
Z
miany, zmiany, zmiany. Pi³karskie
„Zag³êbie” ma nowego w³aœcicie-
la, prezesa i trenera. Akcje od
w³oskiej firmy ERSI, która przez

szeœæ lat rz¹dzi³a „Zag³êbiem” odkupi³ sos-
nowiecki biznesmen Krzysztof Szatan.
Prezesem klubu mianowano Leszka Ba-
czyñskiego, a na trenerskiej ³awce zasi¹dzie
Jerzy Kowalik, by³y asystent Henryka Ka-
sperczaka w Wiœle Kraków. Niewiele jed-
nak zabrak³o, a beniaminek ekstraklasy zna-
laz³by siê w rêkach nieznanej szerszej pub-
licznoœci firmie komputerowej Kotrak-Bis.
Na szczêœcie opatrznoœæ czuwa³a nad „Za-
g³êbiem”.

To co ostatnio dzia³o siê w „Zag³êbiu”
œmia³o mo¿e konkurowaæ z filmami Hitc-
hcocka.

Po zakoñczeniu sezonu sta³o siê pewne, ¿e
w³oski w³aœciciel chce sprzedaæ akcje klubu.
Nowym w³aœcicielem mia³ zostaæ sosnowiec-
ki biznesmen Krzysztof Szatan. Niestety roz-
mowy z W³ochami przybra³y dziwny obrót i
20 czerwca nowym w³aœcicielem „Zag³êbia”
zosta³a firma Kotrak-Bis, zajmuj¹ca siê dystry-
bucj¹ i wdra¿aniem oprogramowania kompu-
terowego oraz urz¹dzeñ fiskalnych. Prezesem
mianowano Irenê Kurdziel, a dyrektorem
Grzegorza Klamrê. Przejêcie klubu przez 50-
osobow¹ firmê zaniepokoi³o kibiców. Praw-

dziwa panika rozpoczê³a siê w momencie gdy
nowy w³aœciciel zakomunikowa³, ¿e nie za-
mierza wyk³adaæ swoich pieniêdzy, a zarz¹-
dza³ bêdzie kas¹ Ersi, która w tym sezonie
przeka¿e na sponsorowanie klubu 500 tysiê-
cy euro oraz œrodkami sponsorów, za którymi
w³aœnie rozpoczê³a siê rozgl¹daæ! Liczono g³ó-
wnie na miliony niemieckiej eks-modelki Ya-
ry Wortmann, która jest obecnie w³aœcicielk¹
firmy bukmacherskiej WINunited, i która za-
interesowa³a siê klubem z Sosnowca. Do
spotkania jednak nie dosz³o, ponownie jak do
rozmów z innymi, potencjalnymi sponsorami.
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Tak piłkarze „Zagłębia” cieszyli z wywalczonego awansu do ekstraklasy. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z najlepszymi ze-
społami w Polsce.

„Zag³êbiem”
rz¹dzi Szatan

Nie zwlekaj z dowodem! 

Kolejki bêd¹ coraz wiêksze! –
ostrzegaj¹ urzêdnicy. Up³y-

wa termin wymiany dowodów
osobistych! Wszystkie osoby, któ-
re maj¹ dowody osobiste wyda-
ne przed 1 stycznia 2001 maj¹
obowi¹zek wymieniæ je do 31
grudnia 2007 r.

– Oko³o 120 tys. mieszkañ-
ców naszego miasta w tym roku
z³o¿y wnioski o wydanie nowego
dowodu osobistego, bo tak naka-
zuje ustawa. Do tego dojd¹ oso-
by, które bêd¹ chcia³y wymieniæ
dowody, np. ze wzglêdu na zmia-
nê miejsca zamieszkania – t³uma-
czy Jaros³aw Widel, kierownik
referatu dowodów osobistych
Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu. 

Do koñca czerwca jeszcze
76.400 mieszkañców nie doko-

na³o wymiany! Od 5 lipca Wy-
dzia³ Spraw Obywatelskich
wprowadzi³ system wydawania
„numerków”. Osoby chc¹ce z³o-
¿yæ wniosek o dowód powinny
zg³osiæ siê do recepcji Biura Ob-
s³ugi Interesantów celem ode-
brania „numerka” okreœlaj¹cego
dzieñ i godzinê z³o¿enia wniosku.
Ma to na celu usprawnienie ob-
s³ugi interesantów oraz pozwoli
unikn¹æ d³ugich kolejek.

Nie zwlekajmy z tym obo-
wi¹zkiem do koñca roku. (mp)

Rekordowe
dni

Wtym roku Park Sielecki do-
s³ownie pêka³ w szwach.

Do koñca nie wiadomo czy po-
wodem by³y tegoroczne gwiazdy,
czy wspania³a s³oneczna pogoda,
czy wreszcie fakt, ¿e „Zag³êbie”
Sosnowiec wesz³o do Orange Ek-
straklasy. Otwarcie Dni Sosnow-
ca tradycyjnie ju¿ nast¹pi³o po
wrêczeniu przez Kazimierza Gór-
skiego prezydenta miasta oraz
Daniela Miklasiñskiego, przewo-
dnicz¹cego Rady Miejskiej symbo-
licznego klucza do „bram miasta”
aktorom i artystom.

W pi¹tek, 8 czerwca, tempe-
raturê do prawie 50 stopni C
podnios³a Mandaryna, która je-
szcze d³ugo po koncercie rozda-
wa³a swoim fanom autografy.
Dos³ownie wszêdzie! Po niej za-
prezentowa³a siê Kasia Cerek-
wicka, która z powodu bisów
d³ugo nie mog³a opuœciæ sceny.

Dyskoteka pod go³ym niebem
pod nazw¹ „Piana Party” zakoñ-
czy³a pierwszy dzieñ festynu. 

Drugiego dnia, 9 czerwca,
publicznoœæ bawi³ artysta kabare-
towy, Marcin Daniec. Gwiazdor
ju¿ od pierwszych minut wystê-
pu nawi¹za³ znakomity kontakt z
widowni¹. Po jego wystêpie je-
szcze d³ugo uœmiechy nie scho-
dzi³y z twarzy mieszkañców Sos-
nowca.

Niedziela, 10 czerwca, by³a
najbogatsza w atrakcje. Park za-
pe³nia³ siê ju¿ od godzin dopo³u-
dniowych. Tego dnia parkiem za-
w³adn¹³ Piknik Rodzinny. Na sce-
nie oprócz zabaw i konkursów z
nagrodami najm³odszych bawi³a
„Têczowymi piosenkami” nieza-
st¹piona w tej bran¿y Majka Je-
¿owska. 
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Wpoprzednim numerze
„Kuriera Miejskiego” pi-

saliœmy o chorym na bia³aczkê,
piêcioletnim Hubercie Wie-
czorku. Ch³opczyk czeka na
przeszczep szpiku. Poniewa¿ ko-
szty leczenia onkologicznego s¹
bardzo wysokie, apelowaliœmy
do naszych Czytelników o fi-
nansowe wsparcie. I, jak zwykle
w takich przypadkach, mie-
szkañcy Sosnowca nie zawiedli.

Podczas trwania festynu w
Parku Sieleckim w dniach 8, 9 i
10 czerwca Fundacja „ISKIER-
KA” na rzecz dzieci z chorob¹
nowotworow¹ przy wsparciu
Urzêdu Miejskiego w Sosnow-
cu prowadzi³a zbiórkê pieniêdzy
na leczenie Huberta. W niedzie-
lê na scenie odby³a siê licytacja
pi³ki z autografami pi³karzy „Za-
g³êbia” Sosnowiec, z której do-
chód równie¿ przeznaczono na

leczenie ch³opczyka. Pi³ka zosta-
³a wylicytowana przez Monikê
Marzec, mieszkankê Sosnowca.
PokaŸn¹ kwot¹ konto fundacji
zasili³ Tomasz Jaskot, w³aœciciel
firmy zajmuj¹cej siê organizacj¹
tegorocznych „Dni Sosnowca”,
a 4-letni Igor podarowa³ 6 kg
groszówek.

£¹cznie podczas trzech dni
uda³o siê zebraæ w parku kwo-
tê 6.682, 20 z³.

Za poœrednictwem naszej
gazety zarówno Fundacja „Is-
kierka”, jak i rodzice Huberta
dziêkuj¹ wszystkim za okazan¹
pomoc. (U)
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Dziękujemy!!!
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Wmiesi¹cach kwiecieñ – czerwiec br. Muzeum w
Sosnowcu przeprowadzi³o Konkurs Fotografi-

czny „Œladami przesz³oœci Sosnowca”. Organizator
otrzyma³ blisko 200 oryginalnych fotografii i widokó-
wek wykonanych przed 1957 rokiem (najstarsze po-
chodz¹ z lat dwudziestych XX w.). Fotografie ukazu-
j¹  ró¿ne wydarzenia z dziejów miasta, nie brakuje po-
lityki, wydarzeñ gospodarczych, kulturalnych czy
religijnych. 

Materia³ ikonograficzny prezentuje równie¿ star¹
zabudowê Sosnowca, jego przemiany urbanistyczne
oraz ¿ycie codzienne i pracê mieszkañców miasta, w
tym: uroczystoœci rodzinne, szkolne, zak³adowe (np.
obchody 50-lecia zak³adów w³ókienniczych „C. G.
Schön”). 

Jury z³o¿one z pracowników Muzeum: Bo¿eny
Kostrzejowskej, Anny Makarskiej, Zbigniewa Stu-
denckiego, Ma³gorzaty Œmia³ek i Micha³a Wêcla po-
stanowi³o przyznaæ pierwsze miejsce Justynie Gul, a
wyró¿nienie Mariuszowi Pacholskiemu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ w najbli¿-
szym czasie nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
sosnowieckie Muzeum. Organizatorzy maj¹ nadzie-
jê, ¿e fotografie i widokówki dostarczone na konkurs
uda siê pozyskaæ do zbiorów Dzia³u Historii i Kultu-
ry Miasta – wiele z nich ma charakter unikatowy. (U)

Wiosna w plenerze

4czerwca w Szkole Podstawowej nr
29 odby³ siê „Miêdzyszkolny Plener

Malarski Sosnowiec 2007” dla uczniów
szkó³ podstawowych. Impreza odby³a
siê na ³onie natury co by³o jednym z
najwa¿niejszych celów organizatorów.
W plenerze wziêli udzia³ m³odzi arty-
œci z ponad 12 szkó³ podstawowych z
Sosnowca i Mys³owic. Tematem ich
prac by³a „Wiosna”. Goœciem specjal-
nym konkursu by³ naczelnik Wydzia³u
Kultury i Sztuki UM w Sosnowcu Pa-
we³ Dusza – fundator nagrody specjal-
nej. – Cel imprezy to spotkanie m³o-
dych artystów i obok aktywnej dzia³al-
noœci twórczej nawi¹zanie nowych
przyjaŸni. Z kolei dla nauczycieli pla-
styki to okazja do wymiany wzajem-

nych doœwiadczeñ – powiedzia³a Ta-
mara Bia³as z SP 29, pomys³odawczy-
ni pleneru. 

