiem eli tar ne go
„Klu bu Otwar tych Szkół”. Wie -
lu uczniów zo sta ło lau re ata mi
olim piad przed mio to wych –
pierw szy mi by li w 1978 r. Elż -
bie ta Ję drycz ka (olim pia da ar ty -
stycz na), Ry szard Kacz ma rek
(hi sto ria) i Je rzy Klu za (hi sto ria
oraz wie dza o Pol sce i świe cie
współ cze snym). Wy ra zem uzna -
nia pań stwa dla wy so kie go po -
zio mu na ucza nia i osią gnięć
wy cho waw czych „Pru sa” był
Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej, przy zna ny szko le w 1975
r. Je de na sty dy rek tor Ro man
Chrza now ski (1978-1998) prze -
szedł do hi sto rii szko ły nie tyl -
ko ja ko ener gicz ny i spraw ny
dy rek tor, ale tak że zna ny w mie -
ście i wo je wódz twie dzia łacz
spo łecz ny i po li tycz ny. Za je go
ka den cji li ceum prze nio sło się
po raz ostat ni w 1980 r. na Sta -
ry So sno wiec do no wo cze sne go
gma chu przy ul. 22 Lip -
ca – obec nie  Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go) 114. Za słu gi
szko ły dla re gio nu do ce ni ła Wo -

je wódz ka Ra da Na ro do wa, któ -
ra w 1984 r. przy zna ła III Li -
ceum Ogól no kształ cą ce mu im.
Bo le sła wa Pru sa w So snow cu
Zło tą Od zna kę „Za słu żo ne mu
w Roz wo ju Wo je wódz twa Ka to -
wic kie go”. Rok szkol -
ny 1994/1995 był dla szko ły ju -
bi le uszo wym, 80. ro kiem dzia -
łal no ści. II Zjazd Ab sol wen tów
był wte dy oka zją do re flek sji
nad osią gnię cia mi, tra dy cja mi
i współ cze sny mi pro ble ma mi
„Pru sa”. W 2000 r. na stą pi ła
ostat nia re or ga ni za cja w dzie -
jach szko ły: III LO im. B. Pru sa
utwo rzy ło ra zem z Gim na zjum
nr 18 Ze spół Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 3, któ rym
do koń ca ro ku szkol ne -
go 2014/2015 kie ro wa ła Mał go -
rza ta So kół. W 2004 r. li ceum
uzy ska ło cer ty fi kat „Szko ła
z kla są”. W 2005 r. z oka zji ju -
bi le uszu 90-le cia szko ły od był
się III Zjazd Ab sol wen tów.
Do tej po ry mu ry szko ły opu ści -
ło po nad 7 tys. ab sol wen tów.
Wśród wy cho wan ków są pro fe -
so ro wie wyż szych uczel ni (Ja -
dwi ga Ro ma na Bo brow ska
i Wia ro sław San de lew ski – mu -
zy ko lo dzy, Je re mi Cza plic ki,
Ta de usz Do ro bisz, Wła dy sław
Ra fał He ft man, Da niel Za rzyc -
ki – le ka rze, Ry szard Kacz ma -
rek – hi sto ryk, Adam Dzia -
dek – li te ra tu ro znaw ca, Zbi -
gniew Go dziń ski – elek tro nik,
An drzej Bo le sław Ja rzęb -
ski – che mik, Bo gu sław Ma -
dey – kom po zy tor i dy ry gent,
Jan No wa kow ski – po lo ni sta,
Alek san der Osuch – spe cja li sta
me cha ni za cji i au to ma ty za cji
gór nic twa, Je rzy Ray ski – fi zyk,
Ja nusz Ziół kow ski – so cjo log),
zna ni ar ty ści (Cze sław Gał -
ka – śpie wak ope ro wy, Mał go -
rza ta Ha jew ska -Krzysz to -
fik – ak tor ka, Sta ni sław Ję dry -
ka – re ży ser, Ja cek Ry ka ła –
ma larz), dzien ni ka rze (Wi told
Do bro wol ski, Ry szard Dy ja, Ja -
nusz Je leń, Mag da le na Ró życ -
ka), po eci (Wła dy sław Se by ła,
Wa cław Sta cher ski, Sła wo mir
Ma tusz), po li ty cy (Mi chał Czar -
ski, An drzej Giersz, Le cho sław
Ja rzęb ski, Wie sław Ociep ka)
i spor tow cy (Ewa Bin kie wicz,
Ha li na Ka zi mier czak -Sko rek,
Bar ba ra Ra baj czyk – siat kar ki,
Ja ro sław Ko niusz, Krzysz tof
Ko niusz, Le szek Chło sta – szer -
mie rze). Ka wa le ra mi Or de ru
Vir tu ti Mi li ta ri zo sta li: por. pi lot
Jan Mie czy sław Fu siń ski, ppor.
Wła dy sław Gęb ski, por. Je rzy
Ko wal ski (ci cho ciem ny), mjr
Jan Mic ku nas, kpt. pi lot Lu dwik
Se gno, por. dr Ta de usz So ko -
łow ski, por. Wa cław Sta cher ski -
-No wi na.

Opra co wał Krzysz tof Po lacz kie wicz
na pod sta wie ma te ria łów hi sto rycz nych szko ły

i opra co wań ab sol wen ta szko ły Je rze go Klu zy.  

