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Zmiany w s³u¿bie zdrowia
Nie zwlekaj z dowodem!

K

olejki bêd¹ coraz wiêksze! –
ostrzegaj¹ urzêdnicy. Up³ywa
termin wymiany dowodów osobistych! Wszystkie osoby, które maj¹ dowody osobiste wydane przed
1 stycznia 2001 maj¹ obowi¹zek
wymieniæ je do 31 grudnia 2007 r.
- Oko³o 120 tys. mieszkañców naszego miasta w tym roku z³o¿y
wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego, bo tak nakazuje
ustawa. Do tego dojd¹ osoby, które bêd¹ chcia³y wymieniæ dowody,
np. ze wzglêdu na zmianê miejsca
zamieszkania – t³umaczy Jaros³aw
Widel, kierownik referatu dowo-

dów osobistych Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu. – Z doœwiadczenia wiem, ¿e wiêkszoœæ osób obudzi siê dopiero w czerwcu.
Nie zwlekajmy z tym obowi¹zkiem 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)

Po paszporty dłużej

W

zwi¹zku z nadchodz¹cym
sezonem wzmo¿onego ruchu turystycznego od 15 maja do
koñca sierpnia Wydzia³ Spraw
Obywatelskich Œl¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego podj¹³ decyzjê o
wprowadzeniu dodatkowego dnia
dy¿uru. A tak¿e o wyd³u¿eniu
czasu pracy na stanowiskach rejestracji wniosków paszportowych i
wydawania paszportów w Œl¹sreklama

reklama

kim Urzêdzie Wojewódzkim w
Katowicach oraz w piêciu Terenowych delegaturach Paszportowych w Bielsku-Bia³ej, Czêstochowie, Bytomiu, Gliwicach i
Rybniku.
Obs³uga obywateli odbywaæ siê
bêdzie: w poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek w godzinach 7.30 – 15.30, natomiast we wtorki i czwartki w godzinach 7.30 – 18.00 (dy¿ury). (U)

Czynny strajk lekarzy trwa i nic
nie wskazuje na to, by miał się
szybko zakończyć. Miejskie
Szpitale nr 1 oraz 3 działają jak
podczas ostrego dyżuru.
Obecna sytuacja przyspieszyła decyzję prezydenta o połączeniu placówek.

S

trajk w Szpitalu Miejskim nr 1 rozpocz¹³ siê 24 maja i obj¹³ zarówno oddzia³y, jak i przyszpitalne poradnie.
- Lekarze nie przychodz¹ do pracy, ale s¹
pod telefonem, w pe³nej gotowoœci. W stanie zagro¿enia ¿ycia b¹dŸ zdrowia pacjenta
stawiaj¹ siê w szpitalu natychmiast – mówi
Jacek Czapla, dyrektor placówki.
Zamkniête s¹ poradnie specjalistyczne w
zagórskim szpitalu. W nag³ych wypadkach
chorzy trafiaj¹ do szpitalnej Izby Przyjêæ. Tydzieñ temu akcja strajkowa uleg³a zaostrzeniu. Nie wype³niana jest czêœæ druków i zaœwiadczeñ dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeden duży zamiast dwóch
mniejszych
Plany po³¹czenia dwóch miejskich szpitali,
poruszane od 2003 r., nabieraj¹ konkretnych
kszta³tów. 28 maja na posiedzeniu Komisji
Zdrowia pad³a decyzja: trzeba rozpocz¹æ
przygotowania do restrukturyzacji sosnowieckiej s³u¿by zdrowia. Do fuzji dojdzie w
listopadzie, jeœli na najbli¿szej sesji (21 czerwca) Rada Miejska podejmie uchwa³ê o po³¹czeniu placówek.
reklama

- W tej chwili trwaj¹ przygotowania do
omówienia problemu na Radzie Spo³ecznej i
Komisji Zdrowia – mówi Jan Wieja, naczelnik Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu. – Decyzja
nie jest przypadkowa. Z ekonomicznego punktu widzenia ³atwiej jest zarz¹dzaæ, gdy ma
siê do dyspozycji wiêkszy potencja³ kadrowy
i finansowy. Taki powinien byæ efekt fuzji.
Jeœli nie dojdzie do po³¹czenia, sytuacja finansowa szpitali nadal bêdzie siê pogarszaæ.
Pomys³ restrukturyzacji popiera te¿ Jacek
Czapla, dyrektor Szpitala Miejskiego nr 1. Jego
zdaniem poprawi siê efektywnoœæ funkcjonowania placówek i pracy lekarzy. Decyzja wp³yreklama

nie na sprawniejsze i skuteczniejsze wykonywanie œwiadczeñ dla pacjentów oraz racjonalne
zagospodarowanie sprzêtem medycznym.
- Dojdzie do po³¹czenia, przeniesienia,
pomniejszenia i powiêkszenia niektórych oddzia³ów, ale nie ma mowy o likwidacji któregoœ z nich – zapewnia Jan Wieja.
Ze wstêpnych uzgodnieñ wynika, ¿e dyrektorem jednego du¿ego szpitala bêdzie dotychczasowy dyrektor Szpitala Miejskiego nr 3 –
Marek Stêpniak. Jacek Czapla obejmie stanowisko zastêpcy dyrektora ds. medycznych.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO
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Dzieñ tenora

Pod patronatem
Papie¿a
18

maja br. w Gimnazjum
nr 9 w Sosnowcu odby³a siê uroczystoœæ nadania
szkole imienia Jana Paw³a II.
Spotkanie rozpoczê³o siê
msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹
przez biskupa Adama Œmigielskiego, podczas której poœwiêcono sztandar szko³y. Po
mszy w uroczystym przemarszu z koœcio³a pw. Zes³ania
Ducha Œwiêtego poczty
sztandarowe Gimnazjum nr 9
oraz zaprzyjaŸnionego Gimnazjum im. Jana Paw³a II z
Piekar Œl¹skich poprowadzi³y
zgromadzonych goœci do budynku szko³y.
Adam Œmigielski poœwiêci³
pami¹tkow¹ tablicê ku czci

papie¿a, po czym odby³a siê
uroczysta akademia. Na niej
znaleŸli siê m.in.: przedstawiciele w³adz miasta z zastêpc¹
prezydenta Zbigniewem Jaskierni¹. Nie zabrak³o tak¿e
radnych, z wiceprzeprzewodnicz¹cym Rady Jaros³awem
Piêt¹ na czele. Wœród goœci
nie zabrak³o tak¿e ks. Andrzeja Stasiaka, fundatora
tablicy pami¹tkowej i d³ugoletniego przyjaciela gimnazjum.
Dyrektor Gimnazjum nr 9
w Sosnowcu Maria Godzik w
trakcie spotkania z³o¿y³a zaproszonym goœciom serdeczne podziêkowania za przybycie na uroczystoœæ. (U)

ARC Muzeum

roku16 maja up³ywa w naszym mieœcie pod has³em Jana Kiepury. Nie inaczej by³o w tym roku. 105. rocznicê urodzin
wielkiego tenora obchodzono wyj¹tkowo uroczyœcie. Pod tablic¹ pami¹tkow¹ przy ul. Majowej 6, domu rodzinnym „ch³opaka z Sosnowca”, a nastêpnie pod pomnikiem Jana Kiepury
na Placu Stulecia uroczyœcie z³o¿ono wi¹zanki
kwiatów. Po po³udniu, w ramach festiwalu Ave
Maria, w koœciele p.w. œw. Tomasza odby³ siê
Turniej Tenorów Polskich. Wyst¹pili: Jaros³aw
Wewióra, Maciej Gallas, Bart³omiej Szczeszek, Dymitr Fomenko, Robert Cieœla, Tadeusz Szlenkier, Sylwester Kostecki i Micha³
Marzec. Orkiestr¹ dyrygowa³ Kazimierz Kryza. Natomiast wieczorem, w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury odby³ siê uroczysty koncert
pod tytu³em „Dziewczyny Sosnowca”.
Od 15 maja w Pa³acu Schoena mo¿na z
kolei ogl¹daæ wystawê „Jan Kiepura i Marta
Eggerth w 105. rocznicê urodzin Wielkiego
Polaka”. Wystawie towarzyszy 30-minutowy
film „To tylko dziewczynka... Spotkanie z
Mart¹ Eggerth”, a otwarcie uœwietni³ koncert

„To, co œpiewa³ Jan Kiepura” w wykonaniu
tenorów: Micha³a Borkowskego, £ukasza
Gaja, ksiêdza Paw³a Sobierajskiego przy
akompaniamencie Grzegorza Biegasa.
– Na ekspozycjê sk³ada siê 160 fotografii
oraz dokumentów zwi¹zanych z Janem Kiepur¹ i jego ¿on¹, Mart¹ Eggerth. Wystawa
ukazuje sylwetkê i osi¹gniêcia artysty. Liczne
zdjêcia przedstawiaj¹ œpiewaka prywatnie, w
ró¿nych okresach ¿ycia, w otoczeniu rodziny
i przyjació³, w kostiumach operowych, operetkowych i filmowych. Wœród prezentowa-

Po sąsiedzku

A

gencja Rozwoju Lokalnego
S.A. w Sosnowcu wraz ze
Stowarzyszeniem Zwi¹zek Zag³êbiowski zorganizowali 22
maja br. w sali sesyjnej Urzêdu
Miejskiego konferencjê pod nazw¹ „Ukraina – S¹siad i Partner”. G³ównym celem spotkania by³o przybli¿enie wspólnej
problematyki gospodarczej,

kulturalnej i naukowej oraz
omówienie mo¿liwoœci przysz³ej wspó³pracy miêdzy Sosnowcem a Obwodem Charkowskim.
Goœciem specjalnym konferencji by³ W³adys³aw Kaniewski, Konsul Ukrainy, który z³o¿y³
ofertê biznesow¹, kulturaln¹ i
naukow¹ Ukrainy.

hêæ zaprezentowania w³asnej twórczoœci oraz realizacja projektu tematycznego –
„Krowa” przywiod³a Sk³adowisko Sztuki do sosnowieckiej
Pub Galerii Patelnia 36. Temat
letni, daj¹cy swobodê interpretacji, potraktowany z przymru¿eniem oka. Resztê ekspozycji
stanowi¹ obrazy ukazuj¹ce indywidualny styl i twórczoœæ
ka¿dego z cz³onków. Wystawa
w Patelni 36 bêdzie pierwsz¹
zbiorow¹ prezentacj¹ grupy.
Wernisa¿ „Krowy na Patelni”
odby³ siê 31 maja. Organizatorem wystawy by³o Stowarzyszenie Istota.

Sk³adowisko Sztuki (www.skladowiskosztuki.com) to m³oda grupa, któr¹ tworz¹: Magda Guziñska, Grzegorz Chudy, Maciek Kozakiewicz, Magda Rech³owicz,
Katarzyna Sejud i Iza Wolska. Pochodz¹ z ró¿nych krañców Polski
(Szczecin, Warszawa, Rybnik, Sosnowiec, Katowice), a po³¹czy³a ich
przyjaŸñ i sztuka.
Za³o¿eniem grupy jest promocja siebie, jak równie¿ osób
zaprzyjaŸnionych. W szczególnoœci twórców zwi¹zanych z portalem Variart, a Sk³adowisko Sztuki to miejsce do tego przeznaczone. Ekspozycja potrwa do 27
czerwca br. (U)
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– Mam nadziejê, ¿e na dobre
rozpoczêliœmy drogê ku wzajemnemu poznaniu i wspó³pracy, któ-

rej nam do tej pory trochê brakowa³o – podsumowa³ Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca. (U)

Zamiast efekciarstwa

Krowa… na Patelni

C

nych dokumentów znajduj¹ siê m.in. œwiadectwa szkolne tenora, korespondencja, plakaty filmowe, listy Kiepury do rodziców i brata W³adys³awa – opowiada o wystawie Zbigniew Studencki, dyrektor Muzeum.
Ekspozycja wczeœniej prezentowana by³a
w Muzeum w Bardejowie na S³owacji, a
planowana jest jeszcze w Bibliotece Regionalnej w Karwinie i Muzeum w O³omuñcu w
Czechach oraz w Muzeum Nikifora w Krynicy. W Sosnowcu wystawê mo¿na ogl¹daæ do
15 czerwca. Serdecznie zapraszamy. (U)

Urszula Piszczek

ARC Gimnazjum nr 9

Co

M

ia³a byæ wystawa w sosnowieckim Antyklubie. Klub
chwilowo zamkniêto. Mimo to
czêœæ fotografii Zbigniewa Podsiad³y i tak mo¿na by³o zobaczyæ
na spotkaniu autorskim w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w
Sosnowcu.
– Ka¿de miejsce gdzie mo¿na
wystawiæ sztukê jest mi drogie –
mówi zag³êbiowski fotografik.
– Choæ w przypadku mieszcz¹cego siê w Sosnowcu Antyklubu
d³ugo zastanawia³em siê czy to
w³aœciwe miejsce do ogl¹dania
fotografii artystycznej. Ostatecznie wyrazi³em zgodê. Teraz
trochê ¿a³ujê tej decyzji. Wystawa nie dosz³a do skutku. W³aœciciele klubu nie dogadali siê z

dzier¿awc¹ budynku i ten za³o¿y³
k³ódkê na drzwiach. Niczego
nieœwiadom zjawi³em siê tam
wraz z grup¹, która przysz³a obejrzeæ moj¹ wystawê i... najad³em
siê wstydu. Szczêœcie, ¿e odzyska³em swoje fotografie – ¿ali siê
Zbigniew Podsiad³o.

Klub Kiepury
Na fotografiach dominuje czerñ i
biel. – Czasem aby zdjêcie mia³o
wy¿sz¹ wartoœæ komunikacyjn¹
rezygnuje siê z koloru – t³umaczy
Podsiad³y. G³ówny nurt twórczoœci artysty to problematyka
spo³eczna. Fotograficzny œwiat
Zbigniewa Podsiad³y to rzeczywistoœæ poza billboardami, reklamami i kremami z botoksem. Za

to widaæ zaniedbane podwórka,
blokowiska, dzieci i starców.
Przygl¹daj¹c siê tematyce zdjêæ
mog³oby wydaæ siê nam, ¿e niestety nie napawaj¹ optymizmem.
Ale tak nie jest. – Po prostu pokazujê œwiat taki, jakim jest naprawdê. Bez zbêdnego upiêkszania – mówi Podsiad³o. – Dziœ w
fotografii dominuje zainteresowanie kwestiami technicznymi.
Zastanawiamy siê jak ustawiæ
parametry aparatu fotograficznego, aby zdjêcie by³o artystyczne i
tak dalej. Przes³aniem prawdziwego fotografa jest ukazywanie
prawdy. Nie efektów technicznych – dodaje artysta. W Klubie im. Jana Kiepury publicznoœæ
obejrza³a tylko niewielki wycinek twórczoœci Zbigniewa Podsiad³y. Zdjêcia pochodzi³y z cyklu „Prowincja” i by³y wykonywane w okolicach Beskidu
¯ywieckiego. – Stara³em siê oddaæ klimat tych miejscowoœci.
Biednych, zaniedbanych, ale jak¿e piêknych i prawdziwych –
mówi fotografik. Stary drewniany krzy¿, zabytkowa kapliczka,
chmury k³êbi¹ce siê na niebie,
bose dzieci... Publicznoœæ przygl¹da³a siê zdjêciom jak zaczaro-

wana. – S¹ niesamowite! Nasycone sakraln¹ symbolik¹, zwyczajami ¿ycia tamtejszej ludnoœci
– mówi Ewelina z D¹browy
Górniczej. Po chwili dodaje:
- Sama chcia³abym umieæ robiæ
takie zdjêcia.

