
To już pewne. Władze miasta
nie uzależniają budowy nowo-
czesnego stadionu w Sos-
nowcu od pozyskania środ-
ków unijnych, czy wielu innych
czynników mogących prze-
szkodzić w realizacji marzeń
tysięcy zagłębiowskich kibi-
ców. Stadion Zagłębia Dąb-
rowskiego powstanie, nieza-
leżnie z jakich pieniędzy zo-
stanie sfinansowany! Takie
zapewnienie usłyszeliśmy. 

Z
astanawiamy siê nad partner-
stwem prywatno-publicznym –
mówi Kazimierz Górski, pre-
zydent Sosnowca. – Jeœli nie,
zostanie on wybudowany ze

œrodków w³asnych gminy, a tak¿e kredytów
i œrodków unijnych. Jedno jest pewne – sta-
dion powstanie.

Kiedy? Z pewnoœci¹ przed Euro 2012.
Wed³ug Kazimierza Górskiego najnowoczeœ-
niejszy obiekt sportowy w Zag³êbiu powi-
nien byæ gotowy ju¿ w 2011 roku. 

– W tej chwili zabezpieczyliœmy ju¿ w
bud¿ecie kilkaset tysiêcy z³otych na przygo-
towanie niezbêdnej dokumentacji – zape-
wnia prezydent. 

Razem z powstaniem idei budowy sta-
dionu w Sosnowcu od¿y³y te¿ deklaracje s¹-
siadów Sosnowca – D¹browy Górniczej i
Bêdzina, których samorz¹dy chc¹ w³¹czyæ
siê w budowê obiektu. Na razie nie wiado-
mo nic w kwestii ich ewentualnej partycy-
pacji w kosztach. Rozmowy na ten temat bê-
d¹ prowadzone.

Wed³ug w³adz Sosnowca stadion bêdzie
doskona³¹ kart¹ przetargow¹ w walce o
wspó³organizacjê Euro 2012. Na naszym sta-
dionie mia³yby odbywaæ siê treningi repre-
zentacji, które mog³yby spaæ nie gdzie in-
dziej a w³aœnie w sosnowieckich hotelach, tu
wydawaæ pieni¹dze.

Kwestia lokalizacji obiektu jest nadal ot-
warta. Wiele wskazuje na to, ¿e „Zag³êbie
Arena” powstanie przy ulicy Kresowej, w s¹-
siedztwie stadionu, na którym obecnie swo-
je mecze rozgrywa „Zag³êbie” Sosnowiec. 

– Do takiej lokalizacji przekonanych jest
najwiêcej osób zaanga¿owanych w projekt –
podkreœla prezydent Górski dodaj¹c, ¿e w³aœ-
nie przy Kresowej ma w tym czasie powstaæ
nowoczesna baza hotelowo-rekreacyjna.

Nowy stadion nie bêdzie gigantem, bo
jak podkreœlaj¹ specjaliœci, taki obiekt w Sos-
nowcu nie jest potrzebny. Stadion Zag³êbia
D¹browskiego bêdzie móg³ pomieœciæ od
16,5 do 20 tys. kibiców. Koszt jego budowy

(na razie to wy³¹cznie szacunki) mówi¹ o
kwocie od 100 do 160 mln z³.

Mog¹cy pomieœciæ tak du¿¹ iloœæ osób
obiekt w zamyœle spe³niaæ ma nie tylko fun-
kcjê stricte sportow¹. – Z niej siê nie utrzy-
ma – wyjaœnia prezydent. – Na stadionie
trzeba bêdzie organizowaæ imprezy masowe,
koncerty rockowe – wszystkie przedsiêwziê-
cia, które pozwol¹ mu zarabiaæ na siebie.

Kazimierz Górski mówi, ¿e budowa sta-
dionu to inwestycja na najbli¿szych 30 lat.
Dlatego nale¿y zrobiæ wszystko, ¿eby obiekt
by³ ultranowoczesny, a murawa by³a lokali-
zowana jak najbli¿ej kibiców. 

W³adze miasta zapewniaj¹, ¿e niezale¿nie
od budowy „Zag³êbie Arena” kontynuowa-
ny bêdzie remont i modernizacja obiektu
„Zag³êbia” Sosnowiec, który w przysz³oœci
móg³by pos³u¿yæ za stadion lekkoatletyczny
lub ¿u¿lowy. 
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Maj bez kar!

Tych, którzy przetrzymuj¹
ksi¹¿ki wypo¿yczone w

Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. G. Dani³owskiego w Sos-
nowcu b¹dŸ jej filiach, mo¿e
omin¹æ kara! Nie wa¿ne, czy wy-
po¿yczyli je w tym roku, ubieg-
³ym czy nawet wczeœniej. Nie
zostan¹ obci¹¿eni finansowo, jeœ-
li oddadz¹ je jeszcze w tym mie-
si¹cu.

- To uk³on w stronê czytelni-
ka. Ju¿ od kilku lat og³aszamy
majow¹ abolicjê. Mamy nadzie-
jê, ¿e wiele osób skorzysta z
okazji i odda przetrzymywane
pozycje – mówi Aneta Wcis³o z
MBP w Sosnowcu.

Akcja obejmuje Bibliotekê
G³ówn¹ i wszystkie filie biblio-
teczne na terenie naszego mia-
sta. (mp)

Ważne dla starających się o świadczenie rodzinne 

Wzwi¹zku z nadchodz¹cym
nowym okresem zasi³ko-

wym Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej wraz z Urzêdem
Skarbowym wprowadzi³ u³at-
wienia dla osób staraj¹cych siê o
œwiadczenie rodzinne.

Teraz zainteresowani mog¹
z³o¿yæ wniosek o wydanie za-

œwiadczenia o dochodach w
MOPS-ie. Powy¿sze rozwi¹zanie
pozwoli unikn¹æ koniecznoœci
dwukrotnego osobistego zg³asza-
nia siê w Urzêdzie Skarbowym.

Wniosek potrzebny do uzyska-
nia zaœwiadczenia mo¿na pobraæ
ze strony Biuletynu Informacji
Publicznej Urzêdu Miejskiego. (U)

Pomieści około 20 tysięcy kibiców – koszt? Nawet 160 mln zł

Czy powstanie 
„Zag³êbie Arena”?

reklama

reklama

Nie zwlekaj z dowodem! 

Kolejki bêd¹ coraz wiêksze! –
ostrzegaj¹ urzêdnicy. Up³ywa

termin wymiany dowodów osobi-
stych! Wszystkie osoby, które ma-
j¹ dowody osobiste wydane przed
1 stycznia 2001 maj¹ obowi¹zek
wymieniæ je do 31 grudnia 2007 r.
- Oko³o 120 tys. mieszkañców na-
szego miasta w tym roku z³o¿y
wnioski o wydanie nowego dowo-
du osobistego, bo tak nakazuje
ustawa. Do tego dojd¹ osoby, któ-
re bêd¹ chcia³y wymieniæ dowody,
np. ze wzglêdu na zmianê miejsca
zamieszkania – t³umaczy Jaros³aw
Widel, kierownik referatu dowo-

dów osobistych Urzêdu Miejskie-
go w Sosnowcu. – Z doœwiadcze-
nia wiem, ¿e wiêkszoœæ osób obu-
dzi siê dopiero w czerwcu.
Nie zwlekajmy z tym obowi¹z-
kiem do koñca roku. Wnioski o
wydanie nowego dokumentu mo¿-
na sk³adaæ w referacie dowodów
osobistych Urzêdu Miejskiego w
Sosnowcu przy al. Zwyciêstwa 20,
w pokoju nr 104. (mp)

Czy Zagłębie ma szansę na ultranowoczesny stadion? 
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Agencja Rozwoju Lokalnego
S.A. w Sosnowcu z pocz¹t-

kiem tego roku wesz³a w drugie
dziesiêciolecie swojej dzia³alno-
œci. Z tej okazji Kapitu³a obcho-
dów X-lecia uhonorowa³a nasze
czasopismo „Kurier Miejski” wy-
ró¿nieniem za wieloletni¹ opie-
kê medialn¹ oraz promocjê ini-
cjatyw realizowanych przez
Agencjê na rzecz rozwoju i pro-
mocji regionu. (U)

Kaczmarski i inni

Miejska Biblioteka Publiczna
przy ul. Zegad³owicza w

Sosnowcu 8 maja br. zorganizo-
wa³a wernisa¿ wystawy „Ka-
czmarski i inni. W 50. rocznicê
urodzin barda”. Przygotowana
przez sosnowieck¹ Ksi¹¿nicê wy-
stawa inauguruje III Sosnowiec-
kie Dni Literatury. Goœciem ho-
norowym wernisa¿u by³a Patry-
cja Kaczmarska – córka artysty. 

Na wystawie zaprezentowa-
no twórczoœæ artysty pocz¹wszy
od utworów poetyckich: zbiory
poezji, œpiewniki, wydania mu-
zyczne i fonograficzne, poprzez
mniej ju¿ znan¹ twórczoœæ pro-
zatorsk¹: powieœci, opowiadania
dla dzieci oraz utwory dramaty-
czne, twórczoœæ dziennikarsk¹:
felietony, recenzje, wywiady i
adaptacje teatralne.

Drug¹ czêœæ ekspozycji po-
œwiêcono sylwetkom innych
wspó³czesnych bardów – wybit-
nych artystów wykonuj¹cych
w³asne utwory, których twór-
czoœæ by³a natchnieniem dla
Jacka Kaczmarskiego np.: Bu-
³at Okud¿awa, W³odzimierz
Wysocki, Louis Llach, Bob Dy-
lan, Leszek D³ugosz, Leszek
Wójtowicz, Marek Grechuta,
Czes³aw Niemen, Kazik Sta-
szewski, czy Leszek Czajkow-

ski, dla których to sam mistrz
by³ inspiracj¹.

Prezentowane na wystawie
materia³y pochodz¹ ze zbiorów
w³asnych sosnowieckiej Bibliote-
ki, a tak¿e z Biblioteki Œl¹skiej
oraz innych instytucji i osób pry-
watnych.

Wystawa adresowana jest za-
równo do czytelnika m³odego,
jak i doros³ego, szczególnie wra¿-
liwego na oryginaln¹ twórczoœæ
tego nieszablonowego artysty.
Autorzy ekspozycji zachêcaj¹ do
jej obejrzenia wszystkich sympa-
tyków historii, muzyki oraz do-
brej literatury.

Wystawê mo¿na zwiedzaæ do
8 wrzeœnia 2007 roku. 

Tego samego dnia wieczorem
w Art Cafe Muza odby³ siê kon-
cert pieœni Jacka Kaczmarskiego
w wykonaniu Tria £ódzko-Choj-
nowskiego z udzia³em goœcia
specjalnego - Patrycji Kaczmar-
skiej, która wykona³a utwory z
repertuaru swojego ojca. 

Trio £ódzko-Chojnowskie
tworz¹: Witold £uczyñski (gita-
ra, œpiew), Pawe³ Konopacki (gi-
tara, œpiew) oraz Tomasz Sus-
mêd (fortepian). S¹ laureatami
III nagrody XXXIII Spotkañ Za-
mkowych „Œpiewajmy Poezjê”
w Olsztynie. (U)

N
awet donoœny g³os
Renaty Przemyk nie
by³ w stanie zag³u-
szyæ braw, które

otrzyma³a po koncercie 27 kwie-
tnia br. z okazji jubileuszu Miej-
skiej Galerii Sztuki „Extravagan-
ce”.

To pierwszy wystêp po trwa-
j¹cym pó³ roku milczeniu woka-
listki. By³o kameralnie, rockowo,
momentami lirycznie. Nie za-
brak³o prawdziwych muzy-
cznych „pere³ek”, w tym piosen-
ki „Babê zes³a³ Bóg” czy „Kocha-
nej”, któr¹ w oryginale œpiewa w
duecie z Kasi¹ Nosowsk¹. 

– D³ugo æwiczyliœmy. Chcie-
liœmy wypaœæ jak najlepiej i myœ-
lê, ¿e tak by³o, pomimo drob-
nych problemów z ods³uchem –
mówi wokalistka.

Publicznoœæ za to z dobr¹ za-
baw¹ problemów nie mia³a ¿a-
dnych. Niektórzy wtórowali ar-
tystce, inni, mniej œmiali, przytu-
pywali nog¹ w takt muzyki. I
chyba nikt z licz¹cej ok. 70 osób
widowni siê nie nudzi³. 

– Trudno by³o usiedzieæ w
miejscu – przyznaje Mariusz
Nawrot, student z D¹browy
Górniczej. Po chwili dodaje: 
– Krzes³a by³y doprawdy niepo-
trzebne. Najlepiej bawi³bym siê

na stoj¹co. Renata Przemyk to
jedna z moich ulubionych arty-
stek, ma wyrazist¹, niemal¿e
mêsk¹ barwê g³osu, a to w po³¹-
czeniu z lirycznym, kobiecym
tekstem jej piosenek daje mie-
szankê piorunuj¹c¹.

Renata Przemyk to artystka
wszechstronna. Na pytanie dla-
czego o niej i zespole przez ostat-
ni czas by³o tak cicho z uœmie-
chem odpowiada: – Po pierwsze
zbieram materia³ na now¹ p³ytê,
mamy ju¿ dziewiêtnaœcie piose-
nek, po drugie ostatnie miesi¹ce
poœwiêci³am na wspó³pracê z
chorzowskim teatrem. 

20 kwietnia w Chorzowskim
Teatrze Rozrywki odby³a siê pre-

miera spektaklu pod tytu³em „Te-
rapia Jonasza”, w którym artystka
wyst¹pi³a w roli ¿ony g³ównego
bohatera. Choæ, jak sama przy-
znaje, muzyka jest tym, do czego
najbardziej j¹ ci¹gnie. S³awê na
polskiej scenie zyska³a g³ównie
dziêki ciekawej barwie g³osu. Na-
gra³a dziewiêæ p³yt. Sama kompo-
nuje. Z autork¹ tekstów, t¹ sam¹
od piêtnastu lat, tworz¹ tandem
artystyczny, podejmuj¹c siê
wspólnych wyzwañ – takich jak
chocia¿by stworzenie czternastu
songów do spektaklu „Odjazd” w
2005 roku. Kiedy œpiewa, na jej
twarzy rysuj¹ siê emocje.

– To nie zas³uga aktorskich
sztuczek. S¹ to naturalne emo-

cje, mimo wieloletniej obecnoœci
na scenie rutyna mnie nie dopa-
da, jest to zapewne wynik tego,
¿e robiê po prostu to, co lubiê i
za ka¿dym razem na nowo prze-
¿ywam – mówi Przemyk.

Sosnowiecki koncert uœwiet-
ni³ 15-lecie dzia³alnoœci Galerii
„Extravagance”. Powsta³a w
1992 roku uchwa³¹ Rady Miej-
skiej Sosnowca Galeria prowadzi
dzia³alnoœæ szersz¹ ni¿ tylko orga-
nizowanie wystaw plastycznych.
Odbywaj¹ siê tu koncerty, ma³e
formy teatralne, spotkania auto-
rskie, a ostatnio nawet wyk³ady z
zakresu sztuk piêknych. 

MILENA NYKIEL

19kwietnia b.r. w Zespole Szkó³ Gastronomiczno-
Hotelarskich w Sosnowcu mia³a miejsce nieco-

dzienna wizyta. Wziê³o w niej udzia³ 8 osób z piêciu
krajów UE: Austrii, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Bryta-
nii i W³och. 

Goœcie spotkali siê a ramach projektu „Jemy i ¿y-
jemy zdrowo". Grupa sk³ada³a siê z  dyrektorów, nau-
czycieli – praktyków oraz pracowników s³u¿by zdro-
wia, s³owem: osób odpowiedzialnych w macierzystych
szko³ach i instytucjach pomocy spo³ecznej za zagadnie-
nia zwi¹zane z promocj¹ zdrowia. Nast¹pi³a wymiana
pogl¹dów i spostrze¿eñ. Goœci – Europejczyków inte-
resowa³y tak¿e nasze polskie potrawy. Dlatego te¿
szko³a zorganizowa³a pokaz umiejêtnoœci kulinarnych,
którymi poszczycili siê uczniowie trzeciej klasy techni-
kum. Zaproszenie na spotkanie przyj¹³ równie¿ naczel-
nik Wydzia³u Edukacji UM w Sosnowcu - Piotr We-
so³owski. (mn)
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Babę zesłał Bóg... 

...na 15-lecie Galerii „Extravagance”
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Kurier MiejskiN A  L U Z I E

Europejczycy w „Gastronomiku”

Fundacja wspomoże

Dziesiêciu wolontariuszy Fundacji „Zag³êbie
dla M³odych” wraz z piêcioma innymi oso-

bami po zajêciach szkolnych i pracy kwestowa-
³o na terenie „Plejady” przez ponad dwa tygo-
dnie. Dziêki zaanga¿owaniu m³odych ludzi, do-
brej wspó³pracy z dyrekcj¹ centrum handlowego
i hipermarketu Carrefour uda³o siê zebraæ 10
tys. 764 z³ i 11 gr. Fundacja 7 tys. 500 z³ prze-
znaczy na zakup artyku³ów sportowych dla Ze-
spo³u Szkó³ Specjalnych nr 1, pozosta³e 3 tys.
200 z³ przeka¿e podopiecznym œwietlic socjote-
rapeutycznych. (map)

...warto by³o wybraæ siê na VI Festiwal
Sosnowieckich Dni Muzyki Znanej i Nie-
znanej. Trwa³ przez kilka dni, od 9 do 15
kwietnia. By³a to ju¿ szósta edycja festiwa-
lu. Dominowa³a muzyka powa¿na. Wœród
wielu przepiêknych melodii us³yszeæ mo¿-
na by³o m.in.: hymny paschalne cerkwi
prawos³awnej na przestrzeni od XI do XX
wieku, muzykê Mozarta, Bizeta, Rossinie-
go, Chopina, Szymanowskiego i wielu in-
nych znanych i podziwianych po dziœ dzieñ
artystów. – W ramach festiwalu odbywa³y

siê koncerty w ró¿nych miejscach. Tak¿e
w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Za-
mek Sielecki, gdzie wyst¹pili: £ukasz
Zimnik (flet), Piotr Pyc (obój), Sebastian
Matyja (klawesyn). G³os prowadz¹cy
przypad³ Micha³owi Góralowi – mówi To-
masz Pe³ka z SCS – Zamek Sielecki.