Pięk ny ju bi le usz so sno wiec kie go li ceum

Sto lat „Pru sa”!
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

Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 7 tys. absolwentów.
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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.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Za nim so sno wi cza nie za pew ni li
so bie awans do 1/8 fi na łu Pu cha -
ru Pol ski, mu sie li po ko nać trzy
prze szko dy. Naj pierw po ko na li
na wy jeź dzie Ur sus War sza -
wa 1: 0, na stęp nie po se rii rzu -
tów kar nych Wi słę Pu ła wy.
W re gu la mi no wym cza sie by -
ło 2: 2. Po tem przy szła po ra
na go ści z Za brza, któ rzy mi mo
że na Lu do wym pro wa dzi li, po -
le gli 1: 3. – Prze pra szam za to,
co te raz po wiem, ale mo ja dru -
ży na jest zaj... Nie in te re so wa ło
nas to, że Gór nik Za brze miał
pro ble my, gdyż w dal szym cią -
gu jest to dru ży na eks tra kla so wa
z do świad czo ny mi za wod ni ka mi
i tre ne rem. Że by za grać prze ciw -
ko za brza nom ta ki mecz, to trze -
ba by ło wznieść się na wy ży ny.
Cie szy my się, że za gra li śmy ko -
lej ne do bre spo tka nie, a do te go
strze la my bram ki i two rzy my so -
bie sy tu acje. Na gro dą dla nas
wszyst kich jest awans do ko lej -
nej run dy Pu cha ru Pol ski – mó -
wił po me czu tre ner Za głę bia
Ar tur Der bin.

Pier wot nie w 1/8 na sza dru -
ży na mia ła się spo tkać na Lu do -
wym z Ko ro ną Kiel ce, ale ze spół
Mar ci na Bro sza zo stał wy klu -
czo ny z dal szych roz gry wek
po tym, jak w me czu z Wdą
Świe cie za grał nie upraw nio ny
za wod nik. Tym sa mym to wła -
śnie Wda bę dzie ko lej nym pu -
cha ro wym ry wa lem Za głę bia.
Mecz od bę dzie się 23 wrze śnia
na bo isku ry wa la. Zwy cięz ca
z tej pa ry w ćwierć fi na le za gra
z lep szym z ry wa li za cji Cra co vii
i GKS Ka to wi ce.

To wła śnie w po je dyn ku
z Giek są na sza dru ży na od nio sła
pierw sze li go we zwy cię stwo
w tym se zo nie. Przy Bu ko wej
kom plet punk tów da ło tra fie nie
Kon ra da Bud ka. Wcze śniej,
na in au gu ra cję, so sno wi cza nie
za li czy li lek ki fal start, ule ga -
jąc 0: 1 Wi śle Płock, ale już
w tam tym me czu po ka za li, że
bę dą groź ni dla naj lep szych.
Na wła snej skó rze prze ko na ła się
o tym Ar ka Gdy nia, któ ra ule gła
na szej dru ży nie aż 2: 4. – Jak tu
nie ko chać tych chło pa -
ków? – py tał po me czu z roz bra -

ja ją cą szcze ro ścią tre ner Der -
bin. – Nie bę dę mó wił o pierw -
szej stra co nej bram ce, gdyż to
nie ma więk sze go sen su. To jest
chy ba już nor mal ka... Oczy wi -
ście nie chce my, że by tak by ło.
Naj waż niej sze jest to, że my ka -

pi tal nie re agu je my. Je ste śmy be -
nia min kiem, ale ta dru ży na by ła
bu do wa na przez dłuż szy okres
cza su, dla te go nie ma my więk -
szych obaw. Oczy wi ście mu si my
być czuj ni, gdyż mo że kie dyś
przyj dzie ja kiś kry zys... Li czy -

my na to, że ta dys po zy cja bę -
dzie trwa ła... i trwa ła – pod kre -
śla szko le nio wiec Za głę bia.

O tym, że Za głę bie dys po nu -
je na praw dę moc ną ka drą, naj le -
piej świad czy fakt, że nie daw ny
li go wiec, Grze gorz Fon fa ra, jak

do tej po ry prze gry wa ry wa li za -
cję o miej sce w wyj ścio wym
skła dzie, co jesz cze do nie da wa -
na by ło sy tu acją nie do po my śle -
nia. Na plus na le ży za pi sać let nie
wzmoc nie nia. Mar tin Pri bu la po -
zy ska ny z Li ma no vii Li ma no wa
sza le je na skrzy dle, a na praw dzi -
we go ki le ra wy ra sta ro sły Mi chał
Fi dziu kie wicz. Wzmoc nie niem
oka zał się tak że du et z Flo ty
Świ no uj ście: Łu kasz So ło -
wiej – To masz Mar gol. Cha rak -
ter i du szę wo jow ni ka po ka zał
ostat nio zwłasz cza ten pierw szy,
któ ry w me czu z Gór ni kiem roz -
ciął so bie łuk brwio wy, a chwi lę
po tem jak zo stał opa trzo ny przez
le ka rza, to wła śnie tą stro ną gło -
wy zdo był wy rów nu ją cą bram kę
dla na szej dru ży ny.

O tym jak bar dzo spra gnio ny
ta kich emo cji był so sno wiec ki
Sta dion Lu do wy, naj le piej
świad czy fakt, że od po cząt ku
se zo nu to wła śnie w So snow cu
oglą da me cze naj wię cej fa nów.
Pro si my więc pił ka rzy o wię cej
ta kich emo cji i ko lej ne trium fy.
Za rów no w li dze, jak i w Pu cha -
rze Pol ski.