Wœród nagrodzonych uczniów zna-
leŸli siê: Adrianna Œpiewak z SP 45,
Ania Hutek z SP 9 w Mys³owicach,
Monika Kêdzior z SP 32, które otrzy-
ma³y wyró¿nienia. I miejsce zajê³a Mi-
³os³awa Jurkowska z SP 23, II - Ange-
lika Dzióbek z SP 45, a III miejsce za-
jê³a Kinga Æwik³a z SP 29. Nagrodê
specjaln¹ otrzyma³a Miros³awa Jur-
kowska z SP 23. Wystawê prac z „I
Miêdzyszkolnego Pleneru Malarskiego
Sosnowiec 2007” mo¿na zobaczyæ w
Urzêdzie Miejskim w Sosnowcu. Or-
ganizatorzy ju¿ teraz zapowiadaj¹ na-
stêpn¹ edycjê pleneru za rok. (U) 

Regaty Staszic-Plater

6:5 dla II LO

Jedenaste zmagania ekip wioœlarskich
sosnowieckich liceów – im. E. Plater

i im. St. Staszica ju¿ za nami. Uczniów
nie przerazi³ padaj¹cy deszcz. Tradycyj-
nie, jak co roku, zebrali siê na Stawikach,
by dopingowaæ swoich kolegów. Rywali-
zuj¹ o puchar przechodni dyrektorów –
nagrodê w wyœcigu czó³en. „Staszic”
chce odebraæ go „Plater”, które wygra³o
w ubieg³ym roku. Gwizdek sêdziego.
Oœmioosobowe dru¿yny id¹ ³eb w ³eb.
Uczniom na brzegu trudno spokojnie
ustaæ. Krzycz¹ i klaskaj¹. Najwa¿niejszy

jest nawrót. Jeszcze trudno oceniæ, któ-
ra ekipa wygra. Bêdzie remis? Plater po-
pe³nia b³¹d. Staszic jest na mecie pier-
wszy. Zadowoleni wioœlarze wskakuj¹ do
wody. Puchar przechodni i medale s¹
ich. Uczniowie „Plater” bêd¹ mogli zre-
wan¿owaæ siê za rok. W ogólnej rywali-
zacji jednak to oni prowadz¹, bo zwyciê-
¿yli szeœæ na jedenaœcie wyœcigów. Zgo-
dnie z zasadami, jeœli dru¿yna wygrywa
zawody trzy lata z rzêdu, dostaje puchar
przechodni na w³asnoœæ. Na razie szko³y
maj¹ po jednym pucharze. (mp)

Od 30 maja do 6 czerwca w
Szkole Podstawowej nr 18

odby³ siê ju¿ po raz trzeci „Ty-
dzieñ bez agresji” czyli Tydzieñ
Ucznia COOLturalnego.

Autork¹ pomys³u jest peda-
gog szkolny Agnieszka Anielska,
a pomaga jej DoraŸny Zespó³
Wychowawczy. Impreza ma cha-
rakter profilaktyczno-wycho-
wawczy  i skierowana jest do
wszystkich uczniów szko³y. Ce-
lem jest kszta³towanie w
uczniach postaw ¿yczliwoœci,
szacunku do drugiego cz³owieka,
przyjaŸni i kultury w szerokim
tego s³owa znaczeniu.

Przez ca³y tydzieñ uczniowie
brali udzia³ w kilku imprezach,
m.in. w: teatrze, koncercie mu-
zyki powa¿nej, konkursie piêk-
nej polszczyzny, pokazie jazdy
konnej, czy w wyborach
Uczniów COOLturalnych.
Czyli takich, którzy zdaniem
kolegów i nauczycieli s¹ najbar-
dziej kulturalnymi oraz
Uczniów OK, czyli takich, któ-
rzy w³o¿yli najwiêcej starañ w
poprawê swojego zachowania w
ostatnim roku szkolnym. Na-
grody wrêczono uczniom pod-
czas festynu. Przy okazji wyst¹-
pili najzdolniejsi m.in. Klaudia

Koæwin (gra na skrzypcach),
Borys i Igor Porêbscy oraz Ka-
mil Chudy i Kamil Walkiewicz

(pokaz judo), Zuzanna Parecka
(jazda konna), Izabela Wilk
(malarstwo). (U)
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Od piêciu lat Ognisko Pracy
Pozaszkolnej nr 1 w Sos-

nowcu organizuje Miêdzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Inne
Spojrzenie”. Patronat honorowy
nad konkursem obj¹³ zastêpca
prezydenta Zbigniew Jaskiernia.
W tym roku do grona mecena-
sów do³¹czy³y: Wy¿sza Szko³a Te-
chniczna w Katowicach oraz Fir-
ma AWMIG z Sosnowca.

Tematem tegorocznej, jubi-
leuszowej edycji by³o „Dziwne
zwierzê”. Konkurs zainspirowa³
do twórczych poszukiwañ 3966
uczniów z 265 szkó³ i placówek
z ca³ego kraju oraz z: Czech, Bia-
³orusi, Rosji, Republiki Tatarsta-
nu, Ukrainy, £otwy, Azerbejd¿a-
nu, Kazachstanu, Holandii, Fran-
cji, Irlandii i Kanady. 

Spoœród wszystkich nades³a-
nych prac jurorzy – artyœci pla-
stycy, pedagodzy – wytypowali
do nagród i wyró¿nieñ 165 lau-
reatów.

Tegoroczna uroczystoœæ podsu-
mowania pi¹tej edycji konkursu
wraz z otwarciem wystawy pokon-
kursowej odby³a siê 1 czerwca br.
w Muzeum. Na miejscu pojawi³o
siê 45 laureatów. Wszyscy otrzyma-
li  katalogi pokonkursowe, dyplo-
my, przygotowane z okazji jubileu-
szowej edycji, koszulki i kubeczki.
Dodatkowo nagrody rzeczowe.

Laureatk¹ grand prix w kate-
gorii malarstwa zosta³a Ola Wie-
cha (16-letnia uczennica z D¹bro-
wy Górniczej), która otrzyma³a
aparat cyfrowy ufundowany przez
Wy¿sz¹ Szko³ê Techniczn¹ w Ka-
towicach. Laureatce grand prix w
kategorii rysunku Oldze Arkhip-
cowej (14-letnia uczennica z Gor-
ki na Bia³orusi) zosta³ przekazany
odtwarzacz MP 3 ufundowany
przez Urz¹d Miejski w Sosnowcu.

Dla laureatów i przyby³ych
goœci uczestnicy zajêæ wokalnych
w OPP nr 1 przygotowali kon-
cert muzyczny. (U)

Międzynarodowy Sosnowiec

Najpierw bêd¹ p³ywaæ na
pobliskich akwenach, a

w czasie wakacji cumowaæ nad
mazurskimi jeziorami. Ucznio-
wie Zespo³u Szkó³ Mechani-
czno-Elektrycznych im. Jana
Kiliñskiego, zrzeszeni w szkol-
nym kole ¿eglarskim, wyre-
montowali jacht typu Mak
630, zakupiony z pieniêdzy ra-
dy rodziców. Od miesi¹ca na
warsztatach szkolnych w³asny-
mi si³ami lakierowali ¿aglów-
kê, by jak najszybciej by³a go-
towa. 

– Zakupiliœmy te¿ star¹ przy-
czepê, któr¹ m³odzie¿ przystoso-
wa³a do przewo¿enia ³ajby. Tym
sposobem mo¿emy j¹ przetran-
sportowaæ nad ka¿dy akwen –
mówi Janusz Kosa³ka,  dyrektor
ZSME.

Wodowanie szkolnej „Per³y
Kiliñskiego” odby³o siê 1 czerwca
na stawie Morawa. Ojcem chrze-
stnym jachtu zosta³ prezydent
Sosnowca Kazimierz Górski, a
matk¹ Aldona Barañska, inspek-
tor Wydzia³u Edukacji Urzêdu
Miasta Sosnowca. (mp)

Uczniowie „Kiliñskiego” 
maj¹ w³asny jacht

COOLturalny uczeñ

5czerwca br. w Przedszkolu nr
34 odby³ siê turniej pod na-

zw¹ „Bezpieczne dziecko w le-
sie”. Oprócz 6-letnich gospoda-
rzy w zawodach wziê³y czteroo-
sobowe dru¿yny z przedszkoli
nr: 33, 35 i 53. 

Turniej to przede wszystkim
nauka zasad bezpiecznego zacho-
wania dziecka na terenie lasu, ale
tak¿e kszta³towanie zachowañ
prozdrowotnych i proekologi-
cznych, czy uczenie dziecka sa-

modzielnoœci w kontakcie z
przyrod¹. 

Ma³ych zawodników ocenia³
leœniczy oraz nauczycielki z
przedszkoli. Poszczególne kon-
kurencje (np. turniej wiedzy o
bezpieczeñstwie w lesie, pod-
chody, tor przeszkód, joga) od-
bywa³y siê w przedszkolnym
ogrodzie, w sali przedszkolnej i
bezpoœrednio w lesie. Najlepsi
mogli liczyæ na „s³odkie” nagro-
dy. (U)

Czym skorupka za młodu...
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Kurier Miejski: W krajach Europy Za-
chodniej parlamentarzyœci w wiêkszo-
œci legitymuj¹ siê wy¿szym wykszta³ce-
niem, w Polsce czasami do zdobycia
mandatu poselskiego potrzebna jest
skoñczona szko³a zawodowa. Czy
dziêki Senatowi jesteœmy bli¿ej cywili-
zacji zachodniej?
Czes³aw ¯elichowski: Zdecydowanie
tak. W Senacie dos³ownie na palcach je-
dnej rêki mo¿na policzyæ osoby bez wy-
¿szego wykszta³cenia, ale mo¿na spotkaæ
wybitnych re¿yserów (Piesiewicz,
Kutz), rektorów wy¿szych uczelni, kil-
kunastu senatorów jest profesorami, a
na porz¹dku dziennym s¹ tacy, którzy
maj¹ doktoraty. Niezale¿nie jednak od
tytu³omanii absolutnie zdecydowana
wiêkszoœæ to ludzie z bardzo du¿ym do-
robkiem politycznym, samorz¹dowym,
naukowym. Nie znam w Senacie ¿adne-
go parlamentarzysty, który by³by jakimœ
przypadkiem. Uwa¿am, ¿e izba ta jest
potrzebna z wielu powodów. Próby jej
likwidacji oraz umniejszania jej roli i
rangi s¹ dzia³aniami nieodpowiedzialny-
mi. W ci¹gu tych dwóch lat wielokrot-
nie okazywa³o siê, ¿e to w Senacie rato-
wano sytuacje i poprawiano naprawdê
niedobre ustawy. W kilku przypadkach
Senat odrzuci³ ustawy ewidentnie z³e.
Np. ostatnio o rzemioœle czy ustawê o
sklepach wielkopowierzchniowych. £at-
wo coœ zniszczyæ i uchodziæ za rewolu-
cjonistê. Trudniej poprawiæ. Demokra-
cja jednak¿e to praca codzienna i co-
dzienny wysi³ek dla dobra wspólnego. 
KM: Senatorów jest tylko stu, pos³ów
grubo ponad 4 razy wiêcej. Czy dwóch
zag³êbiowskich senatorów - reprezen-
tantów PiS i PO potrafi dzia³aæ wspól-
nie czy wzorem kolegów z izby ni¿szej
k³óci siê pod byle pretekstem nie mo-
g¹c dojœæ do porozumienia? Czy wsty-
dzi siê Pan czasami  za kolegów i kole-
¿anki  z  Sejmu np. Samoobrony?
C¯: Senat przywrócony polskiemu par-
lamentaryzmowi po 1989 roku okaza³
siê Izb¹, która wielokrotnie udowodni³a,
¿e stanowienie prawa nie jest gotowa-
niem zupy. Po dwóch bez ma³a latach
pracy w Senacie zobaczy³em, ¿e zdecy-
dowana wiêkszoœæ prac nad przyjmowa-
nymi ustawami nie budzi specjalnych