Kim jest Podsiadło?
– Fotografowaæ zacz¹³em ju¿ w
szkole œredniej. Sporo z tego co
wykona³em wysy³a³em na ró¿nego rodzaju konkursy. I tak siê zaczê³o. Powa¿nie zainteresowa³em siê fotografi¹ w 1974 roku.
A potem siê potoczy³o – wspomina artysta.
Urodzi³ siê w 1955 roku, fotografuje przez wiêksz¹ czêœæ
swojego ¿ycia. Jest cz³onkiem
Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików, obecnie prezesem
Okrêgu Górskiego, zasiada tak¿e
w Plenum Zarz¹du G³ównego
ZPAF. Jest wielokrotnym laureatem najwa¿niejszych fotograficznych nagród. Polskich i zagranicznych. Najwa¿niejsz¹ myœl¹
jego twórczoœci jest: fotografia
prawdziwa, bez zbêdnych upiêkszeñ i efekciarstwa.
Tekst i foto:
MILENA NYKIEL
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Skandal
na Florydzie?
T

P

cz¹æ œwiêtowaæ. Kibice wpadli na murawê, po
chwili rozebrali do majtek swoich idoli zabieraj¹c
na pami¹tkê koszulki i spodenki. Po kilku minutach
pi³karze w nowych kostiumach wyszli do kibiców
i zaprezentowali okaza³y puchar, który otrzymali za
wywalczenie awansu. - Kibice w Sosnowcu s¹ niesamowici i ju¿ dawno temu pokazali, ¿e nale¿y im
siê pierwsza liga. Przez ca³y sezon byli naszym dwunastym zawodnikiem. Szkoda ¿e przegraliœmy z Jagielloni¹, bo bardzo chcieliœmy okazale przypieczêtowaæ awans. Nie uda³o siê, ale mam nadziejê, ¿e
kibice nam to wybacz¹ - powiedzia³ po meczu Krystian Prymula, napastnik Zag³êbia.
To by³ dla klubu z Sosnowca niezwyk³y sezon.
Przystêpowali do niego jako jeden z g³ównych faworytów. Niestety ju¿ na pocz¹tku rozgrywek w
zwi¹zku z afer¹ korupcyjn¹ zatrzymano by³ych i

obecnych pi³karzy naszego klub. To musia³o siê
odbiæ na zespole, który zacz¹³ lig¹ fatalnie. Szybko podziêkowano za us³ugi Januszowi Bia³kowi i
zast¹piono go Jerzym Dworczykiem. Mia³ byæ na
chwilê, a to on jest g³ównym ojcem awansu, bo
pod jego rz¹dami zespó³ zdoby³ najwiêksz¹ liczbê
punktów. W koñcówce sezonu pogubi³ siê on
wprawdzie i straci³ kontakt z dru¿yn¹, ale za to,
czego dokona³, nale¿¹ mu siê s³owa uznania.
By³y w tym sezonie wzloty i upadki. Kapitalne mecze przeplatane by³y kiepskimi. Do tego te
pozasportowe, negatywne emocje. Ale na szczêœcie wszystko dobrze siê skoñczy³o. Po piêtnastu
latach znów ekstraklasa zawita do Sosnowca. I tylko to siê teraz liczy!
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Izba Wy¿sza, izba Ni¿sza, izba… M³odsza

D

zieñ 23 maja sosnowiecka
M³odzie¿owa Rada Miasta
bêdzie pewnie d³ugo
wspominaæ. Tego dnia po
raz pierwszy zobaczyli jak wygl¹da praca polskiego pos³a. „Od œrodka” – jako
¿e m³odzie¿ zwiedzi³a warszawskie budynki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
– Wra¿enie robi du¿e! Mimo ¿e „na
¿ywo” nie dorównuje Sejmowi, temu
z telewizji. Tam wydaje siê sporo wiêkszy – wspomina najm³odsza uczestniczka wycieczki Paulina Tomaszewska.
Rada M³odzie¿owa w Sejmie nie
znalaz³a siê bynajmniej bez powodu.
„Zakusy” do wyjazdu trwa³y ju¿ jakiœ
czas. – Czekaliœmy przede wszystkim
na ³adn¹ pogodê, wycieczka w deszczu
nie by³aby niczym przyjemnym – mówi Jacek Kazimierczak, szef biura sosnowieckiego pos³a Witolda Klepacza.
– W zasadzie od pocz¹tku mojej
sejmowej bytnoœci planowa³em tak¹
inicjatywê – mówi Klepacz. – Przypominam jednak, ¿e mandat obj¹³em dopiero w grudniu zesz³ego roku, niemal¿e „w spadku”, jako ¿e pierwsze miejsce na liœcie i tym samym najwiêksz¹
liczbê g³osów w ostatnich wyborach
zdoby³ Zbigniew Podraza – obecny
prezydent D¹browy Górniczej. Z polskiego ustawodawstwa wynika wyraŸnie, ¿e nie mo¿na pe³niæ jednoczeœnie
dwóch funkcji pochodz¹cych z bezpoœredniego wyboru. Zatem pan Podraza
nie móg³ jednoczeœnie byæ gospoda-

rzem miasta i pos³em na Sejm RP. Wybra³ to pierwsze, a ja – drugi na liœcie –
zaj¹³em jego miejsce w Izbie Ni¿szej –
mówi Witold Klepacz.
Ow¹ Izbê Ni¿sz¹, czyli polski Sejm
sosnowiecka Rada M³odzie¿owa zwiedza³a w drugiej kolejnoœci. Pierwsz¹ wizyt¹ by³a ta w Domu Poselskim. PóŸniej jak wszyscy, m³odzi radni musieli
najpierw przejœæ przez bramki magnetyczne. Wymogi bezpieczeñstwa w budynkach sejmowych bowiem to rzecz
œwiêta. Nastêpnie wylegitymowana
m³odzie¿ usiad³a w galerii polskiego Sejmu. Przy mównicy w tym czasie znajdowa³a siê Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej – Anna Kalata. W ³awach
sejmowych kilku pos³ów. M³odzie¿ s³ucha³a z zaciekawieniem. Po zwiedzeniu
galerii przesz³a do sali wyk³adowej,

gdzie dowiedzia³a siê jak wygl¹da proces legislacyjny, prace w komisjach, a
tak¿e kilku ciekawostek p³yn¹cych z
sejmowej historii.
– Tegoroczna wycieczka przebiega³a bardzo mi³o – mówi Mariusz Tkaczyk, obecny przewodnicz¹cy MRMS,
uczeñ trzeciej klasy technikum. – W
tym czasie w budynku nie by³o zbyt
wielu pos³ów, wiêkszoœæ pracowa³a w
komisjach, dlatego ca³a rada mog³a bez
przeszkód dok³adnie przyjrzeæ siê sejmowym kuluarom – dodaje Tkaczyk.
Zabytkowe laski marsza³kowskie,
makieta budynków sejmowych, znane
schody u wejœcia do Sejmu tak czêsto
pokazywane przez telewizjê to tylko
czêœæ atrakcji. Najciekawsze by³y poselskie opowieœci. Na pytanie jak stoi siê
za mównic¹, pose³ Witold Klepacz z uœ-
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OGROMNE SUKCESY I DROBNE PORAŻKI SKANDALU

Ekstraklasa znowu nasza!
iêtnaœcie lat oczekiwania i sta³o siê! „Zag³êbie” wraca na pi³karskie salony. Mimo
pora¿ki w meczu z Jagielloni¹ sosnowiczanie na kolejkê przed koñcem rozgrywek wywalczyli awans do pierwszej ligi, w której
ostatni raz w grali w sezonie 1991/1992.
Na mecz z Jag¹ na Ludowy przyby³o ponad
dziesiêæ tysiêcy widzów. „Zag³êbie” mia³o wygraæ
i przypieczêtowaæ awans. Kompletu punktów nie
uda³o siê zdobyæ, ale korzystne dla nas wyniki w
meczach rywali sprawi³y, ¿e kilka minut po zakoñczeniu meczu stadion w Sosnowcu eksplodowa³
radoœci¹. - Dla mnie, wychowanka klubu, to
wspania³a sprawa. Kiedyœ wywalczy³em awans z
„Zag³êbiem” do trzeciej i drugiej ligi, ale ten
awans ma najwiêksz¹ wartoœæ. Bo po latach tu³aczki znów zagramy w gronie najlepszych - nie kry³
wzruszenia Dawid Skrzypek.
Ale za nim pi³karze i kibice rzucili siê sobie w
ramiona ze szczêœcia by³y momenty niepewnoœci.
Aby cieszyæ siê z awansu mimo pora¿ki z Jagielloni¹ Lechia Gdañsk nie mog³a wygraæ z Ruchem
Chorzów. Gdy mecz w Sosnowcu dobieg³ koñca,
w Gdañsku jeszcze grali. Do koñca meczu by³o
szeœæ minut a wynik brzmia³ 1:1. - Te minuty ci¹gnê³y siê niczym wiecznoœæ. Sami sobie narobiliœmy niepotrzebnych emocji, bo mecz z Jag¹ po
prostu trzeba by³o wygraæ. Ale teraz nie ma ju¿
co rozpamiêtywaæ. Najwa¿niejsze, ¿e awansowaliœmy - powiedzia³ po meczu Jacek Berensztajn,
kapitan Zag³êbia.
W koñcu spiker krzykn¹³, ¿e w meczu Lechii z
Ruchem wynik nie uleg³ zmianie i mo¿na by³o za-
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miechem odpowiada: – Niedawno cudem zd¹¿y³em na ten punkt obrad, w
którym przypada³o moje wyst¹pienie.
Planowane by³o na godzinê 16.00, w
tym czasie mia³y miejsce obrady komisji, w której uczestniczê. W sali komisji
nie mamy telewizora, który transmitowa³by to, co dzieje siê w Sejmie, a do
16.00 by³o jeszcze sporo czasu. Komisja og³osi³a przerwê, wiêc poszed³em
przypadkiem do sejmowej sali sesyjnej,
kiedy… us³ysza³em moje nazwisko.
Biegiem wróci³em po dokumenty i
wskoczy³em na mównicê. Na szczêœcie
nikt nie zauwa¿y³ mojego zadyszki –
œmieje siê Klepacz.
Goœciom uda³o siê tak¿e zobaczyæ
fragment Warszawy. Ten lepszy, bo…
zielony. Wycieczkowicze spacerowali
po przepiêknym Parku Ujazdowskim
pe³nym kolorowych kwiatów i historycznych pomników. Potem tylko uliczne warszawskie korki, posi³ek w zajeŸdzie przy drodze i ju¿ prawie wszyscy byli w domu. Wyjazd wszyscy
wspominaj¹ z uœmiechem, a na pytanie
„Kuriera” czy chcieliby zostaæ w przysz³oœci panami pos³ami i paniami pos³ankami odpowiadaj¹ zgodnym chórem: – Oczywiœcie, choæ ju¿ teraz oprócz Izby Wy¿szej, Izby Ni¿szej
mog³aby dzia³aæ izba przeznaczona wy³¹cznie dla m³odzie¿y, czyli…Izba
M³odsza.
Tekst i foto:
MILENA NYKIEL

en rok kalendarzowy jest bardzo obfity w
emocje dla Zespo³u Tañca Nowoczesnego i Cheerleaders Skandal dzia³aj¹cego przy
Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
W styczniu dziewczêta na Miêdzynarodowych Mistrzostwach Cheerleaders „Elite
Beach Cup” w Brand w Niemczech zajê³y
pierwsze miejsce w kategorii Junior Dance.
W kwietniu na VI Ogólnopolskim Turnieju Zespo³ów Cheerleaders o Puchar Miasta
Sosnowca - dziewczêta nasze dzielnie reprezentowa³y Sosnowiec zajmuj¹c w kategorii
powy¿ej lat 17 miejsce II, w kategorii 14 – 16
lat równie¿ miejsce II, a w kategorii do lat 14
miejsce III.
Po³¹czone si³y grupy œredniej i najstarszej
w 32. Wojewódzkim Przegl¹dzie Szkolnych
Zespo³ów Artystycznych w D¹browie Górniczej zajê³y miejsce I.
Równie¿ w kwietniu dziewczêta z grupy
najm³odszej na V Turnieju Tañca Disco, który odby³ siê w Skoczowie zajê³y miejsce I.
Miêdzy tymi wszystkimi turniejami i mistrzostwami s¹ jeszcze pokazy, wystêpy i treningi. Te ostatnie odbywaj¹ siê prawie codziennie, to wiele godzin spêdzonych na sali,
wiele potu wylanego, to œmiech i ³zy, i niestety kontuzje. Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e
dziewczêta robi¹ to co daje im wiele satysfakcji, ¿e maj¹ pasjê, któr¹ wspaniale realizuj¹.
Skandalistki potrafi¹ byæ dobrymi uczennicami w szkole i dobrymi tancerkami na parkiecie, a nie³atwo to pogodziæ bo i szko³a, i zespó³ wymagaj¹ wiele czasu i poœwiêceñ.
Niestety mimo wielu sukcesów s¹ i dni
smutniejsze dla Skandalu, to drobne osobiste
tragedie, k³opoty i troski. To niejednokrotnie
zawiœæ i zazdroœæ innych, to równie¿ i gorsze
oceny w szkole oraz gorsze lokaty na turniejach i mistrzostwach.
A tegoroczne Mistrzostwa Polski, które
odbywa³y siê w Olsztynie by³y najgorsze dla
Skandalu od 7 lat, dziewczêta z grupy œredniej
otar³y siê tu¿ o podium, zajê³y IV miejsce, najgorsze miejsce dla sportowca. Grupa najm³odsza zajê³a V miejsce, a grupa najstarsza –
VII. By³o du¿o ³ez i smutku tym bardziej, ¿e
od trzech lat dziewczêta zawsze sta³y na podium, a w tym roku by³y tylko w finale.
Jednak te wszystkie sukcesy i pora¿ki
przyæmi³ jeden ogromny sukces, takim sukcesem nie mo¿e poszczyciæ siê ¿aden zespó³
w Polsce, to wyró¿nienie o jakim mog¹ marzyæ tylko najlepsi, otó¿ 26 i 27 maja dziewczêta by³y na IV Mistrzostwach Elite „IV ELITE Cheerleading Championship Movie Park
Germany”.
I tam w³aœnie Zespó³ Tañca Nowoczesnego i Cheerleaders SKANDAL znalaz³y siê w
gronie 6 najlepszych europejskich zespo³ów,
które zakwalifikowa³y siê na Mistrzostwa
Œwiata „USASF Cheer and Dance Worlds
Meisterschaft 2008 - Walt Disney World Orlando”.
Czy wyró¿nienie to zostanie tylko w sferze marzeñ, czy mo¿e znajd¹ siê œrodki i ludzie, którzy bêd¹ chcieli i bêd¹ mogli pomóc? To poka¿e nam czas. Na chwilê obecn¹ mo¿na powiedzieæ - SKANDAL jest
najlepszy - dziêki wspania³ej pracy i wspó³pracy dziewcz¹t, rodziców, trenerki, choreografa i kierownika artystycznego zespo³u,
Katarzyny Pilch.
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Kurier Miejski
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12. sesja Rady Miejskiej

Biskup Adam Œmigielski Honorowym
Obywatelem Sosnowca
Ostatnią sesję Rady Miejskiej na dobrą sprawę zdominował temat związany z
tytułem Honorowego Obywatela Sosnowca, który trafił na ręce biskupa Adama
Śmigielskiego.

Honorowy obywatel
Bp Adam Śmigielski urodził się
24 grudnia 1933 roku w Przemyślu. Jako 18-letni chłopak
wstąpił do seminarium Towarzystwa Salezjańskiego. Święcenia
kapłańskie otrzymał 30 czerwca
1957 roku w Lublinie. Teologię i
filozofię studiował w Krakowie,
Lublinie, Warszawie, w Instytucie
Biblijnym w Rzymie i w L'Ecole
Biblique w Jerozolimie. Doktorat
obronił w 1979 roku. Biskupem
sosnowieckim został mianowany 25 marca 1992 roku, konsekrowany był 30 maja 1992 roku
w Katedrze sosnowieckiej p.w.
Wniebowzięcia NMP przez kard.
Józefa Glempa. Uroczysty ingres do Katedry i uroczyste objęcie diecezji nastąpiło 30 maja
1992 roku.

