Mieszkańcy sami zadecydowali
o inwestycjach i podziale pieniędzy!
48 projektów o wartości 6 mln zł zostanie
zrealizowanych w ramach II edycji Budżetu
Obywatelskiego. W sumie prawie 39 tys.
mieszkańców oddało ponad 65 tys. głosów
i zaproponowało, jak zmienić miasto, by żyło
się w nim jeszcze lepiej.
str. 3

„Na ulicy Rybnej, pod numerem trzecim,
otruł pan Grzeszolski, żonę z dwójką
dzieci”, śpiewała w latach 30. cała Pogoń.
Czy faktycznie była to zbrodnia doskonała?
I czy zbrodnia została popełniona? Rąbka
tajemnicy uchylił Zbigniew Białas, autor książki
„Tal”, który tragiczne wydarzenia sprzed lat spisał
w kolejną, fascynującą powieść.
str. 8

Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne listopad 2015 Nr 10 (406)

Piłkarze z Sosnowca rozdają karty
na zapleczu ekstraklasy. Zespół Artura
Derbina to dziś czołowy zespół I ligi, który
wie, jak zwyciężać. Postawił się Cracovii
i choć mecz zakończył się przegraną naszej
drużyny, to jednak goście musieli nam
wydrzeć to zwycięstwo.
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11 listopada przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W imieniu władz samorządowych Sosnowca
zapraszamy do wzięcia udziału w oficjalnych
uroczystościach, które odbędą się na terenie
naszego miasta.

www.kuriermiejski.com.pl

9 liStoPada
10.00 Kościół Matki Bożej Szkaplerznej
w Sosnowcu Milowicach – msza św. w intencji Ojczyzny
11.20 Kapliczka u zbiegu ulic Brynicznej i Słonecznej – składanie kwiatów
10 liStoPada
10.00 Pomnik naTrójkącie Trzech Cesarzy – składanie kwiatów
12.00 Szkoła gastronomiczno/hotelarska – składanie kwiatów
11 liStoPada
9.00 Maczki, kościół św. Piotra i Pawła – msza św. w intencji Ojczyzny
10.00 Maczki, Popiersie Tadeusza Kościuszki, ul. Krakowska – składanie kwiatów
10.30 Maczki, Krzyż Wolności – składanie kwiatów
12.00 Katedra Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna – msza św. w intencji Ojczyzny
Imprezy towarzyszące – szczegóły na www.sosnowiec.pl
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Zagłębiowskie Centrum Wsparcia powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat i będzie służyć mieszkańcom

Kompleksowa opieka z wielkim sercem
W dawnym budynku szkolnym przy ul. Hubala-Dobrzańskiego powstanie Zagłębiowskie Centrum Wsparcia z opieką dzienną, jak i opieką stacjonarną oraz
z możliwością rehabilitacji. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisał akt notarialny, na mocy którego stowarzyszeniu Hospicjum Sosnowieckiego
im. Św. Tomasza Apostoła został przekazany budynek do przebudowy i adaptacji na potrzeby Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia.
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

– Podpisanie aktu notarialnego to
absolutnie jeden z najszczęśliwszych momentów w naszej 18-letniej działalności – przyznaje Małgorzata Czapla, prezes stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza Apostoła
w Sosnowcu.
Stowarzyszenie wcześniej planowało od podstaw wybudować ośrodek, ale pozyskanie środków zewnętrznych na taką inwestycję nie
było możliwe. Środki unijne można pozyskać na adaptację i rewitalizację istniejącej już nieruchomości,
nadając jej nową funkcję. – Zwróciliśmy się o pomoc do miasta, które
zaproponowało nam trzy budynki.
Ostatecznie wybraliśmy budynek
po dawnej szkole. Posiadamy nieruchomość, więc możemy rozpoczynać adaptację i rozbudowę. Mamy
obecnie dużą szansę na pozyskanie
środków unijnych. Konkurs został
reklama

Małgorzata Czapla, prezes stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. Św. Tomasza
Apostoła i Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, podpisali akt notarialny, dzięki
któremu powstanie Zagłębiowskie Centrum Wsparcia.
reklama

już ogłoszony, a stosowny wniosek
musimy złożyć do 30 listopada.
Wartość inwestycji oszacowaliśmy
na dziewięć milionów złotych. Będziemy się ubiegać o prawie 60 procent, czyli pięć i pół miliona złotych – wyjaśnia Małgorzata Czapla.
Pierwszą kwalifikację wnioskodawcy projektu już uzyskali. – Zostaliśmy wpisani przez
gminę na listę ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzięki temu mamy teraz
możliwość aplikowania ścieżką
konkursową o środki unijne – dodaje Małgorzata Czapla.
– Przekazujemy budynek, który
jest w dobrym stanie, ale oczywiście w tej chwili nie odpowiada potrzebom pacjentów, dlatego będzie
przebudowany. Oddajemy go
za ponad 20 tysięcy złotych, czyli
jeden procent jego wartości. Gdyby prawo dawało nam możliwość
przekazania obiektu za darmo, bez
wahania przekazalibyśmy go w tareklama

kiej formie – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Wiadomo że adaptacja budynku szkolnego i przekształcenie
klas szkolnych na pokoje dla podopiecznych o wysokim standardzie
jest trudna i kosztowna, dlatego
budynek zostanie rozbudowany.
W starej bryle zostanie ulokowany
dzienny ośrodek opieki. – Po rozpoznaniu potrzeb doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli
rozsądnej, kochającej rodzinie
udzieli się wsparcia, to udźwignie
ona ciężar opieki nad bliskimi, ale
trzeba jej stworzyć odpowiednie
warunki. Jednym z takich sposobów jest zapewnienie osobie niesamodzielnej opieki od siódmej rano
do godziny siedemnastej, dzięki
czemu pozostali członkowie rodziny w tym czasie mogą pracować,
a my przejmiemy opiekę nad bliskimi – mówi Małgorzata Czapla.
ciąg dalszy str. 7

MIASTO
Mieszkańcy opowiedzieli się za przedłużeniem linii tramwajowej nr 15

Jest zgoda dla „15”
1936 głosów na „tak” i 1426 głosy na „nie”. Tak przedstawiają się wyniki konsultacji społecznych w sprawie przedłużenia linii tramwajowej nr 15 w Sosnowcu.
Za przeprowadzeniem inwestycji opowiedziało się 57,58 procent osób, a przeciw 42,42 procent mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach. Jedynie
mieszkańcy Zagórza i Milowic zagłosowali przeciw inwestycji. „Za” było 605 zagórzan, a przeciw 746, a w Milowicach 34 przeciw do 32 mieszkańców popierających
projekt. To jedyny tak zdecydowany sprzeciw mieszkańców. Za inwestycją opowiedzieli się m.in. mieszkańcy Kukułek (167:52), Kalinowej (125:26), Starego
Sosnowca (144:56). Juliusza (45:17), Niwki (87:32), Kazimierza Górniczego (60:43), Środuli (37:30), Boru (46:31), Ostrów Górniczych (21:5), Maczek (13:3).

Zadanie, które ma kosztować około 190 milionów złotych, a wkład
miasta ma wynieść około 70 mln zł,
jest imponujące. Obejmuje budowę nowego torowiska o długości
około 10 kilometrów, zakup 10
nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, a także stworzenie
dwóch centrów przesiadkowych
na Dańdówce i Zagórzu. Pierwszy
etap tej inwestycji to budowa torowiska, jezdni i chodników, od istniejącej pętli w Zagórzu wzdłuż
ulicy Lenartowicza, Paderewskiego, Rydza-Śmigłego do skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich.
Drugi etap to dalsza budowa od
ul. 11 Listopada do połączenia
z torowiskiem w Dańdówce. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków europejskich.

Prawie 3 tys. 400 osób
wzięło udział
w konsultacjach
społecznych.
– Cieszą nas wyniki konsultacji,
frekwencja i zaangażowanie
mieszkańców, ponieważ nigdy

Sosnowiczanie chcą, by inwestycja została zrealizowana.
wcześniej nie udało nam się
przeprowadzić konsultacji na taką skalę, a ich zdanie ma kluczowe znaczenie. Przypominam, że
określenie „przedłużenie linii
nr 15” jest niefortunne, bo chodzi o olbrzymią inwestycję. Budowa torowiska od pętli w Zagórzu do ronda Jana Pawła II i dalej do skrzyżowania ul. Andersa
i 11 Listopada oznacza dla miasta możliwość uruchomienia no-

wych wewnętrznych linii. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji
dwa centra przesiadkowe w Zagórzu i Dańdówce oraz zostanie
zmodernizowana infrastruktura
drogowa i chodnikowa – przypomina Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.
Ze względu na zasięg, rozmiar
i koszty inwestycji, władze miasta
zdecydowały się przeprowadzić
szeroko zakrojone konsultacje

społeczne. Do mieszkańców skierowano 90 tysięcy listów, dotyczących planowej inwestycji. Wypełnione ankiety mieszkańcy mogli
złożyć w punktach konsultacyjnych lub zeskanować i wysłać
na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl albo głosować za pomocą
strony internetowej. Konsultacje
zostały wydłużone o kolejne cztery dni w związku z docierającymi
do urzędu głosami od mieszkań-

Miejski Zakład Budynków Miejskich uruchomił Centrum Obsługi Klienta

Frontem do mieszkańca
Nowe Centrum Obsługi Klienta
zostało otwar te przez Miejski
Zakład Budynków Miejskich
w samym centrum miasta,
przy ul. Modrzejowskiej 32 A.
Teraz członkowie wspólnot
mieszkaniowych, którzy są zarządzani przez MZBM, każdą
sprawę będą mogli załatwić
w nowo otwartym miejscu. Centrum powstało w wyniku konsolidacji dwóch placówek, Rejonu
Obsługi Wspólnot nr 1 z siedzibą przy ul. 3 Maja 11 oraz Rejonu Obsługi Wspólnot nr 4 z siedzibą przy ul. 11 Maja 21/23
w Sosnowcu.
– Jesteśmy jedną z największych wspólnot mieszkaniowych
w Zagłębiu. Zarządzamy obecnie 240 budynkami wspólnot
mieszkaniowych w Sosnowcu.

W związku z tym, że jesteśmy
stabilną firmą, z tradycjami, postanowiliśmy rozwijać naszą
działalność i wyjść na przeciw
potrzebom klientom. Otwieramy
Centrum Obsługi Klienta, by
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że będą one nieuciążliwe dla otoczenia. – W ramach tej inwestycji
planujemy ułożenie około 10 kilometrów torów, które będą budowane w zupełnie nowych technologiach, bardzo proekologicznych
chroniących przed emisją hałasu
i wibracjami. Nowe tory umożliwią
szybkie przemieszczanie się pojazdów szynowych. Przewidziany jest
także zakup taboru niskopodłogowego – wyjaśnił Bolesław Knapik.

Nie ma możliwości
przeznaczenia dotacji
unijnych na inne
zadania.
Według wstępnych szacunków
składka, którą miasto ma płacić
do KZK GOP, niezależnie od tego, czy inwestycja zostanie zrealizowana, czy też nie, nie powinna szczególnie wzrosnąć.
A pieniędzy unijnych nie można przeznaczyć na inne inwestycje. – Nie ma możliwości przekazania dotacji unijnych na inne zadania, a Komisja Europejska
stawia na rozwój transportu szynowego – podsumował Arkadiusz Chęciński.

30 pracowni zamierza zaprojektować Zagłębiowski Park Sportowy

Maciej Łydek

W Centrum Obsługi Klienta mieszkańcy będą mogli
załatwić każdą sprawę.

KURIER MIEJSKI
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ców o nieotrzymaniu ankiety.
– Złożyliśmy już reklamację
w Poczcie Polskiej, która dystrybuowała ankiety. Niezależnie jednak od tego głosy można było oddawać w punktach konsultacyjnych, a ankietę można było pobrać
ze strony internetowej, wypełnić
i wysłać nam mailem – mówi prezydent. Do Urzędu został skierowany list 92 mieszkańców, m. in.
z ul. Białostockiej, Lenartowicza
i Radomskiej, którzy podpisali się
pod protestem w sprawie inwestycji. Ich głosy zaliczono na „nie”.
Mieszkańcy, głosując na „tak”:,
wskazywali, że zostanie usprawniona komunikacja, będzie lepiej
rozwinięta infrastruktura z ekologicznym transportem. Przeciwnicy wskazywali, że lepiej inwestować w transport autobusowy,
a przeprowadzenie inwestycji doprowadzi do wzrostu wartości nieruchomości. Wzrost wartości nieruchomości jedni mieszkańcy postrzegają za zaletę, a inni za wadę
tej inwestycji.
Bolesław Knapik, dyrektor inwestycji i infrastruktury w Tramwajach Śląskich, zapewnił, że budowa nowych torowisk z użyciem
stosowanych technologii oznacza,

Hanna Michta

Sylwia Kosman

stworzyć jak najlepsze warunki
obsługi naszym mieszkańcom.
Klienci będą mogli załatwić
wszystkie sprawy związane z ich
mieszkaniami i częściami wspólnymi nieruchomości – wyjaśnia
Edyta Kulczyńska, prezes zarządu MZBM w Sosnowcu. – Staramy się, by mieszkańcy byli zadowoleni z naszych usług – dodaje.
Dwa dodatkowe punkty działają w dalszym ciągu przy ul.
Niepodległości 8 i Curie-Skłodowskiej 8.
– Mieliśmy sygnały o utrudnionym dostępie, problemach
z przekazywaniem informacji
do MZBM, dlatego powstanie
Centrum jest ważne i konieczne.
Wiadomo, że zostaną wprowa-

dzone kolejne zmiany, jak wdrożenie dwuzmianowego systemu
pracy, co ma ułatwić dostęp
klientom, którzy kończą pracę
po godzinie piętnastej – zapowiada Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. – 60 lat istnienia
na rynku zobowiązuje do tego, by
spółka działała w sposób profesjonalny. Zachęcamy wszystkich,
którzy tworzą nowe wspólnoty
do tego, by korzystali z usług
MZBM. Jesteśmy gotowi i otwarci na taką współpracę – dodał.
Dodatkowo spółka utworzyła
infolinię pod nr tel. 731 477 050,
pod którą mieszkaniec, należący
do wspólnoty zarządzanej przez
MZBM, może zadzwonić
i przedstawić swój problem.
W Centrum Obsługi Klienta nie
obowiązuje rejonizacja, dlatego
będzie można załatwić każdą
sprawę. Wiele spraw można już
także załatwić przez Inter net.
Każdy z klientów może założyć
sobie profil klienta, gdzie znajdować się będą informacje o wysokości czynszu, ewentualnej
wielkości zadłużenia czy będzie
można podać stan licznika wody.
MZBM postawiło także
na zmianę logo, który ma poprawić wizerunek spółki i pozytywnie kojarzyć się z wdrażanymi
zmianami. SK

Jak będzie wyglądał
park sportowy?
32 pracownie architektoniczne zgłosiły się do konkursu
na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagłębiowskiego parku sportowego w sosnowcu. do drugiego
etapu stowarzyszenie architektów polskich w katowicach
dopuściło 30 biur.

Zgłosili się miedzy innymi Riegler Riewe Architekten z Austrii,
czyli projektanci Muzeum Śląskiego w Katowicach czy JSK Architekci, projektanci Stadionu Narodowego w Warszawie oraz stadionu we Wrocławiu i Legii Warszawa – Cieszę się, że naszym
konkursem zainteresowało się tak wiele poważanych i doświadczonych firm. Z niecierpliwością czekam na otwarcie prac konkursowych – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Zgłosiły się pracownie m. in. z Warszawy, Poznania, Szczecina, Krakowa,
Gdańska czy Katowic. Biura miały czas do 22 października na złożenie swoich koncepcji. Dokumentacja składa się z części graficznej i opisowej. W pierwszej znajduje się koncepcja zagospodarowania całego Zagłębiowskiego Parku Sportowego, łącznie z drogami, zielenią, stadionem, halą oraz lodowiskiem. W części opisowej
znajduje się propozycja rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych,
instalacyjnych i materiałowych.
Przedstawiciele SARP i sosnowieckiego Urzędu Miejskiego mieli
za zadanie ocenić prace i wyłonić kilka projektów. W grudniu
wybrane pracownie zaprezentują końcowe efekty pracy i następnie
zostaną ogłoszone wyniki konkursu.
Zwycięzca w konkursie otrzyma 20 tys. złotych oraz zaproszenie
do wzięcia udziału w postępowaniu na przygotowanie projektu Zagłębiowskiego Parku Sportowego. O wyborze oferty zadecydują w 80
procentach walory urbanistyczno-architektoniczne oraz w 20 procentach walory ekonomiczne. W konkursie przewidziano także cztery
nagrody w wysokości 10 tys. zł brutto. SK
listopad 2015 nr 10
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RADA MIEJSKA
21. sesja
Rady Miejskiej

Mieszkańcy
wybrali!
Sylwia Kosman

Wyniki tegorocznego głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego
i listę projektów, które zostaną zrealizowane w przeciągu najbliższych
miesięcy, przedstawił podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta.
W ramach II edycji sosnowieckiego
Budżetu Obywatelskiego zostanie
zrealizowanych 48 projektów
o wartości 6 mln zł. W sumie prawie 39 tys. mieszkańców oddało 65
tys. 570 głosów. Każdy z uprawnionych do głosowania mógł oddać
trzy głosy: w strefie mieszkańca,
w strefie drogowej i w strefie edukacji. Zadania w strefie edukacji
cieszyły się największym poparciem mieszkańców, bo w sumie oddano aż 29 tys. 716 głosów. Najwyższą frekwencję odnotowano
w Maczkach. Wyniosła 33,9 proc.,
a najniższa była w Niwce, zaledwie 13,9 procent. – Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w tej
edycji Budżetu Obywatelskiego
i przygotowali projekty. Zachęcam
do pisania już kolejnych projektów
i głosowania w następnych edycjach – podsumował prezydent.