Impreza jak co roku objêta zosta³a Pa-
tronatem Honorowym prezydenta miasta
Kazimierza Górskiego oraz Ordynariusza
Diecezji Sosnowieckiej biskupa Adama
Œmigielskiego. (mn)

Aby posłuchać tego, co lubimy i poznać, czego jeszcze nie słyszeliśmy... 
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Kurier Miejski: Proszê wyjaœniæ, na
czym polega dzia³alnoœæ Agencji Roz-
woju Lokalnego S.A.?
Jan Szot: Agencja Rozwoju Lokalnego
S.A. jest instytucj¹ otoczenia biznesu.
Misj¹ Agencji jest partnerskie wspiera-
nie rozwoju ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw poprzez œwiadczenie us³ug
doradczych, szkoleniowych, informa-
cyjnych i finansowych. Instrumentami
us³ug finansowych s¹ po¿yczki i porê-
czenia. Zainteresowanie nimi jest du-
¿e, bo warunki udzielania po¿yczek s¹
doœæ korzystne. Oprocentowanie wy-
nosi 6,44% w skali roku, po¿yczka mo-
¿e byæ roz³o¿ona na 5 lat. Wysokoœæ
po¿yczki do 200 tys. z³ na finansowa-
nie inwestycji oraz zakupów o charak-
terze niekonsumpcyjnym.
Porêczenia kredytów bankowych
udzielane s¹ dla mikro, ma³ych i œre-
dnich przedsiêbiorstw do 70% pier-
wotnej wielkoœci kredytu nie wiêcej
jednak ni¿ 150 tys. z³. Ponadto prowa-
dzimy Lokalny Punkt Informacji Euro-
pejskiej, w którym udzielamy informa-

cji na temat prowadzenia dzia³alnoœci
na rynkach unijnych. W celu ³agodze-
nia negatywnych skutków transforma-
cji gospodarczej w Agencji funkcjonu-
je Biuro Poœrednictwa Pracy i Dora-
dztwa Zawodowego, z us³ug którego
korzysta blisko 700 osób rocznie, z cze-
go prawie 200 uzyskuje zatrudnienie.
Prowadzimy inwestycje w Strefie Eko-
nomicznej, pozyskujemy inwestorów.
Jesteœmy za³o¿ycielem Œl¹skiego Kon-
sorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju
MŒP.
KM: Mo¿e Pan wyjaœniæ Czytelni-
kom, na czym polega dzia³alnoœæ Kon-
sorcjum?
JS: Staramy siê pozyskiwaæ œrodki fi-
nansowe z funduszy strukturalnych na
rozwój MŒP oraz realizacjê projektów
szkoleniowych. Konsorcjum tworz¹ 22
instytucje, agencje rozwoju, fundacje i
stowarzyszenia. 
KM: Mówi³ Pan o Bezp³atnym Pun-
kcie Konsultacyjnym. Kto mo¿e sko-
rzystaæ z porad konsultantów?
JS: Ka¿dy, kto chce za³o¿yæ dzia³alnoœæ

gospodarcz¹. U nas otrzyma informa-
cje na temat przygotowania odpowie-
dnich dokumentów potrzebnych do
utworzenia dzia³alnoœci gospodarczej
oraz zasad przygotowania wniosków o
udzielenie wsparcia w ramach projek-
tów pomocowych dostêpnych dla
MŒP ze œrodków bud¿etu pañstwa,
funduszy strukturalnych i innych pro-
gramów. Oczywiœcie pomagamy w wy-
pe³nianiu wniosków, jak i konstruowa-
niu biznes planów pod rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej. Punkt kon-
sultacyjny odwiedza rocznie kilkaset
osób.
KM: ARL organizuje m.in. spotkania,
seminaria, konferencje, wyda³a album
„Zag³êbie D¹browskie regionem
UE”. Sk¹d pochodz¹ œrodki finanso-
we na dzia³alnoœæ?
JS: Musimy je wypracowaæ, bo jesteœ-
my spó³k¹ prawa handlowego. Mamy
dochody czynszowe za wynajem po-
mieszczeñ, ze szkoleñ, inwestycji,
udzielanych po¿yczek i kredytów, jak
równie¿ w ramach wygranych konkur-

sów i przetargów dostêpnych w fundu-
szach strukturalnych UE. 
KM: Co uda³o siê osi¹gn¹æ przez
dziesiêæ lat dzia³alnoœci?
JS: Nie sposób wszystkiego wymieniæ.
Najwiêkszym osi¹gniêciem jest chyba
stworzenie rynku finansowego umo¿li-
wiaj¹cego pozyskiwanie œrodków przez
przedsiêbiorstwa. Otwarcie Funduszu
Porêczeñ Kredytowych i Lokalnego
Funduszu Po¿yczkowego. Opracowa-
nie i przygotowanie Strategii Zrówno-
wa¿onego  Rozwoju Zag³êbia D¹brow-
skiego oraz wiele innych maj¹cych du-
¿e znaczenie dla rozwoju regionu.
KM: A jakie wyznaczono cele na ko-
lejne dziesiêæ lat?
JS: Chcemy kontynuowaæ to, co robi-
liœmy dotychczas i rozwijaæ siê, przed-
siêbiorców zapraszamy do korzystania
z nowego bud¿etu Unii Europejskiej na
lata 2007 – 2013, który bêdzie urucho-
miony w drugim pó³roczu 2007r.
KM: Serdecznie dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a: 
MAGDALENA PUDO

10 lat minê³o
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. O tym jak funkcjonuje i co dotychczas udało się

osiągnąć mówi prezes zarządu JAN SZOT.

Kurier Miejski P O W I E D Z I E L I  N A M

Kurier Miejski: Kiedy i w jakich oko-
licznoœciach rozpoczê³a siê Pana
przygoda z polityk¹?
Grzegorz Dolniak: Kiedy zaistnia³
ruch Platformy Obywatelskiej. Dla
mnie g³ównie pod przewodnictwem
Andrzeja Olechowskiego, który nosi³
w sobie pierwiastek apartyjnoœci. Ob-
cymi dla mnie osobami byli Donald
Tusk i Maciej P³a¿yñski. To w³aœnie
Olechowski postawi³ w 2001 roku na
prawybory pozwalaj¹ce na kszta³towa-
nie list wyborczych w odmienny spo-
sób ni¿ dotychczas. Wreszcie by³a
szansa, ¿eby na listach zaistnieli ludzie
spoza grona dotychczasowych bywal-
ców, spoza polityki. Ruch by³ obliczo-
ny na osoby, które nie nale¿a³y wczeœ-
niej do partii. Odwrotnie, by³ nakiero-
wany na postaci interesuj¹ce siê
¿yciem publicznym, ale do polityki nie
nale¿¹ce.
KM: Czyli nie jest Pan politykiem od
dziecka, jak niektórzy? W tym œwie-
cie obraca siê Pan dopiero od 6 lat?
GD: Zawsze by³em œwiadomy tego,
co dzieje siê w Polsce. Zawsze by³em
aktywny jeœli chodzi o wybory samo-
rz¹dowe, parlamentarne czy prezy-
denckie. Tak zosta³em wychowany.
Moja rodzina mocno prze¿ywa³a wszy-

stko to, co dzia³o siê w mieœcie, woje-
wództwie, Polsce.
KM: Nie mia³ Pan nawet przygody z
samorz¹dem?
GD: Nigdy wczeœniej nie mia³em na-
wet takiego kontaktu z polityk¹. Za-
k³ada³em scenariusz, ¿e wchodz¹c do
ruchu Platformy Obywatelskiej za-
cznê grupowaæ ludzi mi podobnych,
czyli spoza polityki, ze œwiata biznesu.
Wtedy nie zamierza³em wchodziæ do
partii politycznej. Nawet kandyduj¹c
do Sejmu startowa³em z komitetu wy-
borczego wyborców, nie zak³adaj¹c, ¿e
zapiszê siê do partii. Nie zamierza³em
te¿ rezygnowaæ z  prowadzenia firmy.
KM: Czym zajmowa³ siê pan wczeœ-
niej?
GD: Do 1991 roku pracowa³em w
fabryce obrabiarek w D¹browie Gór-
niczej. Przez dwa ostatnie lata studiów
otrzymywa³em z niej stypendium. By-
³o to dla mnie du¿e wyró¿nienie. W
tamtym czasie by³ to jedyny eksporter
nowoczesnych towarów do cywilizo-
wanego œwiata – Europy Zachodniej i
obu Ameryk. Po studiach pracowa³em
tam na wielu stanowiskach. Od orga-
nizatora produkcji, poprzez rewidenta
zak³adowego, koñcz¹c na stanowisku
g³ównego specjalisty. Wtedy podlega-

³o mi 50 osób. Jednak w 1991 r. zde-
cydowa³em, ¿e podejmê w³asn¹ dzia-
³alnoœæ. To by³ ten okres, w którym
popularne by³o has³o: to, co nie jest
zakazane prawem, jest dozwolone –
bie¿cie sprawy w swoje rêce. Tak te¿
zrobi³em zak³adaj¹c firmê „Point”. Za-
czyna³em od assistance, które u nas
nie by³o jeszcze popularne. Podpatrzy-
³em jak to funkcjonuje w Niemczech.
Pamiêtam, ¿e bardzo mi siê to podo-
ba³o, bo by³a to s³u¿ba nios¹ca pomoc,
ratunkowa. Kupi³em w pe³ni wyposa-
¿onego, piêknego mercedesa. Zaraz po
tym, w œlad za mn¹, z fabryki obrabia-
rek wyszed³ mój zastêpca i zacz¹³ mi
pomagaæ. Tak rozpoczyna³em dzia³al-
noœæ. Mo¿e to dziwne, ¿e magister
ekonomii bawi³ siê w takie rzeczy.
Stwierdzi³em, ¿e do rozwoju potrzeb-
ne mi s¹ umowy z firmami, które da-
j¹ oparcie do szerszej dzia³alnoœci.
Zdoby³em kontrakty z Niemcami,
Francuzami, Skandynawami. Kupi³em
kilka specjalistycznych, wysokiej kla-
sy samochodów. Zatrudni³em praco-
wników, a sam zaj¹³em siê przyjmowa-
niem zleceñ i zg³oszeñ. Obs³ugiwaliœ-
my teren „cywilizowanej Europy” i
Polski na wschód siê nie zapuszczaj¹c,
bo nie wydawa³o mi siê to zbyt bez-

pieczne. Rozszerzy³em us³ugi o cztery
parkingi strze¿one, zatrudnia³em 40
osób. Pracowa³o u mnie wielu ludzi
niepe³nosprawnych. Mia³em te¿ zami-
³owanie do nieruchomoœci, dlatego ra-
zem z koleg¹ otworzyliœmy biuro ob-
rotu nieruchomoœciami. Obie firmy
funkcjonowa³y równolegle do 2001
roku. Kiedy zdoby³em mandat pos³a,
wyczyta³em w ustawie o wykonywa-
niu mandatu pos³a i senatora, ¿e nie
mogê byæ przedsiêbiorc¹, który w
swojej dzia³alnoœci bêdzie wykorzysty-
wa³ maj¹tek gminy lub skarbu pañ-
stwa. Stan¹³em przed wyborem – z³o-
¿yæ mandat lub zlikwidowaæ firmy.
Zrobi³em to drugie.
KM: Z biznesu przenieœmy siê znów
do polityki. Mówi³ Pan, ¿e do PO
przekona³a Pana postaæ Andrzeja
Olechowskiego. Tymczasem obecnie
w Platformie jest Grzegorz Dolniak,
a Andrzej Olechowski tworzy coœ no-
wego – Ruch na Rzecz Demokracji.
GD: Od samego pocz¹tku mówi³, ¿e
nie jest zwierzêciem stadnym. Trudno
mu funkcjonowaæ w grupie. Dlatego
nie kandydowa³ do Sejmu w 2001 ro-
ku. Nie dlatego, ¿e ba³ siê pora¿ki bo
mandat mia³ w kieszeni. Nie chcia³
byæ w Parlamencie. To by³o pocz¹t-

kiem jego koñca w PO, która z ruchu
spo³ecznego przekszta³ci³a siê w par-
tiê polityczn¹. �le siê czu³ w organiza-
cji, która próbowa³a mu coœ narzucaæ.
By³ wprawdzie honorowym goœciem
na spotkaniach klubu poselskiego PO,
ale coraz bardziej odczuwa³ dystans,
który zacz¹³ siê wytwarzaæ. W Sejmie
toczy³o siê ¿ycie polityczne, a on po-
zostawa³ poza nim.
KM: Ale pytam o to, jak widzi Pan
przysz³oœæ Andrzeja Olechowskiego
w Ruchu na Rzecz Demokracji, któ-
rego sygnatariuszem s¹ tak¿e Alek-
sander Kwaœniewski czy Wis³awa
Szymborska.
GD: Szkoda Andrzeja Olechowskie-
go. Mam wra¿enie, ¿e jest to próba
liftingu czegoœ, co i tak bêdzie mia³o
star¹ twarz. Aleksander Kwaœniewski
nie bêdzie innym cz³owiekiem. An-
drzej Olechowski wcale mi tam nie
pasuje. Ten projekt nie ma szans na
wykonanie wy³omu w scenie polity-
cznej, ale mo¿e byæ w jakiœ sposób
bolesny dla Platformy Obywatel-
skiej.
KM: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: 
ANDRZEJ WAWRZYNIAK

Polityk nie od dziecka...
Tylko siedem lat przepracował jako „pracownik najemny”. Na początku lat 90. założył firmę, która zajmowała się... pomocą drogową. Jest ma-
gistrem ekonomii, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Choć jeszcze w 2001 roku nie zakładał przynależności do żadnej partii, dziś jest

członkiem Platformy Obywatelskiej. Rozmowa z GRZEGORZEM DOLNIAKIEM.

Historia

ARL S.A. w Sosnowcu utworzona w ra-
mach Kontraktu Regionalnego dla wo-
jewództwa katowickiego, działa od
1997 r. Jest koordynatorem przedsięw-
zięć wpływających na rozwój gospo-
darczy i społeczny Zagłębia Dąbrow-
skiego. Współpracuje z samorządami
Zagłębia, samorządami gospodarczy-
mi, Górnośląską Agencją Przekształ-
ceń Przedsiębiorstw S.A., Górnośląską
Agencją Rozwoju Regionalnego, Pol-
ską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, urzędami pracy, bankami i uczel-
niami wyższymi. 
ARL w czasie swojego istnienia otrzy-
mała wiele wyróżnień. Wśród nich: Pu-
char Prezydenta Miasta Sosnowca za
zasługi na rzecz rozwoju gospodarcze-
go miasta, Złoty Certyfikat i Statuetkę
„Przedsiębiorstwa Fair Play”, nagroda
w I edycji konkursu „Humanitas” za bu-
dowanie pozytywnego wizerunku re-
gionu.



Kurier Miejski: Proszê opowie-
dzieæ o historii TLZD. Jakie by-
³y jego pierwsze za³o¿enia?
Maciej Ornowski: TLZD pow-
sta³o 2 lutego 1907 r. wyodrêb-
niaj¹c siê z Towarzystwa Czêsto-
chowskiego, które ³¹czy³o leka-
rzy z rejonu Czêstochowy i
rozwijaj¹cego siê wtedy Zag³êbia
D¹browskiego. W 1920 r. liczy³o
ok. 40 cz³onków, którzy wymie-
niali siê doœwiadczeniami, orga-
nizuj¹c wyst¹pienia naukowe,
zwi¹zane z najnowszymi osi¹g-
niêciami medycyny w ówczes-
nym czasie. Lekarze zajmowali
siê problemami higieny warun-
ków pracy i chorób zawodo-
wych, gruŸlic¹ i pylic¹ p³uc. W

du¿ej mierze zapocz¹tkowali
obecn¹ medycynê pracy. Wystê-
powali o poprawê warunków sa-
nitarnych w mieœcie oraz warun-
ków pracy w ówczesnych zak³a-
dach. 
KM: Towarzystwo dzia³a³o nie
tylko naukowo, ale te¿ spo³e-
cznie.
MO: Tak. To TLZD walczy³o o
do¿ywianie najm³odszych, orga-
nizuj¹c akcjê „Szklanka Mleka”
dla ka¿dego dziecka w szkole. Po
okresie okupacji ówczesny pre-
zes, póŸniejszy profesor Akade-
mii Medycznej, Marian Trawiñ-
ski, by³ pomys³odawc¹ dy¿urów
pogotowia ratunkowego na tere-
nie naszego miasta. Lekarze spo-

³ecznie jeŸdzili wtedy bryczk¹ do
osób potrzebuj¹cych pomocy. W
okresie stanu wojennego wielu
sosnowieckich lekarzy organizo-
wa³o pomoc dla szpitali, wspó³-
pracuj¹c z instytucjami charyta-
tywnymi z ca³ego œwiata. Orga-
nizuj¹c zaopatrzenie w leki i
œrodki opatrunkowe. Kilku
cz³onków sosnowieckiego ko³a
otrzyma³o najwy¿sze odznacze-
nie PTL – Medal Gloria Medici-
nae. Wœród nich: Wies³aw Mil-
ler, Emilian Kocot, Gra¿yna
Rzepecka, Jan Ornowski.
KM: Co zmieni³o siê, gdy
TLZD zosta³o w po³owie XX w.
w³¹czone w sk³ad Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego?

MO: TLZD staje siê sosnowiec-
kim Ko³em PTL. Lekarze nadal
organizuj¹ zebrania naukowe,
uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym naszego miasta. To
nie zmieni³o siê do dziœ. Przynaj-
mniej dziesiêæ razy w roku spo-
tykamy siê na zebraniach nauko-
wych, które odbywaj¹ siê w
WSS nr 5 przy ul. 3 Maja.
KM: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a: 
MAGDALENA PUDO 

Uroczystoœci obchodów 100-le-
cia TLZD odbêd¹ siê 2 czerwca
w sosnowieckiej Katedrze i w
Teatrze Zag³êbia w Sosnowcu.
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W
czwartek 19
kwietnia od-
by³a siê 11. se-
sja Rady Miej-
skiej. Jej naj-

wa¿niejszym punktem by³a ocena
realizacji bud¿etu za poprzedni
rok oraz udzielenie absolutorium
dla prezydenta Kazimierza Gór-
skiego. „Za’’ opowiedzia³y siê
wszystkie kluby radnych, za wy-
j¹tkiem klubu radnych Prawa i
Sprawiedliwoœci, którzy wstrzy-
mali siê od g³osu. 

A¿ 20 z 24 g³osuj¹cych ra-
dnych by³o za przyjêciem abso-
lutorium, 4 wstrzyma³o siê od
g³osu, ¿aden radny nie by³ prze-
ciwko. Tak¿e pozytywn¹ opiniê
na temat sprawozdania wyda³a
Regionalna Izba Obrachunkowa
oraz Komisja Rewizyjna RM.
Uzyskanie absolutorium ozna-
cza, ¿e Rada Miejska wyrazi³a
pozytywn¹ ocenê wykonania bu-
d¿etu przez prezydenta miasta.

Podsumowana 
kadencja 
– Wykonanie ubieg³orocznego
bud¿etu jest przy okazji podsu-
mowaniem ca³ej kadencji. Zaczy-
naliœmy od bardzo ma³ego bud¿e-
tu, z wieloma k³opotami, i wyj¹t-
kowo ciê¿k¹ sytuacj¹, g³ownie
spowodowan¹ zamkniêciem za-
k³adów przemys³owych na tere-
nie miasta. Z roku na rok bud¿et
jest coraz wiêkszy. Miêdzy inny-
mi dziêki decyzjom podejmowa-
nym przez kierownictwo urzêdu,
jak i Radê Miejsk¹. Odwa¿ne de-
cyzje przek³adaj¹ siê na inwesty-

cje w Sosnowcu, a te na nowe
miejsca pracy – podkreœla³ Kazi-
mierz Górski podczas sesji. 

Replikowa³ Krzysztof Ha³a-
dus, reprezentuj¹cy klub ra-
dnych PiS. – Ten bud¿et to tak-
¿e konkretne sprawy, a te nie za-
wsze uda³o siê realizowaæ –
podkreœla³ radny. 

– Nikt nie jest nieomylny,
nikt nie ma wy³¹cznoœci na racje.
Dlatego cieszê siê, ¿e jest te¿
krytyka. Nie ma idealnych bu-
d¿etów i idealnych wykonañ pla-
nu, ale wyraŸnie widaæ, ¿e tem-
po rozwoju jest coraz wiêksze –
odpowiada³ prezydent Górski. 

Ostatecznie za przyjêciem
bud¿etu i udzieleniem absoluto-

rium opowiedzia³y siê kluby ra-
dnych: Platformy Obywatelskiej
RP, „Ponadpartyjnej Inicjatywy
Rozwoju Sosnowca” oraz Lewi-
cy i Demokratów. 

Absolutorium to nie jedyny
temat ostatniej sesji. 

Radni wys³uchali informacji
nt. realizacji zadañ inwestycyj-
nych wspó³finansowanych ze
œrodków unijnych, a tak¿e spra-
wozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdzia³ania Nar-
komanii. 

Wœród wielu uchwa³ przy-
jêtych podczas sesji znalaz³a
siê te¿ – uchwa³a nadaj¹ca ty-

tu³ Honorowego Obywatela
Miasta Sosnowca Biskupowi
ordynariuszowi diecezji sosno-
wieckiej ksiêdzu Adamowi
Œmigielskiemu. Przypomnij-
my, ¿e w tym roku diecezja
obchodzi jubileusz 15-lecia
istnienia.

Przyjêcie uchwa³y sta³o siê
jednoczeœnie okazj¹ do wyst¹-
pienia Karola Winiarskiego,
który domaga siê, by z grona ho-
norowych obywateli Sosnowca
znikn¹³ Micha³ Rola-¯ymierski.
O dalszych losach tego postula-
tu poinformujemy w kolejnym
numerze KM. 

JAROSŁAW ADAMSKI

Radni przyjęli sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu za rok 2006 podczas 11. sesji RM

Absolutorium dla prezydenta

Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski podkreślał wagę prorozwojowego budżetu na kolejny rok. 
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Wramach inicjatywy Biu-
ra Poselskiego Witolda

Klepacza 18 kwietnia br. od-
by³o siê spotkanie z prezesami
zag³êbiowskich spó³dzielni
mieszkaniowych. Tematem
rozmowy by³y zmiany w usta-
wie o spó³dzielczoœci mieszka-
niowej. Nowa ustawa ma
wejœæ w ¿ycie pod koniec ma-
ja 2007 r. Jednak wiele osób i
stowarzyszeñ zg³asza do niej
zastrze¿enia. 