Tytu³ Honorowego Obywatela Sosnowca trafi³ do biskupa Œmigielskiego zgodnie z wol¹ sosnowieckich radnych. I
chyba nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e trafi³ w dobre rêce.
- Tytu³ otrzyma³ cz³owiek, który mo¿e wyznaczaæ standardy przyznawania
tytu³u Honorowego Obywatela Sosnowca – mówi³ Daniel Miklasiñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Sosnowcu. –
Mimo ¿e rodem jest z Przemyœla myœlê,
¿e zakocha³ siê w naszym mieœcie i dlatego jego praca przynosi tak wspania³e
owoce – doda³ przewodnicz¹cy.
Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa popar³y wszystkie kluby.
– Sosnowiec jest moj¹ trzeci¹ Ojczyzn¹: po Przemyœlu, gdzie siê urodzi³em, po Towarzystwie Salezjañskim,
gdzie pracowa³em w wielu ró¿nych
miejscach, to w³aœnie z Sosnowcem jestem zwi¹zany ju¿ od piêtnastu lat dziêki decyzji Jana Paw³a II – podkreœla³ biskup Adam Œmigielski.
– To w³aœnie osoba biskupa Œmigielskiego nas wielokrotnie jednoczy³a. Niezale¿nie od opcji politycznych. Zawsze

ARC

Trzecia ojczyzna

mo¿na do niego przyjœæ, gdy s¹ problemy. A przez ostatnich 15 lat, gdy istnieje diecezja sosnowiecka, tych problemów by³o sporo. Ksi¹dz biskup potrafi
te¿ wytkn¹æ nam b³êdy, gdy robimy coœ
Ÿle – mówi³ Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
– Jan Pawe³ II nauczy³ mnie, jak siê
kocha tê trudn¹, ale piêkn¹ ziemiê, po
której chodzi³o i chodzi wielu wspania³ych ludzi. W swojej pos³udze nigdy nie
pyta³em, czy ktoœ uczêszcza regularnie
do koœcio³a, do jakiej nale¿y partii i czy

jest bogaty. Dla mnie zawsze by³ i jest
wa¿ny ka¿dy cz³owiek. Tego nauczy³
mnie Jan Pawe³ II – mówi³ tu¿ po uroczystym wrêczeniu tytu³u biskup Adam
Œmigielski.

Odebrać?
Podczas ostatniej sesji by³y jednak i
mniej mi³e momenty. Ze wzglêdów formalnych, m.in. braku opinii radcy prawnego i zbyt póŸnego z³o¿enia wniosku,
przewodnicz¹cy Daniel Miklasiñski nie
rozpatrzy³ wniosku Karola Winiarskie-

go, dotycz¹cego odebrania tytu³u Honorowego Obywatela Sosnowca Micha³owi Roli-¯ymierskiemu.
Winiarski domaga siê, by przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zwróci³ siê
do Instytutu Pamiêci Narodowej z
proœb¹ o opiniê dotycz¹c¹: „… w¹tpliwoœci co do roli marsza³ka Micha³a Roli-¯ymierskiego w historii naszego kraju”. Jakie bêd¹ dalsze losy
wniosku przekonamy siê ju¿ podczas
czerwcowej – ostatniej przed wakacjami sesji.

Majowa sesja to jednak nie tylko tytu³y, ale i przyjêcie ramowego planu
pracy Rady Miejskiej w Sosnowcu.
Podczas ostatniego zebrania rajców
znalaz³y siê tak¿e punkty dotycz¹ce roli Miejskiego Domu Kultury w Kazimierzu oraz kszta³ceniu w Sosnowcu
osób doros³ych w ramach dzia³alnoœci
szkó³ niepublicznych. Radni zajmowali siê tak¿e strategi¹ rozwoju Sosnowca
do 2020 roku o której szerzej
napiszemy w kolejnym numerze
„Kuriera Miejskiego”.
JAROSŁAW ADAMSKI

ogłoszenie

Ogłoszenie Rady Miejskiej

Przedszkolak Olimpijczykiem

P

od takim has³em odby³ siê w Sosnowcu IV fina³ olimpiady przedszkolaków w barwach Unii Europejskiej dla
dzieci 6-letnich. W zmaganiach sportowych wziê³o udzia³ osiem przedszkoli z
ca³ego miasta. Wygra³o Przedszkole
Miejskie nr 12, które startowa³o w barwach W³och.
Na pozosta³ych medalowych pozycjach uplasowa³y siê PM nr 56 „Czechy”
oraz organizator imprezy PM nr 5 „Polska”. - Oczywiœcie nie wynik by³ tutaj
najwa¿niejszy, ale dzieciaki mia³y olbrzymi¹ frajdê z faktu, ¿e mog³y stan¹æ na
podium dla zwyciêzców. Tak naprawdê
jednak zwyciêzcami s¹ wszystkie dzieci,
które wziê³y udzia³ w tych zmaganiach,
które nie tylko rozwijaj¹ sprawnoœæ fizyczn¹, ale tak¿e poszerzaj¹ wiedzê dzieci
o Unii Europejskiej - mówi³a podczas
trwania zawodów Izabela Kijas, dyrektor Przedszkola nr 5.
- To by³a œwietna zabawa. Moglibyœmy braæ udzia³ w takich zawodach co-

dziennie - mówi³y jednym g³osem uradowane przedszkolaki.
Wspó³organizatorami imprezy by³
Wydzia³ Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM; Wydzia³ Edukacji UM; Kuratorium Oœwiaty Delegatura w Sosnowcu; Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Akademia Wychowania
Fizycznego w Katowicach.
IV edycjê olimpiady poprowadzi³ aktor scen muzycznych Przemys³aw £amacz. Imprezê uœwietni³y wystêpy
przedszkolaków z PM nr 46 oraz 59, wystêpy goœci z klubu sportowego BuSenKan przy Gimnazjum nr 13 oraz wystêpy zespo³ów cheerleaders „What's up” z
Gimnazjum nr 9 i zespo³u „Stars”.
Znicz olimpijski zapali³ natomiast
znakomity przed laty hokeista, Marek
Cholewa, uczestnik zimowych igrzysk
olimpijskich.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych Rada Miejska w Sosnowcu wybierze ³awników do S¹du Okrêgowego w Katowicach i S¹du Rejonowego w Sosnowcu. Termin zg³aszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ³awników up³ywa 30 czerwca 2007 roku.
Kartê zg³oszenia mo¿na odebraæ w Urzêdzie Miejskim w Sosnowcu przy al. Zwyciêstwa 20, na parterze w Biurze Obs³ugi Interesanta lub na II piêtrze w Biurze Rady Miejskiej w pokoju 303.
Karty dostêpne do pobrania s¹ równie¿ na stronie internetowej
UM: www.sosnowiec.pl oraz na ministerialnej stronie internetowej: www.ms.gov.pl.
Karty zg³oszenia kandydata na ³awnika s¹dowego przyjmowane bêd¹ w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego, w pokoju 303.
Informacje zwi¹zane z wyborami ³awników udzielane bêd¹ pod
numerami telefonów: 032 296-05-11 do 14. (U)
reklama
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SZKOŁA
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Mocny g³os mieszkañców

G

³os do g³osu i mamy
nowe miejsce zabaw
dla dzieci. Monika
Sygu³a, nauczycielka
z Przedszkola Miejskiego nr 55
zg³osi³a plac przy ulicy Naftowej do
ogólnopolskiego programu „Mocne koœci moc radoœci” prowadzonego z inicjatywy marki Danonki.
Akcjê wsparli mieszkañcy. Teraz dzieci maj¹ nowe huœtawki,
zje¿d¿alnie i piaskownice.
W samo po³udnie 18 maja
plac zabaw przy ul. Naftowej za-

pe³niony by³ maluchami. Najm³odsi pod opiek¹ rodziców czekali na jego uroczyste otwarcie.
Dotychczasowy plac mia³ prawie
10 lat. Nie wygl¹da³ najlepiej.
Huœtawki by³y zniszczone i przestarza³e, a teren nie posiada³ stosownych zabezpieczeñ. Dodatkowym zagro¿eniem dla biegaj¹cych dzieci by³ niski murek z
cegie³ przebiegaj¹cy przez jego
œrodek. Wystarczy³y 4 dni, by
miejsce zmieni³o siê nie do poznania.

– Urz¹dzenia, na których bawi³y siê maluchy, by³y w ró¿nym
stanie. Naprawianie ich mija³o
siê z celem, dlatego zdecydowaliœmy siê na gruntowny remont.
Zale¿a³o nam na tym, by sprzêt,
który znajduje siê na wyremontowanym placu, spe³nia³ najwy¿sze standardy – mówi Ewa Zacharewicz, menad¿er ds. ¿ywienia i komunikacji prozdrowotnej
Danone.
Urz¹dzenia do zabawy posiadaj¹ certyfikaty bezpieczeñstwa,

reklama

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych
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

Oferujemy:
- 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

RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE
OD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW, 15-LETNI STA¯ PRACY W TURYSTYCE,
MO¯LIWOŒÆ ZAP£ATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.

wykonane s¹ z materia³ów przyjaznych dla œrodowiska. Projekt
placu powsta³ przy wspó³pracy z
fizjoterapeutami z Instytutu
Matki i Dziecka. Wykonawcy zale¿a³o na tym, by dzieci mia³y
du¿o przestrzeni, mog³y swobodnie i bezpiecznie biegaæ, bawiæ
siê i rozwijaæ.

Przez internet
Nowe huœtawki, piaskownica,
wahacze, ³awki, karuzela pojawi³y siê przy ul. Naftowej dziêki ogólnopolskiemu programowi
odnawiania placów zabaw
„Mocne koœci moc radoœci”,
realizowanego przez markê Danonki. Program sk³ada³ siê z kilku etapów. Pierwszy trwa³ od
sierpnia do grudnia 2006. Wtedy nale¿a³o zg³osiæ plac do renowacji i g³osowaæ na niego. G³osy móg³ oddaæ ka¿dy – za pomoc¹ formularzy dostêpnych na
stronie www.danonki.pl, w prasie oraz dzwoni¹c pod specjalnie
uruchomiony numer infolinii.
Jak to siê sta³o, ¿e do programu
trafi³ w³aœnie sosnowiecki plac
zabaw?
– To inicjatywa jednej z naszych nauczycielek. Monika Sygu³a wyszuka³a w internecie informacjê o akcji. Nastêpnie

przedstawi³yœmy j¹ rodzicom na
zebraniu. Nasz wk³ad jest tylko
taki, ¿e namawialiœmy ich, by
g³osowali na swój plac dla dzieci
– mówi Beata Œwiêch, dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 55
w Sosnowcu.

Suma summarum
Do programu zg³oszono ponad
1500 miejsc zabaw z ponad 500
miast Polski. W sumie oddano ponad milion g³osów, w tym 22 489
na plac przy ul. Naftowej. W styczniu tego roku na podstawie liczby zgromadzonych g³osów i oceny stanu technicznego placów, komisja wybra³a 10 spoœród
wszystkich. W województwie œl¹skim zakwalifikowano do renowacji tylko dwa miejsca – w Sosnowcu przy ul. Naftowej i w Tychach.
– Jesteœmy bardzo zadowoleni z tak du¿ego zaanga¿owania

spo³ecznoœci lokalnej w akcjê odnawiania placów zabaw „Mocne
koœci moc radoœci” – mówi Przemys³aw Pohrybieniuk, dyrektor
ds. Relacji Zewnêtrznych Danone. – Mamy nadziejê, ¿e wyremontowany plac przyniesie dzieciom wiele radoœci i jednoczeœnie przyczyni siê do ich
prawid³owego rozwoju.
Mieszkañcy maj¹ nadziejê,
¿e wygl¹d nowego miejsca zabaw dla najm³odszych szybko
siê nie zmieni. Zbigniew Wieczorek, prezes zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „Po³udnie” zapewnia, ¿e wkrótce na
elewacji budynku przy placu
pojawi siê dodatkowe oœwietlenie, a na jego terenie zostan¹ zamontowane betonowe kosze na
œmieci.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO

reklama

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:
Lp. Adres lokalu
1

ADM Pow. u¿yt. w m2

Bratków 1

2

Bêdziñska 41 I piêtro
II piêtro
3 Ciep³a 8 budynek
prywatny
w administracji MZZL
4 Grottgera 8
5 Grottgera 11
6 Grottgera 12
7 Grottgera 18
8 Lwowska 19 b
9 Ma³achowskiego 14 c
10 Ko³³¹taja 9
11 Czysta 9 budynek
prywatny
w administracji MZZL
12 Dobrzañ-skiego 99
13 Dobrzañskiego 124
I piêtro
14 Dobrzañskiego 142
15 Reymonta 25
budynek prywatny
w administra-cji MZZL
16 Wspólna 12
budynek prywatny
w administracji MZZL
17 Modrzejo-wska 32 a
"Forum"
18 Modrzejo-wska 32 a
"Forum"
19 Orl¹t Lwowskich 17
budynek prywatny
w administracji MZZL
20 Wojska Polskiego 6

21 Ko³³¹taja 17 gara¿
22. Warszaw-ska 13 - 2 boksy
Pi³sudskie-go 7 , 1 boks
gara¿owy
23. Saperów 5,5a,7
5 boksów gara¿o-wych
24 Orl¹t Lwowskich 18 -gara¿

Wyposa¿enie lokalu

UWAGI

1

21,00

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc - wspólne

2

273,88
297,21

Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna,
wc -wspólne usytuowane na I piêtrze

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.
Pomieszczenia usytuowane w budynku przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ edukacyjn¹.
Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku tj. ci¹gów komunikacyjnych i sanitariatów.

2
2
2
2
2
2
3
4

22,00
12,47
22,00
20,50
10,20
570,47
63,66
24,00

Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna
Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, cwg
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i cwg
Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., cwg
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc, c.o. - gazowe
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej Dotychczasowy najemca przeka¿e klucze do lokalu w ci¹gu 2 tygodni od daty wynajmu.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Pomieszczenia usytuowane w budynku dwukondygnacyjnym. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjêty.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

4
5

166,78

5
5

12,06 11,50 18,50
oko³o 610

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
parter: - pok. nr 14 niski parter: - pok. nr 1 - 17,43 pok. nr 2 - 12,59
pok. nr 3 -13,69
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi u¿ytkownikami budynku,
c.o. - kot³ownia lokalna
Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do remontu. Wspólne wc

Pomieszczenia usytuowane w budynku frontowym i oficynie.
Przysz³y Najemca zobowi¹zany bêdzie do zwrotu kosztów wymiany instalacji elektrycznej oraz do za³o¿enia licznika energii elektrycznej.
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. wc - wspólne
Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w
ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku.
Lokale usytuowane na I piêtrze w budynku przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ medyczn¹ - przychodnia "Klimontów".
Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna czêœæ pomieszczeñ wspólnych tj. korytarzy i wc.
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna czêœæ wspólnego u¿ytku.

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.

9

41,60

9

106,00

Lokal usytuowany na III piêtrze w budynku frontowym. Istnieje mo¿liwoœæ doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjêty
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej w budynku przeznaczonym w ca³oœci na dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Instalacja elektryczna wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania , klimatyzacja wc Minimalna stawka za m2 wynosi 40 z³ netto.

9

142,50

-

8
8

31,10
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
Niski parter 134,51 - bufet Parter sala nr 0.15 - 63,80 sala nr 0.19 - 36,33 sala nr 0.20 -14,43
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
sala nr 1.19 - 55,76 Pow. 134,51 - lokal przeznaczony na bufet, usytuowany na niskim parterze.

4

42,07

Instalacja elektryczna

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Dotychczasowy najemca przeka¿e klucze do lokalu w ci¹gu 2 tygodni od daty og³oszenia wynajmu.
Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wc na ka¿dym piêtrze.
Pomieszczenia zlokalizowane w budynku po kapitalnym remoncie z przeznaczeniem na cele edukacyjne ewentualnie na oœrodki szkoleniowe. W budynku
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).
Gara¿ usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane u¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Licznik el. zdjêty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

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.

5
8

od 4,14 do 5,60
18,00

Instalacja elektryczna
Brak

Boksy usytuowane w budynku mieszkalnym.
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.

Instalacja elektryczna, wc na strychu

Taras usytuowany na II piêtrze. Stawka nie mniejsza ni¿ 3 z³ /m2.