wyniki głosowania w budżecie obywatelskim
obszar konsultacyjny nr 1 (milowice) – kwota: 119 373 zł
strefa mieszkańca: remont boksów bytowych w schronisku dla
bezdomnych zwierząt (119 373, 23 zł) – 3803 głosów
strefa drogowa: wytyczenie i modernizacja ścieżek rowerowych
na terenie Parku Tysiąclecia w Milowicach (86 200 zł)
– 232 głosów
obszar konsultacyjny nr 2 (pogoń) – kwota: 215 310 zł
strefa mieszkańca: Strefa Aktywności Fizycznej – rewitalizacja
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Będzińskiej (215 310 zł)
– 1707 głosów
strefa drogowa: rewitalizacja zieleni i infrastruktury pieszej przy ul.
Będzińskiej (215 310 zł) – 1655 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: infrastruktura rekreacyjna-siłownia
na świeżym powietrzu przy ul. Lwowskiej (40 500 zł) – 110 głosów
obszar konsultacyjny nr 3 (stary sosnowiec) – kwota: 143
481 zł
strefa mieszkańca: budowa placu zabaw dla dzieci wraz z
urządzeniami fitness przy ul. Sąsiedzkiej (143 481 zł) – 365 głosów
strefa drogowa: modernizacja parkingu w rejonie ul. Kilińskiego
i Ordonówny (143 481 zł) – 588 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: renowacja nawierzchni na
Stawikach przy Stadionie Ludowym (139 500 zł) – 360 głosów
obszar konsultacyjny nr 4 (środula) – kwota: 148 609 zł
strefa mieszkańca: rewitalizacja placu między ul. Pola Wybickiego,
Goszczyńskiego, Rodakowskiego (76 800 zł) – 439 głosów,
architektura sportowa – wykonanie siłowni na świeżym powietrzu
przy ul. Boh. Getta (65 000 zł) – 222 głosy
strefa drogowa: pierwsza od 30 lat rewitalizacja chodników na
osiedlu na osiedlu Środula – Plac Braci Kożuchów (148 609 zł)
– 338 głosów
Nagroda za wysoką frekwencję: odbudowa boiska do koszykówki w
pobliżu ul. Kossaka (14 200 zł) – 56 głosów
obszar konsultacyjny nr 5 (centrum, sielec)
– kwota: 227 340 zł
strefa mieszkańca: siłownia zewnętrzna wraz z rewitalizacją zieleni
w Centrum (201 000) – 1663 głosy
strefa drogowa: sosnowiecka podróż w czasie – Bulwary Czarnej
Przemszy przy ul. Parkowej (227 340 zł) – 1236 głosy
Nagroda za wysoką frekwencję: wybieg dla psów przy al.
Zwycięstwa (42 940 zł) – 129 głosów
obszar konsultacyjny nr 6 (zagórze północ)
– kwota: 204 976 zł

strefa mieszkańca: utworzenie skweru wypoczynkowego
(198 376 zł) – 970 głosów, Zielono i przyjemnie – nasadzenie
drzew na osiedlu Dmowskiego (6600 zł) – 101 głosów
strefa drogowa: osiedle Dmowskiego – remont chodnika oraz
schodów prowadzących do pawilonów handlowych (97 000 zł) –
1206 głosów, remont chodnika przy ul. Wiosny Ludów/Dmowskiego
przy drodze wjazdowej do budynków 46a/56a (80 976 zł) – 39 głosy
obszar konsultacyjny nr 7 (zagórze południe) – kwota: 174
938 zł
strefa mieszkańca: Rodzinne Centrum Aktywności na BMC
(154 938 zł) – 762 głosy, strefa odpoczynku przy ul. Białostockiej
(20 000 zł) – 104 głosy
strefa drogowa: remont chodnika i powstanie ścieżki rowerowej
przy BMC (149 938 zł) – 829 głosów, miejsca postojowe przy
ul. Mieleckiej (25 000) – 127 głosów
obszar konsultacyjny nr 8 (kukułek) – kwota: 146 588 zł
strefa mieszkańca: brak zgłoszonych projektów
strefa drogowa: remont chodnika i utworzenie dalszego jego ciągu
przy ul. Niweckiej 24 i M. Maliny 27-31 (146 588 zł) – 81 głosy
obszar konsultacyjny nr 9 (klimontów, dańdówka) – kwota:
174 526 zł
strefa mieszkańca: Rodzinne Centrum Aktywności na Placu
Papieskim (172 826 zł) – 1299 głosów, zakup 50 książek do
biblioteki przy ul. Kraszewskiego (1700 zł) – 137 głosy
strefa drogowa: Remont ul. 11 Listopada – droga osiedlowa
(174 526 zł) – 1131 głosów.
obszar konsultacyjny nr 10 (kalinowa) – kwota: 114 771 zł
Strefa mieszkańca: Siłownia pod chmurką i plac zabaw przy ul.
Mikołajczyka (82 000 zł) – 65 głosów.
Strefa drogowa: Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do
ul. Kalinowej (114 771 zł) – 533 głosy
obszar konsultacyjny nr 11 (niwka, bobrek)
– kwota: 151 146 zł
strefa mieszkańca: utworzenie Parku Wypoczynkowego przy
ul. Szybowej i Dybowskiego (151 146 zł) – 108 głosy
strefa drogowa: budowa miejsc parkingowych, budowa chodnika
i montaż latarni przy ul. Żelaznej (84 000 zł) – 95 głosy, montaż
barierek ochronnych przy ul. Wojska Polskiego (30 000 zł)
– 58 głosów
obszar konsultacyjny nr 12 (modrzejów, jęzor, bór) – kwota:
148 479 zł
strefa mieszkańca: budowa nowego placu zabaw przy ul. Biała
Przemsza (148 479 zł) – 183 głosy

strefa drogowa: montaż progów zwalniających i podskokowych na
ul. Biała Przemsza, barierek przy ulicy, 5 ławek wzdłuż pobocza,
remont chodnika (148 479 zł) – 182 głosy
obszar konsultacyjny nr 13 (kazimierz górniczy)
– kwota: 154 169 zł
strefa mieszkańca: budowa strefy aktywności mieszkańca w
centralnej części osiedla Wagowa z placem zabaw i siłownią pod
chmurką (154 169 zł) – 895 głosów
strefa drogowa: generalny remont nawierzchni ulicy pomiędzy
Osiedlem Wagowa I oraz Wagowa II wraz z instalacją zwiększającą
bezpieczeństwo pieszych i ograniczającą prędkość pojazdów
(144 169 zł) - 939 głosów, budowa wiaty na przystanku
autobusowym dla autobusów kursujących w stronę Dąbrowy
Górniczej przy ul. Kościuszkowców (10 000 zł) – 59 głosów
obszar konsultacyjny nr 14 (juliusz) – kwota: 151 481 zł
strefa mieszkańca: plac zabaw, siłownia pod chmurką – zakątek
aktywnego wypoczynku przy ul. Minerów (151 481 zł) – 194 głosy
strefa drogowa: budowa chodnika na ul. Czołgistów oraz
oświetlenie przejścia Komandosów/Saperów (151 481 zł)
– 222 głosy
obszar konsultacyjny nr 15 (ostrowy górnicze)
– kwota: 122 731 zł
strefa mieszkańca: Plac Aktywnego Wypoczynku przy ul.
Gałczyńskiego (122 731 zł) – 198 głosów
strefa drogowa: wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej
(122 731 zł) – 311 głosów
obszar konsultacyjny nr 16 (maczki) – kwota: 148 544 zł
strefa mieszkańca: Radosna Kraina – budowa placu zabaw
w Kolonii Cieśle (90 000 zł) – 147 głosów
Strefa drogowa: budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym
w Sosnowcu – Maczkach (115 000 zł) – 311 głosów
nagroda za wysoką frekwencję: stworzenie Strefy Wypoczynku
w parku dzielnicy Maczki (148 544 zł) – 142 głosy
strefa edukacji:
●rewitalizacja obiektów sportowych przy SP nr 6 i Gimnazjum nr 16
w Sosnowcu (500 000 zł) – 9059 głosów
●remont dachu z częścią docieplenia budynku SP nr 19 w
Sosnowcu przy ul. Składowej 5 (250 000 zł) – 3606 głosów
●gwiezdna strefa gier – strefa gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym przy ul. Gwiezdnej (204 530 zł)
– 1396 głosów
●plac zabaw Orzeszek przy ZSO nr 8 przy ul. Hutniczej (45 100 zł) –
1023 głosy

reklama
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Maciej Łydek

Nowy plac zamiast obecnego targowiska

Porozumienie w sprawie modernizacji targowiska zostało podpisane.
W ciągu najbliższych miesięcy
rejon ulicy Szklarnianej w Sosnowcu, gdzie znajduje się targowisko, zmieni się w piękny
plac targowy. W tej sprawie 20
października zostało podpisane
porozumienie pomiędzy gminą
a kupcami. Gmina zobowiązała

się do przygotowania koncepcji
zagospodarowania terenu targowiska, a w szczególności zagospodarowania małej architektury i zieleni oraz przeprowadzenia remontu i wykonania nowej
nawierzchni. Z kolei kupcy mają zadbać o ujednolicenie wy-

glądu swoich kiosków i stoisk
oraz remont obiektów, które
znajdują się w złym stanie technicznym. – Przez kilka ostatnich
miesięcy ciężko pracowaliśmy
nad znalezieniem wszystkich
użytkowników, a potem nad wypracowaniem wspólnego poro-

zumienia. Będę osobiście odpowiedzialny za nasze relacje. Jeśli będą mieli państwo wątpliwości lub pytania, to jestem
do dyspozycji. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku wspólnie będziemy się cieszyć pięknym
miejscem – stwierdził podczas

spotkania z kupcami Mateusz
Rykała, zastępca prezydenta Sosnowca.
Zadowolony z osiągniętego
porozumienia był także Marian
Nawrot, radca prawny, który reprezentuje kupców. – Chciałem
podziękować prezydentowi za to,

Supernowoczesny sprzęt na Oddziale Okulistyki w szpitalu św. Barbary

Kombajn okulistyczny dla pacjentów

Maciej Łydek

Zmodernizowane sale operacyjne Oddziału Okulistyki z Pododdziałem
Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym mają do dyspozycji pacjenci i lekarze wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
Dzięki inwestycji, wartej około 750
tys. zł, udało się w październiku otworzyć dwie sale zabiegowe o podwyższonym standardzie i kolejne dwie,
w których pacjent będzie przygotowywany do zabiegu. Powstał także pokój,
w którym pacjent jest budzony, pomieszczenia dla lekarzy oraz dodatkowe pomieszczenia porządkowe.

lekarze wykonują
15 przeszczepów rogówki
miesięcznie.
– Sosnowiczanie mogą się tylko cieszyć, że w mieście działa tak dobry
ośrodek okulistyki. Jeśli podsumujemy liczbę inwestycji w tym szpitalu
i naszym miejskim, to okazuje się, że
realizujemy tu największe inwestycje.
Myślę, że coraz lepsza współpraca pomiędzy szpitalami, a nie rywalizacja,
wpłynie na dalsze unowocześnianie
tych placówek – powiedział Arkadiusz
Chęciński, prezydent Sosnowca.
Sale zabiegowe wyposażone są
w nowoczesny sprzęt, czyli w platformę do chirurgii przedniego i tylnego
odcinka oka oraz fakoemulsyfikator,
czyli „kombajn okulistyczny”. Jego
konstrukcja opiera się na integracji
wszystkich akcesoriów potrzebnych
w chirurgii przedniego i tylnego odcinka oka. W drugim pomieszczeniu został umieszczony laser femtosekundowy. To pierwsze takie urządzenie
w Polsce w szpitalu publicznym i dodatkowo pierwsze, które jest przezna4

że w ciągu kilku miesięcy uregulował sprawę, o którą moi
klienci zabiegali od kilku lat.
Mam nadzieję, że wkrótce miasto zyska nową, ciekawą przestrzeń – stwierdził. Nowe targowisko ma powstać najpóźniej
do 2017 roku. SK

Stadion w Zagórzu
niebawem własnością
miasta
Starania władz miasta przyniosły efekt. Spółka
Restrukturyzacji Kopalń wszczęła procedurę
zmierzającą do dokonania darowizny na rzecz
gminy. Chodzi o tereny przy ulicy Braci Mieroszewskich, gdzie znajduje się kompleks sportowy.
– Wymiana korespondencji na linii miasto-SRK trochę trwała, ale najważniejszy jest końcowy efekt. Bardzo zależało nam na tym terenie.
Cały czas toczy się tam sportowe życie. To ważne miejsce w tej części miasta, dlatego byliśmy
zdeterminowani w przejęciu tego terenu, który
był już przez spółkę wystawiany na sprzedaż.
Chcemy ten teren zagospodarować oczywiście
na tereny rekreacyjne. Cieszę się, że sprawa ma
pozytywny finał. Jeszcze raz okazało się, że dobra wola i rozmowa na argumenty mogą przynieść efekt – podkreśla prezydent miasta Arkadiusz Chęciński. KP

Drugi etap także
z dofinansowaniem
Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta, symbolicznie przeciął wstęgę wyremontowanego oddziału.

Sprzęt wysokiej klasy będzie służył mieszkańcom całego regionu.
czone specjalnie do chirurgii transplantacyjnej. Chirurgiczna platforma oparta na laserze femtosekundowym po-

zwala na precyzyjne cięcie rogówki
na określonej głębokości i o ściśle
określonym kształcie.

Le ka rze Oddzia łu Okuli styki
w „Barbarze”, który jest drugim takim ośrodkiem w kraju, wykonują 15
przeszczepów rogówki miesięcznie.
Rogówka jest tu przeszczepiana także dzieciom i obejmuje 20 takich zabiegów rocznie. Na pomoc mogą liczyć także chorzy na zaćmę. W każdym dniu robo czym wykonuje się
oko ło 10 ope ra cji, a w sumie po nad 2300 ope ra cji za ćmy każ de go
roku. Poradnie okulistyczne w Szpita lu św. Barba ry ma ją tak że peł ne
ob ło że nie i każ de go roku z usług
specjalistów korzysta około ponad
37 tys. pa cjentów, a dodat kowe
3 tys. 500 pacjentów jest leczonych
w Oddzia le Okuli sty ki. Środki na
przeprowadzenie inwestycji na tym
oddziale wygospodarowały władze
szpitala. SK

Dobre wieści napłynęły z Urzędu Marszałkowskiego. Drugi etap prac przy przebudowie skrzyżowania ul. Narutowicza – Wawel – Klimontowska otrzymał 85 proc. dofinansowania ze środków
zewnętrznych.
Ponad 521 tysięcy złotych wyniósł koszt przebudowy skrzyżowania ul. Narutowicza-Wawel-Klimontowska wraz z sygnalizacją świetlną – etap II oraz roboty uzupełniające do etapu I. 85 proc. dofinansowania oznacza, że prawie 329 tysięcy złotych będzie pochodzić ze środków unijnych. Głównym punktem tej części prac
była dobudowa pasa przy wylocie ulicy Klimontowskiej do skrzyżowania Wawel/Narutowicza.
Przypomnijmy, że w ramach I etapu prac
na skrzyżowaniu przebudowany został przejazd
tramwajowy oraz wymieniona nawierzchnia.
W ramach prac poszerzono pas do lewoskrętu
z ulicy Narutowicza w ulicę Klimontowską oraz
wydłużono pas do skrętu w prawo – z ulicy Wawel
w Narutowicza. Powstała nowa sygnalizacja
świetlna, wyposażona w system detekcji z sześcioma kamerami. KP
listopad 2015 nr 10
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INWESTYCJE
Rozbudowa kompostowni w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Sosnowcu dobiegła końca

Inwestycja zrealizowana
w eksploatacji. Instalacja do kompostowania zapewnia możliwość przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Skutkiem stosowania takich rozwiązań jest zmniejszenie ilości odpadów
kierowanych na składowisko, redukując ich oddziaływanie na środowisko naturalne. W kompostowni odpadów zielonych procesowi biodegradacji poddawane są odpady zielone zbierane selektywnie, takie jak liście, trawa i gałęzie.
Produktem ich przetwarzania jest kompost, mogący znaleźć zastosowanie do użyźniania gleby,
rekultywacji terenów poprzemysłowych, aranżowania terenów zieleni miejskiej czy w gospodarce leśnej.
Technologia kompostowania, wykorzystywana w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Odpadami w Sosnowcu, pozwala na ograniczenie uciążliwości procesu biodegradacji odpadów.
Proces ten przebiega w systemie zamkniętym,
nie powodującym emisji gazów, pyłów i nieprzyjemnych zapachów do atmosfery. red

Maciej Łydek

II Rada Seniorów powołana

arc MPGO w Sosnowcu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zakończyło rozbudowę kompostowni intensywnego kompostowania odpadów organicznych. Inwestycja trwająca od maja tego roku,
została zrealizowana w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt
inwestycji wyniósł 13 569 690,56 zł.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości
przetwarzania odpadów biodegradowalnych trafiających do MPGO w Sosnowcu. Dzięki rozbudowie, kompostownia działająca od września 2014 roku, powiększyła się o dodatkowe
6 modułów kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz plac intensywnego dojrzewania kompostu.
Technologie kompostowania stanowią podstawowy element każdego zintegrowanego systemu
gospodarki odpadami i są stosunkowo łatwe

Kompostownia przy ul. Grenadierów 21 powiększyła się o dodatkowe sześć modułów.

Kobiece Środy z Centrum Rozwoju Kobiet
Inspirujące warsztaty w Wyższej Szkole Humanitas

Nowa Rada Seniorów już wybrana. Radni-seniorzy spotkali się
na pierwszych obradach. Podczas
sesji został wybrany przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz. Radni wybrali na funkcję
przewodniczącego Jerzego Karpińskiego, zastępcą została Halina Zwaniecka, a sekretarzem Jan
Filipek. Radę Seniorów tworzy 20
radnych, których wyłoniono
w głosowaniu spośród 37 kandydatów. Radę Seniorów tworzą:
Robert Deląg, Paweł Monsior, Urszula Kaczmarczyk, Sylwester
Strzyż, Jerzy Dudek, Anna Roze-

nau, Halina Zwaniecka, Urszula
Szumniak, Jan Filipek, Jerzy Lipniewski, Józef Krzynówek, Babara Dyrka, Aleksandra Skoczeń,
Jerzy Jałowiecki, Jerzy Noczyński, Halina Podgórska, Jerzy Karpiński, Halina Michalska, Ireneusz Świerkot i Mirosław Chytry.
– Cieszę się, że mamy w Sosnowcu tak aktywnych seniorów.
Liczę na państwa zaangażowanie
i pomysły. Jestem przekonany, że
współpraca z wami będzie bardzo
owocna – stwierdził podczas inauguracyjnej sesji Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. SK

arc WSH w Sosnowcu

Radę Seniorów tworzy 20 osób.