kontrowersji a senatorowie skupiaj¹ siê
nad merytoryczn¹ ich stron¹. Mo¿liwe,
¿e tak¿e fakt, i¿ w Senacie do niedawna
nie by³o ani jednego senatora z SLD
wp³ywa na to, ¿e dyskusja nie ma cha-
rakteru ideologicznego.
Senator Szaleniec okaza³ siê bardzo ko-
le¿eñskim partnerem i wiadomo, ¿e co
prawda w wielu kwestiach ró¿nimy siê
w ocenie poprawek, ustaw czy rozwi¹-
zañ personalnych, ale by³y takie kwe-
stie, jak choæby bud¿etowe, gdzie mó-
wiliœmy jednym g³osem. Mogê stwier-
dziæ jednoznacznie, ¿e dyskusje w
Senacie s¹ zdecydowanie spokojniejsze.
Wyj¹tek stanowi senator Niesio³owski,
ale w jego wypadku to chyba wynika z
wieloletniej pracy w Sejmie.
KM: Mieszkañcom Zag³êbia i Œl¹ska
nie jest do œmiechu. Choæ wszyscy cie-
szymy siê z organizacji EURO 2012
istnieje realne zagro¿enie, ¿e spotkañ
nie zobaczymy u nas. 
Czy mamy szansê na inwestycjê, re-
mont Stadionu Œl¹skiego, budowê sta-
dionu w Sosnowcu czy te¿ – Gdañsk,
Wroc³aw, Warszawa, Poznañ zaw³a-
szcz¹ ca³¹ imprezê dla siebie?
C¯: Chwileczkê. Musimy rozdzieliæ
dwie sprawy: jedna to Euro na Stadio-
nie Œl¹skim, w co mocno siê zaanga¿o-
wa³em. Wystosowaliœmy jako senatoro-
wie województwa œl¹skiego list do pre-
miera w tej sprawie i oczekujemy na
odpowiedŸ. Druga to budowa stadionu
w Sosnowcu. Myœlê, ¿e sprawa organi-
zacji Euro 2012 to sprawa narodowa i
jest to zale¿ne naprawdê od wielu czyn-
ników, a zaniedbania zwi¹zane z lobbin-
giem w pozytywnym tego s³owa znacze-
niu siêgaj¹ pocz¹tków walki o organiza-
cjê Euro i nie s¹ do odrobienia. Nale¿y
jednak mieæ nadziejê, ¿e iloœæ uczestni-
ków zostanie powiêkszona, co zmusi or-
ganizatorów tzn. Polskê i Ukrainê do
zwiêkszenia iloœci stadionów konie-
cznych do przeprowadzenia wszystkich
meczów.
Natomiast budowa stadionu w Sosnow-
cu nie ma ¿adnego kontekstu zwi¹zane-
go z Euro 2012. To sprawa lokalna, spra-
wa samorz¹du du¿ego miasta jakim jest
blisko æwieræmilionowy Sosnowiec. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e miasto zas³uguje

na du¿y pi³karski stadion, maj¹c kilka
dobrych dru¿yn i wieloletnie pierwszo-
ligowe tradycje. Wszystko to jednak
musi uwzglêdniaæ finansowe mo¿liwo-
œci i obci¹¿enie miejskiego bud¿etu.
Mo¿na co prawda próbowaæ siêgaæ do
pieniêdzy unijnych, jednak¿e zasadnicz¹
spraw¹ jest prognoza finansowa uwzglê-
dniaj¹ca tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e prawdopo-
dobna bêdzie koniecznoœæ jego zbudo-
wania z w³asnych œrodków.
KM: Jak z pozycji Senatu postrzegany
jest Sosnowiec? Czy nasze miasto jest
w stanie kiedyœ dogoniæ Katowice i
zmieniæ swój charakter z hutniczo-
przemys³owego na np. inteligencko-us-
³ugowe?
C¯: Pozycja Sosnowca w Strategii Wo-
jewództwa nie jest zbyt mocna. Nieste-
ty uwzglêdniaj¹c wielokulturowoœæ re-
gionu i województwa nie uwzglêdniono
ani odmiennoœci Zag³êbia, ani jego am-
bicji niezale¿noœci ekonomiczno-organi-
zacyjnej. Uwzglêdniono wolê odrêbno-
œci Podbeskidzia i by³ego województwa
bielskiego, Czêstochowy, ale i Rybnika
oraz subregionu rybnickiego. Niestety
Sosnowiec nie mia³ szczêœcia do realnej
walki o uznanie go za siedzibê jednego z
subregionów województwa, ma jednak-
¿e szansê do organizowania wokó³ siebie
miast Zag³êbia. D¹browa Górnicza, Bê-
dzin, CzeladŸ nie s¹ ma³ymi miasteczka-
mi i od wyobraŸni ich w³adz lokalnych
zale¿y, czy s¹ w stanie wykorzystaæ szan-
sê jak¹ daje ogromna rzeka pieniêdzy z
Unii Europejskiej. Myœlê, ¿e Sosnowiec
w zbyt ma³o zdecydowany sposób po-

dejmuje inicjatywy maj¹ce na celu
wspólne dzia³ania dla subregionu.
Ogromne mo¿liwoœci le¿¹ce w poten-
cjale ludnoœciowym, ekonomicznym, ale
i kulturowym s¹ potê¿nym kapita³em,
który warto i trzeba wykorzystaæ.
KM: Co Pan zrobi, gdy us³yszy w Se-
nacie takie zdanie o sobie samym: o
¯elichowski, ten senator z Czerwone-
go Zag³êbia…
C¯: Myœlê, ¿e powszechnie znane s¹
moje zdecydowanie prawicowe pogl¹dy.
Oczywiœcie nale¿y odró¿niæ przekonania
polityczne od stosunków z ludŸmi.
Znam polityków, samorz¹dowców Za-
g³êbia niezale¿nie od ich przynale¿noœci
partyjnej. Wspó³praca jest konieczna i po
wyborach pracuje siê dla ludzi niejedno-
krotnie pomijaj¹c partyjne etykietki.
Myœlê, ¿e etykietka przyklejona jest do
Zag³êbia a nie do ludzi, którzy tu mie-
szkaj¹. W senacie natomiast spotka³em
wielu wspania³ych ludzi, którzy wysi³-
kiem ca³ego ¿ycia zapracowali na man-
dat. Moje zobowi¹zanie wobec wybor-
ców wykracza poza PiS-owski elektorat.
G³osowa³o na mnie 82 tysi¹ce wybor-
ców, a wiêc 30 tysiêcy wiêcej ni¿ na par-
tiê, która mnie rekomendowa³a. To zo-
bowi¹zuje.
KM: Jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek
Zag³êbia D¹browskiego jest marne po-
zyskiwanie œrodków unijnych, choæ
ka¿de z tych miast ma swoj¹ specyfikê.
Jaworzno jest prawicowe, Sosnowiec
lewicowy, D¹browa Górnicza zmienna,
Jaworzno wlecze siê w tej klasyfikacji
w ogonie województwa, w D¹browie
Górniczej nie jest lepiej, a jedynie Sos-
nowiec potrafi wybiæ siê w tej dziedzi-
nie ze stref niskich. Jaki jest tego po-
wód i co mo¿na zrobiæ, by sytuacjê dia-
metralnie poprawiæ?
C¯: Sosnowiec jest tu wyj¹tkiem, ale
myœlê, ¿e ogromne znaczenie mia³ tu
fakt bliskiej wspó³pracy z samorz¹dem
by³ego prezydenta, a potem marsza³ka
województwa Micha³a Czarskiego. Po-
zosta³e miasta radz¹ sobie z projektami
unijnymi ze zmiennym szczêœciem. Za-
le¿y to od wielu czynników. Od kadr,
które nie zawsze by³y dobrze wykszta³-
cone w tym kierunku, od determinacji
w poszukiwaniu mo¿liwoœci, ale i od

wk³adu w³asnego, który nie tak ³atwo
znaleŸæ i wysup³aæ w sytuacji napiêtych
zadañ coraz bardziej przerzucanych z
barków bud¿etu centralnego bez prze-
kazywania na nie œrodków. Jestem sa-
morz¹dowcem od 1994 roku i mimo
sprawowania mandatu senatorskiego od
blisko dwóch lat nadal pracuj¹c w se-
nackiej Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej czujê
siê samorz¹dowcem.
Wracaj¹c natomiast do problemu fundu-
szy unijnych myœlê, ¿e nale¿y wznieœæ siê
ponad lokalne myœlenie i poszukiwaæ mo¿-
liwoœci wspólnych inicjatyw w tym zakre-
sie. S¹ ju¿ tego dobre przyk³ady jak np.
Gospodarcza Brama Œl¹ska. 
KM: Zbli¿a siê pó³metek kadencji, co
przez ten czas uda³o siê Panu zrobiæ
dla Zag³êbia i Sosnowca, na za³atwie-
nie jakich spraw mo¿emy liczyæ w naj-
bli¿szym czasie?
C¯: W ci¹gu tych dwóch lat przyjêliœ-
my i poprawiliœmy wiele ustaw przy-
jmowanych w Izbie Ni¿szej. Wbrew te-
mu co siê mówi, rz¹d Jaros³awa Kaczyñ-
skiego zaproponowa³ i przyj¹³ wiele
ustaw gospodarczych, a nastêpne czeka-
j¹. Niektóre nie wprost ale poœrednio
tak¿e ingeruj¹ w kondycje i status œro-
dowisk lokalnych np. ustawa o spó³-
dzielniach mieszkaniowych przyjêta
ostatnio w Senacie. To ogromna zmiana,
która czeka mieszkañców. Rewolucyjne
wrêcz zmiany (uw³aszczenie lokatorów
i mo¿liwoœæ od³¹czania siê od spó³dziel-
ni) spowoduj¹ to, ¿e mieszkañcy poczu-
j¹ siê bardziej podmiotowo.
W najbli¿szym czasie kontynuowane bê-
d¹ prace nad Ustaw¹ o ubezpieczeniach,
o pakiecie Kluski i dzia³alnoœci gospo-
darczej, Ustaw¹ o przeciwdzia³aniu
uci¹¿liwoœci zapachowej i wielu, wielu
innych, które w zasadniczy sposób
uwolni¹ zdolnoœci i stworz¹ mo¿liwoœci
dzia³ania mieszkañców, tak¿e Sosnowca.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu je-
dno: upodmiotowienie obywateli. Mu-
simy siê poczuæ u siebie: w Sosnowcu,
w Jaworznie, w Polsce.
KM: Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³:
ALEKSANDER KALAŃSKI

Z tej okazji 2 czerwca lekarze nale¿¹cy do orga-
nizacji wraz z przyjació³mi spotkali siê w sosno-

wieckiej Katedrze. Tam uroczyst¹ mszê œw. konce-
lebrowa³ bp Adam Œmigielski. 

Po jej zakoñczeniu w Teatrze Zag³êbia odby³a
siê sesja naukowa. Nie zabrak³o tak¿e dyskusji o ak-
tualnej sytuacji polskich lekarzy.

Wœród zaproszonych goœci znalaz³ siê prezes li-
cz¹cego 25 tys. cz³onków Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego w Polsce – prof. Jerzy Woy-Wojcie-
chowski. 

– Towarzystwo ma m.in. wpajaæ lekarzom pod-
stawy etyczne zawodu, przede wszystkim dziesiêæ

przykazañ – podkreœla³ prof. Jerzy Woy–Wojcie-
chowski. 

Towarzystwo Lekarskie Zag³êbia D¹browskiego
przekszta³cone w 1951 roku w sosnowieckie Ko³o
PTL od stu lat ma swoj¹ siedzibê w Sosnowcu. 