– Ustawa zmierza do roz-
bicia spó³dzielni mieszkanio-
wych, a system przedstawi-
cielski d¹¿y do upad³oœci eko-
nomicznej. Dlatego siê
sprzeciwiamy. Jej zapisy wy-
wo³aj¹  dotkliwe skutki dla
bud¿etu gminy i doprowadz¹

do degradacji bezpieczeñ-
stwa. Mog¹ te¿ doprowadziæ
do upad³oœci spó³dzielczoœci
– mówi Józef Dryga³a, pre-
zes spó³dzielni mieszkaniowej
w D¹browie Górniczej.

Nienajlepsze opinie o no-
wej ustawie mieli równie¿ inni
przedstawiciele spó³dzielni:
m.in. Stefan Markowski re-
prezentuj¹cy SM w Zawier-
ciu. Spó³dzielcy jednog³oœnie
wystosowali proœbê o wyd³u-
¿enie okresu wprowadzenia w
¿ycie ustawy tak, aby mo¿na
by³o j¹ zaskar¿yæ. Co na to sa-
mi mieszkañcy spó³dzielni? Je-
dni uwa¿aj¹, ¿e ustawa jest po-
trzebna, inni obawiaj¹ siê, ¿e
skutki finansowe zostan¹ prze-
rzucone na ich barki. (mn) 

Rozmawiali o spółdzielniach

Kurier Miejski: Po raz pierwszy zo-
sta³ Pan wybrany trenerem roku w
Sosnowcu. Po takim sukcesie mo-
tywacji do dalszej pracy szkolenio-
wej na pewno nie zabraknie.
Krzysztof W¹tor: Oj, na pewno nie
zabraknie. Nie ukrywam, ¿e bardzo
siê cieszê z tego wyró¿nienia. W
pierwszej kolejnoœci muszê podziê-
kowaæ swoim podopiecznym, bo
gdyby nie ich sukcesy ta nagroda nie
trafi³aby w moje rêce.
KM: Ale gdyby nie trenerskie do-
œwiadczenie i wiedza przekazywa-
na m³odym adeptom szermierki to
tych osi¹gniêæ pewnie by nie by³o.
Talent to jedno, ale praca pod
okiem doœwiadczonego trenera to
druga strona sukcesu.
KW: Jasne, ¿e tak. Sam talent nie
wystarczy. Przede wszystkim praca,
praca i jeszcze raz praca. Bez tego
do niczego siê nie dojdzie. Na szczê-
œcie naszych zawodników do robo-
ty nie trzeba goniæ.
KM: Pracuje Pan g³ównie z dziew-
czêtami. Wszyscy mówi¹, ¿e z ko-
bietami pracuje siê trudniej. Pan
te¿ tak uwa¿a?
KW: Czy trudniej? Na pewno ina-
czej. Trzeba mieæ do nich specjalne
podejœcie, ale mam w domu ¿onê i
córkê, któr¹ zreszt¹ trenujê, wiêc
wiem jak z nimi rozmawiaæ. Na ra-
zie trenujê dziewczêta, ale mo¿e kie-
dyœ bêdê pracowa³ z mê¿czyznami.

KM: Marta W¹tor, Lidia So³tys, te-
raz Marta Puda, a w kolejce usta-
wiaj¹ siê kolejne talenty do oszlifo-
wania. O kobiece sukcesy szabli-
stek MOSiR-u nie mamy siê na
razie co martwiæ?
KW: Marta i Lidka od kilku sezo-
nów nale¿¹ do œcis³ej czo³ówki w
kraju. Mimo m³odego wieku maj¹
ju¿ na koncie kilka du¿ych sukce-
sów. Niedawno eksplodowa³ ta-
lent Marty Pudy. To 16-letnia
dziewczyna, która zdoby³a br¹z in-
dywidualnie i z³oto w dru¿ynie
podczas mistrzostw Europy kade-
tek. A jest jeszcze Katarzyna
Szczypiñska, Ma³gorzata Groniec-
ka.Talentów nie brakuje. I na pe-
wno bêdziemy mieli z nich jeszcze
sporo pociechy.
KM: Przez wiele lat by³ Pan szab-
list¹, po zakoñczeniu kariery zaj¹³
siê szkoleniem. Szermierka siê je-
szcze Panu nie znudzi³a?
KW: Nie znudzi³a i nie znudzi. Po-
kocha³em ten sport i choæby nie
wiem co siê dzia³o, bêdê z szabl¹ na
dobre i z³e. Cieszê siê tak¿e, ¿e za-
razi³em szermierk¹ córkê, bo to
piêkny i szlachetny sport.
KM: ¯yczê wiêc kolejnych sukce-
sów podopiecznych i aby mi³oœæ do
szermierki nigdy nie wygas³a. 
KM: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³: 
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Z szablą na dobre i złe

Rozmowa z KRZYSZTOFEM WĄTOREM, laureatem
Nagrody Miasta Sosnowca dla najlepszego trenera

2006 roku.

Kurier MiejskiP R O S T O  Z  U R Z Ę D U

Œwiêto lekarzy
Jubileusz 100-lecia istnienia obchodzi w tym roku, liczące ponad 300 członków, Towarzystwo
Lekarskie Zagłębia Dąbrowskiego, w skład którego wchodzą koła Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego z Sosnowca, Czeladzi, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Zawiercia. O jego historii i
działalności opowiada w rozmowie z „Kurierem Miejskim”, dr n. med. MMaacciieejj  OOrrnnoowwsskkii, ordy-
nator oddziału ginekologiczno-położniczego WSS nr 5 przy ul. 3 Maja, przewodniczący Komi-
sji Zdrowia RM oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia TLZD.
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W
prawdzie
minê³y ju¿
czasy, kiedy
w ka¿dej
szkole dzia-

³a³a dru¿yna harcerska a w wie-
lu by³y specjalnie stworzone
harcówki, natomiast obozy har-
cerskie stanowi³y jedn¹ z naj-
popularniejszych form wypo-
czynku. Jednak ruch harcerski
wci¹¿ istnieje i ma swoje grono
zwolenników. Jednym z przy-
k³adów tej prawdy jest Stowa-
rzyszenie Ruchu Harcerskiego
Czuwaj, które od czterech lat
skupia by³ych instruktorów
harcerstwa, dzia³aj¹cych na
rzecz  m³odszych kolegów. Jak
informuje harcmistrz Janusz
WoŸniak, przewodnicz¹cy Sto-
warzyszenia, jego cele to m.in.
gromadzenie dokumentacji hi-
storii ruchu,  pomoc  organiza-
cjom harcerskim w zbieraniu
pieniêdzy na dofinansowanie
wakacji dla dzieci z ubogich ro-

dzin oraz kultywowanie trady-
cji. A do niej w³aœnie nale¿y
piosenka harcerska, która za-
wsze towarzyszy³a rajdom, og-
niskom i obozom. To m.in. ta
piosenka wychowa³a wiele po-
koleñ  m³odzie¿y.

Dlatego zrodzi³a siê idea or-
ganizowania co jakiœ czas  spot-
kañ  by³ych i obecnych dzia³aczy
harcerstwa oraz  mi³oœników ru-
chu  w celu wspólnego œpiewa-
nia. Pierwsze z takich spotkañ
odby³o siê w kwietniu w Teatrze
Zag³êbia w Sosnowcu. Organiza-
cj¹ imprezy zaj¹³ siê sosnowiecki
kr¹g  SRH Czuwaj. Wœród œpie-
waj¹cych byli m.in. Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca,
Ryszard Mach, starosta zawier-
ciañski, Janusz WoŸniak, dyrek-
tor Oddzia³u ZUS-u w Sosnow-
cu, Jan Szot, prezes ARL. 

Sala teatru by³a wype³niona
po brzegi – stawi³o siê kilkaset
osób. Wspólne œpiewanie rozpo-
czê³a piosenka „Na powitanie

wszyscy razem”. W programie
znalaz³y siê m.in. „Dalej weso³o”,
„Niebieskie oczy”, „Harcerska
dola”, „Krajka”, „Obozowe tan-
go” i oczywiœcie „P³onie ognis-
ko”. Ton nadawa³y: Harcerski
Zespó³ Muzyczny S³oneczni z
Pa³acu M³odzie¿y w Katowicach
i Zespó³ Artystyczny Stowarzy-
szenia Czuwaj z Zawiercia. Byli
te¿ soliœci: Jacek Filus, dzienni-
karz Radia Katowice, Leopold
Stawarz, artysta Teatru Rozryw-
ki w  Chorzowie oraz Anita Ma-
szczyk, solistka Gliwickiego Tea-
tru Muzycznego. Jednak granica
miêdzy scen¹ a widowni¹ bardzo
szybko zatar³a  siê – œpiewali
wszyscy, niektórym nawet  ³ezka
w oku siê zakrêci³a. Wszak dla
wiêkszoœci uczestników imprezy
piosenka harcerska wywo³uje
wspomnienie najpiêkniejszych
lat w ¿yciu cz³owieka. Nieprzy-
padkowo wiêc spotkanie odby³o
siê pod has³em „Wyœpiewajmy
nasz¹ m³odoœæ”. (J.B)                  

I szumi¹ knieje...
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Jak temperatura powietrza
wp³ywa na wysokoœæ wie¿y
Eiffla? Jaka jest powie-

rzchnia damskich szpilek pod na-
ciskiem kobiety wa¿¹cej 50 kg? Z
tymi i innymi pytaniami musieli
zmierzyæ siê w kwietniu ucze-
stnicy XI Konkursu Wiedzy Te-
chnicznej, który zorganizowa³
Wydzia³ Informatyki i Nauki o
Materia³ach UŒ w Sosnowcu.
Najlepszy okaza³ siê Wojciech
Ka³u¿a z IV L O im. St. Staszica
w Sosnowcu (ZSO nr 15).

Do uczelnianego etapu konkur-
su zakwalifikowa³o siê 117
uczniów z 30 szkó³ województwa
œl¹skiego (Sosnowca, D¹browy
Górniczej, Czêstochowy, Bêdzina,
Siemianowic Œl¹skich, Czeladzi,
Katowic), którzy przebrnêli przez
eliminacje szkolne. Najliczniejsz¹
grupê osób wystawi³y sosnowiec-
kie i d¹browskie szko³y ponadgim-
nazjalne.

Uczestnicy musieli siê wykazaæ
nie tylko ogromn¹ wiedz¹, ale te¿
umiejêtnoœci¹ dostrzegania i anali-
zowania zjawisk. Nie³atwe pytania
konkursowe obejmowa³y zagadnie-
nia z  matematyki, fizyki, informa-
tyki i przedmiotów ogólnotechni-
cznych. Ich autorami byli nauczy-
ciele akademiccy wydzia³u
Informatyki i Nauki o Materia³ach
pod kierunkiem prof. dra hab. Ja-
na Ilczuka.

Dobrze policzyć

Uczniowie mogli zdobyæ maksy-
malnie 63 punkty. Musieli odpo-
wiedzieæ na 40 obowi¹zkowych

pytañ i 10 z 20 fakultatywnych,
które wybierali sami. 

– Pytania sprawia³y trudnoœci,
szczególnie te z fizyki i techniki. By
rozwi¹zaæ polecenie, nie wystar-
czy³o tylko policzyæ. Wiele z nich
zwi¹zanych by³o z tym, co nas ota-
cza. Przewa¿a³y pytania prakty-
czne, na logikê i przestrzenne,
zwi¹zane np. z rozszerzalnoœci¹
temperaturow¹ cia³ – mówi 18-let-
nia Agnieszka Kucaba z V LO im.
Kanclerza Jana Zamoyskiego w
D¹browie Górniczej.

Więcej mężczyzn niż ko-
biet
Komisja konkursowa przyzna³a 14
nagród g³ównych oraz 8 dodatko-
wych dla uczniów szkó³ uczestni-
cz¹cych w konkursie pierwszy raz
(I LO im. W. £ukasiñskiego w
D¹browie Górniczej i ZST im. B.
Prusa w Czêstochowie) i 3 dodat-
kowe wyró¿nienia tylko dla dziew-
cz¹t (Ma³gorzaty Krzciuk i Karo-
liny Cieœliñskiej z III LO im. B.
Prusa w Sosnowcu i Beaty Skraba-
lak z I LO im. M. Kopernika w Bê-
dzinie), które zdoby³y najwiêcej
punktów, ale by³y poza pul¹ finali-
stów. W sumie na 117 uczestni-
ków, kobiet by³o zaledwie osiem. 

Ka¿dy uczeñ dosta³ s³ownik an-
gielsko-polski w wersji elektroni-
cznej. Zwyciêzcy i finaliœci otrzy-
mali pami¹tkowe dyplomy i cenne
nagrody w postaci sprzêtu kompu-
terowego.

Od kilku lat konkurs jest objê-
ty patronatem rektora UŒ – prof.
dra hab. Janusza Janeczka oraz

prezydentów Sosnowca i D¹browy
Górniczej – Kazimierza Górskie-
go i Zbigniewa Podrazy. Do sym-
patyków konkursu nale¿¹ Adam
Lazara, starosta powiatu bêdziñ-
skiego oraz Pawe³ Bilangowski ze
szko³y jêzykowej PROFI LIN-
GUA.

Lista laureatów XI 
Konkursu Wiedzy 
Technicznej:

I miejsce: Wojciech Ka³u¿a (51
pkt) z ZSO nr 15, IV LO im. St.
Staszica w Sosnowcu;
II miejsce: Rados³aw Michalak
(42 pkt) z I LO im. L. Kruczkow-
skiego w Tychach;
III miejsce: Micha³ Adamczyk (41
pkt) z II LO im. Emilii Plater w
Sosnowcu.
Finaliœci: Piotr Idzik (II LO im. E.
Plater w Sosnowcu); Agnieszka
Jaskólska,  £ukasz Jêda, Mi³osz
Bro¿ek (ZSO nr 15, IV LO im. St.
Staszica w Sosnowcu), £ukasz
Olejnik (II LO im. St. ̄ eromskie-
go w D¹browie Górniczej), Karol
Kurcok (I LO im. J. Kruczkow-
skiego w Tychach), Rafa³ Findziñ-
ski, Krzysztof Zobek (Zespó³
Szkó³ Technicznych w D¹browie
Górniczej), Grzegorz Nowicki
(Zespó³ Szkó³ Elektronicznych i
Informatycznych w Sosnowcu),
Pawe³ Bieroñski (ZSO nr 2, VI
LO im. J. Korczaka w Sosnowcu),
Maciej D³ugosz (II LO im. St.
Wyspiañskiego w Bêdzinie).

MAGDALENA PUDO

Jedenasty finał Konkursu Wiedzy Technicznej wygrał uczeń „Staszica” 

Technicznie rzecz ujmuj¹c

Chevrolet kocha dzieci,
pod takim has³em 24

kwietnia w salonie Chevrole-
ta na Œroduli ruszy³a akcja
charytatywna, dziêki której
sfinansowane zostan¹ zajêcia
na basenie dla podopiecznych
Zespo³u Opiekuñczo-Wycho-
wawczego nr 2 w Sosnowcu.
Firma zaprosi³a do siebie dzie-
ciaki, które lepi³y z plasteliny
samochody marzeñ. Mie-
szkañcy chc¹c wesprzeæ akcjê
mog¹ je kupiæ w salonie.

Zgrabne i kolorowe samo-
chody, wykonane przez podo-
piecznych domu dziecka, cze-
kaj¹ na swoich w³aœcicieli. 

– Modele mo¿na kupiæ ju¿
za 20 z³. Z zebranych w ten
sposób cegie³ek zakupimy
dzieciakom bilety na basen –
mówi Anna Gra³ek, specjali-
sta ds. marketingu w firmie.
Mowa tu nie o jednorazo-
wych wejœciówkach, ale ro-
cznych karnetach dla 40 osób. 

– Dla dzieci z wadami po-
stawy i innymi schorzeniami
ruch w wodzie jest wskaza-
ny. Zajêcia na p³ywalni nie
tylko sprawi¹ im wiele rado-
œci, ale te¿ wp³yn¹ na ich sa-
mopoczucie i zdrowie. Ma-
luchy przestan¹ siê baæ wo-
dy i naucz¹ p³ywaæ – mówi
Izabella Madeyska, kiero-
wnik ZOW nr 2.

Akcja potrwa do lipca. 
– Mamy nadziejê, ¿e uda nam
siê sprzedaæ jak najwiêcej za-
bawek. Ka¿da pomoc przys³u-
¿y siê prawid³owemu rozwo-
jowi dzieciaków i ich integra-
cji w grupie podczas zajêæ na
p³ywalni – dodaje pani Ania.

Szczęśliwa siódemka

Na pocz¹tek salon Chevroleta
przy ul. Zuzanny odwiedzi³o
tylko siedmioro dzieci. Pozo-
sta³e s¹ na kuracji. Otrzymali
plastelinê, z której mieli ule-
piæ pojazdy przysz³oœci. Za-

nim jednak przyst¹pili do pra-
cy, poogl¹dali nowe modele
aut, a nawet odbyli nimi prze-
ja¿d¿ki.

–  Ch³opców interesowa³a
budowa samochodu. Dziew-
czynki z kolei siedz¹c w sa-
mochodzie, opowiada³y o
wycieczkach nad morze. Byli
bardzo radoœni, otwarci i
chêtni do rozmów. Poznaliœ-
my ich zainteresowania, pasje
i plany na przysz³oœæ. Bardzo
nam by³o mi³o, ¿e mówili do
nas: ciociu, wujku. Ich wizy-
ta by³a dla nich i dla nas du-
¿ym prze¿yciem – mówi pani
Anna. 

– Byli naprawdê w siód-
mym niebie, bo nikt ich
nie ogranicza³. Mieli byæ
ostro¿ni, ale mogli wszy-
stkiego dotkn¹æ, wszystko
obejrzeæ. Pytaj¹ mnie, czy
znów bêd¹ mogli pojechaæ
do salonu – koñczy pani
Izabella. (MP) 

Warto je wspierać

Kurier Miejski C Z Y M  Ż Y J Ą  M I E S Z K A Ń C Y

reklama

RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE 
OD ZADOWOLONYCH  KLIENTÓW, 15-LETNI STA¯ PRACY W TURYSTYCE, 

MO¯LIWOŒÆ ZAP£ATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.

41-200 Sosnowiec, ul.  Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: butmiki@interia.pl

rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytu³u œwiadczonych us³ug turystycznych nr 1505/WA/35/2006

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

- zielone i zdrowe szko³y
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków

- wycieczki dla zak³adów pracy
- us³ugi przewozowe
- us³ugi przewodnickie i pilota¿owe
- imprezy okolicznoœciowe
- obozy sportowe

Oferujemy:
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Ka¿da pracuj¹ca zawodowo
kobieta na cztery lata

przed osi¹gniêciem ustawowe-
go wieku emerytalnego, czyli
60 lat, znajduje siê w tzw.
okresie ochronnym, czyli nie
mo¿e dostaæ wypowiedzenia z
pracy nie z w³asnej winy. To sa-
mo kodeks pracy zapewnia
mê¿czyznom, z  tym ¿e  w ich
przypadku  ustawowy wiek
emerytalny wynosi 65 lat. 

Co jednak maj¹  zrobiæ oso-
by w wieku "ochronnym", któ-
re straci³y zatrudnienie, ponie-
wa¿ ich zak³ad pracy zosta³
zlikwidowany, objêty restruk-
turyzacj¹ lub zwolnieniami
grupowymi, b¹dŸ og³osi³ upad-
³oœæ? Wiadomo bowiem, ¿e
przed szeœædziesi¹tk¹ o znale-
zienie nowej pracy  jest bardzo
trudno. Pozostaje urz¹d pracy
- ale z czego ¿yæ po utracie
prawa do zasi³ku? Otó¿ jeœli siê
spe³nia - poza wiekiem - okreœ-
lone warunki - mo¿na postaraæ
siê o œwiadczenie przedemery-
talne. Jest ono po to, aby za-
bezpieczyæ podstawowe œrodki
do ¿ycia osobom, które po
utracie pracy nie mog¹ znaleŸæ
nowej, ale s¹ za m³ode na eme-
ryturê. 

Podstawowe warunki uzys-
kania œwiadczenia emerytalne-
go to dla kobiety ukoñczenie

56 lat ¿ycia i udokumentowa-
nie 20 lat pracy, albo ukoñcze-
nie 55 lat ¿ycia  i udokumen-
towanie 30 lat pracy. W przy-
padku pañ, które
przepracowa³y w sumie 35 lat,
wiek nie ma znaczenia. Warun-
ki te nale¿y spe³niæ do dnia
rozwi¹zania stosunku pracy.
Wymaga siê, aby osoba ubiega-
j¹ca siê o œwiadczenie przede-
merytalne przepracowa³a w
danej firmie co najmniej pó³
roku, a generalnie rzecz ujmu-
j¹c, przyczyna rozwi¹zania sto-
sunku pracy musi le¿eæ po
stronie pracodawcy.