W ramach cyklu „Kobiece Środy z CRK” każda trzecia środa miesiąca będzie wyjątkową
datą – spotkaniem, podczas którego kobiety
zainteresowane swoim rozwojem osobistym
będą mogły poznać tajniki profesjonalnego
wizerunku, etykiety biznesowej czy zarządzania domowym budżetem. – Idea cyklu zakłada spotkania z ekspertami, ale przede wszystkim z praktykami – mówi Jagoda Szostak,
współzałożycielka Centrum Rozwoju Kobiet. – Zależy nam na praktycznej formie przekazywania wiedzy, z doświadczenia wiemy, że
tego właśnie kobiety przedsiębiorcze najbardziej potrzebują – dodają Ewa Bensz i dr Magdalena Boczkowska – współzałożycielki CRK.
Pierwsza środa cyklu poświęcona była
budowaniu profesjonalnego wizerunku. Jak
się okazało, panie mają wiele wątpliwości co
do doboru kolorystyki stroju, dodatków czy
wykonania efektywnego makijażu. – W biznesie musimy wyczuć złoty środek w budowaniu wizerunku, a to nie zawsze jest takie
proste. Cieszę się, że będę mogła przećwiczyć, a przede wszystkim zweryfikować
swoje poglądy na temat dress codu – mówi
Patrycja, jedna z uczestniczek.
– Kolejny warsztat odbędzie się już 18 listopada, tym razem pokażemy uczestniczkom,

Warsztaty dotyczące budowania profesjonalnego wizerunku cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
jak można urozmaicić jesienną kuchnię, korzystając np. z afrodyzjaków. Poza tym omówimy zasady savoir-vivre, wiedzy przydatnej
dla każdej bizneswoman – zaprasza Mirosława
Plaza, współautorka idei. Warsztaty rozpocz-

Triumfuje prawica. Posłowie i senatorowie wybrani
Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości zdobyli największą liczbę głosów w wyborach do sejmu w okręgu sosnowieckim, obejmującym
miasta Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą i Jaworzno, a także powiaty
będziński i zawierciański. W okręgu sosnowieckim do podziału było 9 mandatów poselskich. PiS zdobyło w sumie 4 mandaty, PO przypadły 3 mandaty, a po jednym zdobyli kandydaci ruchu Kukiz’15
i Nowoczesnej.
Najlepszy wynik odnotowała posłanka Ewa Malik (PiS), którą poparło ją 28 909 wyborców (10,15 proc.). W sumie kandydatów PiS poparło 84 410 wyborców (29,65 proc.), a PO poparło 25,56 proc. głosujących. Obok Ewy Malik w sejmie zasiądą też z ramienia PiS Waldemar
Andzel (12 021 głosów – 4,22 proc.), radny miejski z Dąbrowy Górniczej, politolog Robert Warwas – (11 998 – 4,21 proc.) oraz wiceprezydent Jaworzna Dariusz Starzycki (9 039 – 3,17 proc.). Najlepszym wynikiem wśród kandydatów PO może pochwalić się wiceminister zdrowia, Beata Małecka-Libera (23 429 – 8,23 proc.). Mandaty zdobyli też
Anna Nemś (15 875 głosów – 5,57 proc.) oraz przewodniczący Rady
Miasta Jaworzna Paweł Bańkowski (6 707 – 2,35 proc.).
Z kolei z ramienia ruchu Kukiz'15 posłanką została wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Barbara Chrobak (8 550 głosów – 3 proc.) oraz prawniczka – Barlistopad 2015 nr 10

bara Dolniak z Nowoczesnej (15 752 – 5,53 proc). Na kandydatów Zjednoczonej Lewicy zagłosowało 39 774 wyborców – 13,97 proc., a na Partię Razem – 12 652 osoby (4,44 proc.), ale kandydaci tych partii nie weszli do sejmu. Kandydatów Ruchu Kukiz '15 poparło 29 161 głosujących (10,24 proc.), Nowoczesną Ryszarda Petru 25 522 osoby (8,96
proc.). Partię KORWiN poparło 13 682 wyborców (4,8 proc.),
a PSL – 6 687 (2,35 proc.). Tegoroczna frekwencja w okręgu sosnowieckim wyniosła 51,41 proc.
Z kolei w wyborach do senatu zwyciężył sosnowiecki radny miejski – Michał Potoczny (PiS), który został wybrany na senatora z okręgu nr 77, obejmującego Jaworzno i Sosnowiec. O mandat senatora
w tym okręgu ubiegało się sześć osób. Na Michała Potocznego zagłosowało 37 380 wyborców (30,15 proc.). Pokonał on dotychczasowego
senatora Bogusława Śmigielskiego (PO), którego poparło 35 089 osób
(28,30 proc.). Trzecie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Lewicy Tomasz Niedziela (21 700 głosów – 17,5 proc.), a kolejny wynik należy
do Piota Hałasika, kandydata Nowoczesnej (20 473 głosy – 16,51 proc.).
Piąte miejsce zajął kandydat Kongresu Nowej Prawicy Adam Kloska
(5 879 głosów – 4,74 proc.), a szóste kandydatka PSL Sylwia Kołton
(3 452 – 2,78 proc.). W okręgu nr 77 uprawnionych do głosowania było 244 832 wyborców, a frekwencja wyniosła 51,99 proc. SK

ną się o godz. 17.00 w sali 005. Wstęp wolny.
Zapisów na warsztaty można dokonywać drogą internetową. Więcej informacji na stronie
internetowej www.humanitas.edu.pl/Centrum_Rozwoju_Kobiet. red
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Zwolnienia lekarskie przez Internet

Umowne małżeńskie ustroje majątkowe

Joanna Biniecka,
rzecznik prasowy ZUS

Od stycznia 2016 r. lekarze będą mogli
wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Dotychczasowa forma papierowa będzie jeszcze
stosowana do końca 2017 r.
Jeśli lekarz wystawi e-ZLA, sposób
ubiegania się o zasiłek chorobowy czy
opiekuńczy będzie zależał od:
• założenia przez pracodawcę profilu
na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Jeśli ma już taki
profil, powinien pisemnie powiadomić o tym pracownika do końca br.,
• płatnika zasiłku. Może być nim pracodawca, jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20
osób lub ZUS, jeżeli pracowników
jest mniej niż 20.
Jeśli pracodawca ma profil na PUE,
a lekarz wystawi e-ZLA, nie trzeba nic
robić, aby otrzymać świadczenie. E-ZLA trafi automatycznie na profil PUE
pracodawcy.
Jeśli pracodawca nie jest płatnikiem
zasiłków, należy złożyć wniosek o zasiłek. Można to zrobić przez PUE, jeśli ma
reklama
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się założony profil. Jako wniosek będzie traktowane także zaświadczenie
pracodawcy wystawione na druku ZUS
Z-3 i przekazane do ZUS albo wydruk
e-ZLA.
W przypadku osób prowadzących
działalność gospodarczą, przyznane
świadczenie nie będzie zależało od dostarczenia zwolnienia do ZUS. Bowiem e-ZLA trafi tam automatycznie,
zaraz po wystawieniu przez lekarza.
Należy jednak złożyć w ZUS wniosek
o zasiłek.
Obecnie, jeśli chory spóźnił się z doręczeniem swojego papierowego zwolnienia do pracodawcy albo do ZUS, bo
np. zapomniał o siedmiodniowym terminie albo błędnie go obliczył, otrzymywał zasiłek obniżony o 25%. Natomiast
jeśli lekarz wystawi e-ZLA, które zostanie przesłane elektronicznie do pracodawcy i ZUS, nie będzie trzeba martwić
się, że zasiłek zostanie obniżony z powodu niedotrzymania terminu. Wystawienie przez lekarza e-ZLA wykluczy
też możliwość zgubienia zwolnienia,
a co za tym idzie konieczność występowania o jego wypis, przez co również
można było przekroczyć termin jego
dostarczenia.
Jeśli lekarz wystawi e-ZLA, a pracodawca nie będzie miał profilu na PUE,
to lekarz będzie musiał wydrukować to
zwolnienie, które następnie zainteresowany powinien dostarczyć pracodawcy. Zresztą lekarz ma obowiązek
wydrukować e-ZLA, jeśli się go o to po-

prosi – nawet gdy pracodawca ma profil na PUE.
Przy zakładaniu profilu na PUE, w razie wątpliwości dotyczących e-ZLA,
można skorzystać z pomocy pracowników ZUS w najbliższej placówce ZUS
lub korzystając ze strony internetowej:
www.zus.pl.
Zwrócić się można również do Centrum Obsługi Telefonicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00
pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
Koszt połączenia według umowy klienta
z operatorem telekomunikacyjnym.
Jeśli lekarz skorzysta z możliwości
wystawiania papierowych zwolnień lekarskich (przypomnijmy – taka możliwość istnieje do końca 2017 r.), będzie
musiał poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia
do pracodawcy lub do ZUS-u w terminie 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten
termin zostanie przekroczony, to zasiłek chorobowy albo opiekuńczy będzie
obniżony o 25% za okres od 8 dnia
orzeczonej niezdolności do pracy
do dnia dostarczenia zwolnienia.
Dla przedsiębiorców dostęp do infor ma cji o zwol nie niach le kar skich
na PUE ZUS, to m.in.: natychmiastowa wiedza o zwolnieniu wystawionym
pra cow ni kowi, brak ko niecz no ści
sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni, możliwość dostępu do zbioru zwolnień
pracowników oraz eks por tu tych
zwolnień do pliku.

Ilona Cebo-Kubiczek,
adwokat

Istotą małżeńskiej umowy majątkowej jest ustalenie zasad kształtowania się stosunków majątkowych małżonków. Małżonkowie mogą przez
umowę rozszerzyć lub ograniczyć
wspólność ustawową albo ustanowić rozdzielność majątkową. Taka
umowa musi być zawar ta w formie
aktu notarialnego. Umowa taka może
być zawarta przez przyszłych małżonków przed zawarciem małżeństwa
(intercyza) lub też przez małżonków
w czasie trwania ich małżeństwa.
Umowa majątkowa małżeńska może
być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania
małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz
rodzaj były tym osobom wiadome.
Małżonkowie nie mogą jednocześnie, co do pewnych przedmiotów

majątkowych, częściowo rozszerzyć,
zaś co do pozostałych ograniczyć
wspólności ustawowej. W umowie
rozszerzającej lub ograniczającej
wspólność ustawową możliwe jest
ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w chwili ustania
wspólności. W razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe,
chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.
Małżeńska umowa majątkowa
może być w każdym czasie zmieniona przez zawarcie nowej umowy lub
może być w każdym czasie rozwiązana – a strony mogą w niej postanowić, jaki ustrój majątkowy będzie ich
obowiązywał. Każdorazowo, małżeńska umowa majątkowa powinna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
W razie umownego ustanowienia
rozdzielności majątkowej, każdy
z małżonków zachowuje zarówno
majątek nabyty przed zawarciem
umowy, jak i majątek nabyty później.
Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności
na:
1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
2) prawa majątkowe, które wynikają
ze wspólności łącznej podlegającej
odrębnym przepisom;

3) prawa niezbywalne, które mogą
przysługiwać tylko jednej osobie;
4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie
wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności
z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę
lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
W razie wątpliwości uważa się, że
przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączone
do wspólności.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej w drodze umowy nie jest
uwarunkowane koniecznością wystąpienia ważnych powodów. Jeżeli
umowa taka zostaje zawar ta
przed zawarciem małżeństwa,
wspólność majątkowa między małżonkami nie powstaje. Dopuszczalne jest rozporządzanie w czasie
trwania wspólności majątkowej
przez jednego z małżonków przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego drugiego z małżonków,
przy czym tego rodzaju przeniesienie składników majątkowych nie wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, chyba że dotyczy
np. nieruchomości.

Ekoedukacja w sosnowieckich placówkach oświatowych
Od 1 października w sosnowieckich szkołach i przedszkolach
trwa konkurs ekologiczny „Sosnowiecki Lider Ekologii”, zorganizowany przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami
w
Sosnowcu
przy współpracy z Wydziałem
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
oraz pod patronatem prezydenta
Sosnowca i patronatem medialnym „Kuriera Miejskiego”. Tegoroczna edycja konkursu spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do akcji zbiórki zużytych
baterii i makulatury zgłosiło się
aż 25 szkół oraz 22 przedszkola
z terenu Sosnowca.
Głównym celem akcji jest
edukacja ekologiczna. MPGO organizując konkurs zbiórki surowców wtórnych, pragnie budować
świadomość ekologiczną wśród
dzieci i młodzieży, ucząc właściwego postępowania z wybranymi
grupami odpadów.

Pamiętajmy, że zużyte baterie należą do grupy odpadów
niebezpiecznych i już w naszych
domach powinny być segregowane. W skład baterii wchodzą
szkodliwe dla środowiska naturalnego związki rtęci, kadmu
i ołowiu, które zaliczane są
do tzw. metali śmierci i są powodem wielu chorób, w tym chorób nowotworowych. Baterie,
które wyrzucamy do śmietnika,
wydzielają toksyczne związki,
trafiające bezpośrednio do gleby, skąd przenikają do wód

gruntowych. Zużyte baterie powinny być zbierane do oddzielnych pojemników. Gromadzone
w ten sposób odpady trafią
do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, działającego na terenie MPGO i zostaną przekazane
do bezpiecznej utylizacji.
Makulatura z kolei jest bardzo
cennym surowcem wtórnym. Papier to włókna celulozowe, które
są wyjątkowo mocne. Dzięki temu można je wykorzystywać aż
siedmiokrotnie jako nowy suro-

wiec do produkcji papieru. Powtórne wykorzystanie makulatury to nie tylko ratunek dla drzew
(aby wyprodukować jedną tonę
papieru, trzeba ściąć ich aż 17),
ale i oszczędność energii oraz
wody.
Powtórne wykorzystanie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić
aż 1476 litrów ropy, 26500 litrów
wody i 4200 kWh energii!
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami w Sosnowcu zachęca do włączenia się
w ekologiczne akcje edukacyjne.
Selektywna zbiórka odpadów
i poddawanie ich recyklingowi
chroni środowisko naturalne,
ograniczając eksploatację zasobów naturalnych oraz zmniejszając ilość szkodliwych odpadów
kierowanych na składowisko.
Wyniki I etapu zbiórki zużytych baterii i makulatury w ramach konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii” poznamy już
za miesiąc! red

Asystent podatnika – pomoc na starcie w biznesie
od 1 września mikroprzędsiębiorca, na starcie
działalności gospodarczej, może skorzystać
z pomocy asystenta podatnika. nowe
stanowiska pojawią się pilotażowo w 50
urzędach skarbowych uruchamiających centra
obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich
urzędach.

Instytucję asystenta podatnika wprowadziła
ustawa o Administracji Podatkowej. Jest to
jedno z narzędzi Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest
wzmocnienie usługowej roli Administracji
6

Podatkowej i wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach.
Obsługa podatnika rozpoczynającego
działalność gospodarczą przez asystenta
po dat ni ka obej muje przede wszyst kim
udzielanie infor macji w zakresie wypełnia nia de kla ra cji po dat kowych (tak że
składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach
po dat ni ka, prze ka zy wa nie in for ma cji
na te mat prze pi sów prawa po dat kowe go
(a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Czynności wykonywane przez asystenta
podatnika nie stanowią doradztwa podatkowego.
Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik
urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności
gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy
od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia
nadania numeru identyfikacji podatkowej. red
listopad 2015 nr 10

MIASTO

Stawiam na sport!
Wystartowała druga część
kampanii „Sport Moim Wyborem”. To wspólna akcja sosnowieckiej policji i Urzędu Miejskiego, która została skierowana do młodych mieszkańców
miasta.
Kampania została oficjalnie
zainaugurowana 7 października w Szkole Podstawowej nr 45
w Sosnowcu. Akcja „Sport
Moim Wyborem” ma ukazywać uczniom, jak wiele korzyści mogą odnieść z uprawiania
sportu, co mogą osiągnąć dzięki sportowemu trybowi życia
oraz jakie tragiczne konsekwencje może przynieść zażywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. – Udało
nam się zaprosić do współpracy
osoby znane i lubiane, które będą opowiadać o swoich ścieżkach kariery i roli sportu w ich
życiu – wyjaśnia Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca. W skierowanej
do uczniów akcji, której celem
jest promocja sportu jako narzędzia walki z dopalaczami,
udział wzięli siatkarz Marcin
Prus oraz dziennikarz radia
Eska Krzysztof „Jankes” Jankowski, którzy poprowadzili
imprezę w Szkole Podstawowej
nr 45. W podobnym spotkaniu
wzięli udział także uczniowie
Gimnazjum nr 11. Bohaterami
spotkania był podinspektor Dariusz Panas z Komendy Miejskiej Policji oraz Marcin Prus.
Były reprezentant siatkarzy
z entuzjazmem mówił o swojej
karierze oraz przekonywał
młodych ludzi, że sport może

Bezpłatne lakierowanie zębów dla dzieci i darmowe szczepionki na grypę dla seniorów

arc Gimnazjum nr 11 w Sosnowcu

Siatkarz Marcin Prus
przekonywał do
uprawiania sportu.

być ważną częścią ich życia. – Daje poczucie szczęścia
i wolności, a nade wszystko
kształtuje charakter oraz silną
osobowość. Dlatego warto powiedzieć „nie” dopalaczom
i innym używkom, które zniewalają człowieka – przekonywał Prus.
Gimnazjaliści bardzo chętnie zadawali pytania, oglądali
medale, a nawet zagrali w piłkę
siatkową.
To druga część kampanii.
W pierwszym etapie policjanci
wspólnie z lekarzami Centrum
Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu wzięli udział
w zebraniach rodziców pierwszych klas gimnazjalnych. Zainteresowanie rodziców tą tematyką i zagrożeniami, jakie
niosą ze sobą dopalacze, było
bardzo duże. Niewykluczone,
że podobne spotkania z rodzicami będą organizowane także
w starszych klasach. SK

Skorzystaj z programów
zdrowotnych
Dwa zdrowotne programy profilaktyczne będą realizowane ze środków
gminy. Pierwszym z nich jest program profilaktyki próchnicy u dzieci
i młodzieży szkolnej, a drugim program profilaktycznych szczepień
ochronnych przeciwko grypie.
W sumie będą kosztować prawie 154 tys. zł.
W przypadku pierwszego programu najważniejszym celem jest obniżenie częstości występowania próchnicy zębów wśród dzieci w wieku
szkolnym. Obejmie w sumie 3258
dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia
oraz w wieku 15 lat, mieszkających
w Sosnowcu. W ramach programu
dzieci mają zapewnione przegląd jamy ustnej, ocenę stanu uzębienia oraz
zabieg jednokrotnego lakierowania
zębów. – Uczestnictwo w programie
jest dobrowolne, a o wzięciu w nim
udziału będą decydować rodzice lub
opiekuni prawni – mówi Arkadiusz
Chęciński, prezydent miasta. Realizacja programu będzie kosztować prawie 75 tys. zł, a wykonają go trzy podmioty, czyli Dentilux przy ul. Kaliskiej 27, Centrum Medyczne DosMedica med. spa przy ul. Czarnej 7 oraz
NZOZ Nasza Przychodnia przy ul.
Kisielewskiego 2 w Sosnowcu. Program jest realizowany od października do 18 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania limitu badań. Do rejestracji
nie jest wymagane skierowanie. Wystarczy, że rodzic lub opiekun zgłosi
się ze swoim dzieckiem w wyznaczony dzień, po dokonaniu wcześniejszej
rejestracji. Rejestracji można dokonać
osobiście lub umówić się na wizytę telefonicznie: Dentilux (tel. 32 266 73 44),

Centrum Medyczne DosMedica med
spa (tel. 32 297 50 81) oraz NZOZ Nasza Przychodnia (tel. 32 263 24 84).
Zabieg lakierowania zębów jest
zabiegiem całkowicie bezbolesnym
i trwa do 10 minut. Najpierw stomatolog dokładnie oczyszcza ich powierzchnię, płucze i osusza. Następnie nakłada preparat, czyli lakier fluorowy, zawierający silne stężenie fluoru. Lakier twardnieje, tworząc na zębach przezroczystą błonkę. Po lakierowaniu nie można nic jeść ani pić
przez około dwie godziny. W tym
dniu nie należy też szczotkować zębów. Lakier utrzymuje się na powierzchni zębów od kilku godzin
do kilku dni. Zabieg lakierowania zębów zaleca się przeprowadzać regularnie co pół roku, natomiast przy dużej podatności na próchnicę, nie częściej niż cztery razy w roku.
W ramach drugiego programu
profilaktycznego, który będzie kosztował około 79 tys. zł, zaplanowano
podanie dwóch tysięcy szczepionek
przeciwko grypie mieszkańcom
w wieku 60 lat i powyżej. O kwalifikacji do programu zadecyduje kolejność zgłoszenia się do placówki, który będzie realizowała szczepienia.
Program realizuje Fundacja „Unia
Bracka” z Rudy Śląskiej, a zaszczepić się można w dwóch przychodniach na terenie Sosnowca, w przychodni Bracka Porąbka–Klimontów
przy ul. Dmowskiego 6a (tel. 32 298
89 37) i przychodni Bracka Kazimierz–Juliusz przy ul. Ogrodowej 1,
tel. 32 296 96 21. Akcja potrwa do 18
grudnia lub do wyczer pania szczepionek. SK

Kompleksowa opieka z wielkim sercem
ciąg dalszy ze str. 1

W części stacjonarnej będzie
znajdować się 20 miejsc łóżkowych, zostanie zapewniona rehabilitacja dla 100 osób oraz
wolontariat i szkolenia dla kolejnych kilkudziesięciu osób. –
Rocznie oznacza to pomoc dla
znacznie powyżej 1000 beneficjentów – przyznaje Beata Bandura, członek zarządu stowarzyszenia.
Plany stowarzyszenia są szeroko zakrojone. – Zamierzamy
szkolić opiekunów, członków
rodzin, bliskich, którzy chcą
sprawować opiekę, ale są bezradni i nie potrafią tego jeszcze
robić. Drugą grupą, do których
zamierzamy dotrzeć, są bezrobotni, którzy w przyszłości mogliby stać się opiekunami.
Chcemy zapewnić im odpowiednie szkolenia, oparte
na przekazaniu wiedzy i właściwej praktyki – dodaje Beata
Bandura.
Hospicjum domowe aktualnie zapewnia równocześnie pomoc dla ponad 120 osób, głównie z terenu Sosnowca, ale także Katowic i Dąbrowy Górniczej. Dodatkowo 50 osób, które
nie wymaga stałej opieki, korzysta z doraźnej pomocy
na miejscu w poradni opieki paliatywnej. Chorymi zajmuje się
szeroka rzesza wolontariuszy
oraz zatrudnionych 19 lekarzy, 18 pielęgniarek, trzech psychologów i trzy rehabilitantki.
Stowarzyszenie dzięki powstaniu Zagłębiowskiego Centrum Wsparcia poszerzy swoją
działalność. – W dalszym ciągu

Pierwsza pracownia obywatelska w mieście
pracownia zajęta, czyli pierwsza obywatelska pracownia
w mieście, to projekt mający na celu aktywizację
mieszkańców sosnowca do podejmowania działań
w ramach wolontariatu.