Podczas uroczystoœci nie brakowa³o pytañ o
obecn¹ sytuacjê s³u¿by zdrowia w Polsce. – To
wynik 40 lat zaniedbañ w tej dziedzinie. Zawsze
u nas ochronê zdrowia traktowano jako coœ gor-
szego, ni¿ produkcjê traktorów. Na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych jeden z towarzyszy - dyrektorów
w Ministerstwie Zdrowia powiedzia³: „lekarzom
nie ma co dawaæ du¿ych pensji, bo i tak sobie do-

robi¹’’. I ta polityka funkcjonuje do dzisiaj – po-
wiedzia³ prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. – Po 50
latach swojej pracy, kiedy nigdy nie strajkowa³em,
stara³em siê nie spóŸniaæ do pracy, by³em pionie-
rem w Polsce m.in. badañ izotopowych koœci,
dwukrotnym laureatem naukowej nagrody Mini-
stra Zdrowia, laureatem jednej z nagród w USA,
cz³onkiem kilkunastu kolegiów redakcyjnych, kie-
dy odchodzi³em na emeryturê dosta³em na rêkê
3.025 z³ miesiêcznie. Mój kolega z roku w Sta-
nach Zjednoczonych w przeliczeniu dostaje mniej
wiêcej tyle dziennie – opowiada prezes Towarzy-
stwa. 

Na sztandarze Ko³a PTL znajduje siê napis:
„Dobro cz³owieka najwy¿szym dobrem”. – I temu
celowi poœwiêcamy swoje dzia³ania nie od dziœ –
podkreœli³ prof. Woy–Wojciechowski. (U)

Stanowienie prawa nie jest gotowaniem zupy
Rozmowa z CZESŁAWEM ŻELICHOWSKIM, senatorem Zagłębia Dąbrowskiego.

100 lat istnienia Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego

Kurier Miejski P O W I E D Z I E L I  N A M
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Msza œw., akademia, wydana specjal-
nie ksi¹¿ka – w taki sposób klery-

cy uczcili 50-lecie œwiêceñ kap³añskich
biskupa Adama Œmigielskiego. W spot-
kaniu, jakie odby³o siê 25 czerwca w
Sosnowieckim Seminarium Ducho-
wnym w Krakowie wziêli udzia³ tak¿e
ksiê¿a dziekani z diecezji. Goœciem ho-
norowym by³ 90-letni biskup Albin Ma-
³ysiak.

– Mieszkaliœmy po dwóch stronach
Wis³y. Czêsto mia³em okazjê obserwo-
waæ radosne spojrzenie na œwiat ks. Ada-
ma Œmigielskiego. Sosnowiecki biskup
ma te¿ jedn¹ cnotê, któr¹ przej¹³ chyba
po kardynale Stefanie Wyszyñskim. To
cnota umi³owania Ojczyzny – mówi³ bp
Albin Ma³ysiak. Doda³ te¿, ¿e biskup
sosnowiecki doskonale zdaje sobie spra-
wê z tego, jak du¿e jest dzisiaj znaczenie
radia, telewizji, gazet i internetu. – Wie,
¿e Ewangelia musi byæ g³oszona tak¿e
przez œrodki spo³ecznego przekazu. Dla-
tego podnosi na duchu tych wszystkich,

którzy w nich pracuj¹. Dlatego m³odzi
klerycy, bierzcie siê do roboty, by robiæ
wszystko, ¿eby media nie by³y przeciw-
ko Dekalogowi – apelowa³ biskup eme-
ryt. Jego zdaniem 15 lat temu ks. Adam
Œmigielski dosta³ do kierowania bardzo
trudn¹ diecezjê. – Chyba najtrudniejsz¹
w Polsce. Bo to by³o Czerwone Zag³ê-
bie. Kapitaliœci przed wojn¹, owszem,
budowali tu koœcio³y, ale za pieni¹dze
robotników, umniejszaj¹c i tak liche
pensje, co powodowa³o niechêæ do Ko-
œcio³a. Ksiê¿e biskupie Adamie, uda³o ci
siê wykonaæ kawa³ dobrej roboty – mó-
wi³ bp Ma³ysiak. Poda³ przyk³ad: kiedy
15 lat temu jecha³ do sosnowieckiej Ka-
tedry odwiedziæ biskupa Œmigielskiego,
nikt nie wiedzia³, gdzie mieszka. Kiedy
robi³ to ostatnio, drogê do œwi¹tyni ka-
tedralnej znali ju¿ wszyscy przechodnie
w Sosnowcu. 

Odpowiadaj¹c na pe³ne anegdot
przemówienie biskupa Albina Ma³ysia-
ka sosnowiecki ordynariusz przede

wszystkim podkreœli³, ¿e diecezja sosno-
wiecka nie jest z³a. – Nikt przez 15 lat
mojej pos³ugi biskupiej mi nie ubli¿y³, a
w 1999 roku na powitanie Jana Paw³a II
do Sosnowca przysz³o oko³o 400 tys. lu-
dzi. Czerwone Zag³êbie jest wspania³e –
podkreœla³ z uœmiechem biskup.

Z okazji jubileuszu 50-lecia kap-
³añstwa i 15-lecia œwiêceñ biskupich
Adama Œmigielskiego wychowawcy i
profesorowie zwi¹zani z Wy¿szym Se-
minarium Duchownym Diecezji Sos-
nowieckiej przygotowali specjaln¹
publikacjê. „Da mihi animas”  czyli
„Daj mi dusze” – to wezwanie bisku-
pa Œmigielskiego i tytu³ ksi¹¿ki wyda-
nej pod kierunkiem ks. dra W³odzi-
mierza Skocznego, rektora Sosno-
wieckiego Seminarium Duchownego.
Zawiera ona m.in. ¿yciorys sosnowic-
kiego biskupa, listy polskich hierar-
chów koœcielnych nades³ane z okazji
jubileuszu oraz artyku³y dotycz¹ce
ró¿nych aspektów duszpasterstwa. (U)
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J
eden temat zdominowa³
ostatni¹, przed wakacjami
sesjê Rady Miejskiej w
Sosnowcu. Zanim obrady

siê na dobre rozpoczê³y kibice
„Zag³êbia’’ Sosnowiec pod bu-
dynkiem magistratu, w doœæ
ostrych s³owach domagali siê sta-
dionu spe³niaj¹cego wymogi I
ligi. Obiektu, na którym ich klub
móg³by ju¿ od pocz¹tku rozgry-
wek podejmowaæ przeciwników. 

Będzie? Tylko kiedy?

Takie m.in. pytania zadawali fani
„Zag³êbia’’ w³odarzom miasta.
Specjalne spotkanie prezydenta
Kazimierza Górskiego, dyrekto-
ra MOSiR-u Zbigniewa Dr¹¿-
kiewicza oraz przedstawiciela ki-
biców zaowocowa³o dokumen-
tem. W nim znalaz³ siê
harmonogram prac, jakie trzeba
wykonaæ, by stadion „Zag³êbia’’
móg³ zostaæ dopuszczony do
Orange Ekstraklasy. Chodzi
przede wszystkim o oœwietlenie,
konieczn¹ budowê podgrzewanej
murawy i zadaszenie czêœci
obiektu na Kresowej. 

Pierwsze mecze, jak wiadomo
(piszemy o tym na stronie 15)
bêd¹ rozgrywane przez pi³karzy
„Zag³êbia’’ na Stadionie Œl¹skim.

To tam w roli gospodarza bêd¹
podejmowaæ sosnowiczanie. 

Z kolei do koñca wrzeœnia
maj¹ byæ wykonane wszystkie
niezbêdne prace, tak by warun-
kowo na razie stadion móg³ byæ
aren¹ spotkañ w ekstraklasie. 

Spory radnych

Pod magistratem zebra³o siê kilku-
set kibiców, tymczasem w sali ob-
radowali radni. Atmosfera by³a nie
mniej gor¹ca, ni¿ przed budynkiem
Urzêdu Miejskiego. Radni ju¿ na
pocz¹tku podzielili siê na tych, któ-
rzy dzia³ali na rzecz przebudowy
stadionu, i tych którzy z dzia³ania-
mi siê oci¹gali. Zarzuty pada³y tak-

¿e pod adresem magistratu. Na
szczêœcie tê niepotrzebn¹ wymianê
zdañ przerwa³a wypowiedŸ przed-
stawiciela kibiców. Podkreœlaj¹ce-
go, ¿e w tej chwili nie wa¿ne ju¿
kto co zrobi³. Wa¿ne, by wszyscy
zabrali siê do pracy, tak by stadion
spe³nia³ wszystkie wymogi. 

Można się chwalić

Jednym z punktów obrad by³ stan
bazy sportowej w Sosnowcu. Ten,
mimo i¿ utrzymywany g³ównie z
pieniêdzy sosnowiczan z roku na
rok jest coraz lepszy. Choæ wiele
uwag dotycz¹cych braku zwyk-
³ych œcie¿ek rowerowych podno-
si³ dr Maciej Ornowski.

– Naszym zadaniem jest dba-
nie o bazê, nie tylko z myœl¹ o za-
wodowcach, ale tak¿e tych naj-
m³odszych, którzy musz¹ mieæ
mo¿liwoœæ rozwoju. Dlatego re-
montujemy mniejsze stadiony,
inwestujemy w stadion lekkoat-
letyczny, czy staramy siê o pieni¹-
dze na salê dla szermierzy – pod-
kreœla³ Zbigniew Dr¹¿kiewicz,
dyrektor Miejskiego Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 

Radni zajmowali siê tak¿e go-
spodark¹ gruntami w mieœcie,
oraz obrotem nieruchomoœciami
stanowi¹cymi w³asnoœæ gminy.

JAROSŁAW ADAMSKI

14czerwca 1999 roku na
Placu Papieskim i przy-

legaj¹cych ulicach zebra³o siê
oko³o 400 tys. ludzi, by powi-
taæ Ojca œw. Jana Paw³a II w
Sosnowcu. Obchodzimy ju¿
ósm¹ rocznicê Jego wizyty. W
ten szczególny dzieñ wierni
diecezji sosnowieckiej groma-
dz¹ siê na placu przy ul.
Gwiezdnej, by uczciæ pamiêæ
Papie¿a Polaka. W tym roku
14 czerwca mieszkañcy mod-
lili siê o Jego szybk¹ beatyfika-
cjê. W³adze miasta wspólnie z
duszpasterzami dekanatu œw.
Jadwigi Œl¹skiej przygotowali
specjalny program na tê oko-
licznoœæ. Wyst¹pi³ chór „Sal-
vatoris Amici”, od 1996 roku
prowadzony przez Jerzego
Sojkê. Po mszy œw. celebrowa-
nej przez biskupa sosnowiec-

kiego, Adama Œmigielskiego,
odby³ siê koncert znanego w
ca³ej Polsce zespo³u „Deus
Meus” pod kierunkiem Mar-
cina Pospieszalskiego. Uro-
czystoœæ poprowadzi³ Tomasz
Zubilewicz. Spotkanie zakoñ-
czy³o siê wspóln¹ modlitw¹ o
godz. 21.37. (map)

XIII sesja Rady Miejskiej

Zag³êbie, Zag³êbie, Zag³êbie…

Kibice zdominowali obrady Rady Miejskiej. 
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W ósm¹ rocznicê…

50-lecie święceń kapłańskich biskupa Adama Śmigielskiego

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

Z Przemyśla do Sosnowca

Adam Śmigielski urodził się 24 grudnia 1933 roku w Przemyślu. Jako 18-
letni chłopak wstąpił do seminarium Towarzystwa Salezjańskiego. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1957 roku w Lublinie. Teologię i filozo-
fię 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, konse-
krowany 30 maja 1992 roku w sosnowieckiej Katedrze pw. Wniebowzięcia
NMP przez Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Uroczysty ingres
do Katedry i uroczyste objęcie diecezji nastąpiło 30 maja 1992 roku. 

Przeniosą poradnie na Wawel

Dyrekcja sosnowieckiego Centrum Pedia-
trii im. Jana Paw³a II przy ul. Zapolskiej

w Klimontowie najprawdopodobniej w pier-
wszej po³owie przysz³ego roku otworzy dru-
g¹ siedzibê przy ul. Wawel. – Jesieni¹ wyst¹-
pimy w konkursie. Jeœli otrzymamy dofinan-

sowanie, og³osimy przetarg na wykonawcê
robót adaptacyjnych i rozpoczniemy inwesty-
cjê – mówi Andrzej Siwiec, dyrektor Cen-
trum Pediatrii.