W przypadku mê¿czyzn  -
œwiadczenie przedemerytalne
przys³uguje osobom, które
ukoñczy³y 61 lat i maj¹ 25-let-
ni sta¿ pracy lub 60 lat i prze-
pracowa³y 35 lat. Bez wzglêdu
na wiek mê¿czyzna mo¿e
otrzymaæ œwiadczenie, je¿eli
przepracowa³ co najmniej 40
lat. Podobnie jak w przypadku
kobiet wymaga siê odpowie-
dnio d³ugiego sta¿u i zwalnia-
j¹cego z pracy pracodawcy i
aby stosunek pracy by³ rozwi¹-
zany z przyczyn dotycz¹cych
zak³adu pracy. Œwiadczenie
przedemerytalne mo¿e otrzy-
maæ tak¿e przedsiêbiorca po
og³oszeniu upad³oœci firmy.
Podstawowe wymogi to oczy-

wiœcie wiek i sta¿ pracy. Dla
kobiet jest to 56 lat ¿ycia i 20
lat sta¿u ubezpieczeniowego, a
dla mê¿czyz - 61 lat ¿ycia i 25
lat sta¿u. Bardzo istotny jest
te¿ brak zaleg³oœci w op³acaniu
sk³adek.

Œwiadczenia przedemery-
talne mog¹ otrzymaæ tak¿e
osoby, które utraci³y prawo do
renty pobieranej nieprzerwa-
nie przez co najmniej 5 lat i
maj¹ odpowiedni wiek i sta¿
pracy (taki, jak w przypadku
przedsiêbiorców).

Osoba staraj¹ca siê o
œwiadczenie przedemerytal-
ne powinna z³o¿yæ odpowie-
dni wniosek w  ZUS-ie (w³a-
œciwym ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania) do³¹czaj¹c
zaœwiadczenie z urzêdu pra-
cy o pobieraniu przez co naj-
mniej 6 miesiêcy zasi³ku dla
bezrobotnych i stwierdzaj¹-
ce, ¿e  bezrobotny nie odmó-
wi³ bez istotnej przyczyny
przyjêcia przedstawionych
mu propozycji pracy i nadal
jest zarejestrowany jako bez-
robotny. Ponadto nale¿y do-
³¹czyæ wszystkie dokumenty
potwierdzaj¹ce sta¿ pracy i
przyczynê rozwi¹zania umo-
wy, a w przypadku przedsiê-
biorców:  postanowienie s¹-
du o upad³oœci firmy. 

Wniosek o œwiadczenie na-
le¿y z³o¿yæ w ci¹gu 30 dni od
wydania przez PUP wymaga-
nego zaœwiadczenia.

W przypadku, gdy w okre-
sie poprzedzaj¹cym z³o¿enie
wniosku by³a wykonywana
praca (nawet w ramach prac
interwencyjnych) i zosta³a za-
koñczona ju¿  po up³ywie 6
miesiêcy, to wniosek musi byæ
z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od za-
koñczenia tej pracy i nie ma
¿adnej mo¿liwoœci przed³u¿e-
nia tego terminu. 

Warto pamiêtaæ, ¿e œwiad-
czenie przedemerytalne jest
wyp³acane tylko do momentu
osi¹gniêcia wieku emerytalne-
go, czyli w przypadku kobiet
do ukoñczenia 60 lat, a  w
przypadku mê¿czyzn - 65. PóŸ-
niej nale¿y z³o¿yæ wniosek w
ZUS-ie o emeryturê. 

JOANNA BINIECKA

Z czego ¿yæ po utracie pracy?
Zakupy w hipermarketach

wesz³y nam ju¿ w krew. W
Fashion House sosnowiczanie
kupuj¹ coraz czêœciej. Popular-
noœæ sosnowieckiego outletu,
czyli sklepu z wyprzeda¿ami (ce-
ny s¹ tu ni¿sze o kilkadziesi¹t
procent od cen w przeciêtnym
sklepie z markow¹ odzie¿¹) stale
roœnie. Przyci¹ga tak¿e coœ inne-
go. Specyficzna architektura.
Outlet w Sosnowcu przypomina
XIX- wieczn¹ wiktoriañsk¹ uli-
czkê z elementami architektury
kolejowej. Stylowy zegar przed
wejœciem, latarnie w pasa¿u i
drewniane witryny sklepowe po-
woduj¹, ¿e zakupy robi siê w bar-
dzo przyjemnej atmosferze. Nie-
d³ugo atrakcji przybêdzie. 

– Zdecydowaliœmy siê zna-
cznie powiêkszyæ powierzchniê
sklepu i liczbê sklepów – mówi
Marta Stach z sosnowieckiego
Fashion House Outlet Centre. 

To najwiêksze w Po³udniowej
Polsce centrum outletowe ot-
warto trzy lata temu. 

W ci¹gu tego czasu odwie-
dzi³o je ponad cztery miliony
klientów. Tak du¿e zaintereso-
wanie z ich strony sk³oni³o w³a-
œciciela do zrealizowania planów
rozbudowy. Dotychczasowa po-
wierzchnia centrum – ponad 10
tys. metrów kw., zwiêkszy siê o
oko³o 40 proc. Pierwszy etap

rozbudowy sklepu ma siê zakoñ-
czyæ w listopadzie. Ale to nie
wszystko. 

– W dalszych planach jest ju¿
kolejna rozbudowa centrum, w
wyniku której w sosnowieckim
Fashion na powierzchni 23 ty-
siêcy metrów kwadratowych
znajdzie siê ³¹cznie oko³o 100
markowych sklepów – mówi
Marta Stach. Plany powiêksze-
nia centrum s¹ dowodem na to,
¿e sosnowiczanie i mieszkañcy
pobliskich miejscowoœci przeko-
nali siê do „wielkich marek w
ma³ej cenie”. Na dzieñ dzisiejszy
w sosnowieckim centrum mie-
œci siê 40 butików. Do³¹cz¹ do
nich m.in.: Exe Jeans, Cross
Jeans i Rapper, które wzbogac¹
ofertê dla mi³oœników stylu
m³odzie¿owego. Panie bêd¹
mog³y robiæ zakupy w nowym
sklepie marki Gapa Fashion.
Otwarcie butiku zapowiedzia³
równie¿ Ochnik, producent
odzie¿y skórzanej. Te zmiany to
tak¿e dobra wiadomoœæ dla szu-
kaj¹cych pracy. 

– Rozbudowa oznacza tak¿e
wzrost zatrudnienia. Obecnie w
Outlet pracuje ponad 250 osób,
docelowo w sosnowieckim cen-
trum znajdzie pracê blisko 800
osób – dodaje Stach. Inwestycja
kosztowaæ bêdzie oko³o 40 mi-
lionów z³otych. (MN)

Outlet coraz większy

reklama

Lp. Adres lokalu                     ADM Pow. u¿yt. w m2 Wyposa¿enie lokalu UWAGI
1 Bratków 1 1 21,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc - wspólne Lokal usytuowany  na parterze w budynku przeznaczonym w ca³oœci  na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Wejœcie do lokalu z korytarza. 

Korytarz wspólny z pozosta³ymi u¿ytkownikami budynku. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 
2 Bêdziñska 41 I piêtro 2 273,88 Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, Pomieszczenia  usytuowane w budynku  przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ edukacyjn¹. 

II piêtro 297,21 wc -wspólne usytuowane na I piêtrze Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku tj. ci¹gów komunikacyjnych i sanitariatów.  
3 Ciep³a 8 budynek 

prywatny  
w administracji MZZL 2 22,00 Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty. 

4 Grottgera 8 2 12,47 Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania,  wodno-kanalizacyjna, cwg  Lokal usytuowany  na parterze w klatce schodowej  Dotychczasowy najemca przeka¿e klucze do lokalu  w ci¹gu 2 tygodni od daty wynajmu. 
5 Grottgera 11 2 22,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i cwg Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty.
6 Grottgera 12 2 20,50 Instalacja elektryczna,  c.o.  Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty.
7 Grottgera 18 2 10,20 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,  c.o., cwg Lokal usytuowany  na parterze w klatce schodowej. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
8 Lwowska 19 b 2 570,47 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc, c.o. - gazowe Pomieszczenia usytuowane w budynku dwukondygnacyjnym. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
9 Ma³achowskiego 14 c 3 63,66 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
10 Ko³³¹taja 9 4 24,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 
11 Czysta 9 budynek 

prywatny Pomieszczenia  usytuowane w budynku  frontowym i oficynie.
w administracji MZZL 4 166,78 Instalacja elektryczna,  wodno-kanalizacyjna, wc Przysz³y Najemca zobowi¹zany bêdzie do zwrotu kosztów wymiany instalacji elektrycznej oraz do za³o¿enia  licznika energii elektrycznej.

12 Dobrzañ-skiego 99 5 parter: - pok. nr 14 niski parter:  - pok. nr 1 - 17,43 pok. nr 2 - 12,59 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. wc - wspólne Lokale usytuowane w budynku  przeznaczonym w 
pok. nr 3 -13,69 ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku.

13 Dobrzañskiego  124  Instalacja elektryczna, wc wspólne  z innymi u¿ytkownikami budynku, Lokale usytuowane na I piêtrze  w budynku  przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ medyczn¹ - przychodnia "Klimontów". 
I piêtro 5 12,06  11,50 18,50 c.o. - kot³ownia lokalna Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnych tj. korytarzy i wc.

14 Dobrzañskiego 142 5 oko³o 610 Instalacja  wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do remontu. Wspólne wc Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ wspólnego u¿ytku.
15 Reymonta 25

budynek prywatny 
w administra-cji MZZL 6 25,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna. wc wspólne na klatce schodowej Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

16 Wspólna 12
budynek prywatny Lokal usytuowany na III piêtrze  w budynku frontowym. Istnieje mo¿liwoœæ doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
w administracji MZZL 9 41,60 Instalacja elektryczna, wc na strychu Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty

17 Modrzejo-wska 32 a Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku  przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 
"Forum"  9 106,00 Instalacja  elektryczna wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania , klimatyzacja  wc Minimalna stawka za m2 wynosi 40 z³ netto.

18 Modrzejo-wska 32 a
"Forum"                          9 142,50 - Taras usytuowany na  II piêtrze. Stawka nie mniejsza ni¿ 3 z³ /m2. 

19 Orl¹t Lwowskich 17 
budynek prywatny 
w administracji MZZL 8 31,10 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Dotychczasowy najemca przeka¿e klucze do lokalu w ci¹gu 2 tygodni od daty og³oszenia wynajmu.

20 Wojska Polskiego 6 8 Niski parter 134,51 - bufet Parter sala nr 0.15 - 63,80  sala nr 0.19 - 36,33  sala nr 0.20 -14,43 Instalacja  elektryczna, centralnego ogrzewania, wc  na ka¿dym piêtrze. 
Sala nr 0.19 i nr 0.20 s¹ po³¹czone I piêtro  sala nr 1.14 -17,75 sala nr 1.15 - 66,70 sala nr 1.18 - 47,63 Pomieszczenia zlokalizowane w budynku po kapitalnym remoncie z przeznaczeniem na cele edukacyjne ewentualnie na oœrodki szkoleniowe. W budynku 
sala nr 1.19 - 55,76 Pow. 134,51 - lokal przeznaczony na bufet, usytuowany na niskim parterze. jest ju¿  prowadzona  dzia³alnoœæ edukacyjna - wydzia³y Politechniki Œl¹skiej, obecnie oko³o 80 studentów. Budynek nie jest jeszcze w pe³ni zasiedlony. 

Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku (tj. ci¹gi komunikacyjne i wc).
21 Ko³³¹taja 17 gara¿ 4 42,07 Instalacja elektryczna Gara¿ usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane u¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Licznik el. zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 
22. Warszaw-ska 13 - 2 boksy 

Pi³sudskie-go 7 , 1 boks
gara¿owy 4 2,66 Instalacja elektryczna Boksy gara¿owe usytuowane w budynku mieszkalnym 10-piêtrowym. Wymagane u¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem tj. na przechowywanie rowerów itp.

23. Saperów 5,5a,7 
5  boksów gara¿o-wych 5 od 4,14 do 5,60 Instalacja elektryczna Boksy usytuowane w budynku mieszkalnym.

24 Orl¹t Lwowskich 18 -gara¿ 8 18,00 Brak Gara¿ wolno stoj¹cy usytuowany na posesji przy budynku, wjazd przez bramê budynku. Stawka za wynajem boksów i  gara¿y nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 
5,88 z³ za m2 + VAT.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIA£ EKSPLOATACJI pokój nr 2, tel. 032  290-18-29 lub 290-18-34   Informacje o wolnych lokalach dostêpne równie¿ na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl Nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl

Miejski Zak³ad Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a, posiada do wynajêcia na korzystnych warunkach gara¿e i lokale u¿ytkowe przeznaczone na dzia³alnoœæ gospodarcz¹
usytuowane  w atrakcyjnych  punktach handlowych centralnej czêœci miasta, jak równie¿ w poszczególnych jego dzielnicach:



VI
LO i francuskie li-
ceum wspólnie
realizuj¹ Projekt
Jêzykowy Sokra-

tes Comenius, porozumiewaj¹c
siê w trzech jêzykach: polskim,
francuskim i angielskim. I choæ to
w³aœnie angielski jest jêzykiem ro-
boczym, bo znaj¹ go wszyscy
uczniowie, ka¿da ze szkó³ mia³a
dodatkowe lekcje, b¹dŸ to fran-
cuska – polskiego, b¹dŸ polska –
francuskiego. 

– Nasi podopieczni przez 20
godzin uczyli siê francuskiego po
lekcjach, natomiast Francuzi przez
40 godzin uczêszczali na zajêcia

prowadzone przez Polkê, studiuj¹-
c¹ romanistykê w Grenoble – wy-
jaœnia Joanna Szymik-Kurach, na-
uczycielka francuskiego w szkole.

W projekcie bierze udzia³ 25
uczniów Korczaka i 25 uczniów z
Grenoble.

Skąd pomysł? 

Na prze³omie listopada i grudnia
2006 r. grupa z Sosnowca wraz z
opiekunami: Ann¹ ̄ ychowicz-£o-
siewicz – nauczycielk¹ jêzyka an-
gielskiego, Dorot¹ Reder – nauczy-
cielk¹ geografii, Ann¹ Nowak-Pal-
k¹ – nauczycielk¹ biologii i Joann¹
Szymik-Kurach – nauczycielk¹ jê-

zyka francuskiego odwiedzili Fran-
cjê, gdzie spêdzili dwa owocne ty-
godnie. - W tym czasie obejrzeliœ-
my miejsca zwi¹zane tematycznie
z ekologi¹, np. elektrowniê wodn¹,
muzeum wody, sortownie i kom-
postownie œmieci, miejsca zwi¹za-
ne z kultur¹ regionu: miasto Gre-
noble, muzeum malarstwa, mu-
zeum regionalne, odbyliœmy tak¿e
kilka spotkañ, np. z Domem Pol-
skim i Parti¹ Zielonych, pracowa-
liœmy nad samym projektem, któ-
rego efektem koñcowym ma byæ

wystawa fotograficzna. Selekcjono-
waliœmy wiêc zdjêcia, opracowy-
waliœmy s³owniczek ekologiczny.  

M³odzie¿ francuska do Sos-
nowca przyjecha³a w drugim tygo-
dniu kwietnia. Zamieszkali z ro-
dzinami uczniów VI LO. 

W ramach realizacji ekologi-
cznych projektów uczniowie z
Francji odwiedzili elektrowniê
oraz oczyszczalniê wody £agisza w
Bêdzinie oraz goœcili na Wydziale
Nauk o Ziemi – mówi Anna Zy-
chowicz-£osiewicz.

Poza zwiedzaniem, m³odzie¿
francuska mia³a okazjê uczestni-
czyæ w zajêciach lekcyjnych w VI
Liceum Ogólnokszta³c¹cym.

Uczniowie o uczniach 

– Z Francuzami wspó³praco-
wa³o nam siê i rozmawia³o bardzo
dobrze. Dziêki wspólnym wycie-
czkom i zadaniom prze³ama³am
barierê jêzykow¹. – mówi Marta
Palik z II c. 

– Kiedy brakowa³o mi s³owa,
w grê wchodzi³ jêzyk migowy.

Czasem wskazywa³yœmy z Amir¹
w s³owniku palcem na wyraz. Do-
gadywa³yœmy siê – mówi Klaudia
Muller z II c. – Francuzi s¹ bardzo
mili. Ale, co charakterystyczne,
wiêkszoœæ z nich nie je w ogóle
miêsa. Do tego oni celebruj¹ po-
si³ki, a my robimy wszystko w bie-
gu. 

– I k¹pi¹ siê rano, nie jak my,
najczêœciej wieczorem – dodaje
Marta. 

MAGDALENA PUDO
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Język migowy wchodził w grę. Kiedy nie mog-
łam znaleźć słowa, wskazywałam je palcem w
słowniku. Oni kąpią się najczęściej rano, my
wieczorem – tak uczennice VI LO im. J. Kor-
czaka z Sosnowca wspominają wizytę uczniów
francuskiego liceum Lycée Aristide Berges
Seyssinet Pariset koło Grenoble. Choć projekt,
który realizują obie szkoły, skupia się na tema-
tyce ekologicznej, uczniom udało się przeła-
mać stereotypy, poznać kulturę, obyczaje i re-
gion zagranicznych przyjaciół. 
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B
lisko 800 tancerek wal-
czy³o o miejsca na po-
dium podczas imprezy
pod nazw¹ „3 w 1

CHEERLEADERS SHOW”. 15
kwietnia w zagórskiej hali spor-
towej w Sosnowcu, Miejski
Klub im. Jana Kiepury zorgani-
zowa³ a¿ trzy imprezy w ci¹gu
jednego dnia, a by³y to: III Mi-
strzostwa Œl¹ska, Turniej Due-
tów Synchronicznych oraz VI
Ogólnopolski Turniej Zespo³ów
Cheerleaders. W godzinach  do-
po³udniowych o tytu³ Mistrza
Œl¹ska, w trzech kategoriach
wiekowych walczy³o ³¹cznie 35
zespo³ów. W finale na podium
stanê³y tancerki:  

ww  kkaatteeggoorriiii  nnaajjmmłłooddsszzeejj
ddoo  1133  llaatt::  
„Tygryski” Sosnowiec, trener Bo¿e-
na Bednarz; „Gwiazdeczki” Sosno-
wiec,  trener Justyna Kalkowska
oraz „Stars” Sosnowiec, trener
Beata Ko³odziej. 

ww  kkaatteeggoorriiii    1144--1166::  
„Dynamit” Knurów, trenerzy Alicja
Jagieniak, A Sikora; „Gimone” Sos-
nowiec, trener  Jaros³aw Zdano-
wicz; „PS” Sosnowiec, trener  Ka-
tarzyna Pilch; „What's Up” Sosno-
wiec, trener   Anna Durbacz.   
Na porannej odprawie trenerów,
kierownik artystyczny cheerleade-
ringowej imprezy, Katarzyna Pilch
poinformowa³a, ¿e jeœli zespó³ „PS”
zaj¹³by w rozgrywkach jedno z czo-
³owych miejsc, wówczas odda je na-
stêpnej w kolejnoœci grupie, gdy¿
sk³ad zespo³u nie do koñca zgodny

jest z regulaminem Mistrzostw. Tak
te¿ siê sta³o, jednak¿e dziewczêta z
„PS” mog¹ byæ dumne, ¿e startuj¹c
po raz pierwszy w ¿yciu na tak pre-
sti¿owej imprezie zajê³y trzecie
miejsce, chocia¿ br¹zowy medal
zgodnie z umow¹ odebra³ zespó³
„What's Up”.     

ww  kkaatteeggoorriiii  ppooww..  1166  llaatt  
pierwsze trzy miejsca przypad³y w
udziale zespo³om: „Krzyk” Knurów,
trener Aneta Kowalska; „Strefa”
D¹browa Górnicza, trener Edyta
Wieczorek; „Alcatraz” Sosnowiec,
trener Rafa³ Oraczewski. 
Jak widaæ Sosnowiec mo¿e byæ
dumny ze swych zespo³ów, bo a¿ 6
stanê³o na podium, a konkurencja
naprawdê by³a bardzo du¿a. Tak¿e
zespo³y z Knurowa bardzo podoba-
³y siê zarówno jurorom, jak i licznie
zgromadzonej publicznoœci.
Mistrzostwa, turniej duetów syn-
chronicznych i turniej OPEN, sê-
dziowali: sêdzia g³ówny: Bartosz
Penkala  (Kielce), Katarzyna Syl-

westrzak (P³ock), Anna  Brzêska
(Sosnowiec), Ewa Zalewska
(S³upsk), Kordian Zalewski
(S³upsk), sêdzia skrutiner - Pawe³
£yczko (Kraków).    
Sêdzia g³ówny B. Penkala to osoba
znana wœród cheerleaderek, gdy¿ od
kilku lat pe³ni funkcjê prezesa Pol-
skiego Stowarzyszenia Cheerlea-
ders. Tak¿e K. Pilch i J. Zdanowicz
zasiadaj¹ w centralnych w³adzach
Stowarzyszenia, ponadto Katarzyna
Pilch jest tak¿e prezesem Œl¹skiego
Okrêgu P.S.Ch.  
Mniej szczêœcia i radoœci z pucharów
oraz medali mia³o województwo
œl¹skie w pozosta³ych dwóch turnie-
jach. Tutaj prym wiód³ Tarnów, któ-
ry zarówno w duetach, jak i w
OPEN Turnieju zgarn¹³  wszystkie
pierwsze miejsca.