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
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S O S N O W C A

PROGRAM DNI SOSNOWCA 2007 OBCHODY 105-LECIA MIASTA
P A R K

S I E L E C K I

08 VI

09 VI

10 VI

15.30 DWA KROKI

13.00 ZIGGIEPIGGIE

11.00-16.00 PIKNIK RODZINNY: SPEKTAKL „CA-

16.30 ALCATRAZ

14.00 BLACK GANG

LINECZKA”, ZABAWY I KONKURSY Z NAGRO-

17.00 MANDARYNA

15.15 SKANKAN

DAMI DLA NAJM£ODSZYCH „TÊCZOWE PIO-

19.00 KASIA CEREKWICKA

16.30 KONOPIANS

SENKI” MAJKA JE¯OWSKA

20.30 DJ + POKAZ LASERÓW + „PIANA PARTY”

18.00 MARCIN DANIEC

16.00 S¥SIEDZI

19.30 NATURAL MYSTIC

17.00 ANDRZEJ GRABOWSKI

20.45 VINTAGE

18.30 FALCON BAND
20.00 DODA
21.45 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

P O Z O S T A £ Y

08 VI
10.00 „SZTUKA ULICY”- teatry uliczne, kuglarze, buskerzy
15.40 OFICJALNA INAUGURACJA DNI SOSNOWCA PRZEKAZANIE ARTYSTOM
KLUCZY DO MIASTA - ods³oniêcie ¿ywego
pomnika poety Micha³a Zab³ockiego, Plac przy dawnym Kinie Muza
Otwarte Mistrzostwa Sosnowca amatorów w lekkiej atletyceInformacje i zapisy: MKS-MOS P³omieñ tel. 032 299 73 39

09 VI
11.00-13.00 Przeja¿d¿ki konne dla dzieci - bulwary nad Przemsz¹ PZW Ko³o Nr 36 Milowice - Zawody Sp³awikowe Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Sosnowcu- Ogródki Dzia³kowe im.
Dziekana, staw Kalety
IX Memoria³ im. H. Skoneckiego w tenisie ziemnym amatorów
Info: MOSiR, tel. 032 266 34 26. Korty ul. Szkolna oraz al. Mireckiego
9.00-14.00 Festyn integracyjno- sportowy dla niepe³nosprawnych Zagórze, ul. Komorowskiego 2.
Stow. „Wulkan” oraz parafia Œw. Floriana

09-10 VI
„AKCJA RECYKLINGU”
10.00-17.00 wymiana materia³ów wtórnych

ORGANIZATOR: URZ¥D MIEJSKI
W SOSNOWCU

(szk³o, plastik, puszki, makulatura) na sadzonki
drzewek - parking naprzeciw Parku Sieleckiego
od 9.30 „LEMON CUP 2007 - W POGONI
ZA CYTRYNOWYM... DYSKIEM” Turniej FRISBEE ULTIMATE - boiska treningowe obok Stadionu Ludowego

R E P E R T U A R

13 VI

15 VI

11.30 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 13,
Maczki - „Spacer po Sosnowcu”- edukacja regionalna dla najm³odszych
15.30-17.00 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia
Nr 17, Pogoñ „MINIFESTYN” - impreza dla dzieci - konkursy, zabawy, omnibus

Miejski Klub „Maczki”- EUROGRA 2007 I
SPARTAKIADA SPORTOWA DZIECI I M£ODZIE¯Y

10 VI
7.00 Oœrodek wodny „Stawiki”- Ko³o PZW Sosnowiec - NiwkaXVIII Dru¿ynowe Zawody Sp³awikowe o Puchar Prezydenta Sosnowca
8.00 Hala Sport „Zagórze” - Turniej Tenisa Sto³owego z okazji Dnia Dziecka
17.00 Miejski Klub im. Jana Kiepury
„Muzyczna podró¿ przez Sosnowiec”- koncert Fundacji CZARDASZ

11 VI
19.00 Miejski Klub im. J. Kiepury - Œl¹ska Orkiestra Kameralna Leos Janacek - suita na orkiestrê
smyczkow¹, Dariusz Zboch - opracowania na akordeon i orkiestrê smyczkow¹.

12 VI

14 VI
10.00 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 13,
Maczki „Parada postaci bajkowych na urodziny
miasta”- impreza dla dzieci

17.00 Miejski Klub im. Jana Kiepury - E. Pawlikowska-Garbaczowska - wernisa¿ wystawy oraz
wieczór poetycki

16 VI
Miejski Dom Kultury “Kazimierz”- SCENA M£ODZIE¯OWA

10.00 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 6,
Niwka - „Sosnowiecki piêciobój” - turniej plenerowy dla najm³odszych

15.00 STO TWARZY GRZYBIARZY

11.00 Miejska Biblioteka Publiczna - Filia Nr 5,
Walcownia „Moje miasto w barwach têczy”- impreza edukacyjna dla najm³odszych

17.00 HOFFMANN GROUP

19.00 Miejski Klub im. Jana Kiepury - Przegl¹d
twórczoœci integracyjnej

20.30 VAVAMUFFIN

8. ROCZNICA POBYTU JANA PAW£A II
W SOSNOWCU - IV Bieg Uliczny
„Szlakiem Jana Paw³a II”- parking przy Auchan.
Informacje: parafia p.w. œw. Joachima
PLAC PAPIESKI:
18.00 Msza Œwiêta - oprawa chór SALVATORIS
AMICI, dyr. J. Sojka

10.00 Miejska Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla
dzieci i m³odzie¿yul. Parkowa „105 lat mojego miasta”- turniej wiedzy o Sosnowcu

20.00 Koncert zespo³u DEUS MEUS pod kier.
M.Pospieszalskiego

G£ÓWNY SPONSOR:

SPONSORZY:

15.40 FALEQ

18.30 ACOUSTIC STREET BAND

16-17 VI
XI Turniej Tenisa o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej ZSO Nr 2, ul. Gospodarcza 58 - korty tenisowe.
Info: Wydzia³ Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 032 296 07 41

PATRONI MEDIALNI:

Kurier Miejski

R E K L A M A
reklama

Gdy będzie silniejszy, nauczy się jeździć konno

Pomó¿my
Hubertowi!

Ó

sma rano, dzwoniê do mamy
Huberta, maj¹c
nadziejê, ¿e jej

nie obudzê.
– My w szpitalu dawno ju¿
nie œpimy – mówi pani Joanna. Proszê j¹, by opowiedzia³a o chorobie syna.
Hubert ma 5 lat i mieszka
w Sosnowcu. W marcu trafi³ do Centrum Pediatrii i
Onkologii im. dra E. Hankego w Chorzowie z rozpoznaniem m³odzieñczej przewlek³ej bia³aczki. Zamiast
bawiæ siê z rówieœnikami,
spêdza d³ugie godziny w
szpitalu. Jego organizm jest
bardzo os³abiony po codziennej chemioterapii. Razem z
rodzicami czeka na przeszczep. To bardzo m¹dry, ale
ju¿ nie tak aktywny ch³opiec
jak kiedyœ.
– Zawsze by³ bardzo ¿ywym dzieckiem, dominowa³
w grupie, zawsze to on najwiêcej mówi³. Niestety ma
mniej si³y, sta³ siê apatyczny. Straci³ kontakt z

reklama

dzieæmi, ma³o z nimi rozmawia, a kiedyœ tak bardzo
lubi³ siê z innymi bawiæ –
mówi mama.
Hubert uwielbia muzykê,
taniec i zwierzêta. Przed sam¹ chorob¹ bardzo chcia³ nauczyæ siê jeŸdziæ konno, ale
by³ za malutki. Wierzy, ¿e gdy
bêdzie zdrowszy i silniejszy,
uda mu siê zrealizowaæ marzenie.
Koszty leczenia chorób
onkologicznych u dzieci s¹
bardzo wysokie i najczêœciej
przekraczaj¹ mo¿liwoœci finansowe rodziców. Fundacja
„Iskierka” (www.fundacjaiskierka.pl) w imieniu rodziców Huberta zwraca siê z
proœb¹ o wsparcie finansowe.
Aby mog³o dojœæ do przeszczepu, bardzo potrzebna
jest Pañstwa pomoc:
Fundacja "ISKIERKA" na
rzecz dzieci z chorob¹ nowotworow¹ ING Bank Œl¹ski
Oddzia³ w Zabrzu nr konta
30 1050 1588 1000 0023
0342 1412 na has³o: „Dla
Huberta Wieczorka’’ (mp)
reklama
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6 mln polskich kobiet pracuje tylko w domu

Ile to jest warte?
C

zy praca wykonywana w
domu przez kobiety jest
doceniana? Czy, jeœli kobieta nie pracuje zawodowo, to
znaczy, ¿e „siedzi” w domu?
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zorganizowa³o 24 maja w
Sosnowcu konferencjê w ramach
ogólnopolskiej kampanii na rzecz
doceniania pracy domowej kobiet „ZROBIONE – DOCENIONE – WIELE WARTE”.

– Chcemy, by praca w domu
by³a doceniana. Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ile obowi¹zków
bierze na siebie kobieta, która jednoczeœnie sprz¹ta, gotujê, pierze, opiekuje siê dzieæmi itd.
Niewiele osób wie, ¿e 6 mln kobiet w Polsce pracuje tylko w domu. Za darmo. Wiele kobiet oprócz prowadzenia domu, spe³nia
siê te¿ zawodowo. Nie oznacza
to nic innego, jak pracê na dwa

etaty, przy czym p³acone ma tylko za jeden – mówi Halina Sobañska, prezes Stowarzyszenia
Aktywne Kobiety.
– Co pi¹ta kobieta w Polsce
nie ma w³asnych pieniêdzy. Nieop³acanie wykonywanej przez
nie pracy domowej jest przyczyn¹ ignorowania ich praw: ma³ego
ich udzia³u w ¿yciu publicznym,
ubóstwa i obni¿onej samooceny
– dodaje Karolina Goœ-Wójcic-

ka, ogólnopolska koordynatorka
kampanii – przedstawicielka Instytutu Spraw Obywatelskich z
£odzi.
– Problem kobiety dostrzegaj¹ najczêœciej wtedy, gdy osi¹gaj¹
wiek emerytalny i okazuje siê, ¿e
nie maj¹ œwiadczeñ – mówi Sobañska.
Fundacja ISO proponuje kilka rozwi¹zañ, m.in. podzia³ sk³adek emerytalnych ma³¿onków

ARC Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

reklama

reklama

na pó³, gdy jedno z nich pracuje
w domu na rzecz rodziny.
Wkrótce przedstawi te¿ treœæ
petycji skierowanej do polskiego rz¹du, w której bêdzie siê domagaæ obliczenia bud¿etu satelitarnego. Ma on pokazaæ, o ile
praca domowa powiêkszy PKB.
W ramach kampanii Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zorganizowa³o na Placu Stulecia
„kram domowy”, gdzie chêtni

mogli wypraæ bieliznê, prasowaæ,
przygotowaæ posi³ki, odrabiaæ
lekcje z dzieæmi. Wykonywane
przez nich czynnoœci zosta³y wycenione (przygotowanie posi³ku
– 5 z³ za 1 godz., prasowanie – 3
z³, zmywanie – 5 z³, sprz¹tanie –
6,50 z³). Ka¿demu „domownikowi” po pracy wystawiono fakturê.
MAGDALENA PUDO

Kurier Miejski

R E K L A M A

reklama

Chevrolet Œrodula wspiera
akcjê charytatywn¹
„Dzieci Dzieciom”
Dla maluchów by³a to fantastyczna zabawa. Najm³odsi
opowiadali o swoich zainteresowaniach i planach na przysz³oœæ. Ch³opców interesowa³a budowa samochodu.
Dziewczynki z kolei mówi³y
o podró¿ach i siedz¹c w aucie
wyobra¿a³y sobie wycieczkê
nad morze.

…DO SPEŁNIENIA

Dzięki akcji sfinansowane zostaną zajęcia na
pływalni dla dzieciaków z sosnowieckiego Domu Dziecka przy ul. Suchej 21.
…MARZENIA
W maju salon odwiedzi³y kolejne dzieciaki z sosnowieckiego
Domu Dziecka. Dzieci otrzyma³y plastelinê, a ich zadaniem by³o wyczarowanie z niej nowych,
kolorowych modeli samocho-

dów, którymi chcia³yby jeŸdziæ
w przysz³oœci.
Przy weso³ej muzyce, w
specjalnie przygotowanym do
tego celu k¹ciku zabaw dzieciaki mog³y pofantazjowaæ i
wyczarowaæ swoje wizje nowoczesnych samochodów.

Dziêki akcji charytatywnej ka¿dy mo¿e wzbogaciæ œwiat maluchów z domu dziecka o beztroskie chwile weso³ej zabawy. Samochody marzeñ, wyj¹tkowe i
niepowtarzalne dostêpne s¹ w
sosnowieckim salonie Chevrolet
Œrodula dla ka¿dego, kto tylko
zechce przyjœæ je podziwiaæ.
Aby spe³niæ dzieciêce marzenia wystarczy przyjœæ do
salonu Chevroleta w Sosnowcu i zakupiæ upatrzony
model za jedyne 20 z³. Z zebranych w ten sposób cegie³ek firma zakupi bilety na basen dla maluchów z domu
dziecka. (U)

reklama
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Jury miało ciężki orzech do zgryzienia, bo wykonawcy byli naprawdę dobrzy

IV

Europejski Integracyjny Festiwal
Piosenki Dzieciêcej „SOSNOWIEC INTERMUZA 2007” cieszy³ siê jeszcze wiêkszym zainteresowaniem ni¿ w roku ubieg³ym.
Tym razem do udzia³u zg³osi³o siê
a¿ 148 m³odych wykonawców z
Polski oraz 12 dzieci z zagranicy.
Po eliminacjach do fina³u zakwalifikowa³y siê 44 osoby. 27 maja
sala by³ego kina „Muza” pêka³a w
szwach. Ca³e rodziny z nauczycielami muzyki przysz³y wspieraæ swoich podopiecznych podczas gali fina³owej festiwalu, organizowanego przez Miejski Klub
im. J. Kiepury. Dzieci grzecznie
czeka³y na og³oszenie wyników
licz¹c, ¿e zostan¹ wywo³ane na
scenê. Pierwsza pojawi³a siê na
niej Dominika Ulman. Siedmioletnia dziewczynka, która nie
wie, co to trema, zdoby³a wyró¿nienie.
– Mamy nadziejê, ¿e z tego nie
wyroœnie. Trema jej nie spala.
Œpiewa z pasj¹, a to najwa¿niejsze
– mówi dumna z córy mama
Aleksandra.
Dominika w paŸdzierniku
skoñczy osiem lat. Od wrzeœnia
reklama

zesz³ego roku raz w tygodniu chodzi na indywidualne lekcje œpiewu do Starochorzowskiego Domu Kultury. To w³aœnie tam jedna
z nauczycielek doceni³a Dominikê i zg³osi³a j¹ do konkursu.
– Dla nas to ogromne zaskoczenie. Nie wiedzieliœmy, ¿e to festiwal o tak du¿ym zasiêgu. Nagraliœmy demo. Ku naszemu zadowoleniu córka przechodzi³a
kolejne etapy – mówi pani Ola.
– Nie pozostaje nam nic innego,
jak tylko j¹ wspieraæ i motywowaæ.
– W ogóle siê nie denerwowa³am. Cieszê siê, ¿e mog³am zaœpiewaæ piosenkê „Cud w szafie”,
bo bardzo j¹ lubiê – mówi³a po
wystêpie dziewczynka.

Trudny wybór
– Naprawdê trudno by³o dokonaæ wyboru, bo dzieci reprezentuj¹ bardzo wysoki poziom. W
ocenie braliœmy pod uwagê nie
tylko œpiew, ale te¿ osobowoœæ i
zachowanie na scenie. W pocie
czo³a wybraliœmy najlepszych,
ale wszystkim uczestnikom nale¿¹ siê ogromne brawa – mówi
Jacek Cygan, przewodnicz¹cy
jury.

Podczas gali fina³owej na scenie pojawili siê laureaci festiwali z
lat poprzednich oraz tegoroczni
zwyciêzcy. Dla zagranicznych wykonawców Miejski Klub J. Kiepury przygotowa³ niespodzianki –
dwie wycieczki z przewodnikiem,
jedn¹ do skansenu w Chorzowie,
drug¹ po naszym mieœcie.