W Olsz ty nie od by ły się Let nie Mi strzo -
stwa Pol ski Ju nio rów Młod szych do 14
lat. Ju lia Za bo ro wicz, za wod nicz ka KS
„Gór nik” So sno wiec, wró ci ła z nich z pię -
cio ma me da la mi, w tym jed nym zło tym.

Uczen ni ca so sno wiec kie go Gim na -
zjum nr 16 na naj wyż szym stop niu po -
dium sta nę ła po zwy cię stwie na dy stan -
sie 800 m sty lem do wol nym (9:24.92
s). Po nad to na sza pły wacz ka zdo by ła
sre bro na dy stan sie 200 m sty lem mo -
tyl ko wym (2:24.80 s) oraz trzy brą zo -
we me da le na 200 m sty lem do wol nym
(2:10.64 s), 400 m sty lem do wol nym
(4:34.48 s) oraz 100 m sty lem mo tyl ko -
wym (1:06.22 s). W su mie w im pre zie
wzię ło udział 561 naj lep szych za wod -
ni czek i za wod ni ków z 138 klu bów
z ca łej Pol ski. KP

Ka pi tal ny wy stęp Ar tu ra Pió ro. Pod czas
mi strzostw świa ta pły wa ków nie sły szą -
cych w San An to nio so sno wi cza nin zdo -
był pięć me da li, w tym dwa zło te w kon -
ku ren cjach in dy wi du al nych.

Pió ro trium fo wał na ko ron nych dy -
stan sach 400 m sty lem do wol nym
i 1500 m sty lem do wol nym. Co war te
pod kre śle nia, na tym dru gim dy stan sie
jest nie po ko na ny od 2009 ro ku! So sno -
wi cza nin do me da li w kon ku ren cjach in -
dy wi du al nych do rzu cił trzy me da le
w szta fe tach. Wraz z ko le ga mi z re pre -
zen ta cji się gnął po sre bro w szta fe -
cie 4x100 m sty lem do wol nym i 4x200 m
sty lem do wol nym oraz brąz w szta fe -
cie 4x100 m sty lem zmien nym. KP 

Sza blist ka TMSz Za głę bie So sno wiec Mar ta Pu da
(na zdję ciu) zdo by ła brą zo wy me dal na Uni wer sja -
dzie, roz gry wa nej w mie ście Gwan gju w Ko rei Po łu -
dnio wej. 

W dro dze do me da lu Mar ta Pu da po ko na ła ko -
le żan kę z re pre zen ta cji Mag da le nę Pa ter nak 15:9,
srebr ną me da list kę I Igrzysk Eu ro pej skich w Ba ku
Se wil Bu ny ato wą 15:12, Ukra in kę Iri nę Shchu -
kla 15:12 oraz ko le żan kę z re pre zen ta cji Ma tyl dę
Ostoj ską 15:6. W pół fi na le Mar ta ule gła re pre zen -
tant ce go spo da rzy Ko re an ce Kim Se on hee 8:15.
W ry wa li za cji stu den tek zwy cię ży ła An na Ba sh ta
z Ro sji, któ ra w fi na le po ko na ła Kim Se on -
hee 15:14. W za wo dach star to wa ło 56 za wod ni czek.

Piotr Ko niusz z MKS For tis So sno wiec w tur -
nie ju sza bli stów za jął 26 miej sce w gro nie 60 sza -
bli stów. KP

Prze łom lip ca i sierp nia oka zał
się bar dzo uda ny dla Ma te usza
Po ręb skie go, któ ry star to wał
w XXI Fi na łach Ogól no pol skiej
Olim pia dy Mło dzie ży w Łucz -
nic twie Olim pij skim, bę dą cych
za ra zem Mi strzo stwa mi Pol ski
Ju nio rów Młod szych. 

Trzy dnio we za wo dy prze pro -
wa dzo no na sta dio nie miej skim
w Głu cho ła zach, a mło de mu so -
sno wiec kie mu łucz ni ko wi, sty -
pen dy ście na sze go mia sta, re pre -
zen tu ją ce mu klub UKS „GROT”
z Ru dy Ślą skiej, przy nio sły dwa
koń co we zwy cię stwa, w dwóch
kla sy fi ka cjach: in dy wi du al nej
oraz w mik ście, w któ rym wy stę -
po wał wraz ze swo ją ko le żan ką
klu bo wą, Pa try cją Bo niek.

Pierw szy zło ty me dal na tych
za wo dach mło dy so sno wi cza nin
zdo był w ka te go rii par mie sza -
nych (mik stów). W ko lej nych od -
sło nach pu cha ro wej ry wa li za cji,

mikst UKS „GROT” do mi no wał
i pew nie od pra wiał z kwit kiem
ko lej ne kon ku ru ją ce ze spo ły.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
spo sób, w ja ki Ma te usz wraz
z ko le żan ką „po trak to wa li”
w pół fi na le swo ich ry wa li z War -
sza wy, zwy cięz ców nie daw no ro -
ze gra ne go Pu cha ru Eu ro py Ju -
nio rów, czy li mikst z Ma ry mon -
tu. Pa ra UKS „GROT” strze la ła
bez błęd nie i roz pra wi ła się z mło -
dy mi war sza wia ka mi 6:0! W fi -
na le Ma te usz wraz z Pa try cją tak -
że nie po zwo li li na wie le ry wa -
lom, wy gry wa jąc z eki pą
Pła szo wian ki Kra ków 6:2.