Do nowych pomieszczeñ w budynku na
Wawelu zostanie przeniesionych trzynaœcie z

piêtnastu poradni specjalistycznych ze szpi-
tala w Klimontowie. Ca³kowity koszt inwe-
stycji wyniesie oko³o 2 mln euro. Dyrektor
zapowiada, ¿e przy ul. Zapolskiej pojawi¹ siê
dodatkowe oddzia³y: gastroenterologii i neu-
rologii dzieciêcej. (map)
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

RRYYSSZZAARRDDAA  TTWWAARRDDOOCCHHAA  

artysty grafika, laureata wielu prestiżowych nagród i
wyróżnień w konkursach na plakat, grafikę artystyczną i
rysunek satyryczny, autora wielu publikacji dla dzieci,

laureata Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca w 2000
roku.

Odszedł od nas wspaniały człowiek.
Z szacunkiem chylimy czoło nad Jego pracowitym i

twórczym życiem, 
które w sposób szczególny towarzyszyło również dziejom

Sosnowca.

Jesteśmy wdzięczni za wiele uwagi i twórczej refleksji,
poświęconej naszemu miastu i zagłębiowskiej ziemi oraz

sosnowieckiemu środowisku plastycznemu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 

składają

WWłłaaddzzee  SSaammoorrzząąddoowwee  MMiiaassttaa  SSoossnnoowwccaa

kondolencje



D
o koñca 2009 roku
w Sosnowcu pojawi
siê przynajmniej 170
nowych mieszkañ.

Do 40 z nich w lipcu tego roku
wprowadz¹ siê lokatorzy. Po-
wstan¹ te¿ lokale i parkingi.

Miejski Zarz¹d Budynków
Mieszkalnych – TBS Spó³ka z
o.o. pod koniec czerwca zakoñ-
czy prace adaptacyjne nierucho-
moœci przy ul. Szymanowskiego.
Do grudnia 2008 r. wybuduje
dwa budynki przy ul. Dêbliñ-
skiej, a najprawdopodobniej do
koñca 2009 r. budynek przy ul.

Zegad³owicza w Sosnowcu.
Spó³ka planuje oddawaæ do u¿yt-
ku do stu mieszkañ rocznie.

Lato w nowym miejscu

Pierwszym zadaniem, którego
podj¹³ siê MZBM-TBS, by³a ad-
aptacja obiektu z lat 70. przy ul.
Szymanowskiego. Ekipa remon-
towo-budowlana wkroczy³a na
teren nieruchomoœci prawie pó³-
tora roku temu.

– Prace zakoñcz¹ siê w czer-
wcu, wtedy te¿ zaczn¹ wprowa-
dzaæ siê pierwsi lokatorzy. Zak³a-
damy, ¿e w lipcu zasiedlony bê-

dzie ju¿ ca³y budynek – mówi Bo-
gus³aw Kajdas, prezes zarz¹du.

Obiekt jest wyposa¿ony w in-
stalacjê elektryczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, c.o., cwg i gazow¹.
Do u¿ytku zostanie oddanych 40
mieszkañ, o ³¹cznej powierzchni
blisko 2 tys. 63 m kw., w tym je-
dno przystosowane dla osoby nie-
pe³nosprawnej. Mieszkañcy bêd¹
mieli do dyspozycji parking znaj-
duj¹cy siê przy g³ównym wejœciu.

Trzeba poczekać

Projekt dwóch budynków, które
maj¹ powstaæ przy ul. Dêbliñ-

skiej, jest ju¿ gotowy. Brakuje
jednak wykonawcy, który wy³o-
niony w drodze przetargu, obiek-
ty wybuduje. Inwestycja ma ru-
szyæ w tym roku. Po jej zakoñ-
czeniu lokum znajdzie 26 rodzin,
bo dok³adnie tyle mieszkañ (1-,
2- i 3-pokojowych) przewidzia-
nych jest w  projekcie (w sumie
1 tys. 600 m kw.). Na parterze
6-kondygnacyjnych budynków
znajd¹ siê lokale us³ugowe z od-
dzielnym wc i zapleczem socjal-
nym. Zajm¹  prawie 300 m kw.
Wnêtrza pomieszczeñ zostan¹
zaaran¿owane zgodnie z indywi-
dualnymi projektami budowla-
nymi i oczekiwaniami przysz³ego
najemcy. Do lokali us³ugowych
bêdzie mo¿na wejœæ b¹dŸ od uli-
cy, b¹dŸ z p³yty dziedziñca. 

Zgodnie z prawem budowla-
nym budynki przy ul. Dêbliñ-
skiej bêd¹ dostosowane do po-
trzeb niepe³nosprawnych rucho-

wo. W ka¿dym zostanie zamon-
towana specjalna winda. Dwa
spoœród 26 mieszkañ i dojazdy
do nich, bêd¹ zaplanowane tak,
by osoby na wózku mog³y spra-
wnie siê poruszaæ. Dodatkowym
atutem obiektów bêdzie pod-
ziemny parking o powierzchni
blisko 305 m kw., instalacja so-
larna do podgrzania wody i
wspomagania centralnego ogrze-
wania. Prace budowlane maj¹ za-
koñczyæ siê w  grudniu 2008 r.

Za trzy lata

Najd³u¿ej bêd¹ musieli czekaæ ci,
którym zale¿y na mieszkaniu przy
ul. Zegad³owicza. W³aœnie tu

MZBM-TBS wzniesie czteropiê-
trowy budynek. Na razie trwaj¹
prace projektowo-techniczne.
Wiadomo ju¿ jednak, ¿e w pod-
ziemiu powstanie parking i po-
mieszczenia techniczne, na parte-
rze lokale u¿ytkowe i mieszkalne,
na pierwszym, drugim, trzecim i
czwartym piêtrze tylko mieszka-
nia. Ma ich byæ 109 (ponad 6 tys.
m kw.). Bêd¹ ró¿nej wielkoœci i o
ró¿nym uk³adzie, pocz¹wszy od
garsoniery do trzech pokoi z ku-
chni¹, o powierzchni od 26 do 72
m kw. Trzynaœcie mieszkañ zosta-
nie przystosowanych do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. 

– Równie¿ tu spó³ka zamierza
zaprojektowaæ w budynku insta-
lacjê solarn¹ do podgrzewania
wody i wspomagania centralne-
go ogrzewania. Prace projekto-
wo-techniczne potrwaj¹ do listo-
pada. Roboty rozpoczn¹ siê w I
kwartale 2008 r. i zakoñcz¹ po
oko³o 2 latach  – zapowiada Bo-
gus³aw Kajdas. 

MAGDALENA PUDO

lipiec 2007 nr 7     5Kurier Miejski C Z Y M  Ż Y J Ą  M I E S Z K A Ń C Y

reklama

Wczwartek 21 czer-
wca bieżącego ro-
ku na sesji Rady

Miejskiej Gminy Sosnowiec
został zatwierdzony wielolet-
ni plan gospodarowaniamie-
szkaniowym zasobem Gmi-
ny Sosnowiec na lata 2007-
2011.*Zarządzaniem gmin-
nym zasobem mieszkanio-
wym w Sosnowcu zajmuje
się Miejski Zakład Zasobów
Lokalowych. W zarządzie
MZZL znajduje się 667 bu-
dynków, z których 301 sta-
nowi własność Gminy, 267
należy do Wspólnot Mie-
szkaniowych i 99 do osób
prywatnych. W ramach tych
zasobów Gmina dysponuje
12.628 lokalami mieszkalny-
mi. Stanowi to jedynie czter-
naście procent ogółu lokali
mieszkaniowych. Reszta na-
leży do spółdzielni mieszka-
niowych, osób prywatnych i

zakładów pracy. Ustawa z
dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego nakłada na gminy
obowiązek zapewnienia lo-
kali socjalnych i zamiennych,
jak również zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych go-
spodarstw domowych o nis-
kich dochodach. Obecnie z
zasobów Gminy Sosnowiec
wydzielonych zostało 117
budynków, w których znajdu-
ją się lokale z przeznacze-
niem na mieszkania socjal-
ne. Na koniec kwietnia bie-
żącego roku przyznanych
było 373 lokali socjalnych.
Zapotrzebowanie na nie
wciąż wzrasta. Obecnie jest
około 740 wyroków sądo-
wych orzekających eksmisję
z prawem do otrzymania lo-
kalu socjalnego. Istnieje ró-

wnież duże zapotrzebowanie
na lokale z czynszem peł-
nym. Jednak posiadane za-
soby mieszkaniowe są nie-
wystarczające. W tej chwili
brakuje około tysiąca mie-
szkań. W najbliższych latach
można się spodziewać dal-
szego wzrostu liczby osób
ubiegających się o mieszka-
nie. W związku z tym Gmina
jest zmuszona do intensyfi-
kacji swoich działań w zakre-
sie pozyskiwania nowych lo-
kali mieszkalnych. Planowa-
ne jest zwiększenie zasobów
poprzez przejmowanie bu-
dynków od zakładów pracy i
osób prywatnych. Szansą
jest też pozyskiwanie no-
wych mieszkań poprzez bu-
dowę, nadbudowę i rozbu-
dowę istniejących budyn-
ków. Dużym problemem, z
którym boryka się Gmina,
jest wiek budynków i ich stan

techniczny. Siedemdziesiąt
pięć procent zasobów Gmi-
ny to budynki liczące ponad
50 lat - wymagające koszto-
wnych remontów. Są one
realizowane z przychodów
czynszowych oraz ze środ-
ków dotacji z budżetu Gmi-
ny. Jednym z głównych źró-
deł przychodów jest wyna-
jem lokali użytkowych i gara-
ży (wykaz wolnych lokali lo-
kali użytkowych znajduje się
na stronie MZZL -
www.mzzl.pl<http://www.mz
zl.pl/>). Dodatkowym źród-
łem finansowania mogą być
fundusze z Unii Europejskiej
i środki z budżetu państwa.
Przykładowo inwestorzy mo-
gą się ubiegać o premie mo-
dernizacyjne ze środków bu-
dżetowych w wysokości 25%
danej inwestycji.Ustawa z
dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie
gminy i o zamianie Kodeksu
cywilnego nałożyła na gmi-
ny obowiązek tworzenia wa-
runków do zaspokajania po-
trzeb mieszkaniowych. Aby
zwiększyć dochody z czyn-
szów tak żeby wystarczały
na liczne potrzeby, głównie
remontowe, należałoby
podwyższyć stawki czyn-
szowe. Wówczas dotacje z
budżetu mogłyby być prze-
znaczone na pozyskiwanie
nowych mieszkań. Najlep-
szym rozwiązaniem byłoby
osiągnięcie takich wpływów
z najmu lokali, sprzedaży
mieszkań i reklam na nieru-
chomościach, aby zapewni-
ły one samofinansowanie.
W chwili obecnej uniemożli-
wia to pogłębiające się za-
dłużenie najemców oraz
rosnąca liczba lokali socjal-
nych.

reklama

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

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

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

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

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

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

Oferujemy:

Nowe mieszkania?

Wieloletni plan gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy zatwierdzony

reklama

SZKOŁA 
ANTYTERRORYZMU I OCHRONY Uprawnienia Publiczne

NISKIE CZESNE, RATY, PRACA,
ZAŚWIADCZENIA DO WKU I ZUS
TEL.(032)203 27 01, 0605 294 324

www.grom.sacz.com.pl  e-mail:grom@grom.sacz.com.pl

ORGANIZUJEMY KURSY PRACOWNIKÓW OCHRONY

GROM 

Kto w nich zamieszka?