W ramach paździer nikowej edycji w Sosnowieckim
Centrum Organizacji Pozarządowych, odbywały się
warsztaty rękodzieła, prowadzone przez wolontariuszki,
które swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się z innymi.- Chcemy zmienić oblicze wolontariatu i pokazać
mieszkańcom miasta, że samopomoc koleżeńska czy
obywatelska nie musi być nudna, że wolontariat pobudza również naszą kreatywność i może być alternatywną
formą spędzania wolnego czasu – wyjaśnia Paulina Adareklama
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mus, naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu.
– Pracownia zajęta to pierwszy i niejako pilotażowy
program tego typu w Sosnowcu. Jeżeli posiadacie państwo jakieś szczególne umiejętności, którymi chcecie
bezinteresownie dzielić się z innymi, to chcemy o was
usłyszeć – dodaje Adamus.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy
do kontaktu z Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, które mieści się na placu Kościuszki 5.
Więcej infor macji można uzyskać pod nr telefonu: 32 263 32 22 lub napisać na adres mailowy: wsparcie@um.sosnowiec.pl. Aktualne informacje znajdują się
na stronie: www.wsparcie.sosnowiec.pl. KP

będziemy kontynuować opiekę
w takim zakresie, w jakim ją
świadczymy obecnie. Opieka
domowa będzie sprawowana jak dotychczas i rozwijana,
a do tego dojdzie nam opieka
stacjonarna i dzienna oraz rehabilitacja i szkolenia – podsumowała Małgorzata Czapla.
Projekt architektoniczny jest
gotowy, a pozwolenie na budowę już zostało przez gminę
wydane. – Szacujemy, że inwestycja potrwa około dwóch lat
od jej rozpoczęcia i będzie
kosztować około 9 milionów
złotych – zdradza Beata Bandura.
Stowarzyszenie od lat zbiera
środki na uruchomienie stacjonarnej placówki hospicyjnej.
Organizowane są koncerty,
zbiórki oraz szeroka akcja promocyjna na rzecz przekazywania jednego procenta podatku.
Obecnie hospicjum ma na swoim koncie ponad 3 mln zł. Posiadanie własnego wkładu jest
wymagane przy rozpatrywaniu
wniosku, bowiem w działaniu,
w którym będziemy aplikować,
możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5,5 mln zł. Dzięki wsparciu
mieszkańców udało nam się już
zgromadzić większą część wymaganego wkładu własnego.
Dziękujemy za wsparcie i apelujemy o pomoc. Ten jeden procent jest dla nas bardzo ważny.
Wpływ z jednego procenta jest
dla nas wręcz bezcenny, ponieważ wparcie zapewni nam
płynność finansową przy realizacji inwestycji – zaapelowała
Beata Bandura.

arc UM w Sosnowcu

W pracowni zajętej obyły się już warsztaty rękodzieła.

reklama
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Gęsta mgła tajemnicy
Pisarz ZBIGNIEW BIAłAS, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego, a przede wszystkim autor znakomitych książek, czyli „Korzeńca”, „Pudru i pyłu”,
których akcja rozgrywa się w Sosnowcu, w ostatni czwartek października gościł w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Opowiadał o swojej najnowszej powieści,
zatytułowanej „Tal”, opartej na kanwie prawdziwej historii, która w latach 30. ubiegłego wieku wstrząsnęła najpierw Pogonią, następnie Sosnowcem,
a potem całą Polską. Zbrodnia nigdy nie została rozwiązana, choć nie wiadomo, czy zbrodnia w ogóle została popełniona. Spotkanie prowadził badacz
literatury, prof. Krzysztof Kłosiński.
Sylwia Kosman

Początek jest zawsze bardzo trudny, bo
wszyscy się znakomicie znamy. Znamy książki pana profesora… Jednak moje zaskoczenie jest ogromne. To tak jakby kompozytor,
który komponował dotąd łagodnie i miał mile
brzmiący zespół, zrobił coś „harde core”.
Wszystko się nagle zmieniło. Barwa, tonacja.
Zacznijmy od pytania, dlaczego?
Są dwie opcje. Albo ja się zrobiłem bardziej ponury albo czasy zrobiły się bardziej ponure… Ja bym optował za tym,
że czasy zrobiły się bardziej ponure. Zacząłem pisać o Sosnowcu przed pierwszą wojną światową i czasy były takie
secesyjno-młododopolskie. Z kolei
po wojnie światowej był taki rzut optymizmu. W latach 30. już nie było radości z odzyskania niepodległości. Jak
przeglądało się gazety, to widać dwie
rzeczy. Po pierwsze, że czasy się robiły
brunatno-ponure, a drugi szok, którego
doznałem, to przekonanie, że w końcu
lat 30. media zajmowały się tym samym, czym zajmują się dzisiaj. Jeśli się
przejrzy prasę z lat 33 – 39, to wyłaniają się dokładnie te same podziały, kłótnie, które dzisiaj są także widoczne.
Czasy były bardziej ponure, dlatego
moja najnowsza książka jest mroczniejsza. Druga rzecz, która różni tę książkę
od poprzednich, to absolutny brak tolerancji w społeczeństwie. W przypadku
Grzeszolskiego mnie nie interesuje, czy
on ostatecznie zabił czy nie zabił.
Za nim ruszyła wprawdzie cała Pogoń,
która wydała na nim wyrok, chociaż nie
było nawet jednego dowodu, że tej
zbrodni dokonał. Styl książki jest także
chyba inny. Bo jest taki szczekano-gazetowo-radiowy, z późnych lat 30., a nie
młodopolski.
Ty właściwie nie piszesz kryminałów. Są to
historie, które mają w osnowie wątek,
nazwijmy to umownie kryminalnym, ale tak
naprawdę nie pytasz, kto zabił. Możemy
chyba powiedzieć tym, którzy nie czytali
książki, że się tego nie dowiedzą… Ta
reguła, że na końcu dowiadujemy się, kto
zabił, została złamana.
Nie możemy się dowiedzieć, czy zabił, bo
nie wiadomo w ogóle, czy ktoś zabił…
Przedstawmy może fakty podstawowe.
Jesteśmy w Sosnowcu, w Pogoni, na ul.
Rybnej. Oto mamy do czynienia z kimś, kogo
nazywamy inżynierem. On, co prawda
inżynierem nie jest, ale uzdolnionym
chemikiem, który pełni dość ważną
administracyjną rolę w pobliskich zakładach.
Jest ceniony przez pracowników i nagle
w wygodnym domu, ludzie zaczynają
umierać. Najpierw umiera żona i to od razu
w pierwszym rozdziale.
Bo ja lubię w pierwszym rozdziale kogoś
zabić…
Potem są kolejne ofiary. Po małżonce umierają Jerzy i Lucyna, czyli dzieci. A potem zaczyna chorować służąca Maria.
Dzieci umierają w przeciągu miesiąca,
a Maria nie umiera, jest hospitalizowana i ma takie same objawy jak dzieci. Badania wykazują, że w jej organizmie, podobnie jak w organizmie dzieci, znajduje się tal.
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kto zabił
i czy faktycznie zabił?

Potem narasta opinia publiczna, która wydała już wyrok, iż mamy do czynienia z trucicielem. Rozpoczynają się procesy i zapadają radykalnie inne wyroki. Ten sosnowiecki wydaje karę śmierci, który ze względu
na amnestię zostaje zamieniony na dożywocie, a ten warszawski całkowicie uniewinni
Grzeszolskiego. Sąd Najwyższy uchyla wyrok, więc w mocy pozostaje wyrok pierwszej instancji.
A to dopiero początek tej tragedii..
Ja tu widzę szereg dziwnych romansów…
Ale jakich romansów? Ten romans podstawowy, rzekomo z powodu którego
Grzeszolski miał zabić żonę, z Pelagią
Staciwińską? Ona miała nawet miała zaświadczenie od lekarza, że jest dziewicą. Zostało przedstawione w trakcie procesu.
Później się jednak Grzeszolski z nią ożenił…
To jakaś przedziwna całkiem historia, absolutny koszmar. Był nią zafascynowany, ale
cała ta historia zaczyna się od głupstwa,
od prośby o dokonanie przekładu na język
francuski. Grzeszolski poprosił swoją sekretarkę, siostrę Pelagii, która miała dokonać
tłumaczenia, ale potem ona przyznaje się,
że przekład zrobiła siostra. Ten pragnie zatem jej zapłacić, ale ona nie chce przyjąć
pieniędzy, wiec Grzeszolski musi odwdzięczyć się za tę przysługę. Ostatecznie kupuje
jej zestaw do… manikiur. Ciągnie się ni to
romans, nie romans. Przychodzi potem
pod szkołę, gdzie uczy się Pelagia, ale z tego nic nie wynika.
Nic nie wynika w sensie fizycznym, ale
cała rodzina żony Grzeszolskiego rozpoczyna swoją intrygę.
Nad całą powieścią unosi się bowiem klan…
Bugajów.
Choć to prawdziwy strach mówić o Bugajach. Są to właściciele domu, w którym mieszka Grzeszolski i jego rodzina,
obok posiadają własny dom, są teściami

Grzeszolskiego i jest jeszcze ich córka,
pani Kuczalska, z którą Grzeszolski…
ma romans.
I ona właśnie zajmuje miejsce swoje zmarłej siostry i tak właściwie wszystkim kręci.
Czytelnicy, którzy piszą do mnie maile,
sugerują, że to właśnie Kuczalska zabiła, choć ja jej nigdy nie oskarżam. Adwokat fatycznie w sądzie apelacyjnym
prowadzi taką linię obrony, że to właśnie
Kuczalska, z zazdrości zabiła…
Historia jest prawdziwa. Mamy do czynienia
z samymi faktami, są nazwiska, adresy. Jest
dokładny zapis faktów. Dla mnie najciekawsze jest to, że ci ludzie się nierozpoznawalni, jakby spowici mgłą. Bardzo skąpo narysowane są namiętności, może z wyjątkiem
samej pani Kuczalskiej. To jest nierozpoznawalny świat. Choć na pozór wszystko wiemy, to tak naprawdę nie wiemy nic.
Jeśli chodzi o te twarde fakty, dane, to je
wszystkie zawdzięczam jednej osobie,
której teraz chciałem publicznie podziękować. To pan Janusz Szalecki, któremu
serdecznie dziękuję. Pan mnie uchronił
od wszelkich możliwych błędów, których
bym popełnił mnóstwo, gdyby nie Pana wiedza, dobre serce i chęć pomocy.
To dobry duch tej powieści o złych ludziach. Faktycznie, słusznie powiedziałeś o tej mgle, za którą stoją bohaterowie.
Mi się wydaje, iż jest podwójna warstwa
mgły. Jedna przesłania bohaterów,
a za drugą mgłą pozostaje cała ta sytuacja, w której oni się znajdują. Zza jednej mgły wyłaniają się realia lat 30.,
a zza drugiej mgły bohaterowie z absurdalnymi problemami, które sami spowodowali. Nie jesteśmy jednak w stanie
zrozumieć żadnej przestrzeni, ani
za pierwszą mgłą, ani za drugą.
Proces jest absolutnie poszlakowy. Nie ma
najmniejszego dowodu, związku
przyczynowo-skutkowego pomiędzy talem

odkrytym w organizmie dwojga dzieci
i służącej, która przeżyła i wskazaniem
przyczyn, dla których ktoś miałby tę
zbrodnię popełnić. Być może jest to historia
o tym, jak z osoby niewinnej uczyniono
kozła ofiarnego. Grzeszolski się do tej
historii doskonale nadaje. Bo wywołuje
w całym otoczeniu nienawiść, bo mu się
po prostu udaje. Jest człowiekiem sukcesu,
potwornie ciężko wypracowanego.
Dostajemy taką przypowieść, że nikt nie
jest niewinny, że każdy może stać się
winny…
Nie ma powodu, dla którego te wszystkie
dramaty mają się rozegrać. Rodzina jest
bardzo dobrze sytuowana, mieszka
w komfortowych warunkach, członkowie
rodziny troszczą się o siebie.
Pojawia się wątek równoległy szczurów
i rozkładania trutki…
Czytelnik może sobie jednak pomyśleć,
że skoro ten tal i trutka na szczury wszędzie leżała rozłożona, to tym bardziej nie
ma powodu, by oskarżać ojca. Każdy
mógł to zrobić. W ciałach dzieci i służącej znaleziono szczątki talu, ale to nie
musi oznaczać, że ktoś świadomie ich
otruł. To mógł być przypadek. Rozwiązanie tej historii może być różne.
W 2011 r. był „Korzeniec”, w 2013 „Puder
i pył”, a w 2015 „Tal”. Co będzie w 2017 r.?
Rutka Laskier. Jej historia. Przegląda się
tysiąc historii, wycinków, ale wybiera się
tylko jedną, która przemawia i którą trzeba napisać. Zagłębie nie ma historii
o Holocuaście z perspektywy mikrohistorii. To przejmująca historia i nieprawdopodobnie interesująca, ale ona wymaga epickiego opowiedzenia. Tą iskrą było to, że dom Rutki zostanie zburzony
i musi go zastąpić inny element. Rutka
zasługuje na tę opowieść, jak i Zagłębie,
w którym brak powieści wojennej.

tajemnicze i tragiczne wydarzenia,
związane z domem pawła
grzeszolskiego, rodziną i nim
samym, wywołały sensację, którą
w latach 30. żyło nie tylko całe
zagłębie, ale i bez mała cała polska.
tragiczna śmierć członków rodziny
stała się jedną z najgłośniejszych
spraw karnych ii rzeczypospolitej.
nagle w styczniu 1933 r. umarła
żona pana inżyniera, anna, matka
dwójki dzieci. po jej śmierci paweł
grzeszolski samotnie zajął się ich
wychowaniem. pomagały mu w tym
siostra zmarłej – pani
kuczalska – oraz służąca,
panna maria cabajówna. kiedy życie
zaczęło wracać na dawne tory,
paweł grzeszolski, zaczął być
widywany na ulicach sosnowca
w towarzystwie pięknej
i ponad dwadzieścia lat młodszej
od siebie panny pelagii
staciwińskiej, uczennicy
seminarium nauczycielskiego. ta
relacja miała nie spotkać się
z akceptacją i przychylnością,
zarówno dzieci, jak i pani
kuczalskiej, która zamierzała stać
się panią grzeszolską i miała uwieść
własnego szwagra. w grudniu 1933
r. dzieci pana grzeszolskiego,
lucynka i jurek, niespodziewanie
zasłabły i zaczęły chorować.
rozchorowała się także służąca.
stan dzieci pogarszał się z tygodnia
na tydzień, a w końcu
w niewyjaśnionych okolicznościach,
najpierw zmarł syn, a następnie
córka. służąca maria, wystraszona,
porzuciła posadę i wyjechała
do swej rodziny na wieś. seria
zagadkowych i niewyjaśnionych
śmieci, plotek i cichych oskarżeń,
które zaczęły przybierać na sile,
doprowadziły do tego, że w końcu
władze przeprowadziły ekshumację
ciał rodzeństwa. okazało się, że
dzieci zostały otrute, a w ich
organizmie odkryto śmiertelne
dawki talu. znacznie mniejsze dawki
tej trucizny stwierdzono także
w organizmie służącej marii. nie
udało się potwierdzić obecności talu
w zwłokach matki dzieci. paweł
grzeszolski został aresztowany
i oskarżony o zamordowanie swych
dzieci oraz o próbę otrucia
służącej. rozpoczął się sensacyjny
proces, którym żyła wówczas cała
polska, a sędziowie wydali dwa
przeciwstawne wyroki.
najpierw skazany na śmierć,
a potem uniewinniony, paweł
grzeszolski ożenił się z młodziutką
pelagią staciwińską. miał to zrobić
po to, by ochronić jej dobre imię
i obronić przed zarzutami, że to ona
była przyczyną otrucia rodziny. nie
był to jednak koniec dramatu.
jednak zakończenia tej historii nie
zdradzimy…

Spisała: Sylwia Kosman
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Maciej Łydek

Nauczyciele świętowali

Dyrektorzy szkół i nauczyciele odebrali nagrody, medale i odznaczenia.
Miejska uroczystość obchodów Dnia
Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z tej okazji Nagrody Prezydenta Miasta
Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego zo-

stały wręczone 13 dyrektorom oraz 49
nauczycielom szkół i placówek oświatowych.
Prezydent miasta złożył symboliczne róże na ręce pedagogów, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Śląskiego

Kuratora Oświaty i odznaczeni medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
odznaczeniami państwowymi. Zaszczytny Tytuł Honorowego Profesora
Oświaty otrzymał sosnowiecki nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im.

E. Plater. Ponadto dyplomy, medale
i legitymacje wyróżnionym nauczycielom wręczyli przedstawiciele Miejskiego Szkolnego Związku Spor towego,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego. Ar tystyczną nutą przewodnią wieczoru był
koncert fortepianowy w wykonaniu solistki Tianyu Zhou, która zaprezentowała utwory Fryderyka Chopina i Ferenca Liszta. KP

Przedszkole nr 12 ma 50 lat!