Najlepsi z najlepszych
Kategoria 7 do 10 lat: I miejsce –
Karolina Kamiñska (Suwa³ki piosenka do prezentacji na Gali:„Czekoladowa historyjka”); II Karol Suchecki – (Lublin - piosenka „Wszystkie chcemy byæ kochane”; III - Nela Marosz – (Czechy - piosenka „Na miot³ach”).
Wyró¿nienia: Kamila Juzak
(Legnica - piosenka „Trudne dzieci”) i Dominik Ulman (Chorzów
– piosenka „Cud w szafie”).
reklama

Miejski Klub J. Kiepury

Po to, by œpiewaæ

W kategorii 11 – 13 lat: I - Bart³omiej Jakub Kawa³ek (Piotrowice - piosenka „Ko³ysanka dla mamy”); II – Marta Kroczak (Bielawa - piosenka „S³owa na wiatr”);
III - Maja Katja K³osiñska (Czechy - piosenka „Supermenka”).
Wyró¿nienia: Laura Brol (Piekary Œl¹skie – piosenka „Œwiat na
g³owie”); Valeria Polcova (S³owa-

cja - dwie piosenki); Anna Buczkowska (Katowice - piosenka:„B¹dŸmy przyjació³mi”).
Wyró¿nienia specjalne: Bartosz
Mas³owski (Sosnowiec – piosenka
„Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”) i Nina Jarentowska (Sopot – piosenka
„Idzie wiosna”). Grand Prix IV
Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dzieciêcej Inter-

muza 2007 otrzyma³ Micha³ Firla
z Czech z piosenk¹ „Pokolenie”.
Sk³ad jury: Dyrektor artystyczny i przewodnicz¹cy jury – Jacek Cygan. Cz³onkowie: Anna
Mikoœ, Ma³gorzata HanakPuch, Jacenty Jêdrusik, Tadeusz
Piszek.
MAGDALENA PUDO

Kurier Miejski
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Byle nie na
œmietnik

Postęp robót budowlanych jest większy niż przewiduje harmonogram. Wszystko wskazuje na to, że zakończą się wcześniej

Koñcowe prace przy kolektorze

T

rwaj¹ ostatnie roboty
przy budowie piêtnastokilometrowego kolektora „Bobrek”. W
chwili obecnej ruroci¹gi uk³adane s¹ na ul. £ukaszewicza i w
rejonie ul. Minerów. Wykonywane s¹ prace przy nowo wybudowanych przepompowniach
œcieków i oczyszczalni Radocha
II. Trwaj¹ przygotowania do
rozpoczêcia rozruchu niektórych obiektów oczyszczalni i
przepompowni. Przypomnijmy,
¿e dotychczas przez oczyszczalniê Radocha II przep³ywa³o
oko³o 30 tys. m szeœciennych
œcieków na dobê. Zainstalowanie nowych urz¹dzeñ ma zwiêkszyæ jej przepustowoœæ. W efekcie po zakoñczeniu inwestycji
nieczystoœci, które do niej sp³y-

C

Magdalena Pudo

Minął ponad rok od
rozpoczęcia prac
przy modernizacji sieci odprowadzania i
oczyszczania ścieków. Projekt „Gospodarka ściekowa w
Sosnowcu” jest największą inwestycją w
dziejach naszego
miasta. Jego realizacja przebiega bardzo
sprawnie.

n¹, bêdzie dwa razy wiêcej. Kolektor Bobrek odprowadzi do
oczyszczalni œcieki od oko³o 130
tys. mieszkañców Sosnowca,
Katowic i Mys³owic.

Szybciej
niż przewidziano
Zgodnie z kontraktem prace budowlane zwi¹zane z budow¹ kolektora Bobrek i modernizacj¹
oczyszczalni œcieków Radocha II
maj¹ zakoñczyæ siê do stycznia
2008 r. Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e termin zostanie
skrócony. Realizacja projektu
przebiega bowiem bardzo spra-

wnie i bez wiêkszych problemów.

sowania kosztów kwalifikowanych projektu.

obni¿enie op³at za œwiadczenie
us³ug wodno-œciekowych.

Którędy pobiegnie?

Jakie efekty?

Nie koniec

Pracami objêto po³udniowowschodnie dzielnice miasta. Kolektor Bobrek doprowadzi œcieki
do oczyszczalni Radocha II z
Modrzejowa, Niwki, Dañdówki,
Klimontowa, Por¹bki, Juliusza i
Kazimierza.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e po zakoñczeniu inwestycji poprawi siê
stan œrodowiska, a co za tym
idzie, warunki ¿ycia mieszkañców
Sosnowca, Katowic i Mys³owic.
Zanieczyszczeñ, które obecnie
trafiaj¹ do zbiorników wodnych
bêdzie znacznie mniej. Poprawi
siê przez to jakoœæ wody w rzekach Bobrek i Przemsza oraz jakoœæ gleby. Znikn¹ nieprzyjemne
zapachy w ich pobli¿u i przy oczyszczalniach. Odczuwalne bêdzie

Budowa kolektora sanitarnego to
pierwsza czêœæ kolejnej inwestycji przygotowywanej aktualnie
przez nasz¹ gminê. Projekt obejmie budowê sieci kanalizacji deszczowej, wodoci¹gowej oraz sanitarnej w zlewni kolektora Bobrek, w dot¹d nie skanalizowanych
dzielnicach miasta i w rejonach,
w których jej stan techniczny jest
bardzo z³y.

Jakie koszty?
Ogólny koszt przedsiêwziêcia to
30 mln euro, z czego oko³o 16
mln euro pokrywa Fundusz
Spójnoœci w ramach wspó³finan-

MAGDALENA PUDO

Przygotowani do k¹pieli?
bli¿a siê okres wakacyjny.
Czy powinniœmy k¹paæ siê
w sosnowieckich zbiornikach i
czy bêdziemy bezpieczni?
Po ostatnich badanich sanepidu
ukaza³ siê komunikat: na Stawikach przy ulicy Kresowej, Bagrach przy ulicy Naftowej i na
Balatonie przy ulicy Wileñskiej
mo¿na siê k¹paæ!
Pañstwowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sosnowcu
pobiera próbki wody ze zbiorników co dwa tygodnie i bêdzie to
robiæ a¿ do ostatniego wrzeœnia.
- Badania na obecnoœæ bakterii grupy coli i salmonelli
przeprowadzamy w D¹browie
Górniczej. Badania fizykochemiczne w Bêdzinie. Ostanie
wyniki nie wykazuj¹ ¿adnych
odchyleñ od normy. Nie ma ¿adnych przeciwwskazañ, woda
nie jest zanieczyszczona. Jeœli

ktoœ nie ma pewnoœci, czy mo¿e skorzystaæ z k¹pieli w sosnowieckich zbiornikach, mo¿e do
nas zadzwoniæ, udzielimy informacji – mówi Teresa Pochwalska, kierownik sekcji higieny
komunalnej w PSSE w Sosnowcu.
Kiedy do wody nie wchodziæ? Zaniepokoiæ powinien nas
zakwit glonów i sinic, nieprzyjemny zapach wokó³ akwenu,
zmiana koloru wody, jej mêtnoœæ
oraz unosz¹ca siê na niej piana.
Kolejne próbki wody sanepid pobierze 12 i 26 czerwca.

Pod okiem ratowników
Od 16 czerwca na basenie sieleckim nad bezpieczeñstwem k¹pi¹cych siê osób bêd¹ czuwali ratownicy sosnowieckiego oddzia³u Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

o zrobiæ ze starymi gazetami, puszkami, wieszakami,
czêœciami lodówek, obudow¹
pralki czy urz¹dzeniami kuchennymi? Jeœli s¹ niepotrzebne, na pewno nie wyrzucaæ na
œmietnik. Mo¿na je oddaæ do
skupu surowców wtórnych albo do zbieralni zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta, a przy
okazji trochê zarobiæ.
- Najczêœciej przychodz¹ do
nas jedne i te same osoby. Maj¹ ze sob¹ ró¿ne rzeczy. Oprócz
makulatury i puszek, przynosz¹
po³amane wieszaki na pranie,
pogniecione metalowe mydelniczki. W³aœciwie utrzymuj¹ siê
z tego, co u nas sprzedadz¹ –
mówi Piotr Adamus, w³aœciciel
skupu F.H.U. Sumada w Sosnowcu. – Mo¿emy skupiæ czêœci lodówek, pralek, ale nigdy
urz¹dzenia w ca³oœci, bo nie
mamy na to pozwolenia.
Ca³kiem odwrotnie jest w
sosnowieckim oddziale firmy
REMONDIS Sp. z o.o. przy ul.
Baczyñskiego, gdzie z kolei nieodp³atnie przyjmowany jest
tylko kompletny sprzêt elektroniczny. Najczêœciej s¹ to
komputery, telewizory, drukarki. Miesiêcznie pracownikom
udaje siê zebraæ oko³o 5 ton odpadów. Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny nie mo¿e
trafiaæ do strumienia odpadów
komunalnych i musi byæ zbierany selektywnie. Na stronie
Urzêdu Miejskiego Sosnowiec
www.sosnowiec.pl znajduje siê
pe³ny wykaz firm zbieraj¹cych
na terenie gminy urz¹dzenia gospodarstwa domowego. Jeœli
mamy stary sprzêt, oddajmy
go, a nie wyrzucajmy na œmietnik. (map)

Sosnowiec na
fotografii

J

Magdalena Pudo

Z

23 czerwca pojawi¹ siê te¿ na
Stawikach i Niwce. Od 1 lipca
bêdzie strze¿ony Balaton.
W ostatnich latach nie zdarzy³o siê, by ktoœ uton¹³ podczas
pracy ratowników. Amatorzy k¹pieli mog¹ wiêc czuæ siê bezpiecznie.

- Osoby kapi¹ce siê w zbiornikach powinny uwa¿aæ na ostre
przedmioty znajduj¹ce siê na
pla¿y b¹dŸ w wodzie – zwraca
uwagê Waldemar Lelito z sosnowieckiego WOPR-u.
- Oczywiœcie ratownicy w sezonie letnim codziennie penetru-

11

j¹ dno akwenów, g³ównie przy
brzegu i w okolicy przystani, wy³awiaj¹c niebezpieczne przedmioty, ale ostro¿noœci nigdy za
wiele.
Pracê na sosnowieckich k¹pieliskach ratownicy zakoñcz¹
dopiero ostatniego sierpnia.(mp)

eszcze nie jest za póŸno! Lubisz spêdzaæ czas na ³onie natury i robiæ zdjêcia? A do tego
uczysz siê w gimnazjum b¹dŸ
szkole ponadgimnazjalnej na terenie naszego miasta? Niczego
wiêcej nie potrzeba prócz chêci,
byœ móg³ wzi¹æ udzia³ w konkursie fotograficznym „Przyroda
Sosnowca’’ pod patronatem prezydenta miasta.
Masz jeszcze sporo czasu na
zrobienie ³adnych i ciekawych
zdjêæ oraz wype³nienie formularza, który znajduje siê na stronie
www.sosnowiec.pl. Prace nadeœlij do Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego przy ul. Moœcickiego 14 w
Sosnowcu do 30 wrzeœnia. Na
najlepszych fotografów czekaj¹
cenne nagrody! (mp)
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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
Przerwa wakacyjna

Sosnowieckie Centrum Sztuki
- Zamek - Sielecki,
ul. Zamkowa 2
tel. 032 296-30-27

WYSTAWA: - „Wszyscy Nasi Przyjaciele” - w ramach obchodów 15-lecia dzia³alnoœci Galerii Extravagance do 8. 07. (wstêp 2 z³, dla grup zorganizowanych 1 z³ od osoby).
WYKLADY:
12. 06. godz. 11.00 - Wyk³ad dla szkó³ z historii
sztuki: „Splendor i asceza – sztuka bizantyjska” prowadzenie Ma³gorzata Malinowska-Klimek, historyk sztuki. Prosimy o telefoniczne zg³aszanie
grup do 11. 06. pod numerem telefonu: (032)
296-30-27 (wstêp wolny).
13. 06. godz. 17.00 - wyk³ad z historii sztuki:„Splendor i asceza – sztuka bizantyjska” - prowadzenie Ma³gorzata Malinowska-Klimek, historyk sztuki (wstêp wolny).
.
20. 06. godz. 17.00 - wyk³ad z historii sztuki: „Maria Jarema – ¿ycie i twórczoœæ”– prowadzenie Adriana Zimnowoda, historyk sztuki (wstêp wolny).
23. 06. godz. 22.00 - Œwiêtojañska Noc - widowisko plenerowe, spektakl muzyczny J. Rymkiewicza
„Król Miêsopust” na podstawie dramatu Gelderodego, re¿yseria Ma³gorzata Chojnacka, choreografia i opracowanie muzyczne W³odzimierz Kuca.
WARSZTATY PLASTYCZNE:
Wtorki i czwartki w godz. 16.00-17.30 - prowadzenie: Monika Pawlas.

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

09. 06. godz.15.30 - „S³oneczny turniej tañca towarzyskiego” (bilety dla publicznoœci w cenie 5 z³).
17. 06. godz.14.00 - Koncert charytatywny organizowany przez Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego w Sosnowcu.
18. 06. godz.19.00 - Monodram Bluesowy pt.
„Kobieta bez instrukcji” Nataszy Kielak. Muzyka
Stanis³aw Witta, re¿yseria Katarzyna Deszcz, scenografia Roman Maciuszkiewicz. Wykonawcy: Violetta Smoliñska, graj¹: Roman „PAZUR” Wojciechowski - vocal,harmonijka ustna, Jacek Gazda gitara basowa, Sebastian Riedel - gitara, Stanis³awWitta - fortepian (bilety w cenie 10 z³).
19. 06. godz. 17.00 - „Œwiêto Klubu”
22. 06. godz. 18.00 - Spektakl teatralny pt. „WYSPIAÑSKI – czyli niech nikt nad grobem mi nie
p³acze” w wykonaniu amatorskiej trupy aktorskiej
dzia³aj¹cej przy klubie im. J. Kiepury. Scenariusz i
re¿yseria Tomasz Cioch (wstêp wolny).
29. 06. - Fina³ potyczek szaradziarskich Sosnowieckiego Stowarzyszenia Szaradzistów ARIADA,
dzia³aj¹cego przy klubie J. Kiepury.
Miejski Klub im. J. Kiepury zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

C O

G D Z I E

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 STA£A:
„Polskie szk³o wspó³czesne”
WYSTAWY CZASOWE
- „Sosnowiec i jego mieszkañcy na starej fotografii” (czynna do 30 czerwca).
- „Dzielnice Sosnowca – Pogoñ” (czynna do 30
czerwca).
- „Precz! Niech ¿yje! W 40. rocznicê obchodów milenijnych w Sosnowcu” (czynna do 17 czerwca).
- „1966 - Milenium kontra 1000-lecie” (czynna do
17 czerwca).
- „ÖLVECZKY GÁBOR - PLAKAT” (czynna od 8
czerwca do 15 lipca).

Europejskiej w Katowicach, skierowane do
uczniów szkó³ podstawowych.
godz. 10. 00 - Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapa³y 10,
tel. 032 292-07-30
- Ca³a Polska czyta dzieciom – impreza fina³owa
koñcz¹ca akcjê czytelnicz¹ w bie¿¹cym roku szkolnym oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu
uczniów ze Szk. Podst. Nr 23.
godz. 17.00 - Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 14a,
tel. 032 363-35-44
- Ig³¹ malowane – wernisa¿ oryginalnych obrazów
Haliny Kwiatkowskiej, powsta³ych za pomoc¹ ig³y i muliny.
15. 06. godz.17.00 - Biblioteka G³ówna, ul. Zegad³owicza 2/1, tel. 032 266-64-72
- Spotkanie autorskie ze Stefanem Chwinem - prozaikiem, eseist¹, historykiem literatury i profesorem Uniwersytetu Gdañskiego.

MIEJSKI DOM
KULTURY
„KAZIMIERZ”,
ul. Główna 19,
tel. 269-41-19

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

18-19.06. godz. 10.00 – Pierwszy przegl¹d amatorskich zespo³ów muzycznych i wokalnych pod
nazw¹ „Gara¿’ 2007”.
24.06. godz. 10.00 – Fina³ Turnieju Bryd¿a Sportowego.