Lokale przeznaczone są dla osób związanych z Sosnow-
cem poprzez miejsce zamieszkania lub miejsce pracy.
Pierwszeństwo w ich uzyskaniu mają ci, którzy jeszcze
nie posiadają swojego lokum bądź są gotowi oddać mia-
stu dotychczas wynajmowane mieszkanie komunalne, a
dodatkowo są w stanie wpłacić kwotę nie wyższą niż 30
% wartości przyszłego mieszkania. 
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J
ak zatem uchroniæ siê
przed przykrymi niespo-
dziankami, na co zwróciæ
uwagê i co zrobiæ w  razie

problemu?
Obecnie w Polsce dzia³a

oko³o 2.500 biur podró¿y.
Pierwszym elementem, na któ-
ry  konsument planuj¹cy urlop
powinien zwróciæ uwagê to
wiarygodnoœæ i legalnoœæ biura
podró¿y, z którego oferty chce
skorzystaæ. Dzia³alnoœæ polega-
j¹ca na œwiadczeniu us³ug  tu-
rystycznych wymaga uzyskania
wpisu do Rejestru Organizato-
rów Turystyki i Poœredników
Turystycznych. Trzeba zatem
w pierwszej kolejnoœci spraw-
dziæ czy biuro dzia³a legalnie,
tj. czy posiada wpis do reje-
stru. Informacjê o tym mo¿na
uzyskaæ w Urzêdach Marsza³-
kowskich w³aœciwych ze
wzglêdu na siedzibê biura po-
dró¿y bêd¹cego organizatorem
wyjazdu lub w  Departamencie
Turystyki Ministerstwa Gospo-
darki. Zarówno Minister Go-
spodarki, jak i  marsza³kowie
województw maj¹ uprawnienia
kontrolne w zakresie prawid³o-
wego wykonywania przez orga-
nizatorów umów o  us³ugi  tu-
rystyczne.  

Organizatora mo¿na równie¿
sprawdziæ na stronie interneto-
wej www.turystyka.crz.mg.gov.pl

Przed zawarciem umowy z
biurem podró¿y nale¿y zapoznaæ

siê z warunkami uczestnictwa w
imprezie, w tym przede wszy-
stkim prawami i obowi¹zkami
stron, warunkami rezygnacji,
ubezpieczeniem, czy kwesti¹
sk³adania reklamacji. 

Konsument musi sprawdziæ
kto jest organizatorem wyjazdu.
Zgodnie z ustaw¹ o us³ugach  tu-
rystycznych podmiotem odpo-
wiedzialnym za prawid³owe wy-
konanie umowy jest  organizator,
a nie np. agent - inne biuro
sprzedaj¹ce wczasy. Organizator
odpowiada za  ca³oœæ us³ugi:
przewóz, baga¿, warunki w hote-
lu, program wczasów (np. ofero-
wane  wycieczki). Organizator
odpowiada za dzia³ania swoich
kontrahentów czyli przewoŸnika,
czy hotele i nie mo¿e usprawied-
liwiaæ ani uchylaæ siê od pono-
szenia konsekwencji za  nienale-
¿yte wykonanie us³ug przez te
podmioty.  

Istotnym elementem umo-
wy o us³ugi turystyczne jest ce-
na imprezy, która musi byæ po-
dana w  przedstawianej konsu-
mentowi ofercie lub innych
pisemnych informacjach. Cena
obejmuje koszty œwiadczeñ po-
danych w ofercie i programie
oraz op³aty skarbowe, koszty
manipulacyjne, wynagrodzenie
pilota, sk³adki ubezpieczenia
oraz mar¿ê biura podró¿y. Co
do zasady, cena nie mo¿e byæ
zmieniona z wyj¹tkiem sytuacji
gdy nastêpuje wzrost kosztów

transportu, op³at urzêdowych,
podatków lub op³at lotnisko-
wych; wzrostu kursów walut.
Jednak¿e na 20 dni przed dat¹
wyjazdu cena nie mo¿e byæ
zmieniona.

Jeœli przed rozpoczêciem im-
prezy organizator zmienia istot-
ne warunki umowy: cenê hotelu,
termin lub program musi o tym
poinformowaæ klienta, który
mo¿e przyj¹æ proponowan¹
zmianê lub odst¹piæ od umowy,
z otrzymaniem zwrotu wszy-
stkich poniesionych kosztów. 

Niestety czêsto ju¿ w trak-
cie imprezy okazuje siê, ¿e wa-
runki zakwaterowania oraz pro-
gram  imprezy odbiega od tego
gwarantowanego w ofercie. W
przypadku nieprawid³owoœci
konsumenci powinni ju¿ na
miejscu u rezydenta zg³aszaæ re-
klamacjê i prosiæ o usuniêcie
nieprawid³owoœci. Gdy usuniê-
cie istotnych nieprawid³owoœci
by³o niemo¿liwe lub z innych
przyczyn ich niewyeliminowa-

no, klientowi przys³uguje pra-
wo odst¹pienia od umowy.  Or-
ganizator turystyki musi zape-
wniæ klientowi powrót do miej-
sca rozpoczêcia imprezy
lub do innego uzgodnionego
miejsca. Natomiast jeœli klient
nie zrezygnowa³ z imprezy i nie
usuniêto nieprawid³owoœci
przys³uguje mu odszkodowanie.
Reklamacjê mo¿na te¿ i trzeba
z³o¿yæ po zakoñczeniu imprezy
kieruj¹c pismo do organizatora,
który ma 30 dni na jej rozpa-
trzenie. Brak odpowiedzi w
ww. terminie oznacza, ¿e rekla-
macjê uznano za zasadn¹.
Klient mo¿e równie¿  zrezygno-
waæ z imprezy turystycznej za-
równo przed jej  rozpoczêciem,
jak i w trakcie. W razie rezyg-
nacji z imprezy z powodu le¿¹-
cego po stronie  konsumenta
organizator mo¿e pobraæ b¹dŸ
zatrzymaæ kwotê odpowiadaj¹-
c¹ faktycznie  poniesionym
przez niego kosztom. W zwi¹z-
ku z tym wa¿nym jest aby przy

zawieraniu umowy poprosiæ o
ubezpieczenie od kosztów re-
zygnacji. Wówczas na wypadek
koniecznoœci odst¹pienia od
umowy nie poniesiemy straty. 

Umowy proponowane klien-
tom przez biura podró¿y bardzo
czêsto zawieraj¹ tzw. klauzule
niedozwolone. Rejestr postano-
wieñ niedozwolonych umie-
szczony jest na stronie interneto-
wej  Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl Jeœli w umo-
wie znajdzie  siê taka niedozwo-
lona klauzula, to od chwili jej
wpisania do rejestru jest bezsku-
teczna, tzn.  tak jakby w ogóle
nie by³a zamieszczona w umo-
wie. 

U progu sezonu urlopowego
nale¿y ¿yczyæ konsumentom
udanych wyjazdów, wspania³ych
wra¿eñ i szczêœliwych powrotów.

ADRIANNA PEĆ

Miejski Rzecznik
Konsumentów

Certyfikat 
dla przedszkola
13czerwca w Przedszkolu

nr 34 mia³a miejsce
wyj¹tkowa uroczystoœæ. Po
prawie trzech latach dzia³añ
zwi¹zanych z przyst¹pieniem
do projektu „Œl¹ska szko³a
promuj¹ca zdrowie” – placów-
ka otrzyma³a upragniony cer-
tyfikat.

Dokument Œl¹skiej Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie
jest przyznawany przez Regio-
nalny Oœrodek Metodyczno-
Edukacyjny Metis w Katowi-
cach – Placówkê Samorz¹du
Województwa Œl¹skiego, koor-
dynatora projektu Œl¹ska Sieæ
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
Certyfikat nadawany jest na
okres trzech lat. 

Podczas imprezy obecni by-
li m.in.: Marian Dronio –
Œl¹ski Kurator Oœwiaty; Zbi-
gniew Jaskiernia – zastêpca
prezydenta Sosnowca; Daniel
Miklasiñski – przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej oraz przedsta-
wiciele  rodziców dzieci, dy-
rektorzy z zaprzyjaŸnionych
szkó³ i przedszkoli. Na zakoñ-
czenie uroczystoœci dzieci
przedstawi³y program artysty-
czny o zdrowiu: scenki teatral-
ne, wiersze i piosenki. (U)
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Kurier MiejskiP O R A D Y

Jednym z warunków skorzysta-
nia z prawa do wczeœniejszej

emerytury jest nienale¿enie do
Otwartego Funduszu  Emerytal-
nego. Wiele osób spe³niaj¹cych
pozosta³e warunki otrzymania
tego œwiadczenia by³o wiêc roz-
czarowanych i ¿a³owa³o faktu za-
pisania siê do OFE. Teraz mog¹
ju¿ ubiegaæ siê o wczeœniejsz¹
emeryturê. Takie prawo daj¹ im
zmiany w ustawie o emerytu-
rach i rentach z FUS oraz w
ustawie o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytal-
nych.

ZUS zosta³ zobowi¹zany do
wykreœlania z OFE ubezpieczo-

nych, urodzonych po 31 grudnia
1949 r., a przed 1 stycznia 1969
r., którym ustali³  prawo do
wczeœniejszej emerytury. Zainte-
resowani powinni  poprosiæ ZUS
o wykreœlenie ich z rejestru
cz³onków OFE i przekazanie
œrodków zgromadzonych na ra-
chunku w funduszu do bud¿etu
pañstwa. 

Po wydaniu decyzji o przy-
znaniu emerytury, ZUS wykreœ-
li wnioskodawcê z Centralnego
Rejestru Cz³onków OFE i po-
wiadomi o tym fakcie odpowie-
dni fundusz. Z dniem ustalenia
prawa do emerytury umowa z
OFE stanie siê wtedy niewa¿na.

Nowe przepisy maj¹ zastoso-
wanie do wniosków o emeryturê
zg³oszonych po dniu 20 lutego
2007 r.

Nie znaczy to jednak, ¿e oso-
by, które z³o¿y³y wniosek przed
21 lutego br. i z powodu przyna-
le¿noœci do OFE otrzyma³y de-
cyzjê odmown¹, nie maj¹ szans
na wczeœniejsz¹ emeryturê, po-
niewa¿ mog¹ zg³osiæ wniosek po-
nownie o to œwiadczenie wraz z
wnioskiem o wykreœlenie z OFE.
Emerytura bêdzie mog³a byæ
przyznana jednak nie wczeœniej,
ni¿ od 1 dnia miesi¹ca, w którym
zostanie zg³oszony ponowny
wniosek. 

Warto przypomnieæ, ¿e o
wczeœniejsz¹ emeryturê mog¹
staraæ siê osoby, które spe³niaj¹
warunki okreœlone w ustawie o
emeryturach i rentach z FUS:

– kobiety po osi¹gniêciu 55 lat
¿ycia, które wyka¿¹ co najmniej
30 lat sta¿u ubezpieczeniowego
(lub 20 lat sta¿u i orzeczenie o ca³-
kowitej niezdolnoœci do pracy);

– mê¿czyŸni, którzy posiada-
j¹ co najmniej 25 lat sta¿u ubez-
pieczeniowego i  np. przepraco-
wali co najmniej 15 lat w  tzw.
szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze oraz
osi¹gnêli do 31. 12. 2007 r. ob-
ni¿ony wiek emerytalny. 