„Prus” obchodził 100-lecie
Jakub Kubiczek

10 października miała miejsce kulminacja obchodów 100-lecia III Liceum im. Bolesława Prusa. Odbyło
się także spotkanie absolwentów. Część oficjalna rozpoczęła się mszą św. w bazylice katedralnej
Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

To był piękny jubileusz. Placówka mieszcząca się przy ul.
Mościckiego świętowała w październiku 50 lat istnienia. Z tej
okazji odbyła się uroczystość,
w której wzięli udział obecni,
jak i byli wychowankowie
przedszkola kierowanego przez
Marię Kapuścińską. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim
na czele, byli pracownicy
przedszkola, absolwenci oraz
obecna kadra, a także przyjaciele z zaprzyjaźnionych szkół
i przedszkoli. – Ogromnie się
cieszę, że mogę państwa witać
w tak szczególnym dla nas
dniu. To wielka chwila dla nas,

ale pewnie i tych wszystkich,
którzy przez lata byli związani
z przedszkolem, pracowali tutaj,
przygotowywali najmłodszych
do star tu w szkolną edukację.
Mamy kontakt z wieloma absolwentami, którzy pamiętają
o nas, o czym najlepiej świadczą osoby, które nasze przedszkole kończyły, a dziś w tym
szczególnym dniu prezentują
swoje talenty przed państwem.
Dziękuję wszystkim za te pięćdziesiąt lat – podkreślała Maria
Kapuścińska, dyrektorka przedszkola.
Oprawę artystyczną zapewniły dzieciaki z najstarszej grupy
Tygrysków, a także absolwenci
przedszkola. KP
Krzysztof Polaczkiewicz

Ponad 500 osób wzięło udział w uroczystości.
Kolejna odsłona uroczystości odbyła się
w budynku szkoły, a wzięło w niej udział ponad pięćset osób, absolwentów, byłych
i obecnych nauczycieli oraz zaproszonych
gości. Galę poprowadzili absolwenci: Edyta
Brykała i Tomasz Olszenko. Podczas uroczystości prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński przekazał szkole popiersie ks. Franciszka Raczyńskiego, jednego z założycieli
szkoły.
Jednym z punktów programu był wykład
inauguracyjny profesora ATH w Bielsku-Białej Ireneusza Gielaty, który dotyczył
twórczości patrona szkoły. Program ar ty10

styczny, będący zwieńczeniem części oficjalnej, był podróżą w przeszłość. Przygotowały
go emerytowane nauczycielki „Prusa”, Ewa
Gawęcka i Krystyna Narska. Młodzież, ubrana w kostiumy teatralne, znakomicie zaprezentowała się w tekście autorstwa Krystyny
Narskiej, przedstawiając najważniejsze postacie sosnowieckiego „Prusa”. Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów rocznika 1969.
Pozostali absolwenci zwiedzali szkołę, gdzie
mogli zobaczyć wystawę dokumentów
szkolnych, zdjęcia oraz prace uczniów i na-

uczycieli. Wspólne zdjęcie uczestników zjazdu na szkolnym patio rozpoczęło spotkania
w rocznikach. Warto zaznaczyć, że najstarszym absolwentem obecnym na zjeździe był
dr Zdenkowski, który maturę zdał w 1950 r.
Spotkania w klasach i rocznikach dały możliwość powrotu do lat szkolnych, a jednocześnie były wstępem do balu jubileuszowego,
na którym ponad 200 osób bawiło się do samego rana.
Uczestniczącym w obchodach absolwentom pozostaną nie tylko cudowne wspomnienia, ale również pamiątki w postaci monografii autorstwa Jerzego Kluzy. KP

Nie zabrakło także imponującego tortu dla wszystkich
gości.
listopad 2015 nr 10
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Plateranie odwiedzili grób patronki szkoły
To była niezwykła wycieczka. Uczniowie II LO im. Emilii Plater przebywali na Litwie, z którą związana była patronka sosnowieckiej szkoły. Podczas
kilkudniowej wizyty odwiedzili m.in. grób Emilii Plater, który znajduje się w Kopciowie, małej miejscowości nad Białą Hańczą.
zydery Chłapowski mianował ją kapitanem
wojska polskiego, a Mickiewicz wierszem
„Śmierć Pułkownika” stworzył patriotyczną
legendę zmarłej w młodym wieku Platerówny. Naszą wycieczkę można uznać za historyczną, gdyż chyba nigdy wcześniej w ponadstuletniej już historii szkoły wycieczka Plateran nie odwiedziła grobu patronki II LO.
Znajduje się on niedaleko polskiej granicy, w
Kopciowie, małej miejscowości nad Białą
Hańczą na Litwie, gdzie mieści się również
Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater, do której zostaliśmy zaproszeni i mieliśmy okazję
zwiedzić ciekawe, zadbane szkolne muzeum
poświęcone także naszej patronce. War to
wspomnieć, że naszym przewodnikiem
po Litwie był absolwent „Plater” – niezwykle
sympatyczny i życzliwy Ryszard Derdziński – podsumował nauczyciel języka polskiego Jacek Bajer. KP

arc II LO im. E. Plater w Sosnowcu

37-osobowa grupa uczniów sosnowieckiego liceum podczas wycieczki na Litwę zwiedziła
m. in.: Wilno, stolicę kraju pełną śladów polskiej historii, kolebkę polskiego romantyzmu,
miasto, z którym związane były tak ważne
w naszej kulturze postacie jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, Kowno – drugie,
po Wilnie, najważniejsze miasto litewskie, urocze Troki z malowniczo położonym w otoczeniu jeziora reprezentacyjnym zamkiem z czerwonej cegły – zamieszkałe przez mniejszość
etniczną Karaimów oraz piękne uzdrowisko leżące nad Niemnem – Druskienniki, jedno
z ulubionych miejsc rekreacyjnych marszałka
Józefa Piłsudskiego.
– Z Litwą związana jest patronka naszego
liceum – Emilia Plater, polska hrabianka, romantyczna patriotka, która wsławiła się udziałem w powstaniu listopadowym. Za bohaterską postawę w czasie powstania generał De-

Uczniowie pokłonili się patronce swojej szkoły.

Wspaniały jubileusz Oddali hołd nauczycielom
arc SP nr 3 w Sosnowcu

Obelisk upamiętniający nauczycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, prowadzących tajne
lekcje w języku polskim w okresie okupacji hitlerowskiej, odsłonięto 22 paździer nika przy ul.
Będzińskiej w Sosnowcu.
W uroczystościach wzięli udział
m. in. władze miasta, parlamentarzyści, członkowie sosnowieckiego oddziału ZNP, uczniowie,
nauczyciele i mieszkańcy.- Cieszę się, że pamiętacie o tych,
którzy w tragicznych czasach nauczali naszej historii, w niezwykle trudnych warunkach. Kiedy
uczyli, nigdy nie wiedzieli, czy
wrócą bezpiecznie do swoich rodzin. Narażali swoje życie w tym
ciężkim okresie, by każdy Polak
mógł wiedzieć, co to Polska,
orzeł w Koronie, Katyń i inne

miejsca, w których ginęli bohaterowie. Zawód nauczyciela zawsze był, jest i będzie trudnym
zawodem, bo oczekiwania rodziców, dzieci rosną, a problemów
wychowawczych nie ubywa. To
jednak wspaniały zawód, bo nauczyciele wychowali nas i wychowują kolejne pokolenia Polaków. Nauczycielom zawdzięczamy najwięcej i serdecznie im
za tę pracę i wysiłek dziękuję.
Należy im się hołd i szacunek – podkreślił Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Na filarach wiaduktu powstało
graffiti nawiązujące do historii
nauczania przed II wojną światową i w czasie okupacji. Ponadto
rondo przy ul. Będzińskiej będzie nosić nazwę Tajnych Organizacji Nauczycielskich. SK

Sylwia Kosman

Uroczysta akademia z okazji 100-lecia Szkoły
Podstawowej nr 3 w Sosnowcu odbędzie się 20
listopada w siedzibie szkoły przy ul. Hutniczej 6.

Przedstawiciele szkół, składając kwiaty, symbolicznie
podziękowali nauczycielom prowadzącym tajne nauczanie.

Świętują stulecie nauczania w Niwce

Imprezie będą towarzyszyć m.in.
wystawa najstarszych książek ze
szkolnej biblioteki, wystawa fotograficzna „Szkoła w obiektywie”, prace poświęcone życiu
i twórczości patronki szkoły,
czyli Elizie Orzeszkowej. Zostaną rozstrzygnięte ogłoszone
wcześniej konkursy, więc konkurs plastyczny „Szkoła moich
marzeń”, konkurs na hymn szkoły i konkurs poetycki „Wiersz
o mojej szkole”.
Szkoła Podstawowa nr 3
w Sosnowcu, od 1926 roku nosi
imię wielkiej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej i historią swą sięga lat bardzo odległych, bo aż początku XX wieku – lat 1914 –
listopad 2015 nr 10

1916. Jest jedną z najstarszych
placówek oświatowych w mieście. Przygotowuje w swych murach dzieci i młodzież do dorosłego życia już sto lat. W 1914 r.
w sosnowieckiej Pogoni, w jednym budynku powołane zostały
do życia trzy szkoły: dwie męskie
i jedna żeńska. Z uwagi na brak
naboru do szkoły żeńskiej, została ona zlikwidowana, a z oddziałów męskich utworzono jedną
szkołę. Od 1916 roku w dokumentacji miejskiej zaczęła figurować jako Szkoła Miejska nr 3
i zapisała już długą kartę w historii miasta. Obchody stulecia
szkoły rozpoczną się w samo południe. SK

arc SP nr 15 w Sosnowcu

SP nr 3 to jedna z najstarszych placówek oświatowych
w mieście.

W rocznicę urodzin patrona szkoły, Stefana Żeromskiego, czyli 14
października, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15,
posadzili sosnę i wkopali kamień
z napisem „Niech przoduje sosna,
nadzieja naszej przyszłości. Niech
żyje i wzrasta, symbolizując naszą naukę i pracę”. Tym samym,
nawiązując do symbolu rozdartej
sosny z powieści „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, zainaugurowali obchody stulecia
nauczania w Niwce. W tym dniu
rozpoczął się też kilkuetapowy
konkurs o puchar dyrektora szkoły pt. „Wokół Żeromskiego”.
Główne uroczystości związane
z jubileuszem odbędą się w tym
miesiącu. 24 listopada do szkoły
zawitają władze miasta i zaproszeni goście. Podczas uroczystej
akademii zostanie przekazany
uczniom sztandar Szkoły Podstawowej nr 15. Dzień wcześniej,
czyli 23 listopada o godz. 15.00
w kościele św. Jana Chrzciciela
podczas mszy św., sztandar zosta-

Niegdyś szkoła należała do powiatu... będzińskiego.
nie poświęcony. Z kolei dnia 25 listopada o godz. 17.00 odbędzie
się uroczysta akademia dla
uczniów, rodziców oraz absolwentów szkoły. Podsumowaniem
obchodów będzie turniej szachowy o puchar mistrza Niwki, który
zaplanowano na 10 grudnia.

Historia nauczania w Niwce
sięga czasów zaboru, ale dopiero
w 1915 r. inżynier górniczy Stanisław Stratilato założył prywatną szkołę realną, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została przejęta przez władze
polskie i zamieniona na siedmio-

klasową szkołę powszechną. Początkowo nauka odbywała się
w salach wynajmowanych
w „Lutni” i „Jutrzence”. Rada
Gminy 19 grudnia 1924 r. podjęła
uchwałę o budowie szkoły. Dwa
lata później podczas uroczystej
mszy św., proboszcz parafii Franciszek Gola, poświęcił kamień
węgielny, a nadzór nad budową
szkoły objął inżynier Stefan Wąs.
Budowa została ukończona 30
grudnia 1928 r. i szkoła otrzymała nazwę „Publiczna 7- klasowa
Szkoła Powszechna w Niwce”.
Należała wówczas do powiatu
będzińskiego i mieściła się
przy ulicy 1 Maja 62. Przez lata
placówka wykształciła setki absolwentów. Swoje związki z niwecką szkołą podkreślają znani
i cenieni byli wychowankowie.
Wśród nich znajdują się m. in.
prof. Jadwiga Romańska-Gabryś,
Czesław Ludwiczek, Aleksander
Skalbmierski, Stanisław Jarząbek, Jacek Cygan oraz śp. Bogusław Kabała. SK
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Legenda Wilczej Góry

Wilcza Góra w szacie wiosennej…

Na północnym stoku Wilczej Góry.

Zielone pogranicze Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca sprawia wrażenie oazy spokoju. Nieco
odludne położenie, bujna przyroda
i budzące zachwyt widoki dają poczucie piękna i swobody. Malownicze pozostałości kamieniołomów
dodatkowo przydają temu uroczemu zakątkowi aury tajemniczości.
Wilcza Góra, bo tak zowie się to
miejsce, nie zawsze jednak była taka sielska. Dawnymi czasy poprzez wzniesienie przebiegała
ważna droga łącząca Małopolskę
ze Śląskiem i krajami zachodniej
Europy. Jeszcze na mapach z końca XVIII stulecia jest ona zaznaczona jako główny trakt biegnący
z Będzina przez Zagórze, Porąbkę,
Długoszyn, Trzebinię i Krzeszowice do Krakowa. Nic zatem dziwnego, że tuż przy ruchliwym gościńcu od zawsze istniała karczma będąca świadkiem naszej opowieści.

Fragment tzw. mapy Hempla z 1856 roku. Najdłuższa
z dróg zaznaczonych w górnej cześci kadru to dzisiejsza
ulica Krakowska w Będzinie.

Posłuchajcie...
„Przy dzisiejszej drodze wiodącej
z Zagórza do Będzina, pod samą
granicą będzińską, po prawej stronie widnieje wzgórze ze śladami
dawnego kamieniołomu, które
niegdyś zwało się Wilcza Góra.
Przed wielu laty na wschodnim
stoku wzgórza stała samotna karczma, lecz często i licznie
odwiedzana przez mieszkańców
Starej Dąbrowy, Małobądza i Zagórza, którzy w porze letniej każdej niedzieli zbierali się tutaj na pogwarkę lub na tany przy dźwiękach muzyki.
Pewnej niedzieli zaszedł do tej
karczmy Pietrek Przystalik z Zagórza, wiodąc ze sobą swą narzeczoną Małgosię Skrzypczykównę,
słynącą z urody na całą okolicę.
Ku tej parze w czasie tańca kierowały się zazdrosne, nienawistne
nawet spojrzenia ze strony dziewek
i chłopców, one bowiem zazdrościły Małgosi piękności i tego, że
wszyscy parobcy tylko na nią patrzeli i o jej względy się ubiegali.
Parobcy zaś niezadowoleni byli
z tego, że Skrzypczykówna tylko
12

Eksploatacja kamienia wapiennego na zawsze zmienila
rzeźbę terenu.
z Przystalikiem przestawała,
a o nich tyle dbała, co o zeszłoroczny śnieg.
Gdy w inne niedziele panowała
w karczmie niezamącona wesołość
i ochota, to tej niedzieli zaległ klepisko w karczmie ponury nastrój,
ochota do tanów zmalała i ucichły
gwary. Z owych dąsów dziewek
i parobczaków nie byłoby może nic
wyniknęło, gdyby nie zjawił się,
na nieszczęście, diabeł w osobie obcego, dorodnego młodzieńca, który
ciągle prosi do tańca Małgosię, pobudzając tem Pietrka do złości, a innych do drwin z niego, iż dał sobie
odbić dziewuchę obcemu.
Zazdrosny chłopak początkowo milczał, lecz potem zaczął na-

glić narzeczoną do jak najszybszego powrotu do domu, ale ona prosiła go, by chwilkę jeszcze pozwolił jej zostać, aby ostatni jeszcze raz
mogła zatańczyć z pięknym parobczakiem.
Gdy taniec się skończył, Małgosia jeszcze ociągała się z wyjściem, więc Pietrek wyciągnął ją
gwałtem z karczmy i skierował się
do domu.
Droga wiodła przez wzgórze.
Idąc do domu, Pietrek czynił narzeczonej gorzkie wymówki za to,
że tyle tańczyła z nieznajomym
i tak się do niego pięknie uśmiechała, zaś o narzeczonym zupełnie
zapomniała. Zniecierpliwiona wyrzutami Małgosia, zaczęła z kolei

wymyślać Pietrkowi i wypominać
mu jego ubogie pochodzenie.
Rozeźlony i rozżalony Przystalik zapamiętał się, chwycił dziewczynę za szyję, rzucił na ziemię
i począł dusić. Było to właśnie już
na szczycie wzgórza. W tej chwili,
gdy Małgosia wyzionęła ducha,
uduszona rękami narzeczonego,
rozległ się w powietrzu przeraźliwy, szyderczy śmiech diabła, który na okrutnym wilczysku przybywał wśród świstu wichru.
Wystraszony Pietrek spostrzegłszy, że diabeł ma twarz owego
dorodnego parobczaka z karczmy,
w przerażeniu zaczął uciekać
w stronę karczmy. Zaledwie jednak zdołał uczynić kilka kroków,
gdy wilk rzucił się na niego, kalecząc pazurami łap i kłami paszczy.
Bronił się nieszczęsny Pietrek jak
mógł, lecz został pokonany i wciągnięty przez wilka w głęboką
szczelinę wzgórza, w którą wszedł
również i diabeł.
Na drugi dzień znaleziono
na wzgórzu martwe ciało Małgosi
i nieprzytomnego Pietrka w głębokiej jamie, srodze pokaleczonego.
Gdy ten przyszedł do przytomności, opowiedział ludziom całą
przygodę i prosił, by go żywcem
pogrzebano w owej jamie, w której go ludzie znaleźli. Jednak prośbie jego odmówiono. Małgosię
pochowano na cmentarzu w My-

słowicach, zaś Pietrek uniknąwszy
kary, poszedł w świat i dopiero
po kilkudziesięciu latach wrócił jako starzec, by zemrzeć na wzgórzu, gdzie dopuścił się zabójstwa.
Litościwi ludzie pochowali go
w jamie, w której pragnął być żywcem pochowany – a wzgórze nazwano Wilczą Górą, iże tam, szatan na wilku jeździł.
Omijano je przez długie lata
z trwogą, jako siedlisko nieczystych sił. Ilekroć usiłowano postawić na mogile Pietrka krzyż, zawsze w nocy coś go wyrwało
z ziemi i odnosiło w różne strony.
Karczma leżąca podle wzgórza
istniała jeszcze długo, lecz i tę ludziska omijali ze strachem. Jej arendarz nie mając co robić, opuścił ją
wreszcie, porzucając na pastwę losu. Stała przez kilkadziesiąt lat pustką, aż około roku 1860 spłonęła doszczętnie od uderzenia pioruna”. *
Dzisiaj niezwykle trudno określić lokalizację owej gromem rażonej austerii. Posiłkując się jednak
tzw. mapą Hempla z 1856 roku,
można przyjąć, że znajdowała się
ona wrejonie należącej doDąbrowy
Górniczej ulicy Kamiennej – w pobliżu nieistniejącego już zagórskiego przysiółka Wańczyków. Może
warto zatem wybrać się wteren, aby
odszukać choćby symboliczne ślady tej budowli? Odnalezienie szczytu Wilczej Góry również nastręcza

pewne trudności. Na skutek eksploatacji kamienia wysokość wzniesienia dość znacznie zmalała. Obecnie
wynosi ok.280m n.p.m. Dość radykalnie zmienił się także kształt oraz
gabaryty góry, co sprawia, że dzisiaj
wygląda dużo skromniej niż
przed wiekami.
Biorąc pod uwagę wspomniane utrudnienia, poszukiwanie
wierzchołka góry oraz pozostałości zaginionej karczmy, może być
nie lada wyzwaniem dla tropicieli
tajemnic zagłębiowskiej historii.
Przy okazji eksploracji można pokusić się o odszukanie wiekowego
traktu królewskiego, czyli ulicy
Krakowskiej oraz jej przedłużenia
w kierunku Józefowa. Czyżby
właśnie tędy przebiegała słynna transeuropejska Via Regia? Być
może najbardziej zdeterminowani
poszukiwacze przygód natrafią nawet na przywalony głazem, legendarny „grób wilkołaka”? Nie należy przy tym zapomnieć o spenetrowaniu ulicy... hm... nomen omen
Wilczej. Jednak aby w pełni poczuć klimat tragicznych wydarzeń
sprzed około 200 lat, koniecznie
trzeba wybrać się na „mityczną”
Wilczą Górę. Sprawdźcie sami,
jak tam jest... Uważajcie jednak
na siebie! Autor doświadczony
na własnej skórze odradza zapuszczanie się w te naznaczone działaniem mocy nieczystych okolice.
Zwłaszcza nocą oraz w mgliste listopadowe wieczory...
Tekst izdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu,
ul. Warszawska 3/20, tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
* Legenda pochodzi zksiążki Mariana
Kantora-Mirskiego pt. „Zprzeszłości
Zagłębia Dąbrowskiego iokolicy”,
Sosnowiec1931.
Sprostowanie:Wpoprzednim artykule zcyklu
„ZKurierem poSosnowcu” dotyczącym
kolejki wąskotorowej KWK „Kazimierz-Juliusz”
został popełniony błąd wzapisie nazwiska
Pana Dariusza Zobka. Zapomyłkę
przepraszamy.
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Zostań prawdziwym bohaterem

dzień 1 listopada w naszym
życiu nabiera szczególnego
znaczenia. będę więc wdzięczna,
jeśli na łamach „kuriera
miejskiego” ukażą się moje
przemyślenia z okazji święta
zmarłych.