12. 06. godz. 12.00 - „¯EGNAJ SZKO£O NA
WESO£O” – turniej klas IV-VI w plenerze. Impreza wspó³organizowana z fili¹ nr 13 MBP w Sosnowcu.
15-16. 06. - I SPARTAKIADA SPORTOWA
DZIECI I M£ODZIE¯Y EUROGRA 2007 z
udzia³em delegacji z miast partnerskich KomaromWêgry i Les Mureaux – Francja.

Centrum Edukacji

Zajêcia sta³e:
- Warsztaty plastyczne godz. 16.00 – 20.00: poniedzia³ki – rysunek, malarstwo, rzeŸba;
œrody i czwartki – wikliniarstwo.
- Nauka gry na instrumentach muzycznych 15.00
– 20.00: od poniedzia³ku do czwartku - gitara,
keyboard.
- Zajêcia sportowe godz. 14.00 – 18.00: od poniedzia³ku do pi¹tku.

Miejska Biblioteka
Publiczna
im. G. Daniłowskiego

11. 06. godz. 10.30 - Filia nr 20, Stary Sosnowiec,
ul. Pi³sudskiego 27, tel. 032 263-11-77
- Spotkanie autorskie z Wand¹ Chotomsk¹ znan¹
i lubian¹ poetk¹ dla dzieci.
12. 06. godz. 12.00 - Filia nr 13, Maczki, ul. Krakowska 26, tel. 032 263-12-01
- ¯egnaj szko³o na weso³o – plenerowy turniej miêdzyklasowy dla uczniów szkó³ podstawowych, w
programie: gry i zabawy ruchowe. Impreza wspó³organizowana z Klubem „Maczki”.
14. 06. godz. 9.00 - Filia nr 9, ul. Ostrogórska 29
a, tel. 032 292-38-89
- Oblicza mojego miasta, czyli blaski i cienie Sosnowca – rozstrzygniêcie konkursu fotograficznego,
po³¹czone z otwarciem wystawy prac.
godz. 10.00 i 11.30 - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-96
- Koszty i korzyœci z wst¹pienia Polski do UE - warsztaty w ramach edukacji europejskiej z udzia³em
przedstawiciela Regionalnego Centrum Informacji

Kurier Miejski
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REPERTUAR WA¯NY 08. – 14. 06. 2007 r
PREMIERY: „HOT FUZZ – OSTRE PSY” prod.
Wielka Brytania, od 15 lat: 11.45, 16.15, 18.30,
20.45. „OCEAN’S THIRTEEN” prod. USA, od
12 lat: 14.00, 17.15, 19.30, 21.45.
REPERTUAR POZOSTA£Y: „PIRACI Z KARAIBÓW: NA KRAÑCU ŒWIATA” prod. USA, od 12
lat: 9.00, 11.00, 12.30, 14.15, 15.45, 17.30, 19.00,
20.45, 22.15.
FILMY DLA DZIECI: „RODZINKA ROBINSONÓW” (dubbing) prod. USA, bo: 9.15, 11.15,
13.15, 15.15.
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina.
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6
otrzymaj¹ darmowe bilety.
Bilety wa¿ne s¹ do 28.06.2007 r.

O „Ogrodzie Afrodyty’’
z czytelnikami

i Wychowania
Młodzieży KANA
ul. Legionów 10,
tel. 032/ 363 10 30
PROJEKCJE FILMOWE W RAMACH AMBITNEGO KINA STUDYJNEGO
Wiosenne spotkania z filmem w czerwcu odbywaj¹ siê pod has³em: SEKRETY S£ÓW
Do kogoœ zawsze nale¿y ostatnie i ka¿dy kiedyœ
mówi³ w³asnymi. Wszyscy jesteœmy z kimœ po
s³owie i mamy w pamiêci te, których nigdy nie
wypowiedziano. Ka¿dy zna je wielkie, choæ ¿ycie sk³ada siê z ma³ych, które tworz¹ ca³y potok. Choæ s¹ wzglêdne i w kulturowo umówiony sposób próbuj¹ t³umaczyæ, nazywaæ rzeczywistoœæ, nios¹ ze sob¹ wielk¹ moc. Te ma³e i
du¿e, te powiedziane jasno i urwane w po³owie
zdania, wyra¿aj¹ prawdê o nas samych, nawet
gdy jej nie dostrzegamy. Buduj¹ przysz³oœæ,
obalaj¹ mity przesz³oœci, tworz¹ codziennoœæ.
W czerwcowym Ambitnym Kinie Studyjnym
zaprezentujemy widzom ca³¹ prawdê o tych
niezwyk³ych „istnieniach”- s³owach, które obna¿aj¹ nas przed innymi.
15. 06. godz. 18.00 – „Miêdzy s³owami” (Lost in
Translation) – re¿. Sofia Coppola.
22. 06. godz. 18.00 – „Ruchome s³owa” (Um Filme Falado) – re¿. Manoel de Oliveira.
Projekcje w ramach Ambitnego Kina Studyjnego s¹ dofinansowane przez Urz¹d Miejski w
Sosnowcu i udostêpniane widzom BEZP£ATNIE.
www.kana.sosnowiec.pl

KINO HELIOS
ul. Modrzejowska 32b,

www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-mail:
sosnowiec@heliosnet.pl

U

rodzi³a siê we Wroc³awiu, ale mieszka w
Kanadzie, gdzie wyjecha³a na stypendium
doktoranckie w 1881 r. Ewa Stachniak, kanadyjska pisarka z Polski, goœci³a 28 maja w „Œwiecie
Ksi¹¿ki“ w Sosnowcu. Podczas spotkania z czytelnikami promowa³a swoj¹ najnowsz¹ powieœæ
historyczn¹ „Ogród Afrodyty“. Wydana w Kanadzie ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona na wiele jêzyków, w tym grecki, hiszpañski, w³oski, serbski
i polski.
- By³o mi bardzo przyjemnie, gdy moja agentka powiedzia³a mi, ¿e mamy ofertê od polskiego wydawcy. Oczywiœcie zastrzeg³am sobie autoryzowanie t³umaczenia i przegl¹da³am je na
bie¿¹co. Wspó³pracowa³am z t³umaczk¹. Z efektów jestem bardzo zadowolona - mówi Ewa Stachniak.
Zanim usiad³a do pisania powieœci, spêdzi³a
wiele czasu w archiwach. Czyta³a w ró¿nych jêzykach osiemnasto i dziewiêtnastowieczne teksty, zarówno pamiêtniki chirurgów francuskich,
jak i kobiet.
- Przyznajê, ¿e bardzo lubiê grzebaæ w starych
Ÿród³ach, mimo ¿e to ¿mudna praca - mówi pisarka.
To ¿e pojawi³a siê w ksiêgarni w Sosnowcu
nie by³o przypadkiem. Z naszego miasta pochodzi jej ojciec. Ewa Stachniak jest autork¹ wielu
opowiadañ i powieœci "Konieczne k³amstwa" wroc³awskiej historii napisanej po angielsku dla
kanadyjskiego czytelnika. Ma na swoim koncie
tak¿e utwór zwi¹zany z polskim romantyzmem.
Chcia³aby napisaæ jeszcze jedn¹ ksi¹¿kê - o emigracyjnym pokoleniu „Solidarnoœci“. (map)
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Udowadniali, że potrafią pomóc osobom poszkodowanym

Walczyli o ludzkie ¿ycie
L
iczy siê ka¿da sekunda, opanowanie, trafna diagnoza i szybka
decyzja. Brak wspó³pracy i
chwila wahania, mog¹ zakoñczyæ siê tragedi¹.
Jak pomóc osobie, która spad³a z wysokoœci i znajduje siê w trudno dostêpnym miejscu? Co zrobiæ, gdy kobieta
chora na astmê ma atak dusznoœci? Na
odpowiedŸ nie ma wiele czasu. Sêdziowie czekaj¹ na reakcjê ratowników medycznych. Choæ sytuacje wymyœlone,
uczestnicy spartakiady wiedz¹, ¿e tak
zdarzyæ mo¿e siê naprawdê. Wtedy bez
wahania musz¹ podj¹æ decyzjê i reagowaæ.
– W sytuacji stresowej uczymy siê
dowodziæ, wspó³pracowaæ w grupie i
mamy mo¿liwoœæ sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci, które nabyliœmy przez
ostatnie dwa lata – mówi Tomasz Grabowski z Regionalnego Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Sosnowcu.
VI Spartakiada Ratownicza zakoñczy³a siê sukcesem Szko³y Policealnej
Województwa Œl¹skiego w Rybniku.
Dru¿yna z Sosnowca, organizator tegorocznej imprezy, zajê³a szóste miejsce.

To konkurs organizowany na poziomie szko³y policealnej, na kierunku ratownik medyczny.

Już szósty rok

Idea rywalizacji zrodzi³a siê w sosnowieckim RCKU szeœæ lata temu. W³aœnie wtedy, po raz pierwszy konkurowa³y ze sob¹ cztery ekipy. Z roku na rok
chêtnych przybywa. Tym razem w spartakiadzie walczy³o 12 czteroosobowych
dru¿yn z: Rzeszowa, Jas³a, Morawicy,
Nowego S¹cza, Krakowa, Rybnika, Zawiercia, Katowic, Bielska-Bia³ej i Sosnowca.
Sprawnoœæ i przygotowanie uczestników oceniali ratownicy medyczni ze
Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych, dr Marek Jeremicz,
dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu oraz m³. bryg.
Piotr Remesz, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Polskiej Stra¿y Po¿arnej w D¹browie Górniczej.
– Ka¿da dru¿yna powinna postawiæ
diagnozê, sprawdziæ oddech, rozmawiaæ
z poszkodowanym, podaæ mu tlen b¹dŸ
odpowiedni lek i przygotowaæ do trans-

portu – mówi Micha³ Staropolski, ratownik medyczny i nauczyciel w RCKU.
– Przyznajemy punkty za prawid³owo wykonane zadanie i wspó³pracê z ratownikami innych ekip. Ka¿da grupa
musi wyznaczyæ koordynatora, który zadecyduje, któremu z poszkodowanych
nale¿y udzieliæ natychmiastowej pomocy. To wa¿ne, gdy jest wielu rannych –
mówi Wojciech Gaj, ratownik medyczny i sêdzia ze Stowarzyszenia.
– W pierwszej sytuacji symulowanej
bior¹ udzia³ jednoczeœnie dwa rywalizuj¹ce ze sob¹ zespo³y, które musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ, by udzieliæ pomocy
jak najwiêkszej liczbie poszkodowanych.
Maj¹ na to 15 minut. Ratownicy oceniaj¹ wiêc nie tylko podjête medyczne
czynnoœci ratunkowe, ale te¿ umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania – mówi Adam Szyszka, ratownik medyczny, wspó³organizator spartakiady, nauczyciel z RCKU.

Końcowe wyniki
Po podliczeniu wszystkich konkurencji
okaza³o siê, ¿e najlepsi s¹ reprezentanci Szko³y Policealnej Województwa
Œl¹skiego w Rybniku, którzy uzbierali

Wielkie otwarcie

Z „Kurierem” po mieście

D

01. 05. – z okazji 1-majowego œwiêta
pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wydarzenia z 1905 roku przy Hucie Buczek
w³adze samorz¹dowe, kombatanci i
m³odzie¿ szkolna z³o¿yli kwiaty.
01. 05. – w 3. Rocznicê przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej w Parku
Sieleckim odby³ siê Piknik Europejski. Wyst¹pi³ zespó³ £zy.
03. 05. – z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikami: Tadeusza Koœciuszki, Konstytucji 3
Maja oraz przy al. Zwyciêstwa równie¿ z³o¿ono kwiaty. W Katedrze
odby³a siê msza w intencji Ojczyzny.
08. 05. – z okazji rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, kombatanci, m³odzie¿ szkolna oraz mieszkañcy
Sosnowca pod pomnikami ¯o³nierza
Wrzeœnia na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Ma³ob¹dzkiej i Pamiêci Kobiet Polskich walcz¹cych w szeregach
AK oraz pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
walkê ¿o³nierzy GL-PPS z Niemcami
z³o¿yli kwiaty.
08. 05. – odby³ siê IV Rajd Szlakiem
Dawnego Pogranicza – Trójk¹t Trzech
Cesarzy.
09. 05. – Micha³ Kochan i Adam
Wiœniewski – duet fortepianowy z
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. J. Kiepury w dwóch ogólnopolskich konkursach: XVI Bystrzyckim Konkursie Zespo³ów Kameralnych oraz IV Konkursie Zespo³ów
Kameralnych na 4 rêce zajêli dwukrotnie drugie miejsce. Opiekunami
muzyków s¹ Bo¿ena Pêkala i Ewa
Wilczek.

zieñ 19 maja by³ dla Koœcio³a sosnowieckiego okazj¹ do potrójnego
œwiêtowania. W tym dniu odby³y siê
uroczyste obchody 15. rocznicy powstania Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Z tej okazji w Katedrze Wniebowziêcia
NMP w Sosnowcu odprawiona zosta³a
uroczysta msza œwiêta, celebrowana
przez Biskupa Adama Œmigielskiego.
Po uroczystoœci nast¹pi³o otwarcie Muzeum Diecezjalnego oraz nowego Centrum Caritas, mieszcz¹cych siê w Sosnowcu przy ulicy Korczaka 5.
W uroczystoœciach wziêli udzia³ pos³owie, prezydenci zag³êbiowskich
miast, dyrektorzy Caritas-u s¹siednich
diecezji, przedstawiciele Kurii, pracownicy Muzeum w Sosnowcu.
Biskup Adam Œmigielski przekaza³
do nowego Muzeum Diecezjalnego pami¹tki, jakie otrzyma³ w ci¹gu piêtnastu lat pracy w diecezji.
– Od samego pocz¹tku mojej pos³ugi w tworzonej od podstaw diecezji
chcia³em, by powsta³a tego typu instytucja. Przy okazji moich pos³ug w parafiach, odwiedzin w szko³ach, urzêdach
miasta, kopalniach, hutach i tym podobnym instytucjom otrzymywa³em
ró¿ne pami¹tki. Nie chcia³em ich zatrzymywaæ dla siebie – powiedzia³ biskup.
Dla Adama Œmigielskiego najcenniejsz¹ pami¹tkê stanowi krzy¿-pektora³, który otrzyma³ od Papie¿a Benedykta XVI. Wœród eksponatów mo¿na
zobaczyæ mnóstwo obrazów, w tym
ikon.
Pieczê nad Muzeum Diecezjalnym
sprawuje ks. Stefan Wyporski, dyrektor sosnowieckiego Caritas-u. (U)

10. 05. – w finale XVI Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki „Majowa
Nutka” w Czêstochowie Marta
Umiñska, uczestniczka zajêæ wokalnych przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej
nr 1, pracuj¹ca pod kierunkiem Zofii
Metto, zdoby³a presti¿ow¹ nagrodê
„Br¹zow¹ Pó³nutkê”. W konkursie
wziêli udzia³ soliœci z 11 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki.
11. 05. – pod patronatem prezydenta
miasta oraz pod egid¹ Stowarzyszenia
Nauczycieli Polonistów w Szkole Podstawowej nr 6 odby³ siê fina³ VII Miêdzynarodowego Konkursu Twórczoœci
W³asnej pod has³em „Ja... Mój
œwiat... Moja ma³a Ojczyzna...”.
13. 05. – w Krynicy Górskiej odby³
siê trzydniowy V Krynicki Rajd Jana
Kiepury. Organizatorami byli: PTTK
Oddz. Sosnowiec, Stowarzyszenie im.
Jana Kiepury w Sosnowcu oraz sosnowiecki Urz¹d Miejski.
14. 05. – w ramach III Sosnowieckich
Dni Literatury w Bibliotece G³ównej
goœci³ S³awomir Shuty, prozaik, fotograf i re¿yser, laureat Paszportu Polityki. Spotkanie prowadzi³a Agnieszka
Nêcka.
15. 05. – Caterpillar Poland sp. z o.o.
w swojej fabryce w Sosnowcu zacznie
produkcjê elementów stalowych do
produkcji maszyn budowlanych. Zatrudnienie tutaj znajdzie co najmniej
190 osób.
19. 05. – w Szkole Podstawowej nr 6
odby³ siê „Jarmark Cudów”. Na leczenie Kuby Majzla zebrano kwotê
14.479 z³.
19. 05. – Wy¿sza Szko³a Humanitas
obchodzi³a swoje 10. urodziny. Jubi-