Wczeœniejsza emerytura przy-
s³uguje osobom, które by³y
przed zg³oszeniem wniosku o
emeryturê pracownikami oraz w
okresie ostatnich 24 miesiêcy
podlegania ubezpieczeniom spo-
³ecznym, przez co najmniej 6
miesiêcy podlegali ubezpiecze-
niom pracowniczym. Warunku
6-miesiêcznego okresu ubezpie-
czenia pracowniczego nie wyma-
ga siê od osób, które w dniu
zg³oszenia wniosku o emeryturê
s¹ uprawnione do renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy (ostatnim
ubezpieczeniem tych osób  mu-
si byæ jednak ubezpieczenie pra-
cownicze). 

Tych warunków nie musz¹
jednak spe³niaæ osoby, które
przez ca³y wymagany okres pod-
lega³y ubezpieczeniu z tytu³u po-
zostawania w stosunku pracy,
czyli pracowa³y na etacie.

JOANNA BINIECKA 

Wakacje tuż, tuż. Sezon turystyczny przed na-
mi. Wiele osób wyjedzie na urlop korzystając z
ofert biur podróży. Z doświadczenia Rzeczni-
ka Konsumentów wynika, że podczas sezonu
letniego, a zwłaszcza z jego końcem, wzrasta
ilość skarg dotyczących nienależytego  wyko-
nania umów o usługi turystyczne. 

Co warto wiedzieæ przed urlopem

OFE już nie przeszkadza
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P
opo³udniowe wystêpy
rozpocz¹³ jedyny w
swoim rodzaju Ferdy-
nand Kiepski, czyli An-

drzej Grabowski. Kulminacj¹ te-
go dnia by³ jednak wystêp Doro-
ty Rabczewskiej – Dody, która
na swoim koncercie zgromadzi³a
blisko 20 tys. osób! Ta popular-
na, a jednoczeœnie kontrowersyj-
na piosenkarka szybko zaskarbi-
³a sobie publicznoœæ. 

W czasie trzech dni festynu
nie zabrak³o na parkowej scenie
zespo³ów lokalnych. Wyst¹pili
m.in. Skankan, Falkon Band,
Konopians, Alcatraz, S¹siedzi,
czy Natural Mystic.

Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ tegoro-
cznych Dni Sosnowca, ju¿ po raz
trzeci, by³o czeskie weso³e miaste-
czko. Zesz³oroczne KAMIKAZE
pobi³a frekwencj¹ nowa karuzela –
SPACE LOOP. W³aœciciel Luna-
parku, Josef Kamenicky, dzieciom
z biednych rodzin i Domów Dziec-
ka ufundowa³ ok. 600 darmowych
biletów na swoje karuzele.

Na tak wielk¹ rzeszê mie-
szkañców przyby³ych w czasie
weekendu do parku by³o wy-
j¹tkowo bezpiecznie. Agencje

ochrony (Sold S.A. i Tandem),
Stra¿ Miejska i Policja stanê³y
na wysokoœci zadania. Jedy-
nym mankamentem byli nie-
trzeŸwi, zw³aszcza nastoletnia
m³odzie¿, która czasem zapo-
mina³a na czym polega dobra
zabawa.  – Ju¿ pierwszego dnia
œwi¹tecznego weekendu dzwo-
ni³em na Policjê, aby nie przy-

wozili wiêcej delikwentów, bo
nie mam ich gdzie pomieœciæ –
mówi³ Jerzy Pêkalski, kierownik
sosnowieckiej Izby WytrzeŸ-
wieñ. 

To chyba jedyny zgrzyt im-
prezy, która w tym roku przy-
ci¹gnê³a olbrzymi¹ rzeszê mie-
szkañców. (U)

Rekordowe dni Dzieñ sportu
4czerwca dla uczniów Szko³y

Podstawowej nr 18 w Sos-
nowcu na stadionie lekkoatlety-
cznym im. Stefana P³atka zorga-
nizowano zawody sportowe. Ini-
cjatorem spartakiady by³a
Ma³gorzta Dziurska, nauczyciel-
ka wychowania fizycznego z SP nr
18.  

Uczniowie rywalizowali w ka-
tegorii dziewcz¹t i ch³opców,
osobno byli klasyfikowani ucznio-
wie klas 1-3 i 4-5, natomiast ju¿
uczniowie klas 6 obs³ugiwali sta-
nowiska i pomagali m³odszym ko-
legom. Najlepsze rezultaty osi¹g-
nêli: Klasy 1-3 w biegu na 60 m:
Kinga Kierasiñska, Kamil Kucy-
pera; w skoku w dal: Weronika
Adamska, Kamil Kucypera; w
rzucie pi³eczk¹ palantow¹: Nata-
lia Tymczyszyn, Filip Pary¿.

Klasy 4-5 w biegu na 60 m:
Ma³gorzata Cholewa, Patryk
Dyrka; w skoku w dal: Ma³gorza-
ta Cholewa, Patryk Kuzior; w
rzucie pi³eczk¹ palantow¹: Jowita
Rudzka, Mateusz Janusz; w bie-
gu na 600 m: Ma³gorzata Chole-
wa, Patryk Dyrka.

Wszyscy uczniowie uczestni-
cz¹cy w zawodach za zajêcie miej-
sca od 1 do 3 otrzymali nagrody
pozyskane od sponsorów, a by³y
to medale, pi³ki do nogi, zegarki,
pi³ki do kosza, komplety rakietek,
kubki, smycze, radia, talony do
Mc Donald”s i napoje. (U)

8czerwca po raz pierwszy w
mieœcie (w ramach Dni Sos-

nowca 2007) zosta³ zrealizowa-
ny projekt „Sztuka Ulicy”. Do
Sosnowca przyjechali aktorzy
Teatru Prawdziwego z Bielawy,
Teatru Gry i Ludzie, Teatru
From Poland, Teatru Wielkie Ko-
³o, Cykliœci z £odzi, muzycy ze-
spo³ów: „Œwie¿a Crew”, „Acou-
stic Street Band”, tancerze break
dance, hip hop, twórcy najwiêk-

szych baniek mydlanych i Poeta
z Krakowa. 

Sztukê Ulicy zaprezentowa-
no w œcis³ym centrum Sosnow-
ca, na ulicach: Modrzejowskiej,
Targowej, Ma³achowskiego, Ki-
liñskiego, Warszawskiej, al. Zwy-
ciêstwa i Placu Stulecia. Wêdru-
j¹c centrum Sosnowca w pi¹tko-
wy ranek, ju¿ od godziny 10.00
mo¿na by³o siê natkn¹æ na arty-
stów.

Publicznoœæ mog³a te¿ sko-
rzystaæ z licznych atrakcji. Alej¹

Zwyciêstwa mo¿na by³o przeje-
chaæ siê zabytkowym bicyklem,
co te¿ czynili przechodnie. Z
ró¿nym skutkiem, upadków na
zabytkowych rowerach nie bra-
kowa³o. Przy ul. Kiliñskiego od-
by³ siê interaktywny spektakl dla
dzieci pt. „Bajki Jacka Placka”,
modrzejowsk¹ z kolei przemie-
rzali szczudlarze, wchodz¹cy do
sklepów, czym narobili niesamo-
witego zamieszania. Przy ulicy
Ma³achowskiego odby³ siê dla
dzieci pokaz tworzenia najwiêk-

szych baniek mydlanych, co
wzbudzi³o olbrzymie zaintereso-
wanie maluchów. 

W pi¹tek w samo po³udnie z
balkonu budynku przy Placu
Stulecia zosta³ odegrany hymn
miasta, a o godzinie 15.40 (na
styku ulicy Warszawskiej i 3 Ma-
ja) rozpoczê³o siê oficjalne ot-
warcie Dni Sosnowca. Ods³oniê-
to przy okazji „¯ywy pomnik”,
¿ywego poety Micha³a Zab³oc-
kiego. Na zakoñczenie wszy-
stkich ulicznych imprez o godzi-

nie 21.40 na parkingu przed bu-
dynkiem Urzêdu Miejskiego roz-
pocz¹³ siê nocny spektakl pt.:
„Ostatni Marsz” w wykonaniu
aktorów Teatru Prawdziwego z
Bielawy.

W Warszawie ju¿ od 15 lat
odbywa siê Miêdzynarodowy Fe-
stiwal „Sztuka Ulicy” i jak widaæ
jest wydarzeniem, które na sta³e
wpisa³o siê w letni kalendarz kul-
turalny stolicy. Podobnie, zda-
niem wielu widzów, powinno siê
staæ tak¿e w Sosnowcu. (jan)

Szczudlarze opanowali Sosnowiec

Kurier Miejski D N I  S O S N O W C A

KKOONNKKUURRSS
Mamy 

do zaproponowania
naszym Czytelnikom

nowy konkurs.

Wystarczy przyjść do
siedziby naszej

redakcji:
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Nagrody w postaci
biletów na:

saunę, siłownię, aqua
aerobic

i zajęcia ruchowe
ufundowało:
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O
kazuje siê, ¿e z roku
na rok coraz bardziej
dbamy o œrodowis-
ko. Nie wyrzucamy

œmieci byle gdzie i segregujemy
odpady. Ostatnie wyniki III edy-
cji akcji „Maraton Recyklingu”,
zorganizowanego 9 i 10 czerwca
podczas Dni Sosnowca, s¹ mi-
³ym zaskoczeniem. 

Dwa razy tyle

Mieszkañcy miasta zebrali ponad
15 ton odpadów – to dwa razy
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym!

„Maraton Recyklingu” to
kampania edukacyjno-ekologi-
czna organizowana przez Dre-
wnex Recycling Plastics i Ogól-
nopolsk¹ Izbê Gospodarcz¹ Re-
cyklingu. Od dwóch lat cieszy
siê w naszym mieœcie sporym za-
interesowaniem. Osoby, które
wziê³y w niej udzia³, w zamian za
surowce wtórne otrzyma³y
drzewka lub krzewy ozdobne,
ufundowane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. 

– Ide¹ naszej akcji jest pro-
mocja zbiórki selektywnej wœród
mieszkañców naszego wojewó-
dztwa, a tak¿e kreowanie krajo-
wego systemu odzysku i recyk-
lingu oraz zmniejszenie negaty-
wnego oddzia³ywania gospodarki
na œrodowisko. Z roku na rok
uczestników jest coraz wiêcej –

mówi Arkadiusz Brzêczek, spe-
cjalista ds. marketingu w Dre-
wnex Recycling Plastics.

Jak długo?

Pomys³ na zorganizowanie akcji
pojawi³ siê trzy lata temu. Mara-
ton ruszy³ wtedy w D¹browie
Górniczej i Mys³owicach. Ju¿ po
roku zorganizowano imprezê w
czterech miastach: Jaworznie,
Tychach, Sosnowcu i znów w

D¹browie Górniczej. Podobnie i
tym razem. 

– „Maraton Recyklingu” jest
imprez¹ towarzysz¹c¹ dniom
miast. Z dwóch powodów wielkie
tegoroczne otwarcie odby³o siê w
Sosnowcu – poniewa¿ miasto pod-
czas poprzedniej edycji bardzo za-
anga¿owa³o siê w nasz¹ akcjê i tu
spotkaliœmy siê z du¿¹ sympati¹
mieszkañców, a tak¿e dlatego, ¿e
pasowa³y nam terminy. Rozpoczê-

liœmy kampaniê w Sosnowcu, ty-
dzieñ póŸniej byliœmy w Jawo-
rznie. 23 i 24 odwiedziliœmy mie-
szkañców D¹browy Górniczej, a w
ostatni weekend czerwca i 1 lipca
zorganizowaliœmy Wielki Fina³ na
terenie parkingu IKEA w Katowi-
cach – mówi Arkadiusz Brzêczek.

Coraz więcej

Akcja polega na zbiórce odpa-
dów, opakowañ typu PET, puszek

aluminiowych, makulatury, szk³a,
zu¿ytych baterii, olejów przepra-
cowanych oraz zu¿ytego sprzêtu
elektronicznego i elektrycznego.
Ka¿dy za przyniesione surowce
otrzyma³ drzewka i krzewy. 