„Umarłych wieczność dotąd
trwa, póki pamięcią Im się płaci…”.
Te słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej są szczególnie aktualne dla świata ludzi żyjących.
Dziś, w przededniu tego święta, pragnę, abyśmy byli razem
z nimi.
To wspomnienia o tych, których już nie ma pośród nas,
a którzy swoimi zasadami, jakimi kierowali się w życiu, pozwalają nam na zadumę. Sami bowiem nie wiemy jeszcze, kiedy
wstąpimy na ścieżki, prowadzące do poznawania magii tajemnicy, która jest każdemu przeznaczona i to jeszcze w pokonywaniu tej drogi w samotności i przekroczeniu rzeki Lete…
Kiedy obcujemy z tymi, którzy odeszli, to mimo woli zaglądamy w drugi świat, uchylamy
furtkę nieznanej krainy i wchodzimy do krainy pamięci, która
nas wiedzie do szczęśliwości.
Dzisiaj, w przededniu tego
Święta, pragnę spotkać się
z mieszkańcami Sosnowca, którzy w świecie kultury zostawili
ślad w procesie przybliżenia
światu miasta Sosnowiec.
Wielką rolę w tym odegrali
sosnowiczanie: Igor Gostyński
i Jerzy Nowiński.
Pan Gostyński był przedstawicielem zespołu Mazowsze, pracował jako menadżer, jeździł
po świecie, zawierał umowy dotyczące występów zespołu i był
wszędzie znany jako „Igor z Sosnowca”.
Drugi to Jerzy Nowiński – solista zespołu „Śląsk”, tenor. Gdy
ktoś nie mógł kupić biletu
na koncert, wchodził, mówiąc:
„Ja do pana Jerzego z Sosnowca” i to działało. Był również solistą Opery w Bytomiu.
Innym, znaczącym w świecie
solistą wokalistą był Marian Porębski, poznany przeze mnie we
Francji na sympozjum biograficznym polonistyki VAUDRICOURT w 2004 roku.
Jego międzynarodowa sława
jako barytona wagnerowskiego
w świecie znana jest na równi
z Janem Kiepurą. Był również
pedagogiem i kompozytorem
mieszkającym we Francji. Koncertował na całym świecie. Zawsze mówił: „Jestem sosnowiczaninem, bo urodziłem się
w Sosnowcu”. Pragnął wrócić
do swojego miasta, a to pragnienie spotęgował jego przyjazd w 2005 r. do Sosnowca
na zaproszenie UTW. Chciał
kupić mieszkanie, zamieszkać
tutaj na stałe, założyć Muzeum,
któremu zamierzał podarować
swoje archiwalne nagrania,
książki, zdjęcia i dokumenty.
Marzyło mu się uczestnictwo
w życiu kulturalnym miasta,
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Akcja„Szlachetna Paczka” łączy bogatych i biednych. Gotowych do niesienia
pomocy z tymi, którzy jej potrzebują. Już 15. rok organizatorzy akcji mobilizują
setki tysięcy Polaków, by wspierali się nawzajem. Przyświeca im hasło mądrej
pomocy, która daje siłę, motywuje do działania, staje się początkiem radzenia
sobie w życiu i jest impulsem do wychodzenia z biedy.

koncer tach, np. poetycko-literackich dr Krystyny Kalemby,
która go poznała na sympozjum.
Również był zachwycony
twórczością Piotra Kowalskiego,
znanego rzeźbiarza i miał dużo
planów, ale przede wszystkim
najważniejszy był powrót do Sosnowca. Niestety, nie udało się
tego dokonać, a szkoda…
Wymieniony wyżej Piotr Kowalski jest znanym w świecie
rzeźbiarzem. Miał wystawy
w różnych miastach Europy, m.
in. w Rzymie, Arezzo czy Budapeszcie.
Był również cenionym artystą
w dziedzinie medalierstwa. Tematy czerpał z historii, literatury
i przyrody. Rzeźby jego stanowią
odbicie rzeczywistości, a były
dowodem umiłowania wszystkiego co polskie i gorącym umiłowaniem patriotyzmu.
Byłoby piękną laurką poświęconą jego pamięci, gdyby Muzeum pokazało prace tego wspaniałego artysty, który teraz jest
zapomniany.
Pragnę jeszcze wymienić nazwiska znanych muzyków, którzy zostawili ślad po tak pięknej
swojej działalności w Sosnowcu.
Dwie siostry: Olga i Nina Koziełkow uczyły się gry na fortepianie w Petersburgu. W Sosnowcu uczyły w szkole muzycznej. W myśl zasady, że w uprawianiu sztuk jest ważna wyobraźnia i wrażliwość, one uczyły uczniów tych zasad. Szkoda,
że o nich nikt nie wspomina…
Wspomnienia te pragnę zakończyć wymienieniem jeszcze
jednego nazwiska: Włodzimierza Kamieńskiego, nauczyciela
gry na for tepianie, w czasach
gdy jeszcze nie było szkoły muzycznej. W ciągu kilku lat działalności pedagogicznej uczęszczało do niego na lekcje, które

odbywały się w domu, prawie 40
uczniów – dzieci, mieszkańców
Sosnowca.
War to wspomnieć kilka nazwisk: Te re sa Garbu liń ska,
która potem była stu dent ką
w klasie fortepianu prof. Henry ka Sztomp ki w Aka de mii
Muzycznej w Krakowie. Również dr Jan Piasecki jako dziecko uczył się u nie go grać
na for te pia nie, a gdy poszedł
na studia medyczne do Krakowa, wszczepiona miłość do muzyki zaowocowała lekcjami
u prof. Re gi ny Smę dzianki.
Także dyrektor szkoły muzycznej w Sosnowcu, Irena Szyller-Służałek, pobierała pierwsze
lekcje u niego.
Włodzimierz Kamieński to
był mój Ojciec. Był człowiekiem
niewidomym, gdy przestał uczyć
na fortepianie (w latach 60-tych),
prowadził chór w liceum Plater,
a potem w liceum Staszica,
uwrażliwiając młodzież na piękno muzyki.
Redaktor Jerzy Waldoff dowiedziawszy się o pracy mojego
Ojca, załatwił mu przewodnika,
który zastępował „pracę oczu”.
Również młodzież pomagała
swojemu profesorowi na ulicy
podczas spacerów. To ostatnia
postać, którą pragnę dzisiaj zakończyć wspomnienia.
Jak zwykle, każdy z nas może
się spokojnie pogrążyć we wspomnieniach „co nam zostało
z tych lat…
Tego życzę wszystkim żyjącym sosnowiczanom w mieście
i na świecie, przede wszystkim,
aby nie gubić swojej cennej historii.
Z wyrazami szacunku
dla Pani Redaktor
i całego zespołu Redakcji,
Teresa Kamieńska

W tym roku planowana jest pomoc dla 20 tys. rodzin w całej Polsce, potrzebujących pomocy.
Aż 12 tysięcy wolontariuszy wyrusza na poszukiwanie takich rodzin, a następnie ponad 700 tys.
darczyńców przygotuje paczki.
W Sosnowcu do rodzin wyruszyło ponad 40 wolontariuszy.
W najbliższych tygodniach ochotnicy poznają historie rodzin
i przyczyny, dla których wiedzie
im się źle oraz dowiedzą się, jakie
są ich potrzeby. Liderki Ewa
Chróścicka i Aleksandra Jańczyk
-Kania zachęcają do wybrania
w listopadzie potrzebujących rodzin z ich rejonów – Sosnowiec
Wschód i Sosnowiec Zachód.
W ubiegłym roku średnio paczkę
dla jednej rodziny tworzyło36 osób,
czyli 36 zwykłych-niezwykłych bohaterów. Średnia wartość paczki
wynosiła 2 tys. 106 zł. Oznacza to,
że każdy z nich dołożył do paczki
58 zł 50 gr, a więc każdemu może
udać się skompletować paczkę
zgrupą innych osób, bez rujnowania
własnego budżetu, a z możliwością
udzielenia naprawdę wielkiej pomocy potrzebującym rodzinom.
W „Szlachetną Paczkę” angażują się osoby w różnym wieku

i z różnych grup społecznych.
W ubiegłorocznej, 14. edycji
Szlachetnej Paczki, zjednoczono
niemal milion Polaków. Aż 19
tys. 580 rodzin otrzymało nadzieję i impuls do zmiany. Wolontariusze działali w 570 rejonach.
Każdy z nas może wybrać rodzinę i przyłączyć się do akcji. Zaangażuj zatem znajomych, sąsiadów, współpracowników i krewnych. Wybierzcie rodzinę, przygotujcie paczkę. W „Szlachetnej

Paczce” konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.
Nie robi tego anonimowa instytucja. Opisy rodzin, które potrzebują
pomocy, 21 listopada pojawią się
na stronie internetowej: www.szlachetnapaczka.pl, więc każdy będzie mógł wybrać rodzinę, dla
której przygotuje paczkę. Więcej
informacji o projekcie, efektach,
celach i realizacji projektu, można znaleźć na wskazanej stronie
internetowej. red

Gala Dobrych Inicjatyw i Targi Wolontariatu
ludzie, którzy zmieniają
rzeczywistość – pod takim
hasłem odbywa się czwarta
edycja gali dobrych inicjatyw,
która będzie miała miejsce
w dniach 26-27 listopada.

Podczas uroczystości w Sali Koncertowej Muza poznamy między
innymi Wolontariusza Roku,
Społecznego Animatora Roku
oraz Firmę przyjazną społeczności lokalnej. Prestiżowe wyróżnienia za działalność społeczną
na rzecz mieszkańców Sosnowca
wręczy prezydent miasta. Imprezą towarzyszącą będą pierwsze
sosnowieckie Targi Wolontariatu
oraz koncert zespołu Fair Weather
Friends.
Tegoroczna edycja ma charakter otwarty. To znaczy że oprócz
organizacji pozarządowych mogą
wziąć w niej udział mieszkańcy.
Nową kategorią konkursową jest
wyróżnienie dla Społecznego
Animatora Roku.

– Doceniamy ogromną pracę
i wkład organizacji pozarządowych w poprawę jakości życia
w mieście. Często jednak osoby
nie związane z organizacjami lub
działające w grupach nieformalnych, podejmują działania
na rzecz dobra mieszkańców i takie osoby chcemy również wyróżnić – podkreśla prezydent
Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
W tym roku do Gali zgłoszono
dwudziestu nominowanych. Wyróżnieni otrzymają statuetki wykonane przez podopiecznych
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu, którymi opiekuje się
Anna Pałys-Zatorska. Tradycyjnie
odbędzie się również głosowanie
internetowe w kategorii Wolontariusz Roku. Głosować można wchodząc za pośrednictwem
strony: www.wsparcie.sosnowiec.pl.
Po raz pierwszy imprezą towarzyszącą Gali będą Targi Wolontariatu. – Wezmą w nich

udział nie tylko sosnowieckie organizacje pozarządowe. Swój
udział zapowiedzieli między innymi Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Gór niczej – mówi Paulina Adamus,
naczelnik Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. – Będzie to niepowtarzalna okazja szczególnie dla tych
organizacji, które aktywnie poszukują wolontariuszy do zaprezentowania swojej działalności
szerszemu gronu odbiorców. Ponieważ do udziału w targach zaprosiliśmy również młodzież, nie
zabraknie dobrej muzyki i ciekawej oprawy – dodaje Adamus. red
patrz plakat str. 9.
Aktualne informacje oraz
szczegółowe informacje
o nominowanych na stronie:
www.wsparcie.sosnowiec.pl
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HISTORIA
Stadion Ludowy ma już 59 lat i jest coraz bliżej emerytury

O sosnowieckim stadionie,
który wybudowano na Śląsku
21 października 2015 roku przypadła 59. rocznica otwarcia Stadionu Ludowego. W przyszłym roku zasłużony emeryt, bo tak najłagodniej można mówić dziś
o leciwym obiekcie, będzie obchodził 60-lecie istnienia. Biorąc pod uwagę fakt, że nowy stadion, w zasadzie kompleks sportowy, ma powstać na terenach
wokół Górki Środulskiej, powoli trzeba się będzie żegnać z wysłużonym obiektem, który przez lata był świadkiem wzlotów i upadków sosnowieckiej piłki. Na
łamach „Kuriera” postanowiliśmy dziś przypomnieć kilka faktów z historii Stadionu Ludowego.
arc UM w Sosnowcu

Zdjęcia: arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Otwarcie Stadionu Ludowego miało
miejsce 21 października 1956 roku.
Wówczas Stal Sosnowiec (nazwa Zagłębie zaczęła obowiązywać w roku 1962 – przyp. red.) zmierzyła się
w meczu I ligi (dzisiejsza ekstraklasa)
z Gwardią Bydgoszcz. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a bramkę dla sosnowiczan w 7 minucie zdobył Czesław
Uznański, przechodzącym tym samym
do historii jako strzelec pierwszego gola na Stadionie Ludowym. – Kilka miesięcy wcześniej, w lipcu, jako pierwszy
strzeliłem gola na otwieranym wówczas
Stadionie Śląskim, potem ten gol na Ludowym. Powiem jednak szczerze, że tego pierwszego meczu na Ludowym nie
pamiętam. Tłumy ludzi, zgiełk to pamiętam. Każdy chciał przyjść na stadion,
zobaczyć, jak wygląda. Zresztą już jak
stadion budowano, ludzie tłumnie tam
chodzili. Głównie z ciekawości. Wszystko to robiło niesamowite wrażenie.
Na Mireckiego, gdzie do tej pory graliśmy swoje mecze, myliśmy się w zimnej
wodzie. Na Ludowym był za to basen,
prysznice, oj to były luksusy – wspominał przed laty początki stadionu strzelec
historycznej bramki, który zmarł w marcu ubiegłego roku.
Stadion Ludowy wybudowano tak
naprawdę w Szopienicach, wówczas samodzielnym mieście, dziś dzielnicy Katowic. W Sosnowcu znalazł się dzięki
administracyjnej decyzji o zmianie granic Szopienic. Nikt nie przejmował się
wówczas faktem, że w dużej mierze powstał on na prywatnych działkach.
Na początku lat 90. ubiegłego wieku,
już po zmianie ustroju, właściciele zaczęli domagać się rekompensat za utracone nieruchomości. Sprawy własnościowe ciągnęły się latami. Dopiero
w 2014 roku miasto stało się właścicielem wszystkich gruntów, na których stoi
stadion.
Budowę na szopienickich łąkach
rozpoczęto w roku 1954. W zamyśle
Stadion Ludowy miał doprowadzić
do integracji Zagłębiaków i Ślązaków.
Służyć temu miała m. in. pierwotnie
planowana nazwa obiektu – Stadion
Szopienic i Sosnowca. Pomysł był jednak tak nierealny, że szybko od niego
odstąpiono. Prace koordynował Komitet Budowy Parku Kultury Fizycznej
Sosnowiec – Szopienice.
Stadion budowano w czynie społecznym, głównie rękami młodzieży
(według ówczesnych szacunków młodzi
sosnowiczanie przepracowali 3 tys. roboczogodzin). Na apel, by zakasać rękawy i przyłączyć się do pracy, który
komitet skierował do blisko 400 szkół
i przedsiębiorstw, odpowiedziało zaledwie 30. Co ciekawe, do budowy nie dołączyła się żadna kopalnia. Sypać wały
pomagali za to pracownicy hut Sosnowiec i Milowice.
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Tak obecnie prezentuje się trybuna kryta zmodernizowana w 2009 r. Niestety, podczas silnych opadów, nie spełnia swojego zadania.
Stadion oficjalnie mógł pomieścić 34 557 miejsc, w tym 26 557 były
to miejsca siedzące. Według historycznych zapisów pierwszy mecz z Gwardią
Bydgoszcz obejrzało prawie 40 tys. widzów i był to rekord frekwencji na tym
stadionie. Na wały usypano 120 tys.
metrów sześc. ziemi. Wokół stadionu
posadzono 42 tys. krzewów i 1,2 tys.
drzew. Zanim zdecydowano się na nazwę Ludowy, ogłoszono konkurs. Propozycji nie brakowało. Niektóre z nich
raziły śmiesznością: Sosno-Sport, Sport
i Hart, Olimpia-Sos czy Salto-Gol.

Tłumy kibiców na stadionie. Choć trudno w to uwierzyć, to były takie
mecze, że na trybunach nie było już gdzie igły wcisnąć.

Emocji na Ludowym nigdy nie brakowało. Kadr ze spotkania
wpisującego się w obchody 60-lecia piłki nożnej w Sosnowcu.

Prawie 40 tys. kibiców oglądało inauguracyjny mecz Stali Sosnowiec.