207 pkt. Drugie miejsce zajêli uczniowie ze Szko³y Policealnej Pracownika
S³u¿b Medycznych z Nowego S¹cza z
sum¹ 197 pkt, trzecie zespó³ z Medycznej Szko³y Policealnej w Jaœle (189
pkt).
– Nasza szko³a niestety „dopiero" na
szóstym miejscu, ale jest to dowód tak¿e na niezwyk³y obiektywizm sêdziów cz³onków Stowarzyszenia Zawodowego
Ratowników Medycznych.

leuszowy koncert odby³ siê w Parku
Sieleckim. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ RAZ, DWA, TRZY.
22. 05. – Ergom Poland sp. z o.o. inwestuj¹c 30 mln z³ w rozbudowê
istniej¹cego zak³adu produkuj¹cego
gotowe czêœci z tworzyw sztucznych
dla motoryzacji oraz dla rynku AGD
zatrudni ok. 50 osób.
23. 05. – w Przedszkolu Miejskim nr
27 z okazji Dnia Matki pod has³em
„Mamo, tato kocham Ciê” odby³ siê
IV Festyn Rodzinny. Ciekawostk¹ jest
fakt, i¿ uroczystoœci dzieci rozpoczê³y
wykonaniem Oratorium Piotra Rubika.
24. 05. – prezydent Sosnowca Kazimierz Górski znalaz³ siê w Wojewódzkim Sztabie Organizacyjnym
EURO 2012, który bêdzie koordynowa³ pracami zwi¹zanymi z organizacj¹ Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej na Stadionie Œl¹skim. Honorowym przewodnicz¹cym Sztabu
zosta³ Antoni Piechniczek, radny
Sejmiku Woj. Œl¹skiego, a wspó³przewodnicz¹cymi: Janusz Moszyñski, Marsza³ek Województwa oraz
Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda
Œl¹ski. W sk³ad Sztabu weszli tak¿e
prezydenci miast: Chorzowa – Marek Kopel i Katowic – Piotr Uszok
oraz przewodnicz¹cy Œl. Zwi¹zku
Gmin i Powiatów – Zygmunt Frankiewicz.
25. 05. – w Pa³acu Schoena odby³a
siê 23. sesja Zgromadzenia Ogólnego
Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów.
W spotkaniu uczestniczy³o ponad stu
samorz¹dowców z ca³ego woj. œl¹skiego. Goœciem sesji by³ Janusz Mo-

Wygrali najlepsi. Wszystkie szko³y
obieca³y, ¿e spotkamy siê za rok, nawet
dru¿yna z Morawicy, która zajê³a ostatnie miejsce. W spartakiadzie brali
udzia³ po raz pierwszy i nie s¹dzili, ¿e
poziom zawodów jest a¿ tak wysoki –
mówi Miros³awa Orzech, nauczycielka praktycznej nauki zawodu na kierunku ratownik medyczny w RCKU.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO

szyñski, Marsza³ek Województwa
Œl¹skiego.
25. 05. – w Szkole Podstawowej nr
27 odby³a siê gala fina³owa I regionalnego Konkursu „Zag³êbie D¹browskie
– moja ma³a Ojczyzna”. Goœæmi uroczystoœci byli m.in. Jacek Cygan i
pe³nomocnik prezydenta miasta Mateusz Ryka³a.
26. 05. – w Teatrze Zag³êbia odby³a
siê premiera „Krzesiwa” Ewy Drozdowskiej na motywach baœni H. Ch.
Andersena. Re¿yserem sztuki jest Katarzyna Deszcz, autorem scenografii
– Andrzej Sadowski, kostiumów –
Barbara Weso³owska. Choreografiê
opracowa³a Dorota Furman, a muzykê – Wojciech Lemañski.
27. 05. - po raz szesnasty biskup
Adam Œmigielski stan¹³ na czele kilkusetosobowej pielgrzymki mê¿czyzn
do Piekar Œl¹skich. Pielgrzymi chcieli
w tym roku m.in. podziêkowaæ za 15
lat istnienia diecezji.
29. 05. – w ramach III Sosnowieckich
Dni Literatury goœciem Filii Biblioteki nr 15 by³a Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka ksi¹¿ek dla dzieci.
29. 05. – w Miejskim Przedszkolu nr
33 odby³a siê promocja ksi¹¿ki „Baœniowy Œwiat Dzieci – nauczyciele
dzieciom”. Autorami ksi¹¿ki s¹ nauczyciele z Nauczycielskiego Klubu
Literackiego przy ZNP, a ilustracje
wykona³y dzieci z przedszkola.
31. 05. – w sali reprezentacyjnej USC
w Pa³acu Schoena 65 parom ma³¿eñskim wrêczono medale „Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Zdjêcia i nazwiska Jubilatów opublikujemy w nastêpnym numerze „KM”. (U)
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HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Nareszcie uda Ci się odzyskać
zaufanie współpracowników. To poprawi wzajemne relacje i atmosferę współpracy. Dzięki temu uda się sfinalizować ważne przedsięwzięcie. W miłości za to drobne burze i spięcia. Postaraj się o więcej wyrozumiałości.
BYK (20.04. – 20.05.) – Staniesz się atrakcyjniejszy ,
czym zyskasz na pewności siebie. To pobudzi wyobraźnię kolegów, ale i zazdrość partnera. Wybierzcie się
gdzieś tylko we dwoje. Romantyczna kolacja na pewno
skutecznie ukoi nerwy partnera. Wskazana poważna rozmowa.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Ostrożnie z wydatkami, bo
mogą przerosnąć Twoje finansowe możliwości. Wyjątkowa okazja trafi się dopiero za jakiś czas i ważne jest,
abyś jej nie przegapił. Zasłużony w dużej ilości odpoczynek dobrze Ci zrobi. Najlepiej na świeżym powietrzu.
RAK (22.06. – 22.07.) – Nieobecność partnera sprawi, że
staniesz się mniej odporny na wdzięki płci przeciwnej. Na
szczęście będzie to tylko przelotny, nieszkodliwy flirt. W
pracy wiele ciekawych wydarzeń, możliwe że związanych
z podwyżką. Dbaj o zdrowie, gdyż mogą odezwać się zadawnione dolegliwości.
LEW (23.07. – 22.08.) – Nadszedł sprzyjający moment
dla odważnych planów. Jeżeli chcesz wejść w spółkę lub
otworzyć własną działalność, nie odkładaj tego pomysłu
na później. Nawet najodważniejszy będzie miał szansę
powodzenia. W uczuciach pełna stabilizacja. Nie zepsuj
tego.
PANNA (23.08. – 22.09.) – W najbliższym czasie będziesz nastrojony sentymentalnie. Nieobce Ci będą wzruszenia i kłopoty z koncentracją. Dlatego w pracy nie
wszyscy będą mogli na Ciebie liczyć. Na szczęście będzie to krótkotrwały objaw. Szybko wrócisz na ziemię i zajmiesz się finansami.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Wśród rodziny nadarzy się
okazja do wspólnego, uroczystego świętowania. Może w
Twoim życiu powinny zapaść ważne decyzje? Nie działaj
pod wpływem emocji, ale dobrze przemyśl swoje plany
na przyszłość. Naucz się odróżniać sprawy prywatne od
służbowych.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Na krótko dopadnie Cię
huśtawka nastrojów. Na szczęście z przewagą optymizmu. Niestety niektórym trudno będzie za Tobą nadążyć,
dlatego nie dziw się, że będą schodzić Ci z drogi. Partner
za to nie będzie aż tak wyrozumiały, więc postaraj się unikać prowokacji.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Ktoś tylko czeka na Twoje
potknięcie. Lepiej więc nie wdawaj się w dyskusje i po
prostu rób swoje. Unikniesz w ten sposób nie lada problemów. Dobre rady przyjaciół pomogą przetrwać najtrudniejsze chwile, więc posłuchaj co mają do powiedzenia.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – W najbliższych dniach
w pracy nie wydarzy się nic ciekawego. Żadnych zmian
personalnych i żadnych dodatkowych obowiązków. Jedna monotonia. Sprawi to, że tempo pracy zwolni się, a
napięta atmosfera się uspokoi, a przecież taki rytm Ci nie
odpowiada.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Partner okazuje Ci ostatnio
mnóstwo czułości. Martwi się o Ciebie i daje temu wyraz.
Postaraj się Go trochę uspokoić. Da o sobie znać przemęczenie, więc dobrze organizuj swój czas. W pracy
wszystko będzie przebiegało bez większych zmian. Zaplanuj wakacje.
RYBY (21.02. – 20.03.) – W domu wszystko będzie toczyło się swoim utartym torem. Pamiętaj tylko o zapłaceniu
w terminie wszystkich rachunków, szkoda na odsetki. Za
to w pracy dużo niepokoju. Ciągłe kłótnie o kompetencje
sprawiają, że nerwy Cię zawodzą. Może nie zawsze masz
rację? (VENA)
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itery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadz¹ rozwi¹zanie, które prosimy przes³aæ
wraz z wyciêtym numerem
krzy¿ówki, pod adresem redakcji do 3 lipca. Wœród autorów poprawnych rozwi¹zañ
rozlosowane zostan¹ nagrody,
które prosimy odbieraæ osobiœcie w Redakcji.
Poziomo: 1 – strefa roœlinna w pó³nocnej Europie, 5 –
pokrowiec na broñ, 8 – wnêka,
9 – niewyraŸna mowa, 10 –
leñ, 11 – miedziana lub z…
kremem, 12 – wykaz b³êdów,
14 – podium dla kata, 16 –
partner kury, 17 – broñ zak³adana na palce, 19 – zaliczka, 21
– cz³owiek lodu, 22 – mêskie
imiê rosyjskie, 25 – rzadkoœæ,
28 – detaliczny, hurtowy lub

np. obwoŸny, 29 – podwórkowa zabawa, 30 – kuku³ka gwarowo, 32 – dyskusja, 34 – b³êkit, 35 – ósma planeta w Uk³adzie S³onecznym, 36 – …
Szklarski, 37 – norweski dramatopisarz, 38 – … dr¹¿y kamieñ, 39 – Tina, s³ynna murzyñska wokalistka.
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Pionowo: 1 – pastylka, 2 –
sklejka, 3 – przerwa, 4 – coœ z
owoców morza, 5 - gra w karty, 6 – nêdza, 7 – morski ptak,
13 – œpiewa³ o ch³opcach - radarowcach, 15 – skandynawski
kraj, 18 – tarcza Zeusa, 20 –
ironia, 23 – by³ nim Bambo, 24
– krzew o skórzastych liœciach,
26 – oddzia³ fabryki z krosnami, 27 – narkotyk, 28 – do niego pod³¹czaj¹ siê stra¿acy, 31 –
ubikacja lub… fragment, 33 –
zderzak.
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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.

Rozwiązanie z krzyżówki numer 5: ALLEN PAUL - „KATYŃ’’

Nagrody otrzymują: Alicja Bebłot, Helena Honelska, Edwarda Cieślik

Malowany welon
T³um. Franciszka Arnsztajnowa
Œwiat Ksi¹¿ki 2007
W ksiêgarniach od 18 maja
Cena: 24,90 z³

G

³oœna powieœæ jednego z najwybitniejszym brytyjskich pisarzy XX wieku. Wydana po raz pierwszy w 1925 roku, wielokrotnie wznawiana. Ostatnio przez Penguina w 2006. Polskie wydanie w 1935
roku pt. „Malowana zas³ona”. Na ekrany kin wchodzi
w³aœnie film na podstawie powieœci w re¿yserii Johna
Currana, z Nami Watts w roli Kitty. Jest to trzecia z
kolei ekranizacja dzie³a Somerseta Maughama. Pierwsza powsta³a w 1934 r. z Gret¹ Garbo w roli g³ównej, druga w 1957 z Eleanor Parker.
Powieœæ, rozgrywaj¹ca siê w Chinach i Anglii w latach 20. XX wieku, opisuje historiê piêknej, spragnionej mi³oœci Kitty Fane. Uwik³ana w romans kobieta
zostaje zmuszona przez mê¿a, bakteriologa, do wyjazdu w g³¹b Chin, do ma³ej wioski ogarniêtej epidemi¹
cholery. Zazdrosny m¹¿ ma nadziejê, ¿e Kitty umrze...
Wszechobecne spustoszenie pobudza kobietê do refleksji nad jej przesz³ym i obecnym ¿yciem. Powoli i
boleœnie uczy siê kochaæ. Jest ju¿ jednak za póŸno…
„Malowany welon” to piêkna powieœæ o afirmacji
ludzkiej zdolnoœci do dorastania, przemiany i wybaczania.
W. Somerset Maugham (1874-1965)
Jeden z najpopularniejszych powieœciopisarzy XX
wieku, a tak¿e uznany dramaturg i krytyk. Urodzony
w Pary¿u, wychowywa³ siê w Anglii. Podczas I wojny
œwiatowej by³ tajnym agentem s³u¿b brytyjskich. Tworz¹c fabu³y, korzysta³ z doœwiadczeñ nabytych podczas
licznych podró¿y w egzotyczne miejsca. Napisa³ wiele
powieœci, z których najbardziej znane to: W niewoli
uczuæ, Ostrze brzytwy, Ksiê¿yc i miedziak, Cakes and
Ale, Christmas Holiday, Theatre, Up at the Villa.

Zbigniew Lew-Starowicz

Ona i on o seksie
Œwiat Ksi¹¿ki, 2007
W ksiêgarniach od 11 maja
Cena: 29,90 z³

O

seksie i zwi¹zanych z nim problemach napisano bardzo wiele: sam
Zbigniew Lew-Starowicz jest autorem kilku œwietnych publikacji. Ta ksi¹¿ka jest
jednak wyj¹tkowa. Mówi bowiem o wa¿nych kwestiach, wychodz¹c nie od teorii,
ale przedstawiaj¹c konkretne sytuacje, w
jakich znaleŸli siê konkretni ludzie.
Agnieszka tak „wystraszy³a” Janusza
zbyt szybkim parciem do œlubu, ¿e seks
przesta³ mu sprawiaæ przyjemnoœæ. Przesta³ smakowaæ tak¿e Lidii, która mia³a
doœæ „matkowania” niedojrza³emu mê¿owi. Beata straci³a ochotê na pieszczoty od
czasu, gdy us³ysza³a od partnera, ze mê¿czyŸni wol¹ m³odsze. Karola irytowa³y
zbyt d³ugo trwaj¹ce czynnoœci higieniczne
Marioli. Dotkliwy ból cz³onka Paw³a wynika³ z jego obaw przed zostaniem ojcem...
Pacjenci doktora Starowicza albo sobie
tego nie uœwiadamiali, albo nie potrafili ze
sob¹ o tym rozmawiaæ. Ma³o tego: czêsto
okazuje siê, ¿e obie strony widz¹ tê sam¹
sytuacjê zupe³nie inaczej, a przekonanie,
¿e dobrze zna siê partnera, bywa z³udne...
Dlatego autor oddaje g³os i jej, i jemu, opatruj¹c rzecz ca³¹ fachowym komentarzem
z mo¿liwymi sposobami rozwi¹zania konfliktu. Ze swoistych epilogów dowiadujemy siê te¿, jak sprawa siê zakoñczy³a – nie
wszystkie zwieñczy³ happy end.

Zbigniew Lew Starowicz
Ur. 1943 r. najbardziej znany polski
seksuolog. Od 1968 r. propaguje tematykê seksualn¹ w mediach, autor ponad
3000 artyku³ów popularno-naukowych.
Pracuje tak¿e jako psychoterapeuta i
bieg³y s¹dowy - bada osoby podejrzane o
przestêpstwa na tle seksualnym. Ukoñczy³
wydzia³ lekarski WAM w £odzi oraz psychologiê na UW i filozofiê na KUL-u. Pracowa³ w wojskowej s³u¿bie zdrowia.
W 1981 roku doktoryzowa³ siê z tematu zwi¹zanego z seksuologi¹, a w roku
1986 uzyska³ tytu³ doktora habilitowanego nauk medycznych (psychiatria). Od roku 1995 jest profesorem nadzwyczajnym
Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie.
Pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i
Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. W latach 1995-1996 by³ ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w
zakresie edukacji seksualnej, a w latach
1996-1998 liderem programu edukacji
seksualnej ONZ. Od roku 1994 piastuje
stanowisko krajowego specjalisty z zakresu seksuologii.