W ry wa li za cji in dy wi du al nej,
po trud nych i bar dzo wy rów na -
nych po je dyn kach ćwierć fi na ło -
wym oraz pół fi na ło wym, w fi na -
le Ma te usz sto czył za cię ty bój
z za wod ni kiem Dą bro vii Dą bro -
wa Tar now ska, wy gry wa jąc osta -
tecz nie 6:4. KP

Szy mon Ma zur (na zdjęciu), za wod nik MKS -MOS Pło mień
So sno wiec, zdo był ty tuł wi ce mi strza świa ta w roz gry wa nych
w dniach od 16 do 19 lip ca lek ko atle tycz nych Mi strzo stwach
Świa ta Ju nio rów Młod szych w Ca li w Ko lum bii.

W kon kur sie, sto ją cym na wy so kim po zio mie (pra wie
wszy scy fi na li ści po pra wi li re kor dy ży cio we), zwy cię żył Ame -
ry ka nin Ad rian Pi pe ri z wy ni kiem 22 m. Do tych cza so wy re -
kord 16-let nie go Ma zu ra, któ re go tre ne rem jest An drzej Kur -
dziel, wy no sił 21,17. Przed roz po czę ciem mi strzostw naj da lej
w tym ro ku ku lę pchnął Szwed Wic tor Pe ters son – 21,26.
W Ca li po pra wił „ży ciów kę” o 30 cm i za jął trze cie miej sce.

Po pierw szej ko lej ce pro wa dził Szwed Vic tor Pe ters son
(20.87) przed Szy mo nem Ma zu rem (20.44) i Ame ry ka ni nem
Ad ria nem Pi pe rim (20.02). W dru giej Po lak prze kro czył 21 m,
ale nie zdo łał utrzy mać się w ko le, co ze pchnę ło go na pią tą
po zy cję. Ko lej na run da przy nio sła zna ko mi tą pró bę Ma zu ra,
któ ry uzy skał od le głość 21.66 m. W czwar tej ko lej ce Szy mon
Ma zur osią gnął swój naj lep szy re zul tat w kon kur sie (21.77)
i po bił swój re kord ży cio wy nie mal o metr. KP 

Pięć ra zy Ju lia

Artur w podwójnym
złocie

Brąz Pu dy na Uni wer sja dzie

Mamy wicemistrza świata w pchnięciu kulą

Ustrze lił dwa „złot ka”

Maciej Wasik

Radość piłkarzy, jak i kibiców, z kolejnych zdobytych bramek i zwycięstw, nie miała końca. 
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Grzegorz Porębski dwukrotnie triumfował w Głuchołazach. 



Ale za cznij my od po cząt ku…
W Za gó rzu od nie pa mięt nych

cza sów stał dwo rek mo drze wio -
wy, któ ry w dru giej po ło wie
XVIII wie ku zo stał ro ze bra ny
przez ów cze sne go wła ści cie la
Za gó rza, sta ro stę bę dziń skie go
Sta ni sła wa Mie ro szew skie go.
W miej scu drew nia nej bu dow li
wznie sio no dwór mu ro wa ny, któ -
ry w for mie ma low ni czej ru iny
prze trwał do okre su mię dzy wo -
jen ne go. Do współ cze snych nam
cza sów za cho wał się nie zwy kle
cen ny, po cho dzą cy z ro ku 1890,
opis te goż dwo ru au tor stwa
Krzysz to fa So bie sła wa Mie ro -
szew skie go: 

„Po wy żej ko ścio ła, na le wo,
ogród dwor ski oto czo ny mu rem,
w nim dwór (zwa ny pa ła cem)
par te ro wy, skrom ny, ma ją cy
po każ dej stro nie drzwi wcho dzą -
cych po 3 okna i na koń cu
po 1  we nec kim (...). Przed
drzwia mi na ko lum nach bal kon
że la zny, gdyż w środ ku dwo ru
jest pię ter ko o 1 po ko ju”.

W dwo rze tym miesz kał syn
Sta ni sła wa, Jó zef Mie ro szew ski
wraz z mał żon ką Kon stan cją
z Wo dzic kich, a po jej śmier ci ze
swą dru gą żo ną Ja dwi gą z Sie -
mień skich. Mie ro szew scy ja ko do -
brzy go spo da rze na sta łe wpi sa li
się w hi sto rię Za gó rza. Po zo sta wi li
po so bie nie tyl ko pa miąt ki ma te -
rial ne, ale tak że do bre wspo mnie -
nia wśród miej sco wej lud no ści.
Hra bia Jó zef Mie ro szew ski był
po sta cią nie zwy kle barw ną, o któ -
rej krą żą licz ne aneg do ty i le gen -
dy. W pa mię ci miesz kań ców Za -
gó rza za pi sał się ja ko dzi wak
i eks cen tryk, ale rów nież pa trio ta
za an ga żo wa ny w spra wy Po wsta -
nia Li sto pa do we go.