TTuurrnniieejj  OOPPEENN  kkaatteeggoorriiaa  ddoo  1144
llaatt::  
„Blask” Tarnów, trener Honorata
W³och-Kowalczyk; „Flimero” Ty-
czyn, trener Jolanta Magda; „Skan-

dal” Sosnowiec, trener Katarzyna
Pilch.  
kkaatteeggoorriiaa  1144--1166  llaatt::
„Power girls” Tarnów, trener Hono-
rata W³och-Kowalczyk; „Skandal”
Sosnowiec, trener Katarzyna Pilch;
„Dynamit” Knurów, trenerzy: Alicja
Jagieniak i A. Sikora
kkaatteeggoorriiaa  ppooww..  1166  llaatt::  
„Labirynt” Tarnów, trener Honora-
ta W³och-Kowalczyk; „Skandal”
Sosnowiec, trener Katarzyna Pilch;
„Dance Destination”, Kielce, trener
Monika Paj¹k.  
Swoj¹ wysok¹ formê taneczn¹ po-
twierdzi³y tak¿e duety z Tarnowa,
zajmuj¹c trzy pierwsze miejsca. 
Wrêczaj¹c zwyciêzcom turniejów
piêkne puchary i medale, zastêpca
prezydenta miasta Sosnowca Zbi-
gniew Jaskiernia piêknie powie-
dzia³: „...koronê w tej najwiêkszej w
Polsce imprezie cheerleaderingu
zdoby³ TARNÓW” i to by³a praw-
da. Zespo³y z tego miasta by³y re-
welacyjne.
Honor Sosnowca obroni³ zespó³
SKANDAL (m³odszy i starszy) zdo-
bywaj¹c w swych kategoriach dru-
gie miejsca. Tego dnia dziewczêta ze
SKANDALU mia³y wyj¹tkowego
pecha, bo najpierw z³amana rêka,
potem naderwany miêsieñ nogi oraz
wybity bark, by³y przyczyn¹ wielu
nerwowych sytuacji  i stresu. 
Organizatorzy „3 w 1 CHEERLEA-
DERS SHOW” czyli URZ¥D
MIEJSKI w Sosnowcu, MOSiR
Sosnowiec, Polskie Stowarzyszenie
Cheerleaders i Miejski Klub im. J.
Kiepury w Sosnowcu dziêkuj¹
wszystkim tancerkom za piêkn¹ ry-
walizacjê i pokaz swych umiejêtno-

œci, zapraszaj¹c do goœcinnego Sos-
nowca ju¿ za rok. Nie mniejsze po-
dziêkowania za wspania³y doping i
liczne przybycie nale¿¹ siê tak¿e
publicznoœci. To dowód, ¿e cheer-
leadering w Polsce, w Sosnowcu jest
bardzo popularny. 
Roztañczony Sosnowiec  roz-
brzmiewa³ bêdzie piêknymi g³osa-
mi podczas IV edycji EUROPEJ-
SKIEGO INTEGRACYJNEGO
FESTIWALU PIOSENKI DZIE-
CIÊCEJ „INTERMUZA 2007”
pod dyrekcj¹ Jacka Cygana, gdzie
bêdziemy mieæ okazjê podziwiaæ
m³odych wokalistów z Polski,
Czech, Francji, Rumunii i S³owacji.
Fina³owe przes³uchania odbêd¹ siê
w  dniu 26 maja br. w Miejskim
Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu
przy ul. Bêdziñskiej 6, natomiast
koncert galowy (na którego zapro-
szenia s¹ do odbioru w klubie) zor-
ganizowany bêdzie w sali by³ego ki-
na MUZA w Sosnowcu przy ul.
Warszawskiej 2. 

Wiosna to piêkny i radosny czas,
dziêkujemy tañcz¹cym dzieciom i
m³odzie¿y za ich piêkne pokazy i z
niecierpliwoœci¹ oczekujemy na pre-
zentacjê wokalnych umiejêtnoœci ich
kolegów i kole¿anek, tym bardziej ¿e
tegoroczne imprezy odbywaj¹ siê w
okresie szczególnym, gdy¿ to w tym
roku przypada 105. rocznica urodzin
Jana Kiepury i nadania praw miej-
skich miastu Sosnowiec.     

Roztañczony a wkrótce i rozœpiewany Sosnowiec

reklama
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Tak brzmi w jêzyku chiñskim
okrzyk powitania. 26 kwie-
tnia b.r. chiñskie „czeœæ”

s³ychaæ by³o na wszystkich piê-
trach Instytutu Jêzyka Angielskie-
go, filii Uniwersytetu Œl¹skiego w
Sosnowcu przy ulicy ̄ ytniej. Tego
dnia budynek zdobi³y tradycyjne
czerwono-z³ote lampiony, zdjêcia z
azjatyckimi pejza¿ami, a czêœæ stu-
dentów ubra³a piêknie zdobione
jedwabne kimona. Dla goœci nie
by³o sztuæców ani kawy. By³y za to
bambusowe pa³eczki i prawdziwa
aromatyczna zielona herbata. 

„Dzieñ chiñski” to nie przypa-
dek. Od tego roku akademickie-
go studenci filologii angielskiej w
planie swoich zajêæ przez 12 go-
dzin tygodniowo poznaj¹ podsta-
wy tego jêzyka. 

– Jesteœmy tzw. grup¹ t³uma-
czeniow¹ z jêzykiem chiñskim –
mówi Karolina Kucharska, stu-
dentka pierwszego roku. – Ozna-
cza to, ¿e oprócz jêzyka angiel-
skiego uczymy siê jednego z naj-
trudniejszych jêzyków œwiata –
chiñskiego – dodaje Kucharska.

Studenci zapytani o trudnoœci
zwi¹zane z nauk¹ jêzyka Tygrysa
Azji zgodnym chórem odpowia-
dali: kaligrafia, czyli chiñskie pis-
mo, wymowa oraz akcentowanie. 

– Korzystamy z podrêczni-
ków, jakie na zajêcia przynosi

nam wyk³adowca, poniewa¿ w
dalszym ci¹gu w Polsce brakuje
ksi¹¿ek do nauki chiñskiego. Na
ca³e szczêœcie niedawno dotarliœ-
my do angielsko-chiñskich s³o-
wników. To du¿e u³atwienie –
mówi Fabian Wawrzyczek, stu-
dent z Cieszyna. – Wybraliœmy
takie studia, aby dowiedzieæ siê o
Azji jak najwiêcej. Wszyscy ma-
rzymy o tym, aby kiedyœ praco-
waæ w instytucjach polsko-chiñ-
skich lub byæ mo¿e nawet w Az-
ji zamieszkaæ. To dobra lokata na
przysz³oœæ – dodaje Marika Tu-
rek, studentka pierwszego roku. 

O Chinach wiedz¹ wiele,
choæ niewielu mia³o okazjê spot-
kaæ siê z kultur¹ Azji w cztery
oczy. O cudach architektury, hi-
storii i kulturze opowiada swoim
studentom profesor Dexin Tang. 

– Uwielbiam moich podopie-
cznych, s¹ otwarci na œwiat, pra-
cowici i niezwykle pilni. Z przy-
jemnoœci¹ patrzê na postêpy, ja-
kie czyni¹ w nauce mojego
ojczystego jêzyka. Obieca³em so-

bie, ¿e o Chinach du¿o im opo-
wiem, o potêdze, rozwoju te-
chnologicznym, tak¿e o proble-
mach z zanieczyszczeniem œrodo-
wiska, czy korupcji panuj¹cej w
chiñskim œwiecie polityki. W ka¿-
dym pañstwie istniej¹ dobre i z³e
rzeczy. Chcê byæ obiektywny, na
to zas³uguj¹ moi polscy studenci -
mówi profersor Dexin Tang.

Podczas obchodów Dnia Chiñ-
skiego studenci i sympatycy chiñ-
skiej kultury mogli obejrzeæ poka-
zy kaligrafii, spróbowaæ specja³ów
azjatyckiej kuchni (piero¿ki z cien-
kiego ciasta z farszem miêsnym i
chiñskimi przyprawami), zapoz-
naæ siê z artystycznymi wyrobami
typu hand-made czy twórczoœci¹
azjatyckiej kinematografii. 

Dzieñ chiñski wypad³ tak po-
myœlnie, i¿ na jego zakoñczenie
profesor Dexin Tang podziêkowa³
studentom i dyrekcji s³owami: 
- Dziêki wam przez chwilê po-
czu³em siê jak u siebie w domu! 

MILENA NYKIEL  

Ni hao!

Poszukiwane piêknoœci

Agencja Artysty-
czna „Gabriela

Models”, przez 7 lat
regionalny przedsta-
wiciel biura Miss Pol-
ski, przygotowuje te-
raz nowy miêdzyna-
rodowy konkurs
Wybory Miss Œl¹ska i
Moraw '07. Gala fi-
na³owa odbêdzie siê
17 czerwca w Tea-
trze Œl¹skim im. Sta-
nis³awa Wyspiañskie-
go w Katowicach. 

Impreza Miss
Œl¹ska i Moraw '07
ma na celu oprócz wyboru najpiêkniejszej dziew-
czyny, pomoc najbardziej potrzebuj¹cemu oœrod-
kowi, tj. domowi dziecka „Zak¹tek” z Katowic
Brynowa. Czêœæ wp³ywów z biletów zostanie
przeznaczona charytatywnie na „Zak¹tek”. Pa-
tronat nad imprez¹ obj¹³ Konsul Generalny Re-
publiki Czeskiej Pan Josef Byrtus.

Zanim jednak dojdzie do wyborów organiza-
tor zaprasza piêkne mieszkanki Zag³êbia i Œl¹ska
do odbywaj¹cych siê w trzech miastach castin-
gów: pierwszy odbêdzie siê 18.05. – godz. 19.00
– Miko³ów, Club Chili, ul. Szafranka 7, kolejny –
19.05. – godz. 19.00 – Katowice, Klub Spi¿, ul.
Opolska 22, ostatni 20.05. – godz. 19.00 – Cho-
rzów, Klub Merkury, ul. Katowicka 111. 

W konkursie wystartuj¹ 24 kandydatki – 12
Polek oraz 12 Czeszek. Kandydatki musz¹ mieæ
minimum 170 cm wzrostu, byæ pannami w wie-
ku od 17 do 24 lat. Bli¿sze informacje pod nr tel.
(032) 752-05-02. (RED)

S
tawiaj¹ sobie poprzeczkê bar-
dzo wysoko. Jeœli ju¿ coœ ro-
bi¹, to perfekcyjnie. Ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Projekto-
wania i Stylizacji Ubioru

kolejny raz stanêli na wysokoœci zadania.
Zaprezentowali, w formie pokazu mo-
dy, prace dyplomowe, których nie po-
wstydzi³by siê ¿aden znany projektant.

Pomys³y kolekcji rodz¹ siê dok³adnie
o tej porze roku. Potem s¹ korygowane.
Stroje w ca³oœci s¹ tworzone przez
uczniów. To oni projektuj¹, wykonuj¹ i
prezentuj¹ ubrania. Nad tegoroczn¹ ko-
lekcj¹ „Charaktery, czyli przez pryzmat
stylu” pracowano w szkole intensywnie
od wrzeœnia. Okazuje siê, ¿e od namalo-
wania projektu, jeszcze daleka droga do
stworzenia kreacji.

– Oczywiœcie najpierw œledzimy
trendy mody. Obserwujemy, co bê-
dzie modne w najbli¿szym czasie.
Kiedy pojawia siê pomys³, przenosi-
my go na papier. PóŸniej myœlimy o
tkaninach. Na tym siê oczywiœcie nie
koñczy – mówi El¿bieta Czernik, dy-
rektor szko³y. – Uczeñ wykrawa pier-
wowzór z tkaniny zastêpczej, a na-
stêpnie staje przed komisj¹, która
ocenia i doradza. Kiedy wszystko jest
ustalone, szyje ciuch z podstawowej
tkaniny. Koñcowym etapem jest pre-
zentacja artystyczna, do której uczen-

nice tak¿e siê przygotowuj¹. W ra-
mach zajêæ pozaszkolnych czy wf-u
æwicz¹, jak zaprezentowaæ siebie i
strój na sobie, jak siê poruszaæ, jak
utrzymaæ odpowiedni¹ postawê.

Do samego koñca uczeñ jest pro-
wadzony przez nauczyciela. 

Pokaz poprowadzi³ Jerzy Antko-
wiak, kreator polskiej mody. – To
prawdziwa szko³a twórcza. Uczniowie
stawiaj¹ sobie poprzeczkê bardzo wy-
soko. Wielka w tym zas³uga szkolnych
nauczycieli – mówi³ po uroczystoœci.

Stawiają na oryginalność

Kolekcja zadziwia³a ró¿norodnoœci¹. Za-
prezentowano ubrania klasyczne, spor-
towe i awangardowe. Wygodne i ele-
ganckie. Czarno-bia³e i kolorowe. Op-
rócz uczniów ostatnich klas, suknie

zaprojektowa³y tak¿e uczennice z Ko³a
M³odych Talentów, dzia³aj¹cego w szko-
le: Marta Miœta, Gabriela Hojdeczko,
Justyna Dziok i Anna Krzemieñ.

– Szyjê dla przyjemnoœci i z pasj¹.
Nad sukniami pracowa³yœmy g³ównie
w szkole. Czasem koñczy³am w do-
mu. W pracowni szk³a i ceramiki za-
projektowa³yœmy i wykona³yœmy rê-
cznie broszki. Jestem bardzo zadowo-
lona z efektu – mówi Justyna Dziok
z III klasy Technikum Odzie¿owego. 

W przysz³ym roku Justyna zdaje
maturê. Chce rozpocz¹æ studia w £o-
dzi i rozwijaæ umiejêtnoœci, które na-
by³a w szkole.

Uroczyste otwarcie

20 kwietnia, przed prezentacj¹ arty-
styczn¹ prac dyplomowych, nast¹pi-

³o uroczyste otwarcie siedziby szko³y
przy ul. gen. Grota Roweckiego. Do
grudnia uczniowie uczêszczali jeszcze
do budynku przy ul. Bêdziñskiej. W
nowej placówce zamontowano kame-
ry i monitory, zakupiono identyfika-
tory z kodem kreskowym, bez któ-
rych do szko³y wejœæ nie mo¿na.

Galeria na piętrze

W tym samym dniu Jerzy Antkowiak
otworzy³ w szkole galeriê swoich prac
i projektów.

- Mam nadziejê, ¿e uczniowie bê-
d¹ w nich szukaæ inspiracji. Œmiejê
siê, ¿e to galeria rzeczy wiekowych al-
bo izba pamiêci – mówi kreator pol-
skiej mody.

W galerii dominuj¹ kreacje cza-
rno-bia³e. Nic w tym dziwnego – to
ulubione kolory Antkowiaka.

Nie tylko ubrania

ZSPiSU w Sosnowcu zorganizowa³a II
etap trzeciej edycji Regionalnego Konkur-
su „M³ody Mistrz Fryzjerstwa”. Najwiêk-
szym profesjonalizmem i oryginalnoœci¹
wykaza³ siê Micha³ Szwaja, podopieczny
szko³y, który zdoby³ I miejsce. Uczestnicy
czesali modelki-uczennice, dobieraj¹c fry-
zury do ich stroju, wygl¹du i makija¿u. 

MAGDALENA PUDO 

Gdzie piękny projekt łączy się z dobrym wykonaniem 

Szko³a z charakterem!
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Możemy się kąpać

Sanepid przebada³ wodê w sos-
nowieckich k¹pieliskach. Wyni-

ki nie budz¹ zastrze¿eñ. Na Stawi-
kach przy ul. Kresowej, Bagrach
przy ul. Naftowej i Balatonie przy
ul. Wileñskiej mo¿na siê k¹paæ. 

Pierwsze próbki wody do
analizy Pañstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny pobra³ 17
kwietnia. W D¹browie Górni-
czej przeprowadzono badania na
obecnoœæ bakterii grupy coli i
salmonella. W Bêdzinie badania
fizykochemiczne. Wyniki s¹ za-
dowalaj¹ce. Podobnie jak w ro-
ku ubieg³ym mo¿emy korzystaæ
z k¹pieli i rekreacji w sosnowiec-
kich zbiornikach. Jakoœæ wód bê-
dzie sprawdzana co dwa tygo-
dnie a¿ do 30 wrzeœnia. Kolejna
kontrola sanitarna ju¿ 15 maja.

Kiedy nie powinniœmy wcho-
dziæ do wody?

- Nasz¹ czujnoœæ powinien
obudziæ nieprzyjemny zapach
wokó³ k¹pieliska. Woda nie po-
winna siê pieniæ i byæ mêtna.
G³ównym powodem kwestiono-
wania jakoœci wody jest zakwit
sinic i glonów oraz obecnoœæ
œmieci. Jeœli to zauwa¿ymy, nie
korzystajmy z k¹pieli – ostrzega
Joanna Pszyk, koordynator do
spraw jakoœci wody Pañstwowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologi-
cznej w Sosnowcu. (mp)

Zakaz wypalania

Rokrocznie z nastaniem wiosny wypala siê
trawy, pastwiska i przydro¿ne pasy zieleni.

To szybsze i tañsze ni¿ ich wykoszenie. Czy na
pewno? 

– Wypalanie ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, ro-
wów czy trzcinowisk jest prawnie zabronione.
Grozi za to kara aresztu albo grzywny, która wy-
nieœæ mo¿e nawet 500 z³ – informuje Jacek
Szczypiorski, m³odszy kapitan sosnowieckiej
Stra¿y Po¿arnej.

B³êdem jest myœlenie, ¿e takie postêpowanie
poprawia stan gleby, niszczy chwasty i u¿yŸnia
ziemiê. Jacek Szczypiorski podkreœla: – To nie-
bezpieczne nie tylko dla zwierz¹t, ale tak¿e dla
ludzi. Czêsto w takich przypadkach dochodzi do
poparzeñ, a nieopanowanie sytuacji doprowa-
dziæ mo¿e do tragicznych w skutki po¿arów. Od
pierwszego kwietnia zanotowaliœmy ju¿ oko³o
dwustu interwencji Stra¿y Po¿arnej spowodo-
wanych bezmyœlnym procederem.   

Wypalanie traw jest tak¿e niezgodne z pra-
wem unijnym. Rolnicy, którzy dopuszczaj¹ siê
procederu, mog¹ nie otrzymaæ dop³at bezpoœre-
dnich do gruntów rolnych. Aby dop³aty uzyskaæ,
nale¿y wykazaæ siê tzw. dobr¹ kultur¹ roln¹. Wy-
palanie trawników, które ma miejsce na obsza-
rach ogródków dzia³kowych w niczym nie po-
maga. Wrêcz przeciwnie. Powoduje znaczne
straty w œrodowisku naturalnym. W czasie wy-
palania temperatura mo¿e osi¹gn¹æ nawet tysi¹c
stopni Celsjusza. Prowadzi to do zabicia mikro-
organizmów, wyja³owienia terenu i zatrucia gle-
by. Stra¿ Po¿arna ostrzega, ¿e podpalaczowi
przy³apanemu na gor¹cym uczynku grozi kara
aresztu do 3 lat. (MN) 

Oekologii wiedz¹ wiêcej ni¿ niejeden doros³y. A ju¿
na pewno znaj¹ wiêcej ni¿ on wierszy o przyrodzie.