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI
Pytanie: Na podstawie książki „Malowany welon” John Curran nakręcił w 2006 r. film pod tym samym tytułem. Proszę
podać nazwiska aktorów, którzy zagrali 3 główne postaci: Kitty Fane, Waltera Fane i Charlesa Townsenda?
Pierwsze 4 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6
i prawid³owo odpowiedz¹ na zadane pytanie otrzymaj¹ nagrodê ksi¹¿kow¹.

Kurier Miejski
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P³omieñ znów w elicie!
T

ylko rok spêdzili siatkarze P³omienia Sosnowiec na zapleczu
PLS. Po zwyciêstwie nad Jokerem Pi³a nasz zespó³ wraca do
elity. W przysz³ym sezonie znów bêdziemy goœciæ w Sosnowcu najlepsze dru¿yny w kraju. - P³omieñ wróci³ do grona
najlepszych; tam, gdzie jego miejsce podkreœla z dum¹ Pawe³ Kaczmarczyk
prezes klubu.
Sosnowiczanie jak burza przeszli rundê zasadnicz¹. W ca³ym sezonie regularnym ponieœli tylko trzy pora¿ki. W fazie
play-off nie mieli sobie równych. W
trzech meczach poradzili sobie z Avi¹
Œwidnik, nie dali siê tak¿e pokonaæ Jokerowi Pi³a. Po dwóch zwyciêstwach we
w³asnej hali nasz zespó³ kropkê nad „i”
postawi³ w meczu wyjazdowym wygranym 3:0. Jednym z ojców tego zwyciêstwa by³ rutyniarz, Rafa³ Legieñ, który
mimo 38 lat na parkiecie imponowa³
form¹. - AC Milan z kilkoma zawodnikami w moim wieku siêga po Ligê Mistrzów, wiêc ja te¿ mogê. Niech ¿yj¹
dziadki - cieszy³ siê po wygranym meczu
Legieñ. Po ostatniej wygranej pi³ce sosnowiczanie rozpoczêli taniec radoœci, a
szampan la³ siê strumieniami. - Otrzyma³em zadanie do wykonania i uda³o mi
siê je wykonaæ. Jestem niezmiernie
szczêœliwy z tego faktu - cieszy³ siê Miros³aw Zawieracz, trener P³omienia.
Potem przysz³a pora na wspóln¹ radoœæ
z kibicami. W hali przy ¯eromskiego zarz¹d klubu zorganizowa³ uroczyst¹ fetê.

W skrócie
Szermierka

Finał play-off
Płomień SA - Joker Piła 3:1
(25:23, 21:25, 25:17, 25:17)
Płomień SA - Joker Piła 3:0
(25:19, 28:26, 25:22)
Joker Piła - Płomień Sosnowiec
0:3 (22:25, 17:25, 16:25)
Płomień: Jurkojć, Grygiel, Łomacz, Legień, Kosok, Szulik,
Stańczak (libero).

Oni wywalczyli awans:

Siatkarze Płomienia z okazałymi Pucharami, otrzymanymi z okazji wywalczenia awansu do PLS.

Zawodnikom wrêczono puchary i pami¹tkowe medale, a nastêpnie kibice pozowali do wspólnych zdjêæ z zawodnikami.
- Kiedy rok temu obejmowa³em stery P³omienia i zosta³em wybrany prezesem tego
zas³u¿onego klubu nie wiedzieliœmy co z
nami bêdzie. Na szczêœcie dziêki honorowemu prezesowi, Piotrowi Ha³asikowi i
ludziom oddanym sosnowieckiej siatkówce uda³o siê zbudowaæ zespó³, który tak
znakomicie prezentowa³ siê w pierwszej lidze. Dziêkujê te¿ kibicom, bo bez nich ten
awans by³by niemo¿liwy - podkreœla³ prezes Kaczmarczyk.
Zawodnicy i kibice œwiêtuj¹, a dzia³acze klubu ju¿ myœl¹ o kolejnym sezonie.

- Trenerowi koñczy siê kontrakt, ale nawet nie myœlê, ¿e móg³by on nie zostaæ
przed³u¿ony o kolejny rok - mówi prezes Kaczmarczyk. - Prowadzimy te¿ negocjacje w sprawie pozyskania sponsora
strategicznego. Wszystko jest na dobrej
drodze i myœlê, ¿e niebawem sfinalizujemy rozmowy - dodaje prezes.
W klubie myœl¹ tak¿e o wzmocnieniach. Dzia³acze licz¹, ¿e uda siê sprowadziæ do klubu Jakuba Bednaruka, rozgrywaj¹cego Jastrzêbskiego Wêgla oraz
Paw³a Siezieniewskiego, tak¿e gracza z
Jastrzêbia, który gra³ ju¿ w P³omieniu na
zasadzie wypo¿yczenia. Na liœcie ¿yczeñ
znajduje siê tak¿e Piotr Lipiñski z AZS
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rozgrywający - Łukasz Jurkojć i
Robert Kiwior, środkowi - Dariusz
Szulik, Grzegorz Kosok i Marcin
Kudłacik, atakujący - Marcin Grygiel i Tomasz Tomczyk, przyjmujący - Jakub Łomacz, Rafał Legień i Dominik Kwapisiewicz oraz
libero - Adrian Stańczak. Zespół
prowadził Mirosław Zawieracz, a
pomagał mu Jacek Stychno.

PZU Olsztyn. - Wzmocnienia s¹ konieczne. Wa¿ne, ¿e nasi czo³owi gracze, a
wiêc Legieñ, £omacz chc¹ zostaæ w klubie, a do tego tacy gracze jak Kosok,
Tomczyk, Jurkojæ czy Stañczak maj¹
wa¿ne kontrakty - dodaje Kaczmarczyk.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Kapitalny występ Marty Wątor w
zawodach Pucharu Świata. Szablistka MOSiR-u Sosnowiec po raz
pierwszy w karierze awansowała
do finałowej ósemki w rywalizacji
seniorek. Stało się to podczas turnieju w belgijskiej Gandawie. W
walce o półfinał nasza zawodniczka przegrała z Węgierką Ediną
Csaba 7:15.

Lekkoatletyka
Agnieszka Bronisz, zawodniczka
MKS-MOS Płomień Sosnowiec
wywalczyła brązowy medal Adakemickich Mistrzostw Polski Seniorów w lekkiej atletyce, które odbyły się w Warszawie. Wynik
16,91, który dał Agnieszce medal
to jej rekord życiowy. Sosnowiczanka uzyskała jednocześnie minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które odbędą się w
Debreczynie.

Kolarstwo
Trzy medale wywalczyły zawodniczki GK Sosnowiec podczas rozegranych we Włodowicach mistrzostwach Śląska. W kategorii
juniorek, w jeździe indywidualnej
na czas srebro zdobyła Eugenia
Alickun. W rywalizacji orlik-kobiet
Magdalena Pyrgies była pierwsza,
a tuż za nią uplasowała się jej siostra Marlena.

Karate

„Zagłębie” najlepsze
we Włoszech

Pierwsza w Zagłębiu

Liga dla wszystkich
J

eœli masz przyjació³, kochasz
futbol, a rozgrywki halowe
przesta³y ci ju¿ wystarczaæ to oferta adresowana w³aœnie do Ciebie.
Od teraz ka¿da „dzika” dru¿yna mo¿e spróbowaæ swoich si³ na
murawie. W Sosnowcu rusza
Amatorska Liga Pi³ki No¿nej – jedyna liga rozgrywana na normalnych boiskach, w której najwa¿niejsza jest sportowa rywalizacja a
nie wynik. Mecze przeprowadzane bêd¹ na stadionach od wrzeœnia. Rozpoczê³y siê ju¿ zapisy do
pierwszej edycji rozgrywek, wiêc
nie kibicuj – zagraj sam.
Pomys³odawc¹ turnieju jest
sosnowiczanin Tomasz Krasiñski,
który jak sam przyznaje, próbowa³
za³o¿yæ dru¿ynê w B-klasie. Okaza³o siê, ¿e realia finansowe, wydatek ponad 11 tysiêcy z³otych na
sezon okaza³ siê barier¹ nie do
przeskoczenia dla studentów i
uczniów ostatnich klas szkó³ œrednich. – Pomyœleliœmy, ¿e równie
dobrze mo¿na graæ we w³asnej lidze. Pojawia³y siê ró¿ne propozycje, ale ustaliliœmy, ¿e idea³em bêdzie liga przeprowadzana w Sosnowcu, dziêki pomocy samorz¹du

– mówi inicjator przedsiêwziêcia.
Paradoksalnie bariera finansowa w
tym przypadku okaza³a siê pomocna, bo dziêki niej zamiast kolejnej
dru¿yny w rozgrywkach zawodowej ligi powsta³a oddolna inicjatywa, ³¹cz¹ca kilkanaœcie pó³profesjonalnych zespo³ów w jedn¹ ca³oœæ, która mo¿e nie tylko w
fantastyczny sposób spêdzaæ wolny czas, ale stanowiæ te¿ cenne
Ÿród³o zasilania zawodowych klubów kolejnymi talentami.
Potem wszystko potoczy³o siê
ju¿ b³yskawicznie: prezentacja pomys³u podczas obrad Komisji
Sportu, spotkania z naczelnikiem
Wydzia³u Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz dyrektorem
Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, wreszcie ¿mudne ustalanie
szczegó³ów. Najprawdopodobniej
rozgrywki rusz¹ pod egid¹ TKKF
Sosnowiec i wszystkie mecze
przeprowadzone zostan¹ na stadionie w Klimontowie. Specjalnie
dla potrzeb rozgrywek stworzony
zosta³ regulamin. Mecze trwaæ bêd¹ 2 razy po 40 minut, a zmiany
na boisku przeprowadzane bêd¹ w
systemie hokejowym. Najwa¿niej-

W

sz¹ ró¿nic¹ pomiêdzy lig¹ prowadzon¹ przez PZPN a amatorsk¹
jest gra fair. Dru¿yna zawodnika
ALPN ukaranego ¿ó³t¹ kartk¹ ponosi karê finansow¹, a czerwona
kartka w jeszcze bardziej zdecydowany sposób odbije siê na kieszeni dru¿yny brutala.
Od razu uruchomiono te¿ stronê internetow¹, na której znajd¹
siê wszystkie szczegó³owe informacje www.alpn.sosnowiec.pl . Po
inauguracji rozgrywek trafi¹ na
ni¹ dok³adne wyniki meczów, terminarz rozgrywek oraz tabele.
Trwaj¹ ostatnie ustalenia organizatorów, ale wiadomo ju¿, ¿e wpisowe bêdzie symboliczne a sosnowiecka liga stanowiæ musi odskoczniê od tego co dzieje siê w
strukturach Polskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej – atmosfery korupcji
i degradacji najs³abszych, tych
którzy nie potrafi¹ siê skutecznie
obroniæ. W sosnowieckiej lidze
wszyscy na boisku, jak i poza nim
bêd¹ równi. Wiêcej informacji
uzyskaæ mo¿na pod numerem telefonu komórkowego organizatora ligi, Tomasza Krasiñskiego
501-720-460. (AJK)

ielki sukces m³odych pi³karzy „Zag³êbia”
Sosnowiec (rocznik 1994). Dru¿yna prowadzona przez trenera Adriana Zbrojê wygra³a turniej, który odby³ siê we w³oskiej miejscowoœci Nonantola.
IX memoria³ im. Christiana Zaucchelli zgromadzi³ na starcie osiem dru¿yn podzielonych na dwie
grupy. „Zag³êbie” znalaz³o siê w grupie z dru¿ynami: Galileo, S.F. Roselli, Caselecchio. W pierwszym meczu m³odzi sosnowiczanie pokonali S.F.
Roselli 4:0, nastêpnie rozgromili 10:0 Casalecchio,
a na zakoñczenie zmagañ grupowych zremisowali z
Galileo 1:1.
W pó³finale przeciwnikiem „Zag³êbia” by³ zespó³ gospodarzy Pol Nonantola. Po ciê¿kim i wyrównanym meczu nasi zawodnicy zwyciê¿yli 2:0. W
wielkim finale „Zag³êbie” pokona³o po bramce Jakuba Kaweckiego Dorato Pietri 1:0. - Cieszymy
siê bardzo ze zwyciêstwa. Zespó³ zagra³ wyœmienicie. Cieszy fakt, ¿e ciê¿ka praca wykonywana na
treningach procentuje - nie kry³ radoœci z odniesionego sukcesu trener „Zag³êbia” Adrian Zbroja.
- Jednoczeœnie chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ naczelnikowi Wydzia³u Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Arturowi Szczepañskiemu za
zaproszenie nas do wziêcia udzia³u w turniej - doda³ Pawe³ Hytry, kierownik zespo³u.
„Zag³êbie” Sosnowiec (rocznik 1994): Kamil Ciszewski, Adam Krygier - Piotr ¯ak, Karol Rzymowski, Dariusz Wilk, Mateusz Nowak, Kuba Barañski, Micha³ Gryczko, Filip Kazimierczyk, Jakub
Kawecki, Pawe³ Kendron, Kamil Bober, Patryk
Fahrenholt, Kamil Hytry, Kamil Bochenek,Maciej
Kruczek, Kuba Lenard, Patryk Pikuta. (KP)

W Solcu Kujawskim odbył się IV
Puchar Polski Młodzików i Juniorów Młodszych w Karate Kyokushin. Doskonale w imprezie zaprezentowali się reprezentanci Sosnowieckiego Klubu Karate, którzy
zdobyli dwa medale. W kategorii
kumite młodzików (65 kg) drugie
miejsce zajął Adam Gajewski, a w
kategorii kumite młodziczek (50
kg) brązowy medal wywalczyła
Karolina Jama. (KP)

Sprostowanie

R

edakcja „Kuriera Miejskiego”
przeprasza Pana Wojciecha R.,
dyrektora sportowego „Zag³êbia”
Sosnowiec za pomy³kê, która wkrad³a siê do tekstu „Afery korupcyjnej
w „Zag³êbiu” ci¹g dalszy” autorstwa
Krzysztofa Polaczkiewicza. Nieprawd¹ jest, ¿e Wojciech R. wyszed³ z aresztu po wp³aceniu 20 tysiêcy ³apówki. Oczywiœcie opuœci³ areszt po
wp³aceniu kaucji w tej wysokoœci.
Oprócz Wojciecha R. wroc³awska prokuratura zatrzyma³a Micha³a N., by³ego asystenta trenera
Krzysztofa Tochela, a nie Wojciecha
N. jak omy³kowo napisaliœmy.
Za pomy³kê i zwi¹zane z ni¹ zamieszanie, które nie by³o zamierzone, serdecznie przepraszam.
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ
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KONKURS
Mamy
do zaproponowania
naszym Czytelnikom
nowy konkurs.
Wystarczy przyjść do
siedziby naszej
redakcji:
Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9

Czekamy
na pierwsze 15
osób.
Nagrody w postaci
biletów na:
saunę, siłownię, aqua
aerobic
i zajęcia ruchowe
ufundowało:
Studio Fitness,
Sosnowiec,
ul. Ciasna 10

reklama
Regionalne Centrum
Kształcenia Ustawicznego
w Sosnowcu, ul. Stalowa 9
tel/fax (032) 2995768 2997815

www.rcku.edu.pl
e-mail: rckumed@interia.pl rckukursy@interia.pl
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego
:

Ratownik Medyczny- 2 lata
Terapeuta Zajęciowy- 2 lata
Technik Elektroradiolog- 2 lata
Asystentka Stomatologiczna – 1 rok
Opiekunka Dziecięca – 2 lata
Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych (zaocznie):

Asystent Osoby Niepełnosprawnej– 1 rok
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej- 2 lata
Opiekunka Środowiskowa– 1 rok
Technik Masażysta- 2 lata
Technik Usług Kosmetycznych- 2 lata
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego prowadzi kursy i szkolenia z zakresu:

Medycyny
Psychologii
Nauk Społecznych
Terapii Zajęciowej
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