Za gó rze za cza sów Mie ro -
szew skich sta no wi ło cel wi zyt
zna mie ni tych oso bi sto ści.
Z cza sem sta ry dwór oka zał się
zbyt skrom nym, gdyż z tru dem
mógł po mie ścić swych go spo -
da rzy, a co do pie ro licz nych
i wy ma ga ją cych go ści. Za tem

nie ja ko z ko niecz no ści w są -
siedz twie mu ro wa ne go dwo ru
wy bu do wa no pa ła cyk zwa ny
„go ścin nym”, któ ry po dziś
dzień na prze kór wia trom hi sto -
rii dziel nie trwa przy uli cy Szpi -
tal nej.

Dwór zagórski stał się
ośrodkiem kulturalnym
i zyskał miano „Małych Aten”. 

Po śmier ci hra bie go Jó ze fa
(zm. 1834) i hra bi ny Ja dwi gi
(zm. 1857) dwór za gór ski zy skał
no we go dzie dzi ca w oso bie Jac -
ka Sie mień skie go, któ ry po czę -
ści wy ku pił, a po czę ści ja ko
suk ce sor ge ne ral ny odzie dzi czył
po hra bi nie Ja dwi dze do bra za -
gór skie, sta jąc się ostat nim pol -
skim pa nem tych wło ści. Po cho -
dzą cy z chłop skiej ro dzi ny ks.

Grze go rz Au gu sty nik tak oto
wspo mi na po stać te go nie prze -
cięt ne go czło wie ka:

„… Ja cek Sie mień ski opie ko -
wał się szkół ka mi, spro wa dzał
książ ki lu do we i dar mo je roz da -
wał po mię dzy lu dzi.(...) Czę sto
od wie dzał szkół ki, eg za mi no -
wał, roz da wał pil nym na gro dy,
a zdol niej szych od sy łał do wyż -
szych szkół. Miał za mi ło wa nie
do me dy cy ny pod do zo rem le ka -
rza utrzy my wał we dwo rze ap te -
kę, cho rych od wie dzał, przy rzą -
dzał im le kar stwa i sam je za wo -
ził lub też po sy łał”.

Sie mień ski był rów nież zna -
nym me ce na sem sztu ki. Wśród
je go pod opiecz nych znaj du je my
mie dzy in ny mi Win cen te go Po -
la, Nar cy zę Żmi chow ską, Ro ma -
na Zmor skie go oraz Jac ka Mal -
czew skie go. 

Wła śnie za spra wą owe go me -

ce na tu dwór za gór ski zy skał mia -
no „Ma łych Aten”, sta jąc się
ośrod kiem kul tu ral nym, pro mie -
niu jąc na ca łą oko li ce i miej scem,
gdzie lu dzie sztu ki za wsze mo gli
li czyć na wspar cie i go ści nę.

Dwór za gór ski peł nił tak że,
a mo że przede wszyst kim funk -
cje bar dziej pro za icz ne, sta no -
wiąc cen trum za rzą dza nia roz le -
głym fol war kiem. W naj bliż -
szym oto cze niu znaj do wa ły się
licz ne za bu do wa nia go spo dar -
cze, a ca ła oko li ca po kry ta by ła
po la mi upraw ny mi. Ja cek Sie -
mień ski był dzie dzi cem o nie -
zwy kle po stę po wych po glą dach.
Ja ko je den z pierw szych wła ści -
cie li ziem skich z wła snej ini cja -

ty wy uwol nił chło pów od pańsz -
czy zny. Rów nież o tym fak cie
wspo mi na cy to wa ny wcze śniej
ksiądz Au gu sty nik:

„A kie dy po mię dzy zie mia na -
mi wy two rzy ła się gru pa do brze
my ślą cych oby wa te li, pra gną -
cych praw dzi we go do bra Oj czy -
zny, któ rzy po sta no wi li uwol nić
od pańsz czy zny swych pod da -
nych kmie ci, pan Ja cek był
pierw szy, że pańsz czy znę za mie -
nił na czynsz. – Te raz moi ko cha -
ni go spo da rze, rzekł do ze bra -
nych je ste ście ta ki mi oby wa te la -
mi jak ja, tak ma cie ko chać tę
zie mię i tak ją bro nić jak na si bo -
ha ter scy przod ko wie Chod kie wi -
cze, Żół kiew scy i Bar to sze…” 

W okre sie przed jak i w trak -
cie Po wsta nia Stycz nio we go,
dwór był cen trum przy go to wań
i pla no wa nia ak cji zbroj nych
na te re nie obec ne go Za głę bia
Dą brow skie go. Tu taj Pan Ja cek
ja ko Ko mi sarz Rzą du Na ro do -
we go pro wa dził swą dzia łal ność
pa trio tycz ną, za pew nia jąc po -
wstań com wszel kie go ro dza ju
po moc, w tym tak że po moc
me dycz ną (w Za gó rzu dzia ła ła
ap te ka, w po bli skim Kli mon to -
wie szpi ta lik, gdzie Sie mień ski
wy ko rzy sty wał swą wie dzę
zdo by tą na stu diach me dycz -
nych w Pa ry żu). 