Nie jest dla nich problemem zasadziæ drzewo i zadbaæ
o roœliny. Uczniowie szkó³ podstawowych przez ca³y
kwiecieñ prezentowali swoje umiejêtnoœci w konkur-
sach recytatorskich, plastycznych i wiedzy, zorganizo-
wanych przez Szkolny Klub Przygody przy Szkole Pod-
stawowej nr 18 w Sosnowcu w ramach Miesi¹ca Kultu-
ry Ekologicznej. 

To ju¿ pi¹ta edycja przedsiêwziêcia, zakoñczona hap-
peningiem ekologicznym ”My wœród zieleni-zieleñ
wœród nas”. 

– Chcemy bawi¹c nauczyæ dzieci samodzielnoœci,
wyzwoliæ w nich chêæ dzia³ania i poznawania œwiata.
Mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w konkursach to dla nich
ogromna frajda a dla nas satysfakcja, ¿e uda³o siê zain-

teresowaæ ich otaczaj¹cym œrodowiskiem – mówi Edy-
ta Uchnast, nauczycielka, która wraz z Magdalen¹ Za-
charow zorganizowa³a imprezê.

Maluchy nie tylko uczestniczy³y w Akcji Zadrzewia-
nia terenu szko³y. Spotka³y siê te¿ z leœnikiem, uczestni-
czyli w wycieczce ekologiczno-krajoznawczej.

Szkolny Klub Przygody realizuje proekologiczne pro-
gramy ogólnopolskie, wspó³pracuje z PTTK i Nadleœni-
ctwem Siewierz organizuj¹c zajêcia pozalekcyjne, rajdy
i wycieczki dla dzieci. (mp)

Konkursy dla m³odych ekolo-
gów, zajêcia terenowe, spotka-

nia metodyczne dla nauczycieli,
warsztaty plastyczne, fotografi-
czne, poetyckie, edukacji regional-
nej i europejskiej, dziennikarskie i
przyrodnicze – to zaledwie namia-
stka tego, co zorganizowa³ Wydzia³
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹s-
kiego wraz z Urzêdem Miejskim w
Sosnowcu oraz Œl¹skim Oœrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Czêsto-
chowie w ramach XV edycji ob-
chodów Dni Ziemi w naszym mie-

œcie. Od 18 kwietnia przedszkola-
ki, uczniowie szkó³ podstawowych
i ponadgimnazjalnych nie mogli na-
rzekaæ na nudê. Maluchy dowie-
dzia³y siê m.in., ¿e woda jest nie-
zbêdna do ¿ycia dla ludzi, zwierz¹t
i roœlin, a bakterie mog¹ tak szko-
dziæ, jak i pomagaæ. Starsi z kolei
uczestniczyli w zajêciach tereno-
wych, zwiedzili malownicze rozle-
wiska rzeki Bia³ej, nauczyli siê roz-
poznawaæ ptaki i zaprezentowali
swoje umiejêtnoœci podczas turnie-
jów wiedzy, g³ównie ekologicznej i

przyrodniczej. Z kolei na konkurs
„Pomaluj Sosnowiec na zielono”,
og³oszony przez Muzeum w Sos-
nowcu, nap³ynê³o 285 prac z 10
placówek. Efektem jest wystawa,
której wernisa¿ odby³ siê 25 kwie-
tnia. W tym samym dniu otwarto
w Muzeum równie¿ wystawê „Gi-
n¹ce piêkno. Roœliny i grzyby pó³-
nocnych Moraw i czeskiego Œl¹ska"
ze zbiorów Muzeum w Ostrawie
(Republika Czeska), któr¹ spóŸ-
nialscy mog¹ obejrzeæ jeszcze do 25
maja. (map)

XV Dni Ziemi
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M
³odych drzew
na terenie na-
szego miasta
stale przyby-
wa. Sadz¹ je

g³ównie firmy, które w czasie bu-
dów choæby pod inwestycje do-
kona³y wycinki. 

– Zgodnie z ustaw¹ o ochro-
nie przyrody z kwietnia 2004 ro-
ku, ka¿dy posiadacz nierucho-
moœci, który zdecyduje siê usu-
n¹æ drzewa po uzyskaniu
pozwolenia, mo¿e zwróciæ siê do
miasta z proœb¹ o odroczenie ter-
minu uiszczenia op³aty za wycin-
kê. Najczêœciej ma wtedy trzy la-
ta na posadzenie nowych roœlin
na swoim terenie lub terenach
miejskich – mówi Bogus³awa
Zaród, inspektor z Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska i Rolni-
ctwa. 

W ten sposób iloœæ m³odych
drzew i krzewów w mieœcie sta-
le roœnie. Ich iloœæ, wielkoœæ i
sk³ad gatunkowy jest dok³adnie
okreœlony. 

– Jeœli przedsiêbiorstwo chce
zazieleniæ w³asny teren, samo
wybiera, jakie roœliny wykorzy-
sta. Inaczej jest w przypadku,
gdy chodzi o obszar miejski.
Wtedy my decydujemy gdzie, w

jakiej iloœci i jakiego rodzaju
drzewa czy krzewy maj¹ zostaæ
posadzone. Bierzemy pod uwagê
charakter pod³o¿a i wygl¹d miej-
sca. Dbamy o to, by przy ci¹gach
ulicznych znalaz³y siê drzewa
szczególnie odporne na zanieczy-
szczenia powietrza i zasolenie
gleby, np. z takich gatunków jak
klon zwyczajny, lipa srebrzysta,
grochodrzew – mówi pani Bogu-
s³awa.

Nowe za stare

Czêsto m³ode drzewa nasadzane
s¹ w miejscu starych i spróchnia-
³ych. Przy Alei Zwyciêstwa zni-
szczone topole zosta³y zast¹pio-
ne platanami. Niezdrowe drzewa
usuniêto, bo zagra¿a³y bezpie-
czeñstwu. 

– Nasadzenia  przeprowadzi-
³a firma, która na potrzeby budo-
wy centrum logistycznego przy
hipermarkecie Auchan dokona³a
wycinki rosn¹cych tam roœlin. W
ramach rekompensaty za usuwa-
ne drzewa zosta³a zobowi¹zana
do nasadzeñ drzew i krzewów
zarówno na swoim terenie, jak i
na terenach bêd¹cych w³asnoœci¹
Gminy. W tym platanów przy
Alei Zwyciêstwa oraz drzew i
krzewów na terenie wokó³ Ca³o-

rocznego Centrum Narciarskie-
go na Œroduli oraz w Parku Sie-
leckim – mówi Bogus³awa Za-
ród.

Zdarza siê, ¿e firmy zobowi¹-
zane s¹ do nasadzania krzewów
na terenach przedszkoli i szkó³.
W paŸdzierniku Miejski Zarz¹d
Budynków Mieszkalnych –TBS
Sp. z o.o. posadzi³ 61 drzew oraz
200 sztuk krzewów na terenie
Przedszkola Miejskiego Nr 52 w
Sosnowcu przy ul. Witkiewicza.

Dziêki ustawie w ostatnim
czasie 80 nowych drzew (gro-
chodrzew, jarz¹b, klon, brzoza,
buk, tulipanowiec, mi³orz¹b) po-
jawi³o siê na terenie Parku Sie-
leckiego, Parku ¯eromskiego i
„Stawikach”. 10 lip posadzono
przy ul. Moœcickiego a wczeœniej
20 wzd³u¿ ul. Urbanowicza i na
terenie Parku Sieleckiego posa-
dzi³o kino „Helios”, w zamian za
wczeœniej wykonan¹ wycinkê. 

Muszą dbać

Nie wystarczy jednak tylko po-
sadziæ roœliny. Inwestor musi je-
szcze o nie dbaæ. 

– Firma przez trzy lata od
dnia nasadzenia zobligowana jest
do pielêgnacji drzew. Musi trosz-
czyæ siê o to, by nie obumar³y. W

przeciwnym razie d³ug nie zosta-
nie umorzony  – mówi pani Bo-
gus³awa. 

Tak by³o w przypadku firmy
„Aral”, która budowa³a stacjê pa-
liw przy Pi³sudskiego. Firma
uzyska³a zezwolenie na usuniêcie
drzew przez przesadzenie. Po
trzech latach okaza³o siê, ¿e
drzewa ze wzglêdu na brak w³a-
œciwej pielêgnacji obumar³y. Od-
roczona op³ata zosta³a wiêc po-
brana na konto Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej. 

– Zdarza siê, ¿e drzewa gin¹
ze wzglêdu np. na z³e warunki

pogodowe albo zostaj¹ z³oœliwie
po³amane i zniszczone. Wtedy
nie obci¹¿amy przedsiêbiorstw -
dodaje pani inspektor.

Po up³ywie trzech lat nasa-
dzone drzewa i krzewy przejmu-
je pod opiekê miasto. 

Zgodnie z projektem ziele-
ni, wykonanym na zlecenie
Urzêdu Miejskiego, na terenie
przyleg³ym do Ca³orocznego
Centrum Sportowego „Œrodu-
la” ma pojawiæ siê w sumie 845
drzew i krzewów iglastych, 938
drzew liœciastych, 8855 sztuk
krzewów liœciastych. Firmy:
ProLogis, Polskapresse, Sporto-

wa Dolina, PCC Rail Szczako-
wa zrealizowa³y ju¿ 70 % nasa-
dzeñ.

W 2006 r. wydano zezwole-
nia na usuniêcie 3459 drzew i
9125 m2 krzewów. W ramach
rekompensaty zobowi¹zano
wnioskodawców do nasadzenia
1915 drzew i 4108 sztuk krze-
wów. Miasto z w³asnych œrod-
ków  dokona³o nasadzenia 500
drzew liœciastych, 600 drzew i
krzewów iglastych, 800 sztuk
pn¹czy.

MAGDALENA PUDO

Zazieleni(³o) siê
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Teatr Zagłębia, 
ul. Teatralna 4 

Sekr. tel./fax 032/266-07-91, centrala tel.
032/266-04-94, e-mail: bow@teatrzaglebia.pl;
strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl 
16 godz. 10.00 i 12.00 B. Rosiek „Pamiêtnik
narkomanki"
17 godz. 10.00 Molier „Œwiêtoszek"
18 godz. 18.00 J. Chapman, D. Freeman
"Prywatna klinika"
19 godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes"
abon. wa¿ne
20 godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes"
abon. wa¿ne
26 godz. 17.00 E. Drozdowska na motywcha
baœni Andersena „Krzesiwo" PREMIERA
27 godz. 17.00 E. Drozdowska na motywach
baœni Andersena „Krzesiwo" abon. wa¿ne
29 godz. 10.00 E. Drozdowska na motywach
baœni Andersena „Krzesiwo"
30 godz. 10.00 E. Drozdowska na motywcha
baœni Andersena „Krzesiwo"
31 godz. 10.00 E. Drozdowska na motywach
baœni Andersena „Krzesiwo"
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
Dwa razy po 1 podwójnym zaproszeniu na
spektakl E. Drozdowska "Krzesiwo" w nie-
dzielê 27 maja godz. 17.00. 
UWAGA ZMIANA!!!!
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do Kasy Tea-
tru  (czynna: wtorek, œroda, czwartek 12.00-
17.00, pi¹tek, sobota, niedziela 16.00-18.00)
z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskie-
go” nr 5/2007 otrzymaj¹ bilety. Warunkiem
odebrania biletu jest zap³acenie za 1 podwój-
ne zaproszenie symbolicznej kwoty 2 z³. Zgo-
dnie z regulaminem TEATRU ZAG£ÊBIA je-
dna osoba mo¿e wgraæ bilet tylko 1 raz w ro-
ku. Dotyczy to równie¿ biletów do Teatru
wygrywanych w konkursach z innych mediów
(prasa, radio). Jedna osoba mo¿e wzi¹æ udzia³
tylko w jednym konkursie „ŒWIATA KSI¥¯-
KI”, Kina Helios, Teatru Zag³êbia, itp. 

MIEJSKI KLUB
im. JANA 
KIEPURY  
ul. Będzińska 6, 
tel. 032 291-39-48

16. 05. godz. 9.00 -  VII edycja konkursu wie-
dzy o Janie Kiepurze pt. „JAN KIEPURA SOS-
NOWIECKI  BARD”.
godz. 11.00 - w 105. rocznicê urodzin J. Kie-
pury uroczyste sk³adanie kwiatów pod tablic¹
pami¹tkow¹ przy ul. Majowej 6.
godz. 12.00 - uroczyste z³o¿enie kwiatów pod
pomnikiem Jana Kiepury.
godz. 19. 00 - KONCERT Z OKAZJI 105. RO-
CZNICY URODZIN JANA KIEPURY pt.
”DZIEWCZYNY SOSNOWCA” (bilety w ce-
nie 10 z³).
21. 05. godz. 19.00 - Recital Micha³a Bajora
(od 16 maja bilety w cenie 45z³). 
26. 05. - Fina³ IV EUROPEJSKIEGO INTE-
GRACYJNEGO  FESTIWALU PIOSENKI
DZIECIÊCEJ pod dyr. art. Jacka Cygana.
27. 05. godz. 16.00 -  sala b. kina MUZA Sos-
nowiec, ul. Warszawska 2 -Koncert galowy IV
EUROPEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO FE-
STIWALU PIOSENKI DZIECIÊCEJ „INTER-

MUZA”  pod dyr. Jacka  Cygana (wstêp za za-
proszeniami - do odbioru w Klubie do dnia 
22. 05). 

Miejski Klub im. J. Kiepury zastrzega sobie
prawo zmiany repertuaru.
Aktualny program www.kiepura.pl

Sosnowieckie
Centrum Sztuki
- Zamek - Sielec-

ki, ul. Zamkowa 2 
tel. 032 296-30-27

WYSTAWY:
do 08. 07. - „Wszyscy Nasi Przyjaciele”, w ra-
mach obchodów 15-lecia dzia³alnoœci Galerii
Extravagance.
WYK£ADY: 
16. 05. godz. 17.00 - Wyk³ad z historii: „P³eæ
piêkna w Europie w  XVI-XVIII wieku”, pro-
wadzenie Monika Kempara, historyk (wstêp
wolny).
18.05. godz. 18.00 - Koncert Martyny
Jakubowicz (bilety w cenie 20 i 15 z³).
30. 05. godz. 17.00 - Wyk³ad z filozofii: „Piêk-
no w ujêciu Tatarkiewicza”, prowadzenie Mo-
nika Pawlas, historyk filozofii (wstêp wolny).  
WARSZTATY PLASTYCZNE:
Wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30 – pro-
wadzenie: Monika Pawlas.

MUZEUM 
W SOSNOWCU, 
ul. Chemiczna 12,
tel. 032 363-16-70

Zapraszamy w godzinach: wtorek - sobota
10.00-17.00 niedz. 12.00-17.00

Wystawa sta³a:
„Polskie szk³o wspó³czesne”
Wystawy czasowe:
- „Sosnowiec i jego mieszkañcy na starej foto-
grafii” - czynna do 30 czerwca.
- „Dzielnice Sosnowca – Pogoñ” - czynna do 30
czerwca.
- „Gin¹ce piêkno. Roœliny i grzyby pó³nocnych
Moraw i czeskiego Œl¹ska” - czynna do 25 ma-
ja.
- „Jan Kiepura i Marta Eggerth. W 105. roczni-
cê urodzin wielkiego Polaka” - czynna od 16
maja do 15 czerwca.
- „Precz! Niech ¿yje! W 40. rocznicê obchodów
milenijnych w Sosnowcu” - czynna od 10 maja
do 17 czerwca.
- „1966 - Milenium kontra 1000-lecie” - czyn-
na od 10 maja do 17 czerwca.

Miejski Klub „Maczki”,
ul. Krakowska 26, 
tel. 032 294-81-28

ZAJÊCIA STA£E:
Warsztaty plastyczne godz.16.00 – 20.00: 
poniedzia³ki – rysunek, malarstwo, rzeŸba,
œrody i czwartki – wikliniarstwo.
Nauka gry na instrumentach muzycznych
godz.15.00 – 20.00:
od poniedzia³ku do czwartku

- gitara, keyboard.
Zajêcia sportowe od poniedzia³ku do pi¹tku
godz. 14.30- 18.30.

Miejska Biblioteka
Publiczna 
im. G. Daniłow-
skiego

16. 05. godz. 15.30 - Filia nr 17, Pogoñ, ul. Bê-
dziñska 22-24, tel. 032 291-00-71
- Prezentujemy naszych ulubieñców – czy na
pewno  wszystko wiesz o szczurach i myszach –
spotkanie poœwiêcone ¿ywym przyjacio³om na-
szych czytelników, po³¹czone z ich prezentacj¹
oraz pogadank¹ na temat hodowli i zwyczajów
domowych zwierzaków, skierowane do wszy-
stkich mi³oœników zwierz¹t.
17.05. godz. 12.00 - Filia nr 2, Rudna IV, ul.
Gospodarcza 32, tel. 032 291-28-71
- Turniej wiedzy o Unii Europejskiej – konkurs
skierowany do gimnazjalistów, z okazji Dnia Eu-
ropy.
21.05.godz. 12.00 - Filia nr 2, Rudna IV, ul.
Gospodarcza 32, tel. 032 291-28-71
- ¯ycie i twórczoœæ Stanis³awa Wyspiañskiego
– konkurs dla gimnazjalistów zorganizowany z
okazji Roku Wyspiañskiego. Filia nr 20, Stary
Sosnowiec,  ul. Pi³sudskiego 27, tel. 032 263-
11-77 - Wystawa trofeów sportowych uczniów
Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 2. Ekspozycjê
mo¿na zwiedzaæ do 31.05.
30. 05. godz. 10.00 - Filia nr 15, Mec, ul. Ki-
sielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78
- Leœne opowieœci - spotkanie dla najm³odszych
w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom.
Kolejne spotkania 16.05  - godz. 10.00
31. 05. godz. 8.00 - Filia nr 7, Dañdówka, ul.
Kalinowa, tel.  032 299-40-22
- Cultura animi  – fina³  konkursu wiedzy o kul-
turze obejmuj¹cego oprócz teatru: muzykê,
sztukê i film, adresowany do gimnazjalistów.
godz. 11.00 - Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny
14a, tel. 032 363-35-44
- Gry, zabawy i wybryki znanej wszystkim My-
szki Mickey – impreza plenerowa dla przedszko-
laków zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.

PLAN IMPREZ
MIEJSKIEGO 
DOMU KULTURY
„KAZIMIERZ”, 
ul. Główna 19, 
tel. 269-41-19

16-17. 05. - II Otwarty Turniej Tenisa Sto³o-
wego.
25. 05. - Kwiatek dla Mamy.
28-29. 05. - Przegl¹d dzieciêcej i m³odzie¿owej
amatorskiej twórczoœci scenicznej teatralno-
estradowej.  
ZAJÊCIA STA£E:
- od poniedzia³ku do pi¹tku 12.00-19.00 pra-
cownia komputerowa,
- wtorki i pi¹tki 15.00-17.00 zajêcia tenisa sto-
³owego,
- poniedzia³ki 15.00-18.00 zajêcia w grupie re-
cytatorów,
- wtorki i czwartki 17.30 – 19.30 zajêcia w gru-
pie teatralnej,
- poniedzia³ki i œrody od 16.00 zajêcia nauki gry na
instrumentach (gitara, instr. klawiszowe), 
- œrody 18.00 karaoke dla dzieci i m³odzie¿y,
- zajêcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu klubu
“Dragon”,- wtorki od 16.00 zajêcia sekcji plastycznej.

KINO HELIOS 
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14,  e-
mail: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR WA¯NY: 18.05. – 24.05.2007
POKAZY PRZEDPREMIEROWE: „PIRACI
Z KARAIBÓW. NA KRAÑCU ŒWIATA”24
MAJA, GODZ. 19.30
PREMIERY: „DZIÊKUJEMY ZA PALENIE”
prod. USA, od 15 lat: 15.30, 19.15*, 21.00*.
REPERTUAR POZOSTA£Y: „STRZELEC”
prod. Kanada/USA, od 15 lat: 11.15, 13.30,
15.45, 18.00, 20.15, 22.30. „SPIDER-MAN 3”
prod. USA, od 12 lat: 10.00, 12.45, 15.30,
18.15, 20.45. „WAKACJE JASIA FASOLI”
prod. Wielka Brytania, od 12 lat: 12.00, 13.45,
17.00, 18.45, 20.30, 22.15.
FILMY DLA DZIECI: „STEFAN MALUTKI”
(dubbing) prod. Argentyna/Hiszpania, B/O: 10.15.
„HAPPY WKRÊT”: (dubbing) prod. Niemcy/USA,
B/O: 10.00, 11.45, 13.30, 15.15, 17.30.
* Z wyj¹tkiem dnia 24.05.07

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania
2 pojedyncze bilety do kina. 
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do naszej re-
dakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9)
z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 5 otrzymaj¹ darmowe bilety.
Bilety wa¿ne s¹ do 07.06.2007 r.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmia-
ny w planach imprez. 