Stadion ludowy miał
zintegrować Zagłębiaków
i Ślązaków.
Uroczyste otwarcie stadionu zaplanowano na 7 października 1956. Z tej okazji
do Sosnowca zaproszono węgierski Vasas Csepel. Niestety, fatalna pogoda pokrzyżowała plany włodarzom miasta.
Spotkanie ostatecznie odbyło się na stadionie przy alei Mireckiego, a Stal
w kiepskim stylu przegrała aż 0: 5. Dwa
tygodnie później wszystko przebiegało
już zgodnie z planem.
Otwarcie zamieniło się w wielki
sportowy festyn. Stadion był wypełniony do ostatniego miejsca. Bilety sprzedawano nawet w kioskach, uruchomiono też specjalne autobusy.
Zanim na murawę wybiegli piłkarze
Stali i Gwardii Bydgoszcz, odbył się pokaz sztucznych ogni, przygrywały orkiestry dęte, swój mecz rozegrali też
rugbyści Górnika Kochłowice i Polonii
Bytom.
Pierwszy sezon na Ludowym nie
okazał się jednak zbyt szczęśliwy dla
Stali, która spadła wówczas z najwyższej klasy rozgrywkowej.
Potem było już znacznie lepiej. Sosnowiczanie rozgrywali na Ludowym
m. in.: spotkania w ramach europejskich
pucharów. W latach siedemdziesiątych
stadion dorobił się nawet oświetlenia,
ale w związku ze sporymi kosztami tylko kilka spotkań odbyło się przy jupite-

rach. Po latach część lamp została przeniesiona na Stadion Śląski, a na nowe
maszty oświetleniowe trzeba było czekać do 2007 roku.
Ludowy przez lata był areną spotkań
najwyższej klasy rozgrywkowej.
Po spadku z II ligi w 1992 roku, a następnie po upadku klubu, Ludowy był
domem dla piłkarzy grających wówczas
w klasie okręgowej. Ekstraklasa na Stadion Ludowy zawitała jeszcze tylko
na sezon. W 2007 roku Zagłębie ponownie zawitało do najwyższej klasy
rozgrywkowej, ale już rok później
w związku z aferą korupcyjną spadło
o dwie klasy rozgrywkowe. Wówczas
oprócz oświetlenia zamontowano także
podgrzewaną murawę, a następnie przebudowano trybunę krytą. Były to ostatnie większe inwestycje w leciwy obiekt,
który jeszcze w sezonie 2009/2010 służył przez kilka kolejek jako obiekt zastępczy dla Wisły Kraków.
Dziś Ludowy może pomieścić 6 tys.
widzów i jest areną zmagań dla piłkarzy I-ligowego Zagłębia, które doskonale radzi sobie w tym sezonie na zapleczu ekstraklasy. Niewykluczone, że
obiekt przy Kresowej w przypadku
ewentualnego awansu do ekstraklasy
jeszcze raz będzie miał okazję ugościć
najwyższą klasę rozgrywkową. Bo
choć jak mówią złośliwi, Ludowy to
„pudrowany trup”, to wciąż spełnia wymogi licencyjne. Gdyby nawet do takiej
sytuacji doszło, to będzie to już tylko
łabędzi śpiew tego stadionu, gdyż władze miasta podjęły decyzję, że nowy
kompleks sportowy powstanie na Górce Środulskiej. Z punktu widzenia interesu klubu i miasta będzie to jednak dobre rozwiązanie, gdyż jeśli Zagłębie
wcześniej awansuje do ekstraklasy niż
powstanie nowy obiekt, to nasz zespół
nie będzie musiał szukać obiektu zastępczego. Zgodnie z zapewnieniami
władz miasta Ludowy nie zniknie z powierzchni ziemi, ale wraz z całą otaczającą infrastrukturą będzie pełnił funkcję bazy treningowej, tak dla seniorów,
jak i grup młodzieżowych i całej Akademii.
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Postraszyli Cracovię, rozdają karty w I lidze

SPORT W SKRÓCIE

Zagłębie ekstraklasy
się nie boi
Piłkarze z Sosnowca brylują na zapleczu ekstraklasy. Zespół Artura Derbina to dziś czołowy zespół I ligi,
który poznał już nawet smak przywództwa. O tym, że trudno pokonać nasz zespół, przekonują się także
zespoły z ekstraklasy. W pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu Polski Cracovia wygrała co prawda na
Ludowym 2:1, ale jak powiedział po meczu szkoleniowiec gości, Pasy musiały to zwycięstwo
sosnowiczanom wyrwać z gardła.
arc Zagłębie Sosnowiec

Krzysztof Polaczkiewicz

Przegrana z Cracovią nie podcięła skrzydeł, ale jeszcze
bardziej zahartowała zespół.
równy z równym. Być może
w starciu z ekipą z Krakowa
udałoby się ugrać jeszcze więcej,
gdyby swoich trzech groszy nie
wtrącił wojewoda Piotr Litwa,
który dzień przed meczem zamknął trybunę otwartą oraz sektor dla kibiców przyjezdnych. To
kara za zajścia, do których doszło przed stadionem…w sierpniu tego roku, gdy Zagłębie grało z Arką Gdynia. Jakby tego było mało, na ostatni w rundzie
mecz z GKS-em Katowice, kibice gości także nie zostaną

wpuszczeni. Cóż, hasło piłka
nożna dla kibiców wojewody
śląskiego raczej nie dotyczy…
Kibice Zagłębia mają prawo
być dumni z piłkarzy, gdyż ci
prezentują się jesienią bardzo dobrze. Do tego stopnia, że już nie
tylko kibice, ale także eksperci
m. in. stacji Polsat Sport, która
transmituje mecze I ligi, widzą
sosnowiczan w gronie drużyn
walczących o ekstraklasę. W klubie tonują te nastroje, choć nawet
po ruchach kadrowych widać, że
skoro idzie tak dobrze, to dlacze-

Bez sukcesów na szermierczej
planszy
już po raz dwunasty sosnowiec był gospodarzem
zawodów pucharu świata juniorów w szabli
kobiet i mężczyzn. po raz pierwszy zawody
odbywały przez trzy dni. najpierw w hali przy ul.
żeromskiego rywalizowali panowie, następnie
panie, a zwieńczeniem zawodów była rywalizacja
drużynowa kobiet. niestety, zarówno
reprezentanci sosnowieckich klubów, jak
i pozostali biało-czerwoni, nie mieli powodów
do radości…

W rywalizacji szablistów najwyżej sklasyfikowany został Krzysztof Kaczkowski. Zawodnik ZKSz Sosnowiec był 30. W walce o wejście do czołowej 16 nasz zawodnik uległ 5: 15
Niemcowi Eduardowi Gertowi, wcześniej pokonując Argentyńczyka Stefano Ivano Luchettiego 15: 14. Jak walczyli najlepsi? Piętnaście – czternaście Rosjanin Anatolij Kostenko
pokonał w pasjonującym finale sosnowieckiego turnieju Pucharu Świata Włocha Dario Cavaliere. W ten sposób, choć włoskich szablistów było w ostatniej czwórce dwóch, na najwyższym stopniu podium ubiegł ich
listopad 2015 nr 10

reprezentant „sbornej”. Na trzecim miejscu
ukończyli zawody Amerykanin Benjamin Natanzon i drugi z azzurich Leonardo Dreossi.
W rywalizacji pań Sylwia Matuszak (KKsz
Konin) walczyła dzielnie do końca, który nastąpił w ćwierćfinale. Polka uległa Rosjance
Oldze Nikitinie 11:15 i została sklasyfikowana ostatecznie na siódmym miejscu Na podium Amerykanka Kara Linder i trzy Rosjanki: Anna Baszta, Swietłana Szeweliewa i Olga
Nikitina. I właśnie pogromczyni Sylwii Matuszak okazała się najlepsza w całym turnieju.
W finale pokonała Szeweliewą 15:12. Najlepsza z sosnowieckich zawodniczek, Karolina Cieślar (TMS Zagłębie) ukończyła zawody
na 51 miejscu.
W rywalizacji drużynowej wśród pań zwyciężyły Rosjanki, które wprost demolowały kolejne drużyny. W finale pokonały Francuzki 45:31. Brąz zapewniły sobie Włoszki po wygranej z Amerykankami 45:34. Polki w składzie
Karolina Cieślar, Karolina Kaleta, Michalina Kostrzewa, Marta Mazurek ukończyły zawody
na ósmym miejscu. KP

Julia Zaborowicz, uczennica Gimnazjum nr 16, a zarazem zawodniczka
Górnika Sosnowiec, odniosła spory sukces podczas IV Ogólnopolskiego
Mityngu Pływackiego w Tarnowskich Górach. Zdobyła tam I miejsce
w konkurencji: 100 m motylkowy w kategorii 14 lat oraz II miejsce
w konkurencji: 200 m dowolny w kategorii 13-14 lat.

Lekkoatletyka
Uczennice ZSO nr 13 zdominowały rywalizację w konkursie pchnięcia kulą
podczas zmagań w zawodach o Puchar Dyrektora MOS w Sosnowcu.
Zwyciężyła Aleksandra Mazurek, a drugie miejsce zajęła Arleta BautistaPascual.

Tenis stołowy
W VI LO im. J. Korczaka odbyły się mistrzostwa Sosnowca szkół
ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym. Do rozgrywek zgłosiło się 14 szkół
ponadgimnazjalnych: 7 w kategorii dziewcząt i 14 w kategorii chłopców.
O tytuł najlepszej tenisowej drużyny w Sosnowcu rywalizowało 59
zawodniczek i zawodników. Reprezentacja Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w składzie: Sebastian Baran, Patryk Krzemień, Rafał
Baran, Daniel Piotrowicz zajęła I miejsce drużynowo. Indywidualnie
zwyciężył Sebastian Baran. Zwycięzcy zakwalifikowali się do rozgrywek
regionalnych.

Piłka nożna
Przedstawiciele Zagłębia Sosnowiec – Grzegorz Witek i Tomasz Majewski
odebrali wyróżnienia za wzorową organizację meczów, przyznane przez
Polski Związek Piłki Nożnej. Nagroda została wręczona w czasie
odbywającej się w Kielcach XV edycji Konferencji Bezpieczny Stadion,
podczas której spotkali się przedstawiciele PZPN, policji i wszystkich klubów
szczebla centralnego (Ekstraklasa, I liga i II liga). Sosnowieckie Zagłębie drugi
rok z rzędu otrzymało wyróżnienie. Warto dodać, że nagrodą w tym roku
mogą pochwalić się tylko cztery kluby. Nagroda wynika ze średnich ocen
wystawianych podczas imprez masowych organizowanych przez
Zagłębie S.A. na Stadionie Ludowym (spotkania ligowe i pucharowe). KP

Są wizualizacje, będą konsultacje

arc UM w Sosnowcu

Sosnowiczanie postawili się Cracovii. Trener Derbin nie przestraszył się wyżej notowanego rywala i rozpoczął mecz z dwójką napastników. Jeden z nich, Michał
Fidziukiewicz w końcówce
pierwszej połowy wpisał się na listę strzelców. Po przerwie także
miał swoje okazje, ale górą był
bramkarz gości. Cracovia dzięki
bramce w doliczonym czasie gry
wygrała, ale w drugiej połowie
drżała o końcowy wynik, gdyż
Zagłębie narzuciło swój styl gry
i momentami miało sporą przewagę. – Nie ukrywam, że był to
bardzo trudny mecz i po pierwszej połowie dwumeczu prowadzimy 2:1, ale ten dwumecz trwa
dalej. Zagłębie podniosło nam
poprzeczkę bardzo wysoko
i do końca musieliśmy walczyć
o zwycięstwo, a wręcz je wydrapać z gardła. Duże gratulacje dla
Zagłębia, bo zagrało naprawdę
dobry mecz i to jest dobry zespół. – komplementował nasz zespół trener gości, Jacek Zieliński.
Starcie z Cracovią było kolejnym spotkaniem, po którym piłkarze z Sosnowca mogli z murawy schodzić z wysoko podniesionymi głowami, a kibice czuć
dumę, że ich ulubieńcy walczą
z trzecią drużyną ekstraklasy jak

go nie zaatakować pełną parą?
W ostatnich dniach października
Zagłębie pozyskało byłego reprezentanta Polski, wieloletniego
gracza Lecha Poznań, a ostatnio
gracza litewskiego Żalgirisu Wilno, Jakuba Wilka. – Nic nie
zmieniło się w naszym podejściu. Myślimy o tym, żeby wygrywać kolejny mecz bez wybiegania w przyszłość. Ekstraklasa?
Spokojnie, za nami dopiero kilkanaście spotkań, przed cała runda wiosenna. Cieszę się, że klimat wokół piłki w Sosnowcu się
odradza. Zawsze mówiłem, że
przyjdą wyniki, trybuny się zapełnią. Zagłębie musi wrócić
na należne mu miejsce. Udało się
zbudować naprawdę fajny zespół. Tak na boisku, jak i poza nim. Zobaczymy, jak zakończy się jesień. Potem siądziemy
i zastanowimy się, co dalej – mówi z uśmiechem prezes Zagłębia,
Marcin Jaroszewski.
Jedno jest pewne, jeśli zimą
klub zostanie wzmocniony,
a transfery będą tak trafione jak
letnie łowy i ściągniecie takich
graczy jak Martin Pribula czy Michał Fidziukiewicz, to kto wie…
Na razie nie zapeszajmy
i cieszmy się tym co jest, pamiętając, że trzeba wysoko stawiać
sobie poprzeczkę, bo miejsce
Zagłębia jest w ekstraklasie!

Pływanie

Zostań najlepszym
brydżystą
VIII Turniej Brydża Sportowego o puchar prezydenta miasta z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości odbędzie się w święto odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada. Brydżyści
spotkają się w kawiarni DorJan, znajdującej się w hali spor towej w Zagórzu,
przy ul. Braci Mieroszewskich. Organizatorami turnieju są TKKF „Zagórze”
i MOSiR. – Turniej z roku na rok cieszy
się coraz większą popular nością.
W ubiegłorocznym tur nieju wzięło
udział ponad 30 par. Tym razem także
zagrają bardzo dobrzy brydżyści, mistrzowie Europy i świata, a także zawodnicy, którzy grają hobbystycznie.
Mamy nadzieję na jeszcze większą frekwencję – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF „Zagórze”.
Turniej zostanie rozegrany w dwóch
kategoriach, samorządowców i radnych
oraz open dla wszystkich. Zapisy odbędą się w dniu turnieju, w kawiarni DorJan, od godz. 8.30. Zawody rozpoczną
się o godz. 9.00. Puchary dla zwycięzców ufundował MOSiR. SK

Do 2018 roku przestarzały obiekt
sportowy w Klimontowie przy ul.
Hubala-Dobrzańskiego, z którego
przez lata korzystali zawodnicy
Górnika Sosnowiec, ma się zamienić w nowoczesny kompleks
sportowo-rekreacyjny (na zdjęciu).
Pod koniec października rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie.
– Chcemy poznać opinie
mieszkańców dzielnicy – podkreśla Rafał Łydek, dyrektor MOSiR-u, który zarządza obiektem.
Obiekt w Klimontowie ma
prawie 50 lat i lata świetności
dawno za sobą. Jeszcze kilka lat
temu swoje mecze sparingowe
rozgrywało tam Zagłębie Sosnowiec. – Teren został uporządkowany, usunęliśmy bramę od strony basenu, gdyż ma ona wartość
historyczną. Teraz chcemy przywrócić to miejsce do życia. Powstały już wstępne wizualizacje,

ale
będziemy
rozmawiać
z mieszkańcami. Mamy materiał
poglądowy. Chcielibyśmy, aby
nowy obiekt powstał do 2018 roku – mówi dyrektor Łydek.
W planach jest m. in. adaptacja trawiastego boiska piłkarskiego i budowa oświetlenia.
Wśród pomysłów znalazły się
także uruchomienie toru do jazdy na rolkach, toru do jazdy
crossowej BMX, parku linowego, a także wybudowanie nowego budynku z szatniami. – Nie
zabraknie także otoczenia zieleni, wytyczone zostaną ścieżki,
nie zapominamy także o parkingu. Teren jest spory, można pomyśleć o stworzeniu miejsca
na imprezy plenerowe. Jest klimat dla tej inwestycji, widać, że
mieszkańcy także są za. To ma
być obiekt dla wszystkich – dodał dyrektor MOSiR-u. KP
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JUBILACI

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

4 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępca prezydenta miasta Sosnowca, Krzysztof Haładus, sekretarz miasta, Grzegorz
Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Janina i Zygmunt Bielscy
Jadwiga i Witold Bajerowie
Wiesława i Stanisław Chrobotowie
Alicja Cicha i Waldemar Cichy
Leokadia i Marian Cesarkowie
Danuta i Edward Flakowie
Wiesława i Henryk Formiccy
Janina i Mieczysław Głowaccy
Krystyna i Lucjan Gułowie
Zdzisława i Jan Jagiełkowie
Stanisława i Antoni Kuberowie
Maria i Roman Kidawowie

Alicja i Hilary Kruszelniccy
Henryka i Bronisław Kotułowie
Helena i Stanisław Lisowie
Anna i Jerzy Lechowie
Leokadia i Zdzisław Łachowie
Halina i Witold Malikowie
Halina i Ryszard Matysikowie
Alfreda i Marian Mrugałowie
Helena i Zdzisław Maluchowie
Marianna i Zygmunt Korgulowie
Krystyna i Wiesław Micudowie
Weronika i Czesław Miecznikowscy
Grażyna i Andrzej Naporowie

Wanda i Zdzisław Domarańczykowie
Halina i Jan Pomarańscy
Natalia i Mieczysław Pawlikowie
Pelagia i Janusz Piegowie
Danuta i Stefan Piątkowscy
Alicja i Adam Przepiórzyńscy
Barbara i Marian Rogulscy
Alicja i Stanisław Ruskowie
Maria i Krystian Skotarkowie
Kazimiera i Bronisław Sokołowscy
Antonina i Lesław Szmidtowie
Grażyna i Artur Zdybałowie
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

11 września w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-, 60- oraz 70-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: sekretarz miasta, Grzegorz Frugalski, kierownik USC, Arkadiusz
Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Bożena i Ryszard Kruszewscy
Marianna i Tadeusz Kongulowie
Barbara i Jan Kołaczowie
Mirosława i Jan Krupowie
Lucyna i Henryk Kultysowie
Alina i Józef Kuziowie
Wanda i Stanisław Wilkowie
Maria i Marian Lenardowie
Jolanta i Janusz Nowakowie
Teresa i Józef Wąsikowie
Stefania i Janusz Kubasikowie
Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego Małżeńskiego
obchodzili:
Marianna i Ryszard Kosnowie.

Alina i Stanisław Adamikowie
Maria i Władysław Adamkowie
Marianna i Stanisław Banachowie
Zofia i Jan Bobulowie
Jadwiga i Józef Balcarowie
Halina Biała i Tadeusz Biały
Henryka i Piotr Bombowie
Elżbieta i Janusz Cieślikowie
Stanisława i Jan Cieślikowie
Kazimiera i Edward Cieślakowie
Wanda i Antoni Dudkowie
Fryderyka Goła i Zdzisław Goły
Regina i Józef Parzonkowie
Janina i Jan Pyrzowie
Anna i Włodzimierz Skórowie

Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Janina i Zdzisław Młyńczakowie
Irena i Janusz Nawrotowie
Wiesława i Edward Winnikowie
Anna i Feliks Sadłowie
Maria i Jan Filoskowie
Elżbieta i Stanisław Machowie
Alfreda i Zbigniew Lubasowie
Zenobia i Marian Bujakowie
Krystyna i Władysław Jasińscy
Danuta i Zdzisław Świetlikowie
Zofia i Józef Dudzińscy
Zenobia i Józef Kacprzakowie
Janina i Władysław
Juszkiewiczowie
Jubileusz 70-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili:
Anna i Edmund Wywiałowie.

Szanownym Jubilatom dużo zdrowia i radości
na dalsze lata życia życzy Redakcja
listopad 2015 nr 10
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ROZRYWKA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 23 listopada pod adres redakcji:
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

WaŻNe TeLeFoNY
urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
informacja ogólna

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

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

Poziomo: 1 – ikra dla smakoszy, 5 – tam nioski na grzędach,
8 – krasa, 9 – 15 sztuk, 10 – żydowskie kobiece imię, 11 – najważniejszy w kinie, 12 – nadnaturalnie wysoki męski głos,
14 – nieproszony gość, 16 – atramentowa plama, 17 – podatek np. na papierosy i alkohol, 19 – popularna nazwa opakowania czekolady, 21 – jedyny ośmiokątny znak drogowy, 22 – sto
lat, 25 – nabój, 28 – karze nim „drogówka”, 29 – gatunek piwa, 30 – rodzaj opadu, 32 – skórzany sznurek, 34 – indiańskie
godło, 35 – uderz w stół a się odezwą, 36 – archipelag w Ameryce Środkowej, 37 – łagodzi wstrząsy, 38 – wół do niej nie pasuje, 39 – kupalnik górski.
Pionowo: 1 – zamaskowanie, ukrycie czegoś, 2 – rzeka w Azji,
3 – gra hazardowa, 4 – drzewo iglaste, 5 – do zawieszania firanek, 6 – upust, 7 – w nim bracia lub siostry, 13 – na giełdzie lub
w brydżu przed rozgrywką, 15 – duży port w Holandii, 18 – rezerwa, 20 – niejedna w parku, 23 – prezent, 24 – naklejka,
26 – wynajęta na pewien czas, 27 – sprzeciw, 28 – morze
na granicy Europy i Azji, 31 – znany westernowy aktor,
33 – John, autor muzyki do filmu „Król Lew”.

ośrodek interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 9 MADELINE SWAN – HISTORIA KOTÓW

schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Lidia Tolik, Danuta Wacławik oraz Jacek Stychno z Sosnowca.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

izba Wytrzeźwień

KUPON
krzyżówka nr 10

Donna Tart

Tajemna historia

(Wyd. ZNAK)

Jedna z najważniejszych powieści końca XX wieku.
„Tajemna historia” to pełna napięcia opowieść
o moralności, sztuce, karze, odkupieniu, a także
o błędach młodości i oczekiwaniach wobec innych
i samego siebie. To opowieść o młodych ludziach,
którzy odkrywają, jak łatwo jest zabić, a jak trudno
jest żyć.
Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy
inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii

klasycznej, którzy pod wodzą
charyzmatycznego wykładowcy
odkrywają sposób myślenia i życia nie mający nic wspólnego
z monotonną egzystencją ich rówieśników. Dochodzi do morderstwa.
Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest,
aby morderstwo w żaden sposób nie zmieniło mordercy?