Po klę sce po wsta nia, Ja cek Sie -
mień ski za gro żo ny kon fi ska tą,
zmu szo ny zo stał do sprze da ży
ma jąt ku (po noć za czwar tą część
rze czy wi stej war to ści) prze my -
słow co wi pru skie mu – Gu sta wo -
wi von Kramst. Na stęp nie
po śmier ci Kram sta, je go spad ko -
bier cy w ro ku 1891 sprze da li do -
bra za gór skie wraz z dwo rem
i pa ła cy kiem To wa rzy stwu Ko -
palń Wę gla i Za kła dów Hut ni -
czych So sno wiec kich, któ re by ło
wła ści cie lem za gór skie go fol war -
ku aż do II woj ny świa to wej.
W owym cza sie pa ła cyk peł nił
funk cje miesz kal ne i re pre zen ta -
cyj ne. Po II woj nie funk cjo no wa -
ła w nim szko ła ogrod ni cza.
Na prze ło mie lat sześć dzie sią tych
i sie dem dzie sią tych XX wie ku,
w związ ku z bu do wą szpi ta la bu -
dow la ta zo sta ła za gro żo na roz -
biór ką, lecz dzię ki za an ga żo wa -
niu osób, dla któ rych do bro kul -
tu ry jest spra wą nad rzęd ną, uda ło
się ura to wać ten cen ny za by tek
przed cał ko wi tym znisz cze niem. 

Dzi siaj pa ła cyk peł ni funk cję
pra cow ni kon ser wa cji dzieł sztu -
ki i nie jest udo stęp nio ny
do zwie dza nia.

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Cen trum In for ma cji Miej skiej 
w So snow cu, tel. 32 265 60 04, e -ma il:
a.pta sin ski@um.so sno wiec.pl
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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. 

Pałacyk Mieroszewkich przy ulicy Szpitalnej.

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

Pałacyk pośród wiekowego starodrzewia.
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Pani Helenie i Panu Tadeuszowi 
dużo zdrowia i radości 

na dalsze lata życia 
życzy Redakcja

Pan tadeusz Szymon Wojciechowskiurodził 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. 

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.

arc UM w Sosnowcuarc UM w Sosnowcu

JUBILEUSZE
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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 w Tel-Awiwie, 36 – zawój na głowie Araba, 37 – państwo
z Dekanem, 38 – instrument niezbędny w zespole
rockowym, 39 – niezbędna do gier planszowych.

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.

Rozwiązanie krzyżówki nr 7/2015 – DONNA TARTT – SZCZYGIEŁ
Na gro dy otrzy mu ją: Edwarda Cieślik z Dąbrowy Górniczej, Joanna Ciołka z Katowic oraz Tadeusz Michał Srokosz z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

KUPON
krzyżówka nr  8

✂

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.

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

Pi sar ka za bie ra nas w li te rac ką po dróż do War sza -
wy lat 80. 
No wa, wy cze ki wa na po trzech la tach po wieść au -
tor stwa Syl wii Chut nik, jed nej z naj cie kaw szych
pol skich pi sa rek, lau re at ki Pasz por tów Po li ty ki, no -
mi no wa nej do NI KE. 
Ty tu ło wa Jo la to miesz kan ka war szaw skie go Że ra -
nia. Ze swo je go okna wi dzi trzy ko mi ny. Naj wyż -
szy z nich wy glą da jak la tar nia mor ska. To je dy ny
sta ły ele ment w jej ży ciu – ży ciu, z któ re go cią gle
i bez uspra wie dli wie nia zni ka ją ko lej ni bli scy lu -
dzie. Jo lan ta koń czy szko łę kra wiec ką, za cho dzi

w cią żę, bie rze ślub. Sta ra się prze -
mknąć przez ży cie tak bez bo le śnie,
jak tyl ko się da. Jest to stra te gia, któ -
rą wy bie ra ło du żo lu dzi uro dzo nych
w la tach 80.
Ale po mi mo po zo ru sta bi li za cji Jo lan ta czu je, że jej
świat się roz pa da, że ona sa ma już do nie go nie pa -
su je. Po sta na wia uciec z do mu, cho ciaż nikt nie ro -
zu mie dla cze go. Trans for ma cja. Ma gicz ny mo ment
ustro jo we go prze ło mu. Czy rze czy wi ście od mie nił
lo sy lu dzi, któ rzy wcho dzi li wte dy w do ro słość?
Pre mie ra książ ki 23 wrze śnia. 

Sylwia Chutnik

Jolanta (Wyd. ZNAK)

Zwy kły chło pak kon tra nie bez piecz ni agen ci Mo -
skwy
Książ ka to fan ta stycz na, wcią ga ją ca i praw dzi wa hi -
sto ria zwy kłe go cy wi la za plą ta ne go w woj nę wy -
wia dow czą. Przez trzy la ta Na ve ed szpie go wał
na rzecz Ro sjan, wy mie nia jąc pen dri ve’y z ści śle
taj ny mi in for ma cja mi na wy pcha ne go tów ką ko per -
ty. Sprze da wał se kre ty USA przy sto li kach w ha ła -
śli wych re stau ra cjach i na opu sto sza łych par kin gach.
Tak przy naj mniej my śle li Ro sja nie… W rze czy wi -
sto ści był po dwój nym agen tem ści śle współ pra cu -
ją cym z FBI. Nie miał żad ne go do świad cze nia

w tym co ro bił, a wszyst ko co wie -
dział o pra cy w kontr wy wia dzie, po -
cho dzi ło je dy nie z ksią żek, fil mów
i se ria li. Mi mo te go spraw nie od na lazł się w ro li
szpie ga. Kie dy zro bi ło się na praw dę go rą co, sta ło
się ja sne, że je go ope ra cję trze ba za koń czyć. 
Zim na woj na wca le się nie za koń czy ła. Gra o do -
mi na cję na świe cie prze szła w no wą, bar dzo in ten -
syw ną fa zę, z cze go na wet nie zda je my so bie spra -
wy. Książ ka Ja ma li Na ve eda od sła nia ku li sy ope ra -
cji, któ rych po wo dze nie prze są dza o świa to wym
po ko ju.