Nowa kaplica 
ca³odziennej
adoracji 
Mieszkañcy Sosnowca mog¹ od 22 kwietnia

przychodziæ o dowolnej porze przez ca³y
dzieñ do kaplicy przy parafii Matki Bo¿ej Fatim-
skiej w Zagórzu przy ul. Blachnickiego, gdzie wy-
stawiony jest Najœwiêtszy Sakrament. Biskup
Adam Œmigielski poœwiêci³ przy tym sanktua-
rium doln¹ kaplicê, gdzie odbywaæ siê bêdzie ca-
³odzienna adoracja.

Przy okazji nabo¿eñstw fatimskich, jakie odby-
waj¹ siê 13 dnia ka¿dego miesi¹ca, przychodzi
bardzo du¿o ludzi. Dlatego pomys³ wykorzystania
czêœci dolnego koœcio³a i przystosowanie jej na ca-
³odzienn¹ adoracjê.  Powsta³o równie¿ specjalne
Bractwo Najœwiêtszego Sakramentu. Nale¿y ju¿
do niego kilkadziesi¹t osób, które deklaruj¹, ¿e raz
w tygodniu znajd¹ przynajmniej godzinê na mod-
litwê przed Najœwiêtszym Sakramentem. 

Kaplica ca³odziennej adoracji jest ju¿ drug¹ w
Sosnowcu. Pierwsza znajduje siê w Koœció³ku Ko-
lejowym pw. Najœw. Serca Pana Jezusa przy
dworcu g³ównym PKP. 

Parafia Najœw. Maryi Panny Fatimskiej w
Sosnowcu jest m³oda, zosta³a powo³ana w 1983
roku. 8 listopada 1995 roku biskup Adam Œmi-
gielski ustanowi³ tu sanktuarium na prawach
diecezjalnych. Okazj¹ do tego by³o nawiedze-
nie figury Matki Bo¿ej Fatimskiej. Dwa lata
póŸniej sprowadzona zosta³a wierna kopia figu-
ry z Fatimy. 13 maja 1998 roku zosta³a ona uko-
ronowana koronami biskupimi. Od 13 maja do
13 paŸdziernika na nabo¿eñstwa fatimskie przy-
chodz¹ rzesze wiernych m.in. na procesjê uli-
cami miasta. (U)
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Irena i Edward BABIUCHOWIE, Genowefa i Czesław BALIŃSCY, Barbara i Włodzimierz  BARGIEŁOWIE, Wiesława i Henryk BULSCY,
Krystyna i Władysław BURTANOWIE,  Janina i Kazimierz ĆWIEKOWIE, Wanda i Stanisław DROŻDŻAKOWIE, Janina i Jan
DULEWICZOWIE, Anna i Adam DYGASIOWIE, Teresa i Witold FLAKOWIE, Helena i  Adam FLAKOWIE, Elida i Emil GARNCARZOWIE,
Marianna i Jan JASKÓLSCY, Krystyna i  Bolesław KAZIBUTOWIE, Zofia i Jan KILIANOWIE.

Eugenia i Edward KLAMIŃSCY, Aleksandra i Czesław KŁEKOWIE, Wanda i Czesław  KOZERSCY, Helena i Jan KOZIOŁOWIE, Anna i
Stanisław KUCHARCZYKOWIE, Helena i  Henryk KWAPICHOWIE, Henryka i Zygmunt MALCZEWSCY, Marianna i Stanisław
MULARCZYKOWIE, Janina i Stanisław MUSIAŁOWIE, Lucyna i Bartłomiej  NIEWIAROWIE, Zofia i Tadeusz OBERSZTALSCY, Krystyna i
Czesław PAWLUSOWIE,  Teresa i Edward PRZYWAROWIE, Olga i Stefan PYRCZOWIE, Maria i Zbigniew  RUTKOWSCY. 

Krystyna i Antoni MIKOSZOWIE, Sabina i Ryszard SOBIEGRAJOWIE, Wiesława i Andrzej  SZULCOWIE, Krystyna i Jerzy
WIECZORKOWIE, Krystyna i Józef WIŚNIEWSCY, Bożenna  i Daniel WOŹNIAKOWIE, Wanda i Zygmunt WYPYCHOWIE, Teresa i Jerzy
ZASTAWNI, Marianna ZEGADŁO. Jubileusz 60-lecia obchodzili: Władysława i Jan CHOCHÓŁOWIE, Irena  i Marian CZOPOWIE,
Antonina i Stefan PIETRZYKOWIE, Zofia i Czesław  WITKOWICZOWIE, Maria i Adam WITKOWSCY, Helena i Stanisław ŻAKOWIE.

Z „Kurierem” po mieœcie
02. 04. – swoje 103. urodziny obchodzi³a mieszkanka Sos-
nowca Pani HELENA KA£KUSIÑSKA. Solenizantce ¿y-
czenia i kwiaty z³o¿y³a liczna rodzina, przyjaciele oraz
przedstawiciel Urzêdu Miejskiego, zastêpca prezydenta
miasta Zbigniew Jaskiernia.
02. 04. – w Klubie Miejskim im. J. Kiepury odby³ siê wer-
nisa¿ wystawy obrazów haftem malowanych, których au-
tork¹ jest sosnowiczanka Teresa Or³owska.
02. 04. – Zag³êbie odwiedzi³ wicemarsza³ek Senatu RP
Marek Zió³kowski. Spotka³ siê z m³odzie¿¹ IV LO im. St.
Staszica, do którego uczêszcza³ jego ojciec Janusz Zió³kow-
ski, senator I kadencji Senatu RP. Podczas debaty prowa-
dzonej przez uczniów marsza³ek ustosunkowa³ siê do bie-
¿¹cych problemów politycznych.
03. 04. – na regionalny rynek powróci³ po przerwie tygo-
dnik informacyjno-publicystyczny „Wiadomoœci Zag³êbia”.
Nowym wydawc¹ gazety zosta³a Wy¿sza Szko³a Humani-
tas z Sosnowca.
04. 04. – w Urzêdzie Miejskim 27 studentom z wojewó-
dztwa œl¹skiego osi¹gaj¹cym najlepsze wyniki w nauce i bê-
d¹cym w trudnej sytuacji materialnej Fundacja Otwarty
Zag³êbiowski Fundusz Stypendialny ju¿ po raz pi¹ty przy-
zna³a stypendia na okres semestru akademickiego.
06. 04. – dla studentów V roku Wydzia³u Farmacji ŒAM
w Sosnowcu powsta³a apteka, w której na pó³kach zamiast
leków le¿¹ puste opakowania, a pacjentów zastêpuje... pro-
gram komputerowy. Studenci mog¹ tu poznaæ m.in. zasa-
dy pracy w aptece, wykonywaæ leki recepturowe, poznaæ
obs³ugê aptecznego programu komputerowego.
13. 04. – w Teatrze Zag³êbia mia³a miejsce premiera je-
dnoaktówki Woody Allena pt. „Bóg”.
14. 04. – zmar³a Stanis³awa Gierek. Pogrzeb odby³ siê 19
kwietnia na cmentarzu w Zagórzu.
16. 04. – po raz pierwszy w tym roku, w lipcu w Operze
Leœnej w Sopocie, zostan¹ wrêczone Teatralne Nagrody
Muzyczne im. Jana Kiepury. Statuetki przedstawiaj¹ce po-
staæ tenora przyznawane bêd¹ artystom, re¿yserom i dy-
rygentom teatrów muzycznych, aby popularyzowaæ repre-
zentowane przez nich dziedziny sztuki. Pomys³odawc¹ ple-
biscytu jest W³odzimierz Izban, dyrektor Mazowieckiego
Teatru Muzycznego „Operetka”.
18. 04. – obchodziliœmy Miêdzynarodowy Dzieñ Ochrony
Zabytków. Ustanowiony zosta³ w 1982 roku, a patronuje
mu UNESCO.
20. 04. – w dniach 11-18 kwietnia we w³oskim mieœcie
Nonantoli odbywa³ siê Miêdzynarodowy Festiwal Filmo-
wy, w którym udzia³ wziê³y grupy m³odzie¿owe miast par-
tnerskich: Sosnowiec, Les Mureaux, Idar Oberstain i No-
nantola. Nasze miasto reprezentowa³a 8-osobowa grupa
m³odzie¿y z VI LO im. Janusza Korczaka. Delegacjê ofi-
cjaln¹ stanowili: Mateusz Ryka³a – pe³nomocnik prezy-
denta miasta ds. rozwoju i wspó³pracy z zagranic¹ oraz Ma-
ciej Adamiec – przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Sportu i
Rekreacji UM. Kolejna edycja miêdzynarodowych spotkañ
odbêdzie siê w przysz³ym roku w Sosnowcu.
21. 04. – sosnowiczanka JÓZEFA BILSKA obchodzi³a
swoje 102. urodziny. Jubilatkê odwiedzi³a rodzina, przy-
jaciele oraz zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Jas-
kiernia.
21. 04. – w ramach VII Sosnowieckiego Dnia Biblii w Mu-
zeum przy ul. Chemicznej odby³ siê wernisa¿ wystawy
„Biblia – Ksiêg¹ ksi¹g” cz. III. W wykonaniu Gra¿yny Sa-
cewicz (mezosopran) i Bogny Ha³acz (fortepian) mo¿na
by³o pos³uchaæ recitalu pieœni inspirowanych Pismem
Œwiêtym.
26. 04. – w LO nr 1 odby³ siê Dzieñ £otewski. Z tej okaz-
ji goœci³ w szkole Konsul Generalny £otwy Tadeusz  Bie-
dzki.
24. 04. – w Przedszkolu Miejskim nr 39 odby³o siê II spot-
kanie z cyklu „Pies - przyjaciel cz³owieka”, które jest kon-
tynuacj¹ dzia³alnoœci charytatywnej przedszkola na rzecz
bezdomnych zwierz¹t. Goœæmi spotkania byli: kynotera-
peuta, ratownik WOPR-u, kierownik Schroniska dla Bez-
domnych Zwierz¹t oraz radny Jacek Kazimierczak.
30. 04. – uczniowie Szko³y Podstawowej nr 29 zostali
sponsorami tygrysa amurskiego o imieniu Ares, który
ma14 lat i mieszka w œl¹skim ZOO. Co miesi¹c szko³a na
nowego przyjaciela bêdzie przekazywa³a 100 z³ (50 groszy
od ucznia). (U)

Jubilaci 
20 kwietnia w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medale i nagrody wręczali zastępcy prezydenta Sosnowca: ZZbbiiggnniieeww  JJaasskkiieerrnniiaa,,  WWiillhheellmm  ZZyycchh oraz RRyysszzaarrdd  ŁŁuukkaawwsskkii..
Medale otrzymali Państwo:
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4maja biskup Adam Œmigielski
uczestniczy³ w diecezjalnych

obchodach œwiêta hutników w ko-
œciele p.w. œw. Floriana w Sosnow-
cu Zagórzu.

Sosnowiecki ordynariusz przy-
pominaj¹c sylwetkê œw. Floriana
podkreœli³, ¿e nie ba³ siê on zdegra-
dowania w wojsku, w którym s³u-
¿y³, a nawet cierpieñ i œmierci, któ-

re czeka³a w zamian za otwarte
przyznanie siê do Stwórcy. – Dzisiaj
s¹ ludzie, którzy boj¹ siê byæ dobry-
mi, prawdomównymi, czystymi,
uczciwymi. Boj¹ siê tych, którzy
mówi¹, ¿e ¿ycie ludzkie nie nale¿y
do Boga, lansuj¹ ustawy promuj¹ce
eutanazjê. Boj¹ siê tych, którzy pro-
ponuj¹ zwi¹zki ludzi tej samej p³ci.
S¹ wreszcie ludzie, którzy boj¹ siê

ujawniaæ swoje pogl¹dy przed tymi,
którzy wydaj¹ siê byæ g³oœniejszymi
– mówi³ w czasie kazania. Sosno-
wiecki koœció³ œw. Floriana jest je-
dyn¹ œwi¹tyni¹ w diecezji sosno-
wieckiej, która nosi to wezwanie. 
– Kiedy powstawa³, wiêkszoœæ pa-
rafian pracowa³a w Hucie Katowi-
ce, wezwanie wiêc koœcio³a by³o
oczywiste – powiedzia³ ks. Tadeusz

Kamiñski, proboszcz parafii. Na
diecezjalne obchody ku czci œw.
Floriana przybyli przedstawiciel
zwi¹zków zawodowych Mittal
Steel Poland SA. W czasie liturgii
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej
poprosi³ biskupa o poœwiêcenie
swojego nowego sztandaru. Obec-
ni byli tak¿e stra¿acy. Uroczystoœæ
uœwietni³a hutnicza orkiestra. (U)

Nie bójcie się przyznawać do wiary
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HOROSKOP
BBAARRAANN  ((2211..0033..  ––  1199..0044..)) – W pracy jeden sukces będzie

gonił następny. Współpracownicy będą się cieszyli razem

z Tobą, a partnera będzie rozpierać duma. Planowanej

służbowej podróży nie odkładaj na później, załatw najpil-

niejsze sprawy i wybierz się na urlop.

BBYYKK  ((2200..0044..  ––  2200..0055..))  – W najbliższym czasie czeka Cię

wiele rodzinnych spotkań. W gronie najbliższych poczu-

jesz się wspaniale. Nowe wiadomości będą niezwykle ra-

dosne. W pracy skup się na działaniu, a nie tylko na bier-

nym obserwowaniu innych.

BB  LLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  ––  2211..0066..))  – W pracy trochę nerwowo.

Ciężko zdążyć ze wszystkim na czas. W takich warun-

kach współpraca może przebiegać nie najlepiej. Postaraj

się zrobić coś, co rozluźni atmosferę. W przeciwnym ra-

zie konflikty murowane.

RRAAKK  ((2222..0066..  ––  2222..0077..))  – Po pracy częściej wybieraj się

gdzieś z przyjaciółmi. Dobrze Ci zrobi choć odrobina roz-

rywki w wypróbowanym towarzystwie. Partner potrzebuje

więcej Twojej uwagi, więc poświęć mu trochę więcej cza-

su. Zasługuje na to.

LLEEWW  ((2233..0077..  ––  2222..0088..)) – W Twoim życiu nastąpią nieocze-

kiwane zmiany. Wiadomość, którą otrzymasz raczej Cię

zdziwi. Na pewno będziesz zmuszony zmienić swoje pla-

ny na najbliższą przyszłość. Nie będzie jednak powodu

do zmartwienia.

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  ––  2222..0099..) – Tempo pracy w nadchodzą-

cych dniach będzie szalone. Dzięki temu uda Ci się załat-

wić wiele pilnych spraw. W realizacji bardziej skompliko-

wanych przedsięwzięć na pewno koledzy pomogą. Suk-

ces murowany.

WWAAGGAA  ((2233..0099..  ––  2222..1100..))  –  Panuj nad finansami i za wiele

nie planuj. Najpierw zapłać rachunki, a dopiero potem

wydawaj pieniądze na mniej niezbędne rzeczy. Na szczę-

ście jakieś dodatkowe zajęcie poratuje Twój stan budżetu

i wszystko będzie dobrze.

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  ––  2211..1111..)) – Szansa na awans lub pod-

wyżkę zmotywuje Cię do wytężonej pracy. Będziesz

dwoić się i troić, byle tylko załatwić jak najwięcej spraw.

Nie zapominaj tylko o jakości swojej pracy: lepiej mniej a

dokładniej.

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  ––  2200..1122..)) – Dużą część swoich obo-

wiązków możesz spokojnie powierzyć swoim współpra-

cownikom. Daj im szansę, aby też mogli się wykazać.

Przy tym nie rezygnuj ze swoich pasji, musisz tylko do-

brze zorganizować swój czas.

KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  ––  2200..0011..)) – W domową, wspaniałą

atmosferę wkradną się drobne problemy. Partner będzie

wymagał od Ciebie rzeczy niemożliwych, a jego oczeki-

wania będą trudne do zaspokojenia. Zachowaj spokój i

przeczekaj niesprzyjający moment.

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  ––  2200..0022..)) – W nadchodzących dniach

dzieci wystawią Twoją cierpliwość na niejedną próbę. Po-

staraj się jednak o spokój i dystans. Stres Ci zdecydowa-

nie szkodzi. Planowanej podróży nie odkładaj na inny ter-

min, bo może być za późno.

RRYYBBYY  ((2211..0022..  ––  2200..0033..)) – Twoja pracowitość sprawi, że

wszystkie sprawy załatwisz w terminie. Nie tylko szef bę-

dzie pod wrażeniem Twojej efektywności. W życiu prywat-

nym atmosfera zdecydowanie się poprawi i konflikty ro-

dzinne zostaną załagodzone. (VENA)

Nic i nikt nie jest tutaj sob¹ – pi-
sze Rylski w jednym z opowia-

dañ, ale to zdanie mog³oby siê zna-
leŸæ w ka¿dej z czterech zawartych
w tomie wspó³czeœnie rozgrywaj¹-
cych siê opowieœci. To ju¿ trzecia
ksi¹¿ka wybitnego prozaika w serii
Nowa Proza Polska.

Nie jest sob¹ Monika, prowin-
cjonalna g¹ska i ofiara wakacyjnego
romansu, która mimo rozczarowa-
nia partnerem, szanta¿owanym
przez gang narkotykowy, próbuje
mu pomóc, wywo¿¹c go nad mo-
rze, gdzie siê poznali. I nie jest ju¿
tym samym miejscem opustosza³e
po sezonie uzdrowisko („Jak gra-
nit”). Nie jest sob¹ „stary, niedo³ê¿-
ny i chory” pisarz-emigrant, osaczo-
ny przez niechciane wspomnienia z
Polski, tak jak jego luksusowa willa
w Bretanii nie okazuje siê bezpie-
czn¹ przystani¹ na schy³ek ¿ycia
(„Dworski zapach”).

Eustachy Rylski

Ur. 1944 r. w Nawojowej k. No-
wego S¹cza, prozaik, dramaturg,
scenarzysta.

W 1984 roku wyda³ debiu-
tancki dyptyk powieœciowy
„Stankiewicz; Powrót” (PIW),
bardzo dobrze przyjêty przez
krytykê i publicznoœæ (dwa
wydania; 40 000 egz.) otrzy-
ma³  nagrodê za debiut roku
1984 tygodnika „Literatura. W
1987 r. zbiór opowiadañ „Tylko
ch³ód” (PIW) wyró¿niono War-
szawsk¹ Premier¹ Literack¹. Od
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
wspó³pracuje z miesiêcznikiem
„Dialog” zamieszczaj¹c w nim na-
stêpuj¹ce sztuki: „Ch³odna jesieñ”
1990, „Zapach wistarii” 1991,
„Netta” 1997, „Co nie jest snem”
1999 i „Sprawa honoru” 2003.
Autor kilku spektakli Teatru TV.

Wyspa jest trzeci¹ po „Cz³o-
wieku w cieniu” (2004) i g³oœnym
„Warunku” (2005) ksi¹¿k¹ Rylskie-
go ukazuj¹c¹ siê w serii Nowa Pro-
za Polska. W 2004 r. ukaza³ siê
„Cz³owiek w cieniu”, wyró¿niony
Warszawsk¹ Premier¹ Literack¹.
„Warunek” zosta³ nominowany i
znalaz³ siê w gronie œcis³ych finali-
stów nagrody literackiej Nike oraz
nagrody Angelus.

Litery z pól dodatkowo po-
numerowanych w prawym

dolnym rogu dadz¹ rozwi¹za-
nie, które prosimy przes³aæ
wraz z wyciêtym numerem
krzy¿ówki, pod adresem redak-
cji do 4 czerwca br. Wœród au-
torów poprawnych rozwi¹zañ
rozlosowane zostan¹ nagrody,
które prosimy odbieraæ osobi-
œcie w Redakcji.