Anna Ficner-Ogonowska

Czas pokaże

(Wyd. ZNAK)

Wzruszająca i mądra opowieść o tym, że wszystko
w życiu ma sens i zawsze jest czas na miłość.
„Czas pokaże” to kolejna powieść Anny Ficner-Ogonowskiej, autorki, której książki zmieniają życie czytelniczek. Dzięki niej setki kobiet uwierzyły,
że warto mieć marzenia i nie poddawać się w drodze ku ich spełnieniu. Kto wie, może ty będziesz
kolejną z nich?
Wydaje się, że życie Julki jest poukładane i brak
w nim miejsca na niespodzianki. W ciężkich chwilach zawsze może liczyć na swoją przyjaciółkę, Ne-

lę i bliskich, choć jej rodzinie nie
brak wad. Wystarczy jednak jedno uderzenie serca, by wszystko
się zmieniło. W tej historii nic nie
jest takie, jakim wydaje się
na pierwszy rzut oka…
Życie ciągle pokazuje, że prawdziwe uczucia wymagają wielkich poświęceń. Czy Julka znajdzie w sobie dosyć siły i odwagi, by podążyć za głosem serca?
Jakich wyborów dokona? Czy znajdzie szczęście
i spełnienie u boku ukochanego? Czas pokaże…

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

na dużym ekranie w najbliższym czasie
zostaną wyświetlone:
5 listopada – „papusza”
12 listopada – „obława”
19 listopada – „baby są jakieś inne”
26 listopada – „być jak kazimierz deyna”
dla naszych czytelników mamy do rozdania
dwa podwójne zaproszenia na każdy z seansów
w ramach programu „kultura dostępna
w kinach”, do odbioru w naszej redakcji.

Joanna Olczak-Ronikier

Wtedy. O powojennym Krakowie
Poruszająca opowieść o życiu tuż po wojnie.
Książka Joanny Olczak-Ronikier to historia powojennego Krakowa, widziana z dwóch perspektyw: 10-letniej dziewczynki oraz wynikająca z rodzinnych zapisków zbieranych przez całe życie.
Wiosną 1945 roku matka i babka Joanny Olczak-Ronikier – bohaterki bestsellerowej i nagradzanej książki „W ogrodzie pamięci” – po latach wojennej tułaczki trafiają do Krakowa. Od tamtego czasu nie wyrzucają ani jednego zapisanego kawałka papieru. Listy,
rachunki i notatniki towarzyszą pisarce przez całe życie. Są udręką i wyrzutem sumienia. Na początku XXI wieku niespodziewanie każą jej na nowo
18

(Wyd. ZNAK)

spojrzeć na czas tuż po wojnie.
Dla dziesięcioletniej Joasi tamten
Kraków to tętniąca życiem wyspa: zapachy ze sklepiku z „towarami kolonialnymi”, najlepsze
w życiu lody i spacery z Leopoldem Staffem. Dla
jej bliskich to schronienie w słynnym później Domu
Literatów przy Krupniczej, próba wskrzeszenia rodzinnego wydawnictwa i trud budowania życia
od nowa. Joanna Olczak- Ronikier, laureatka Nagrody Literackiej Nike 2002, w mistrzowski sposób pokazuje, jak wyglądał świat w tym wyjątkowym czasie, między jednym kataklizmem a drugim.
listopad 2015 nr 10
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05 Czw godz. 19:00 Koń, kobieta i kanarek/Tomasz
Śpiewak
06 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing/Marc Camoletti
07 Sob godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
08 Nd godz. 18:00 Sala Królestwa/Tomasz Śpiewak
10 Wt godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy
Maud Montgomery
11 Śr godz. 18:00 Kariera Romualda S./Jan Czapliński
13 Pt godz. 19:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj
Gogol, Łukasz Kos 25 zł
14 Sob godz. 18:00 Wij. Ukraiński horror/Mikołaj
Gogol, Łukasz Kos 25 zł
15 Pt godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber

17 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki
18 Śr godz. 9:00 Wakacje z duchami/Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki
21 Sob godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew
Książek
22 Nd godz. 18:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek
26 Czw godz. 12:00 oraz godz. 17:00 Tango/Sławomir
Mrożek
godz. 20:00 Teatroteka: Chłopiec malowany
27 Pt godz. 19:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
28 Sob godz. 18:00 Mayday/Ray Cooney
29 Nd godz. 18:00 Mayday/Ray Cooney

„Mayday” na weekend
andrzejkowy
Z okazji andrzejek artyści Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy wystawią na scenie Teatru Zagłębia spektakl „Mayday”. To będzie prawdziwy majstersztyk mistrza angielskiego humoru: przezabawna intryga, spiętrzenie absurdalnych sytuacji i dowcipne
dialogi.
Widzowie będą śledzić historię londyńskiego taksówkarza, którego życie polega na precyzyjnym planowaniu każdej chwili. Jest to niezbędne, ponieważ bohater
posiada… dwie żony. Wszystko przebiega gładko, dopóki drobne, jakby się wydawało zdarzenie uliczne, nie
skomplikuje życia nie tylko Johnowi, ale i całemu otoczeniu.
Świetna reżyseria Wojciecha Pokory, znakomite aktorstwo, zabawa do łez gwarantowana! Spektakl zostanie
wystawiony 28 i 29 listopada o godz. 18.00. Bilety są
w cenie 35 i 45 zł. red

reklama

Sztuka Piotra Rowickiego „Chłopiec
malowany” zostanie pokazany w kolejnej odsłonie Teatroteki w Teatrze
Zagłębia. Spektakl w bezkompromisowy sposób podejmuje temat udziału w misjach wojennych polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Poprzez portrety dwóch żołnierzy ukazane zostały dramatyczne konsekwencje takich doświadczeń. W postaci matki-opiekunki żołnierzy:
dziadka, ojca, syna mamy ukazany
świat, poddany patriarchalno-patriotycznym normom i wzorcom postępowania, wobec których jesteśmy jako
społeczeństwo bezbronni. Nie ma
ucieczki przed presją systemu, ani
możliwości stworzenia sobie innej alter natywnej rzeczywistości. Każdy

z nas tkwi w pewnym myślowym systemie, konglomeracie polskim, narodowym, patriotycznym, ojczyźnianym, katolickim czy patriarchalnym.
Jak twierdzi autor tekstu, z tej polskiej
rzeczywistości nie ma ucieczki. Dra-

mat jest też okazją do pokazania
wszystkich wynaturzeń, jakie czynią
konflikty zbrojne w żołnierzach, ich
rodzinach i w całym społeczeństwie.
Spektakl zostanie pokazany 26 listopada o godz. 20.00. red

występują:
beata zygarlicka (matka)
michał kaleta (żołnierz 1)
michał napiątek (żołnierz 2)
dobromir dymecki (syn)

scenorgrafia: matylda kotlińska
kostiumy: grupa mixer
montaż: maciej szydłowski
dŹwięk: michał robaczewski
tomasz wieczorek
kierownictwo produkcji: paweł
mantorski
redaktor prowadzący: krzysztof
domagalik
opieka artystyczna: maciej
wojtyszko

autor tekstu: piotr rowicki
reżyseria: piotr ratajczak
producent: włodzimierz
niderhaus
zdjęcia: łukasz gutt p. s. c.

arc SP nr 10 w Sosnowcu

Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni.
stawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2015/2016 w zakresie
rozwijania kompetencji czytelni-

czych oraz upowszechniania
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – mówi Małgorzata
Wierzbicka, dyrektorka szkoły.

Zaproszeni goście Arkadiusz
Chęciński – prezydent miasta
Sosnowca, Zbigniew Byszewski – pełnomocnik prezydenta
ds. edukacji, Zbigniew Leraczyk – dyrektor Teatru Zagłębia,
Jacek Filus – szef anteny Polskiego Radia Katowice, Karina Mucha – koordynatorka programowy Fundacji ABC XXI „Cała
Polska czyta dzieciom”, Janusz
Kubicki – radny Miasta Sosnowca, Izabela Michta – autorka
książek dla dzieci – czytali fragmenty „Tajemniczego ogrodu” F.
H. Burnetta oraz „Wojtusiowe
smutki”, książeczkę Izabeli
Michty. Podczas imprezy okazję
do zaprezentowania swoich

umiejętności czytelniczych mieli
także szkolni mistrzowie głośnego czytania – zwycięzcy turnieju: w kategorii klas I – Gabrysia
Wojciechowska, klas II – Zuzanna Mach, klas III – Emilia
Mirowska, klas IV – VI – Katarzyna Kubica.
– Codzien ne czyta nie powinno być nie tylko nawykiem,
ale i przyjemnością. To my dorośli ma my obowią zek za szczepiania w dzieciach miłości do ksią żek. Bo te dzie ci
w przyszłości zaszczepią tę samą mi łość swoim dzie ciom – dodaje Małgorzata Kubic ka, na uczyciel ka -bi bliote karka w SP nr 10. red

*** wyłącznie w czwartek
**** wyłącznie w niedzielę, poniedziałek
i wtorek
***** wyłącznie w środę
,, DARK WAS THE NIGHT””
13.30*, 14.45**, 20.30*, 21.00**
Horror, od 15 lat, USA, 90 min, NAPISY
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
filmy tygodnia:
„CRIMSON PEAK: WZGÓRZE KRWI”
12.15*, 16.00**, 19.00*, 19.30**, 21.30*,
Horror/Fantasy, od 15 lat, USA, 119 min,
NAPISY 22.00**
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„PIOTRUŚ. WYPRAWA DO NIBYLANDII”
11.00*, 13.00**, 18.00**, 18.30*
Familijny, od 7 lat, USA, 11min, DUBBING
* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
„3D PIOTRUŚ. WYPRAWA DO NIBYLANDII”
10.30*, 15.30*, 16.00**
Familijny, od 7 lat, USA, 11min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
„11 MINUT” 10.15*, 17.00*, 17.30**, 20.30***
Dramat, od 15 lat, Polska, 81 min

* wyłącznie w czwartek
** z wyjątkiem czwartku
*** z wyjątkiem środy i czwartku
„OBCE NIEBO” 13.00
Thriller/Dramat, od 15 lat, Polska, 107min
„MARSJANIN” 10.30
Science-Fiction/Akcja/Przygodowy, od 12 lat,
USA, 142 min, NAPISY
filmy dla dzieci:
„HOTEL TRANSYLWANIA 2” 10.00, 14.00*
Aminacja, b/o, USA, 89 min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
„3D HOTEL TRANSYLWANIA””
12.00*, 13.30**, 16.00*
Aminacja, b/o, USA, 89 min, DUBBING
* z wyjątkiem czwartku
** wyłącznie w czwartek
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM JEST:
-,, 3D PARANORMAL ACTIVITY: INNY
WYMIAR””
– „3D PIOTRUŚ: WYPRAWA DO NIBYLANDII”
– „3D MARSJANIN”
– „3D HOTEL TRANSYLWANIA 2”

KINO
reper tuar kina helios sosnowiec
30.10.–5.11.2015 r.
minimaraton bonda: wyłącznie
w środę
,, SKYFALLL”„,,, SPECTRE”” GODZ. 20.00
kultura dostępna: wyłącznie
w czwartek
„PAPUSZA” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15 lat, Polska, 131 min
przedpremiera:
,, SPECTRE”” 12.00*, 15.00*, 18.00*, 21.00*
Thriller/Akcja, od 15 lat, USA/Wielka
Brytania, 150 min
* wyłącznie w czwartek
premiery:
,, PARANORMAL ACTIVITY: INNY WYMIAR””
15.30, 20.00**, 20.30***, 22.15****
Horror, od 15 lat, USA, 88 min, NAPISY
** z wyjątkiem środy i czwartku
*** wyłącznie w środę
**** wyłącznie w czwartek
,, 3D PARANORMAL ACTIVITY: INNY WYMIAR””
11.00*, 18.00**, 20.15***, 22.00****,
Horror, od 15 lat, USA, 88 min, NAPISY
22.30*****
* z wyjątkiem piątku i czwartku
** z wyjątkiem czwartku
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Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 10 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.

Chłopiec malowany wTeatrotece

Mistrz Głośnego Czytania w SP nr 10
W Szkole Podstawowej nr 10
w Sosnowcu w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyła się
kolejna coroczna uroczystość
„Mistrz Głośnego Czytania”.
W samo południe 28 października Mistrzowie Głośnego
Czytania zgotowali w sosnowieckiej „Dziesiątce” prawdziwą literacką ucztę. Po raz kolejny wspólne czytanie dzieł epickich połączyło pokolenia.
Impreza znakomicie wpisuje się
w kampanię „Cała Polska czyta
dzieciom”, program „Książki
naszych marzeń”, promujący
czytelnictwo wśród uczniów
szkół podstawowych oraz pod-

dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Kariera Romualda S.” w dniu 11.11.2015r. (środa),
godz. 18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wij. Ukraiński horror.” w dniu 13.11.2015r.
(piątek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl w ramach Teatroteki „Chłopiec malowany”
w dniu 26.11.2015r. (czwartek), godz. 20.00.

uwaga! dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru w naszej redakcji.

sKoRPioN (23.10. – 21.11.) – Postaraj
się ze szczególną starannością
wykonywać obowiązki w pracy, gdyż
czeka Cię awans. Większy zastrzyk
gotówki przyda Ci się szczególnie teraz,
gdy planujesz przeprowadzkę. Samotne
skorpiony do końca roku postanowią
odpocząć od randkowania.
sTRZeLec (22.11. – 21.12.) – Gwiazdy
w ostatnim czasie bardzo sprzyjają
Twoim finansom. Wreszcie skończą się
Twoje problemy finansowe. Wystarczy
jeszcze trochę więcej zaangażowania,
a w ferie będziesz mógł odpocząć
z ukochaną osobą w ciepłych krajach.
KoZioRoŻec (22.12. – 19.01.) –
Ostatnio stałeś się bardzo marudny.
Zastanów się nad tym, zanim Twoja
druga połówka poszuka mniejszego
marudy. Nadmiar energii wykorzystaj
przy jesiennych porządkach. Najwyższa
pora zrobić porządki w szafie oraz
garażu. Długie jesienne wieczory
sprzyjają też nadrabianiu zaległości
książkowych.
WoDNiK (20.01. – 18.02.) – Zastanów
się, zanim nie będzie za późno, czy nie
zapomniałeś ostatnio o jakiejś ważnej
rocznicy. Jeśli tak, to postaraj się to
szybko nadrobić, gdy to nie jest już
pierwsza Twoja wpadka w ostatnim
czasie. W połowie miesiąca czeka Cię
wizyta dawno niewidzianej rodziny. Nie
bądź jednak zbyt gościnny, bo nie
wyjadą tak szybko, jak myślisz.
RYBY (19.02. – 20.03.) – W połowie
miesiąca czeka Cię miła niespodzianka
ze strony szefa. Wreszcie doceni Twoją
ciężką pracę i nagrodzi wysoką premią.
Zastanów się jednak dobrze, na co
wydać te pieniądze, gdyż w ostatnim
czasie na nadmiar gotówki nie
narzekałeś. Warto już teraz coś odłożyć,
by kolejnych wakacji nie spędzać
w domu.
BaRaN (21.03. – 19.04.) – Czekają Cię
drobne problemy finansowe. Nie
załamuj się jednak. Poszukaj
dodatkowych zajęć, a wszystko ułoży się
po Twojej myśli. W sprawach
uczuciowych barany czeka mnóstwo
zmian. Na singli los szykuje wyjątkowo
udany okres, a dla zakochanych trudne
chwile, które mogą skończyć się
tragicznie.
BYK (20.04. – 22.05.) – Nie daj się
wciągnąć w romans z pracy. Ktoś chce
wykorzystać Twoją naiwność, aby
umocnić swoją pozycję zawodową.
Tymczasem to Ty zasługujesz na lepsze
stanowisko. Zapisz się na kurs
angielskiego. W najbliższym czasie
może Ci się on bardzo przydać. Pora też
już zacząć świąteczne porządki.
BLiŹNiĘTa (23.05. – 21.06.) – Jesień to
nie jest dobry czas dla samotnych
bliźniąt. Ostatnio zbyt wiele czasu
poświęcałaś na randki, zamiast zająć się
sobą. Kiedy ostatnio byłaś u
kosmetyczki czy fryzjera? Pora to
zmienić, bo po nowym roku czeka Cię
wiele sytuacji, kiedy będziesz chciała
być królową balu.
RaK (22.06. – 22.07.) – Zaczęłaś
popadać powoli w depresję
przed świętami. W czasie, gdy inni
wpadają w szał zakupów i sprzątania, Ty
zastanawiasz się, jak od tego uciec. Jak
zwykle jednak możesz liczyć na swojego
ukochanego, który szykuje dla Ciebie
wspaniałą niespodziankę! Boże
Narodzenie w tym roku spędzicie tylko
we dwoje w górach, z dala
od prezentów.
LeW (23.07. – 23.08.) – Jeśli wciąż
planujesz wcisnąć się w zeszłoroczną
sukienkę sylwestrową, to ostatnia
chwila, by zacząć pracować nad figurą.
W przeciwnym razie módl się, aby
ukochany zabrał Cię na Sylwestra
na stoku, gdzie ukryjesz się pod grubym
kombinezonem. Zacznij już planować
świąteczne prezenty, bo czekanie
na ostatnią chwilę nie jest dobrym
rozwiązaniem.
PaNNa (24.08. – 22.09.) – Los będzie
sprzyjał samotnym pannom. Może nawet
sprawi, że do końca roku nie będą już
takie samotne… Zadbaj o swoje zdrowie.
Pora zacząć więcej się ruszać. Jeśli nie
jesteś typem sportowca, wystarczy jak
od czasu do czasu wyjdziesz na basen, czy
kręgle. Od razu poczujesz się lepiej.
Na panny w związkach nie czekają żadne
rewolucje. Od czasu do czasu każdemu
jednak potrzebny jest taki spokojny okres.
WaGa (23.09. – 22.10.) –To ostatnia
chwila, aby to nadrobić. Samotne wagi
czeka szereg randek i miłych spotkań.
Kto wie, może los sprawi, że
w tegoroczne Święta wreszcie nie
będziesz samotny. W pracy czeka Cię
natłok obowiązków, ale nie będziesz
narzekać, gdyż wiąże się on ze
znacznym przypływem gotówki. red
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