Naveed Jamali, Ellis Henican 

Jak złapać rosyjskiego szpiega (Wyd. ZNAK)

Praw dzi wa opo wieść o cu dow nym po wro cie do ży cia
Hi sto ria chłop ca, któ ra po ru szy ła ca ły świat. Mar tin
ja ko dziec ko za padł na dziw ną cho ro bę, przez któ rą
stał się tyl ko pu stą sko ru pą – cia łem sztucz nie pod -
trzy my wa nym przy ży ciu. Chło piec był więź niem
wła sne go cia ła. Nie mó wił, nie cho dził, był jed nak
w peł ni świa do my ota cza ją ce go go świa ta. Po mi mo
iż tkwił w pu łap ce, przez któ rą nie miał kon tak tu
z ota cza ją cym go świa tem, nie tra cił wia ry i na dziei.

Prze trwał dzię ki nie sa mo wi tej si le
umy słu. Dziś Mar tin Pi sto rius jest
szczę śli wym czło wie kiem – ma ko -
cha ją cą żo nę, ukoń czył stu dia i pro wa dzi wła sną fir -
mę. „Chło piec – duch” to wspo mnie nia czło wie ka,
któ ry po wró cił do ży cia. 
Opo wieść o si le wia ry, mi ło ści i har cie ludz kie go
du cha. To praw dzi wa hi sto ria, któ ra po ru szy ła mi -
lio ny lu dzi na ca łym świe cie. 

Martin Pistorius & Megan Lloyd Davies 

Chłopiec – duch (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”
„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na
„He lios”, któ ra ru szy ła 30 kwiet nia.

Co ty dzień, w każ dy czwar tek
o godz. 18.00, wy świe tla ne bę dą pol skie
fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu
pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Głów ny mi or ga ni -
za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen trum
Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin
He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest
do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil -
my i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce -
nie. Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry
Do stęp nej” kosz tu ją je dy nie 10 zł.  red

Na du żym ekra nie w naj bliż szym cza sie zo sta ną
wy świe tlo ne:

3 wrze śnia – „bo dy/cia ło”
10 wrze śnia – „Dziew czy na z sza fy”
17 wrze śnia – „Am bas sa da”
24 wrze śnia – „hard cor Di sco”
1 paź dzier ni ka – „W imię”

Dla na szych czy tel ni ków ma my do roz da nia dwa
po dwój ne za pro sze nia na każ dy z se an sów w ra -
mach pro gra mu „kul tu ra Do stęp na w ki nach”,
do od bio ru w na szej re dak cji. 
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HO RO SKOP
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

KINOreklama

TEATR – wrzesień  2015

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

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

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.

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

Re per tu ar ki na he lios So sno wiec
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

„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.

Ro bert Rient, dzien ni karz i tre ner
in ter per so nal ny, bę dzie bo ha te rem
spo tka nia, któ re od bę dzie się 18
wrze śnia w Te atrze Za głę bia,
po spek ta klu „Sa la Kró le stwa”.
Rient jest tak że au to rem książ ki
„Świa dek”, któ ra uka za ła się
w ma ju na kła dem wy daw nic twa
„Do wo dy Na Ist nie nie”. 

Dzien ni karz de biu to wał po -
wie ścią „Cho dzi ło o mi łość”. Pu -
bli ko wał w ma ga zy nach: „Du ży
For mat”, „Co aching”, „Prze krój”,
„Sens”, „Wy so kie Ob ca sy”,

„Zwier cia dło”, „Ve ge” i in nych.
Uro dził się i do ra stał w Szklar skiej
Po rę bie. 

„Świa dek” Ro ber ta Rien ta to
opo wieść non -fic tion o uciecz ce
ze szcze gól ne go wię zie nia – wię -
zie nia dla mó zgu. Łu kasz, uro dzo -
ny w ro dzi nie świad ków Je ho wy,
opo wia da o po dwój nym wy klu -
cze niu: naj pierw o spo łecz nym
wy klu cze niu chłop ca z „ko ciej
wia ry” w Pol sce lat dzie więć dzie -
sią tych. Po tem – z wła snej gru py
wy zna nio wej i ro dzi ny. Eks pe ry -

men ty z cia łem, li te ra tu ra, przy -
jaźń, seks spra wia ją, że w oczach
in nych świad ków, a przede wszyst -
kim we wła snych, sta je się trę do -
wa tym.

Książ ka przy bli ża her me tycz -
ną wspól no tę świad ków Je ho wy.
Jest jed no cze śnie prze wod ni kiem
po ich praw dach, któ re głów ny bo -
ha ter Łu kasz po wo li od rzu ca.