Poziomo: 1 – obraz z kawa³-
ków kolorowego szk³a, 5 – os-
³ona na lampê, 8 – cenny sta-
roæ, 9 – delikatny materia³ po-
chodz¹cy z Chin, 10 – czêœæ
tr¹bki, 11 – czêœæ buta, 12 – ci-
sza, nic siê nie dzieje, 14 – wy-
mioty, 16 – stolica Grecji, 17 –
„lekcja” studenta, 19 – student
seminarium duchownego, 21 –
popularne klocki, 22 – spotka-
nie na boisku, 25 – zrzêda, 28

– czarna nawierzchnia jezdni
lub boiska, 29 – b³êkit, 30 –
najzimniejszy stan USA, 32 –
pracuje w todze, 34 – wiêzi³a
Odyseusza, 35 – z rodziny ko-
towatych, 36 – miasto w Chi-
nach lub rodzaj p³ótna, 37 –
lêk, 38 – dawny kolega, 39 –
hultaj.

Pionowo: 1 – ciocia z wuj-
kiem, 2 – ¿³obek (bez dzieci), 3
– nie³adnie o Francuzie, 4 –
pierwszy miesi¹c, 5 – odpowie-
dzialny za dŸwiêk, 6 – jesienny
kwiat, 7 – paletka do ping-pon-
ga, 13 – dêta lub symfoniczna,
15 – cwaniak, 18 – „psie” wy-
spy, 20 – w nim starocie, 23 –
jeden z oceanów, 24 – pilnuje
czegoœ, 26 – sygna³ dŸwiêkowy
w samochodzie, 27 – amarant,
28 – zbrojownia, 31 – gêsty i
s³odki, 33 – nad nim Wiedeñ. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  zz  KKMM  nnrr  44::  TToouurriiaa  TTiioouullii  „„HHoonnoorr  kkoobbiieettyy””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą:: Jacek Mołdowski, Marian Tutaj, Angelika Madejczyk UUWWAAGGAA!!  JJeeddnnaa  oossoobbaa  mmoożżee  pprrzzyyssłłaaćć  11  rroozzwwiiąązzaanniiee..
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Krzy¿ówka nr 5

Nagrody ufundowa³a ksiêgarnia „Œwiat Ksi¹¿ki’’, mieszcz¹ca siê w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Ksiêgarnia zaprasza Czytelników od
poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. od 9 do 19, w soboty od 10 do 14.

Pytanie:  W ilu krajach ukazała się powieść Ewy Stachniak pt.  „Ogród Afrodyty”?  

Pierwsze 4 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego”
nr 5 i prawid³owo odpowiedz¹ na zadane pytanie otrzymaj¹ nagrodê ksi¹¿kow¹.

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI nr 5

Manipulantka, siej¹ca w¹tpliwoœci i prowokuj¹ca zazdroœæ, czy
raczej kobieta umiej¹ca cieszyæ siê ¿yciem i wykorzystuj¹ca

to, czym hojnie obdarzy³a j¹ natura? Jedno jest pewne: hrabina Zo-
fia Potocka by³a piêkna i doskonale wiedzia³a, jak sprawiæ, by ko-
chali j¹ mê¿czyŸni, a jej barwne ¿ycie to idealny temat na powieœæ.

Ewa Stachniak napisa³a jednak nie tak¹ powieœæ, jakiej mo¿-
naby siê spodziewaæ. Zamiast rozlewnego romansu czy panorami-
cznej powieœci historyczno-obyczajowej, stworzy³a efektown¹, wy-
razist¹ prozê, podzielon¹ na krótkie impresje. W taki w³aœnie spo-
sób bohaterka rozpamiêtuje swe ¿ycie, umieraj¹c na raka w
Berlinie w roku 1822. „Oto cud, którego potrafi dokonaæ morfi-
na. Potrafi wywo³ywaæ wspomnienia szczêœcia, które budz¹ za-
chwyt, zanim odp³yn¹” – mówi doktor, uœmierzaj¹cy jej ból nar-
kotykiem. 

Ewa Stachniak 

Pisarka, nauczyciel akademicki, urodzona we Wroc³awiu. Ab-
solwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego. W
1981 roku przyjecha³a do Kanady na Wydzia³ Anglistyki Uni-
wersytetu McGill w Montrealu na stypendium doktoranckie.
Doktorat poœwiêcony twórczoœci Stephena Themersona obro-
ni³a w 1988 roku. Wyk³ada komunikacjê miêdzykulturow¹ w
Sheridan College (Oakville, Ontario). Kiedy dowiedzia³a siê o
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, postanowi³a zostaæ
w Kanadzie. Zaczê³a pisaæ w 1992 roku. W maju autorka przy-
je¿d¿a do Polski promowaæ swoj¹ powieœæ i 25 maja o godz.
17.30. bêdzie goœciem Ksiêgarni „ŒWIAT KSI¥¯KI” w Sos-
nowcu przy Modrzejowskiej 20. Serdecznie zapraszamy na
spotkanie.

Ewa Stachniak

Ogród Afrodyty
Prze³. Bo¿enna Stok³osa
Œwiat Ksi¹¿ki, 2007 
W ksiêgarniach od 25 maja 
Cena: 34,90 z³

Eustachy Rylski

Wyspa

Œwiat Ksi¹¿ki, 2007
W ksiêgarniach od: 11 maja
Cena: 29,90 z³
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No
i sta³o siê to.
Po ubieg³oro-
cznych are-
sztowaniach

by³ych i obecnego pi³karza „Za-
g³êbia”, kolejne osoby zwi¹zane z
sosnowieckim klubem zosta³y
zatrzymane przez wroc³awskich
policjantów z wydzia³u do walki
z korupcj¹. Tym razem do proku-
ratury we Wroc³awiu przewie-
zieni zostali Wojciech N., by³y
asystent trenera Krzysztofa To-
chela oraz Wojciech R., dyrektor
sportowy „Zag³êbia”. Po tych za-
trzymaniach na³o¿enie kar na
nasz klub wydaje siê byæ ju¿
przes¹dzone.

Obaj panowie s¹ ju¿ na wol-
noœci. Wojciech R. aby opuœciæ
areszt musia³ wp³aciæ 20 tysiêcy
z³otych kaucji. Prokuratura po-
stawi³a mu 13 zarzutów korup-
cyjnych. Maj¹ one dotyczyæ
ustawiania wyników spotkañ
drugo i trzecioligowych.

W sierpniu prokuratura
przedstawi³a zarzuty korupcyjne
£ukaszowi Antczakowi, Mariu-
szowi Ujkowi oraz Marcinowi
Lachowskiemu. Pi³karze przy-
znali siê, ¿e p³acili sêdziom za ko-

rzystne wyniki spotkañ. Taki pro-
ceder mia³ siê rozpocz¹æ w sezo-
nie 2003/2004, kiedy nasz ze-
spó³ walczy³ o awans do II ligi.
Kolejne mecze by³y kupowane w
sezonie 2004/2005. Wówczas
„Zag³êbie” gra³o ju¿ na zaple-
czu ekstraklasy. Potwierdzi³ to

kilka miesiêcy póŸniej kolejny
z by³ych pi³karzy, Wojciech
Ma³ocha, który sam zg³osi³ siê
do prokuratury i opowiedzia³ o
tym jak dochodzi³o do kupo-
wania spotkañ. Ma³ocha opo-
wiedzia³ miêdzy innymi œled-
czym o tym jak „ustawiono”

mecz z Górnikiem Polkowice z
marca 2005.

Mimo ¿e od kolejnych zatrzy-
mañ minê³o ju¿ kilkanaœcie dni i
¿ycie toczy siê swoim biegiem w
klubie narasta atmosfera niepe-
wnoœci. Nikt nie wie, co wyda-
rzy siê po zakoñczeniu sezonu.

Na razie pi³karze graj¹ o awans i
s¹ blisko zrealizowania tego celu.
Czy jednak dane nam bêdzie w
przysz³ym sezonie ogl¹daæ pi³ka-
rzy z Sosnowca w rozgrywkach
Orange Ekstraklasy?

Aby nieco uspokoiæ sytuacjê z
pi³karzami spotka³ siê prezes
Giancarlo Motto. Przekaza³ on
pi³karzom, ¿e mimo zawieruchy,
która dotknê³a klub maj¹ siê oni
skupiæ tylko i wy³¹cznie na grze i
realizacji przedsezonowego planu
jakim jest wywalczenie awansu
do pierwszej ligi. Dalsze decyzje
co do przysz³oœci klubu maj¹ za-
paœæ po zakoñczeniu sezonu.

Co grozi „Zag³êbiu”? Degra-
dacja do ni¿szej klasy rozgrywko-
wej i ujemne punkty na starcie
nowego sezonu plus kara finan-

sowa. Na razie ciê¿ko powie-
dzieæ, w której lidze zagra od no-
wego sezonu nasz zespó³. Decyz-
jê w tej sprawie podejmie Wy-
dzia³ Dyscypliny PZPN, po tym
jak na Miodow¹ do siedziby
zwi¹zku trafi¹ dokumenty z
wroc³awskiej prokuratury.

A¿ strach pomyœleæ co siê
stanie z klubem, gdy najwy¿sza z
mo¿liwych kar zostanie orzeczo-
na, a z zarz¹dzania klubem wyco-
fa siê w³oski inwestor...

A póki co pozostaje nam trzy-
maæ kciuki za pi³karzy i mieæ na-
dziejê, ¿e ponownego upadku
„Zag³êbia”, który nast¹pi³ na po-
cz¹tku lat 90. tym razem uda siê
unikn¹æ.

Tekst i foto: 
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Trzy medale wywalczyli szabliœci
MOSiR-u Sosnowiec podczas

rozegranych w Katowicach mi-
strzostwach Polski w szermierce.
Podopieczni Andrzeja Bila, Leszka
Ch³osty i Krzysztofa W¹tora zdo-
byli dwa br¹zowe kr¹¿ki i jeden
srebrny.

W turnieju indywidualnym do-
skonale zaprezentowa³ siê Grze-
gorz Dominik, który ukoñczy³ za-
wody na drugim miejscu. W finale
mistrzostw nasz zawodnik 14:15
przegra³ z Patrykiem Pa³aszem z
KKsz Konin. - Tak niewiele zabrak-
³o do z³ota. Szkoda - nie móg³ od¿a-
³owaæ trener Bil. Niepocieszony by³
tak¿e Dominik. - Medal cieszy, ale
z drugiej strony jestem trochê za-
wiedziony, bo z³oto by³o w zasiêgu
mo¿liwoœci. Mam ju¿ na swoim
koncie kilkanaœcie medali, ale nigdy
nie uda³o siê w turnieju indywi-
dualnym stan¹æ na najwy¿szym po-

dium - piekli³ siê sosnowiecki szab-
lista.

Wœród pañ najlepiej z naszych
zawodniczek spisa³a siê Marta W¹-
tor, która by³a pi¹ta.

Dwa medale br¹zowe wywalczy-
³y natomiast nasze dru¿yny. Szabli-
stki w sk³adzie: Marta W¹tor, Lidia
So³tys, Katarzyna Szczypiñska i
Ma³gorzata Groniecka w pojedyn-
ku o br¹z pokona³y 45:42 dru¿ynê
KKsz Konin, natomiast panowie w
sk³adzie: Grzegorz Dominik, To-
masz Dominik, Bartosz Mazur i
Karol Trzebiñski na najni¿szym
stopniu podium stanêli dziêki wy-
granej 45:37 nad Legi¹ Warszawa. -
Oceniam start naszych zawodników
bardzo pozytywnie. Na szczególne
wyró¿nienie po walkach w turnieju
dru¿ynowym zas³u¿y³ Bartosz Ma-
zur, który nie przegra³ ¿adnej walki
- podsumowa³ start sosnowiczan
trener Bil. (KP)

Afery korupcyjnej w „Zag³êbiu” ci¹g dalszy

Medale szablistów
Wniedzielê 29.04.br. rozegrany zosta³ Miêdzynarodowy

Wyœcig „Szosami Zag³êbia”. 
Na starcie stanê³a prawie ca³a czo³ówka kolarska kraju.

Zawodnicy wyruszyli na trasê kryterium wiod¹cego ulica-
mi: 3 Maja - Zamkow¹ - Sieleck¹ - Wawel - 3 Maja. Do
przejechania mieli 40 rund, ka¿da po 2,3 km. £¹cznie 92 ki-
lometry. 

Centrum miasta by³o zarezerwowane wy³¹cznie na start
i metê. Zwyciêzc¹ kryterium, po zaciêtej walce zosta³ Piotr
Barczyk z grupy kolarskiej DYNATEK. 

Na starcie stanêli te¿ m³odzie¿owcy. Wyœcig zdominowa-
³a jedna z najlepszych m³odzie¿owych  Grup Kolarskich –
KTK ENERGA – KALISZ. 

Klasyfikacja koñcowa ELITA: I miejsce Piotr Barczyk –
DYNATEK, II miejsce Roman  Bronis – DHL AUTHOR,
III miejsce Piotr Pyszny - KTK KALISZ.

Klasyfikacja koñcowa ORLIK: I miejsce Piotr Pyszny –
KTK KALISZ, II miejsce Micha³  Nawrocki – KTK KA-
LISZ, III miejsce Tomasz  Ratajczyk - KTK KALISZ. (U)

Wyścig „Szosami Zagłębia” Płomień blisko celu

Siatkarze pierwszoligowego P³omienia Sosnowiec
pokonali w pó³finale play-off Aviê Œwidnik i awan-

sowali do fina³u, w którym zmierz¹ siê z Jokerem Pi-
³a. Stawk¹ tej rywalizacji bêdzie zdobycie przepustek
uprawniaj¹cych do gry w przysz³ym sezonie w roz-
grywkach PLS.

Sosnowiczanie w pó³finale nie dali szans dru¿ynie
ze Œwidnika wygrywaj¹c wszystkie trzy mecze. Dru-
¿yna Miros³awa Zawieracza pozwoli³a ugraæ rywalom
tylko trzy sety. - Obawia³em siê trochê pierwszego
meczu, g³ównie ze wzglêdu na fakt, i¿ w rozgrywkach
nast¹pi³a d³uga przerwa i na pó³fina³y musieliœmy cze-
kaæ kilka tygodni. W tym czasie zespó³ uda³ siê na
zgrupowanie do Milicza, gdzie w ciszy i spokoju przy-
gotowywa³ siê do spotkañ z Avi¹. Na szczêœcie bois-
ko szybko rozwia³o obawy. Zespó³ osi¹gn¹³ cel bêd¹c
zespo³em zdecydowanie lepszym. Cieszê siê, ¿e losy
rywalizacji rozstrzygnê³y siê w trzech meczach. Przed
fina³em play-off bêdziemy czuli w koœciach mniej gier
ni¿ nasz rywal. Zdajemy sobie jednak sprawê, ¿e to
dopiero po³owa planu i na pe³n¹ radoœæ przyjdzie czas
po finale, który mam nadziejê tak¿e rozstrzygniemy
na swoj¹ korzyœæ - mówi Pawe³ Kaczmarczyk, prezes
P³omienia.

W finale tak¿e gra siê do trzech wygranych. Bezpo-
œrednio do PLS awansuje zwyciêzca fina³owej batalii.
Przegrany w tej konfrontacji bêdzie móg³ szukaæ swo-
jej szansy w bara¿u z przedostatnim zespo³em PLS,
Delect¹ Bydgoszcz. (KP)

Płomień Sosnowiec - Avia Świdnik

33::11  (18:25, 25:20, 25:23, 26:24)
33::11 (25:18, 22:25, 25:19, 25:22)
33::11  (25:15, 25:27, 25:23, 25:19)
PPłłoommiieeńń::  JJuurrkkoojjćć,,  ŁŁoommaacczz,,  LLeeggiieeńń,,  SSzzuulliikk,,  KKoo--
ssookk,,  GGrryyggiieell  ii  SSttaańńcczzaakk  ((ll))  oorraazz  KKuuddłłaacciikk,,  KKii--
wwiioorr,,  TToommcczzyykk..

Kurier Miejski S P O R T

Oświadczenie „Zagłębia” S.A.:

W związku z informacjami, jakie ukazały się ostatnio w
prasie i telewizji, Właściciel i Zarząd Spółki „Zagłębie”
S.A. oświadczają, że są im obce wszelkie nieprawidłowo-
ści w sportowym obszarze funkcjonowania Klubu. Je-
dnocześnie Zarząd podtrzymuje zamiar sprzedaży akcji
Spółki ze względu na brak związku z podstawową branżą
działalności Grupy.

Piłkarze „Zagłębia” mają teraz o czym myśleć. Zespół ma szansę awansować do ekstraklasy,
ale w której lidze zagra w przyszłym sezonie tego na razie nie wie nikt. Na zdjęciu od lewej:
Dzenan Hosic i Marcin Folc.



Albo chowali nosy w ksi¹¿-
ki, albo b³¹dzili po rega-

³ach w poszukiwaniu tytu³ów,
które pomog³yby im rozwi¹zaæ
konkurs. Od rana do wieczora
23 kwietnia czytelnicy Œwiata
Ksi¹¿ki przy ul. Modrzejow-
skiej po raz szósty œwiêtowali
z pracownikami Œwiatowy
Dzieñ Ksi¹¿ki. Ksiêgarnia
przygotowa³a na ten dzieñ sze-
reg konkursów dla dzieci i do-
ros³ych oraz nagrody. Chêtni
rozwi¹zywali krzy¿ówki lub
we fragmencie tekstu odna-
jdywali dwadzieœcia ukrytych
tytu³ów. 

– Trzeba siê trochê nag³ów-
kowaæ, ¿eby odpowiedzieæ na
wszystkie pytania – œmieje siê
Ania Janicka, 27-letnia sosno-
wiczanka. 

Po dwóch minutach dodaje: 
- Kto czyta, nie pyta! – takie
jest g³ówne has³o w krzy¿ówce.

Przy kasie ju¿ czeka na ni¹
nagroda. 

– Jestem tu, bo wiedzia-
³am, ¿e dziœ bêdzie mo¿na za-
kupiæ wiele ksi¹¿ek w cenach
promocyjnych, bo ju¿ od 9,90
z³. Od pewnego czasu mia³am
kilka ksi¹¿ek na oku, ale nie
mog³am sobie na nie pozwoliæ,
bo mia³am inne wydatki. Dziœ
bêdê mog³a nadrobiæ zaleg³o-
œci, a przy okazji zaoszczêdzê –

mówi. Dla najm³odszych ró-
wnie¿ przygotowano wiele
atrakcji. Nie zabrak³o ³akoci. 

23 kwietnia, og³oszony
przez Konferencjê Generalna
UNESCO za Œwiatowy Dzieñ
Ksi¹¿ki, jest tak¿e dat¹ symbo-

liczn¹ w historii literatury
œwiatowej. W tym dniu przy-
sz³o na œwiat b¹dŸ odesz³o wie-
lu znanych pisarzy, wœród nich
William Szekspir, Miguel de
Cervantes czy Vladimir Naba-
kov. (mp)

Kto czyta, nie pyta
16  maj 2007 nr 5  Kurier MiejskiR E K L A M A
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ZAPROSZENIE

Ca³a spo³ecznoœæ szkolna Szko-
³y Podstawowej nr 6 im. Juliu-

sza S³owackiego przy ul. Wawel 13
w Sosnowcu ma zaszczyt zaprosiæ
wszystkich mieszkañców Sosnow-
ca i okolic oraz ludzi dobrej woli na
„Jarmark Cudów”. Charytatywna
impreza odbêdzie siê w dniu 19
maja br., w godzinach od 10 do 14
na dziedziñcu szko³y. Wszystkie ze-
brane fundusze zostan¹ przekazane
na leczenie i rehabilitacjê JAKUBA
MAJZLA, naszego ucznia. Nie za-
braknie kiermaszy, pokazów, orga-
nizatorzy zapewniaj¹ rodzinn¹ at-
mosferê i dobre samopoczucie. 

Jakub Majzel jest obecnie
uczniem czwartej klasy. Od kilku
lat choruje na postêpuj¹cy zanik
miêœni (dystrophie musculorium) i
od d³u¿szego czasu porusza siê na
wózku inwalidzkim. Choroba, na
któr¹ cierpi ch³opiec jest na dzieñ
dzisiejszy nieuleczalna. Mo¿na sta-
raæ siê ³agodziæ i opóŸniaæ jej postê-
powanie, niestety tylko poprzez ko-
sztown¹ rehabilitacjê. St¹d pomys³
szkolnego „Jarmarku Cudów”.
Pierwszy odby³ siê w maju 2006
roku, a ju¿ dziœ zapraszamy na ko-
lejny. 

Stowarzyszenie Pomocy Cho-
rym na Dystrophie Musculorum,
32-622 Nowe Chech³o, ul. M. Ko-
nopnickiej 4C. Bank Spó³dzielczy
Œwierklaniec 83 8467 0001 0000
3522 2000 0001. Z dopiskiem
„JAKUB MAJZEL”. (ARC)
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