„Po trak to wać sie bie ja ko bo -
ha te ra re por ta żu, a ze swo je go
in tym ne go ży cia stwo rzyć fa bu -
łę non -fic tion – to du ża od wa ga.
Bo Świa dek to rzad ka
rzecz – au to re por taż. Ro bert
Rient na pi sał książ kę, ja kiej po -
trze bu je spo ro z nas, czy tel ni -
ków – książ kę o za mia nie jed ne -
go ży cia na in ne. Jak po rzu cić ro -
dzi nę, wła sne śro do wi sko,
wpa ja ne w dzie ciń stwie war to ści
i nie osza leć? Bo ha ter/au tor to
wie, ale za pła cił za swo ją de cy -
zję wy so ką ce nę. Ży cie da się
wy mie nić! I dla te go prze czy ta -
łem Świad ka bar dzo za chłan -
nie”, pod su mo wu je Ma riusz
Szczy gieł na okład ce książ ki. red

Ten wie czór na le ży spę dzić w te atrze. 26
wrze śnia Te atr Za głę bia w ra mach Me -
tro po li tar nej No cy Te atrów za pra sza wi -
dzów na sce nę so sno wiec kie go te atru.
Jesz cze przed po łu dniem, o godz. 11.00
za pla no wa no spek takl dla dzie ci „Wa ka -
cje z du cha mi” w re ży se rii J. J. Po łoń -
skie go (czas trwa nia 120 min, 1 prze rwa,

spek takl bi le to wa ny). Wie czo rem
od godz. 18.00 do 19.00 od bę dzie się in -
sce ni zo wa ny po kaz ce le bryc ki z po sta cia -
mi z przed sta wień Te atru Za głę bia
pod ha słem prze wod nim „Zrób so bie sel -
fie z Gier kiem i nie tyl ko” (wstęp wol ny).
Chęt ni w godz. od 18.00 do 19.30 mo gą
spró bo wać wbić się w ko stium (wstęp

wol ny), a od waż ni i lu bią cy śpie wać nie
po win ni prze ga pić godz. 19.30, kie dy za -
pla no wa no za ku li so wą roz grzew kę ak tor -
ską – roz śpie wa nie z Eu ge niu szem Bo do.
O godz. 20.00 roz pocz nie się ko lej ny za -
pla no wa ny spek takl, czy li „Eu ge niusz
Bo do – czy mnie ktoś wo ła” w re ży se rii
R. Si sic kie go (120 min, 1 prze rwa, spek -

takl bi le to wa ny). Po spek ta klu,
o godz. 22.00, Eu ge niusz Bo do za pra sza
do zdję cia (wstęp wol ny). Go dzi nę
przed pół no cą, go ście te atru bę dą mo gli
tak że zo ba czyć „Wa liz kę” w re ży se rii W.
Ko strzew skie go (68 min., pro jek cja spek -
ta klu w ra mach cy klu Te atro te ka, spek -
takl nie bi le to wa ny). SK

Niezwykła noc w Te atrze Za głę bia 

„Świadek”  Roberta Rienta Zajrzyj do czytelni, 
a nudzić się nie będziesz
Im po nu ją cy zbiór, bo aż 61 ty tu -
łów ga zet co dzien nych, cza so -
pism spe cja li stycz nych i na uko -
wych oraz pe rio dy ków moż -
na zna leźć w czy tel ni Bi blio te ki
Głów nej przy ul. Ze ga dło wi -
cza 2 w So snow cu. Czy tel ni cy
i mi ło śni cy pra sy znaj dą ty tu ły
o za się gu lo kal nym, re gio nal -
nym i ogól no kra jo wym. Na pew -
no bę dzie to in spi ru ją ca lek tu ra
i przy jem ny spo sób na spę dze nie
cza su. 

W wol nym do stę pie znaj du ją
się na stę pu ją ce ty tu ły, jak np.
„Ga ze ta Praw na”, „Dzien nik Za -
chod ni”, „Ga ze ta Wy bor cza”,
„Prze gląd Spor to wy”, „Rzecz -
po spo li ta”, „Sport”, „Su per Eks -
pres” i „Ku rier Miej ski”. Na to -
miast, na pół kach w czy tel ni
moż na się gnąć po „An go rę”,
„Au to Świat”, „Cha rak te ry”,
„Co gi to”, „Do Rze czy”, „Ga ze -
tę Pol skę”, „New swe ek Pol ska”,
„Nie dzie lę”, „No we Za głę bie”,
„Po li ty kę”, „Po znaj Świat”, „Ty -
go dnik Po wszech ny”, „Uwa żam

Rze”, „Vi vę”, „Wie dzę i Ży cie”,
„Wprost”, „Zdro wie” czy
„Zwier cia dło”. Za mó wie nia
na po zo sta łe cza so pi sma, któ re
znaj du ją się w ma ga zy nie, zre -
ali zu je bi blio te karz. Po nad to ist -
nie je moż li wość wy ko na nia od -
płat nie od bi tek kse ro gra ficz -
nych, a bez płat nie każ dy mo że
fo to gra fo wać wy bra ne ar ty ku ły
przy wy ko rzy sta niu wła sne go
sprzę tu.

Oprócz tra dy cyj nej pra sy
dru ko wa nej, zwłasz cza ucznio -
wie, stu den ci pra wa i praw ni cy,
mo gą ko rzy stać z Sys te mu In for -
ma cji Praw nej LE GA LIS. Osią
sys te mu jest mo duł Ba za Pra wa,
któ ry za wie ra ujed no li co ne ak ty
praw ne z Dzien ni ków Ustaw,
Mo ni to rów Pol skich, dzien ni -
ków urzę do wych i wo je wódz -
kich, orzecz nic two są dów i or ga -
nów ad mi ni stra cyj nych, wy ja -
śnie nia urzę do we, wzo ry pism
i umów, ak tu al no ści i ka len da -
rium, in for ma to ry oraz Pol ską
Bi blio gra fię Praw ni czą PAN. SK
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