– W dwa dni zebraliœmy w
Parku Sieleckim15 ton odpadów
i rozdaliœmy 4 tysi¹ce sadzonek.
Pó³tora tysi¹ca wiêcej ni¿ rok te-
mu – mówi pan Arkadiusz. 
– Bardzo cieszy fakt, ¿e zaintere-
sowanie zbiórk¹ selekcyjn¹ jest
coraz wiêksze. Ju¿ teraz mie-
szkañcy zapowiadali, ¿e za rok
surowców przynios¹ znacznie
wiêcej. Trzymamy za s³owo. 

MAGDALENA PUDO

Przyniesione odpady wymieniliśmy na sadzonki drzewek i krzewów

15 ton w dwa dni!
Woda bez
zmian

Woda na Stawikach
przy ulicy Kreso-

wej, Balatonie przy ulicy
Wileñskiej i Bagrach przy
ulicy Naftowej jest czysta.
Potwierdzaj¹ to wyniki ba-
dañ próbek wody, któr¹
Pañstwowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w
Sosnowcu pobiera co dwa
tygodnie. Tak wiêc jeœli
tylko pogoda dopisze war-
to wolny czas spêdziæ nad
wod¹. (mp)

Rób zdjęcia
przyrodzie!

Gimnazjaliœci i ucznio-
wie szkó³ ponadgim-

nazjalnych do 30 wrzeœnia
mog¹, poprzez szko³ê, nad-
sy³aæ zdjêcia do konkursu
fotograficznego „Przyroda
Sosnowca” organizowane-
go przez Prezydenta Mia-
sta Sosnowca. Prace po-
winny trafiæ do Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska i
Rolnictwa Urzêdu Miej-
skiego w Sosnowcu przy
ul. Moœcickiego 12, 
41-200 Sosnowiec. Wiêcej
informacji na www.um.sos-
nowiec.pl. (mp)

Wygra 
najładniejszy!

Wydzia³ Ochrony
Œrodowiska i Rolni-

ctwa Urzêdu Miejskiego
w Sosnowcu og³osi³ kon-
kurs na naj³adniej ukwie-
cony balkon i ogródek
przydomowy. Mog¹ wzi¹æ
w nim udzia³ osoby mie-
szkaj¹ce w domach jedno-
rodzinnych i blokach na
terenie naszego miasta. Je-
dynym warunkiem jest
dostarczenie formularza
zg³oszeniowego (wzór na
stronie: www.um.sosno-
wiec.pl) i maksymalnie
dwóch zdjêæ (balkonu
b¹dŸ ogródka w perspek-
tywie oraz w dowolnym
ujêciu) do 15 sierpnia
2007 roku na adres: Wy-
dzia³ Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa UM w Sos-
nowcu, ul. Moœcickiego
14, 41-200 Sosnowiec.
Komisja konkursowa bê-
dzie bra³a pod uwagê iloœæ
i ró¿norodnoœæ zieleni, po-
mys³owoœæ aran¿acji i wy-
gl¹d estetyczny sfotogra-
fowanych miejsc. (mp)
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Wiosn¹ i jesieni¹ teren szkó³
i przedszkoli obsadzany

jest nowymi drzewami i krzewa-
mi. Wiele placówek otrzymuje
na ten cel dotacjê z programu
„PosadŸ swoje drzewko”, który
jest organizowany przez Funda-
cjê Ekologiczn¹ „Silesia” oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej w Katowicach. W ubieg³ym
roku z akcji skorzysta³o 18 placó-
wek oœwiatowo-wychowaw-
czych z Sosnowca. Przyznanych
zosta³o 54.500 z³.

Weź udział 

– Akcja przeprowadzana jest
dwa razy w roku. Jeœli szko³a
b¹dŸ przedszkole chce otrzymaæ
dotacjê na budowê ogródka w
etapie wiosennym, musi z³o¿yæ
wniosek o œrodki do koñca lute-
go, jeœli w etapie jesiennym – do
koñca sierpnia – mówi Ewa Ma-
jek, kierownik biura Fundacji

Ekologicznej „Silesia”. – Przed
up³ywem miesi¹ca zbiera siê ko-
misja, która dokonuje podzia³u
œrodków finansowych. Nastêp-
nie informujemy placówki, czy
otrzymaj¹ pieni¹dze. 

Osoby sk³adaj¹ce wniosek
musz¹ podaæ dok³adny sk³ad ga-
tunkowy i iloœæ planowanych
roœlin do nasadzenia oraz po-
trzebn¹ kwotê. Powinny z³o¿yæ
równie¿ oœwiadczenie, ¿e doko-
na³y uzgodnienia doboru sadzo-
nek i sposobu ich sadzenia z w³a-
œciwym nadleœnictwem. – Zanim
przyznamy œrodki wraz z przed-
stawicielami WFOŒiGW prze-
prowadzamy kontrole w wybra-
nych szko³ach i przedszkolach.
Ka¿da placówka musi te¿ prze-
s³aæ do Fundacji „Raport o stanie
roœlin” po up³ywie trzech miesiê-
cy od daty ich wysadzenia.
Uczestnicy s¹ zobowi¹zani dbaæ
o posadzone roœliny. Jeœli zdarzy
siê, ¿e zostan¹ zniszczone b¹dŸ

poumieraj¹, musz¹ nasadziæ no-
we – informuje Ewa Majek. 

Jeœli uczestnik tego nie zrobi,
zgodnie z regulaminem akcji „Po-
sadŸ swoje drzewko”, bêdzie mu-
sia³ zwróciæ przekazane œrodki. 

– Przyznam, ¿e jeszcze nie
zdarzy³o siê, by szkody nie zosta-
³y naprawione. Szko³y i przed-

szkola dbaj¹ o roœliny – podkreœ-
la Ewa Majek.

Zainteresowanie programem
jest bardzo du¿e. W tym roku w
edycji wiosennej dotacjê otrzy-
ma³o dwadzieœcia placówek z
Sosnowca. Od oœmiu lat akcj¹
objêty jest teren ca³ego wojewó-
dztwa. Pierwszy raz zorganizo-

wano j¹ na terenie Chorzowa w
1990 roku. Wnioski o œrodki
oraz protokó³ oceny drzewek
mo¿na œci¹gn¹æ ze strony Funda-
cji Ekologicznej „Silesia”
www.rcee.katowice.pl/drzew-
ko.html. 

MAGDALENA PUDO

Szkoły i przedszkola mogą ubiegać się o dotację na budowę ogródka

I ty posadŸ drzewko

Ile po ile?

Niektórzy mieszkańcy do
zbiórki szykowali się już
od dawna, gromadząc i
selekcjonując odpady. W
ciągu dwóch dni, zebrano
podczas „Maratonu Re-
cyklingu” w Sosnowcu
26.360 sztuk, a więc około
700 kg puszek aluminio-
wych, 19.400 sztuk, więc
około tony butelek typu
PET, 7 tys. sztuk baterii,
500 litrów oleju przepraco-
wanego, 4 tony makulatu-
ry i 3 tony opakowań
szklanych. Dodatkowo
zgromadzono około tony
zużytego sprzętu elektro-
nicznego i elektrycznego
– były to zarówno telewi-
zory, radia, monitory i obu-
dowy komputerowe oraz
żelazka czy czajniki bez-
przewodowe. 
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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

LETNIE KONCERTY ZAMKU SIELECKIEGO
Dwie niedziele lipca i sierpnia, godz. 17.00, dzie-
dziniec:
08 VII - A.Quartet koncert pt.: „Tanecznym
krokiem”
22 VII  - „Po czarnych” - „Piosenka nie tylko liry-
czna”
05 VIII - Barbara Broda-Malon z zespo³em. Reci-
tal piosenek pt. „Ocalmy je od   

zapomnienia…”.
19 VIII - Four strings – kwartet smyczkowy.
20 lipca godz. 17.00 - Koncert specjalny, ostatni
raz w Polsce Maciej Granat - recital fortepianowy.

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
- „ÖLVECZKY GÁBOR – PLAKAT” - czynna od
08 czerwca do 15 lipca.
Wystawa ze zbiorów Muzeum w Komarom (Re-
publika Wêgierska) przedstawiaj¹ca blisko 30 pla-
katów promuj¹cych imprezy kulturalne, takie jak
wystawy, opery i operetki, przedstawienia teatral-
ne organizowane na terenie tego miasta.
- „WIELCY NIEZNANI - WANDA ZBYSZEW-
SKA (1914-1999)” - czynna od 17 lipca do 20
sierpnia.
Wystawa ze zbiorów w³asnych i prywatnych, pre-
zentuj¹ca postaæ zapomnianej sosnowieckiej arty-
stki, zajmuj¹cej siê grafik¹, malarstwem i rzeŸb¹,
wspó³za³o¿ycielki „Grupy Zag³êbie”.
- „DZIA£ALNOŒÆ POLSKIEGO ZWI¥Z-
KU KULTURALNO-OŒWIATOWEGO NA
PRZESTRZENI 60 LAT” - czynna od 09 do
29 lipca.
Wystawa przygotowana przez Oœrodek Dokumen-
tacyjny Kongresu Polaków w Republice Czeskiej i
Sekcjê Historii Regionu przy Zarz¹dzie G³ównym
Polskiego Zwi¹zku Kulturalno - Oœwiatowego.
Ukazuje dorobek i dzia³alnoœæ tej  polskiej organi-
zacji w Czechach.
– Wakacyjne spotkania artystyczne – warsztaty dla
dzieci w ka¿dy czwartek w godz. 10.00-12.00.

Centrum Edukacji 
i Wychowania
Młodzieży KANA
ul. Legionów 10, 
tel. 032/ 363 10 30 

Lato w KANIE!!! lipiec – sierpieñ 2007 r.
Centrum Edukacji i Wychowania M³odzie¿y KANA
zaprasza do wspólnego spêdzenia wakacji!!! Z myœl¹ o
m³odzie¿y pozostaj¹cej w mieœcie KANA

przygotowa³a liczne atrakcje, z których ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie. 
Na ¿¹dnych sportowych wra¿eñ czeka si³ownia –
wyposa¿ona w profesjonalny sprzêt aerobowy.
M³odzie¿ ucz¹ca siê, w wieku 16 – 25 lat, za
okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej mo¿e
skorzystaæ z tej propozycji p³ac¹c za wstêp jedynie 1
z³ (w ka¿dy lipcowy poniedzia³ek i œrodê). Si³ownia
w lipcu czynna jest: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
13.00 – 21.00, a w soboty w godz. 10.00 - 18.00.
Do dyspozycji m³odzie¿y bêdzie równie¿ stó³ do
tenisa. Od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.30 -
16.30, nieodp³atnie za okazaniem legitymacji szkolnej,
studenckiej lub dowodu osobistego mo¿na bêdzie
wypo¿yczyæ potrzebny do gry sprzêt. 
Zapraszamy tak¿e do skorzystania z zajêæ z aerobiku
klasycznego. Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ od 10 do 31
lipca w ka¿dy wtorek i czwartek w godz. 18.00 –
19.00.
Nie zabraknie tak¿e atrakcji dla mi³oœników kina.
KANA przygotowa³a Kino dla Malucha.
Najm³odszych widzów, wraz z opiekunami,
zapraszamy na bezp³atne projekcje filmów
animowanych, które bêd¹ siê odbywaæ w ka¿dy
sierpniowy poniedzia³ek, œrodê i pi¹tek o godzinie
11.00. Wszystkie informacje dostêpne tak¿e na naszej
stronie internetowej www.kana.sosnowiec.pl

KINO HELIOS 
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14,  e-
mail: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR WA¯NY: 13.07. – 19.07.2007

PREMIERY: „GANG DZIKICH WIEPRZY”
prod. USA, od 12 lat: 10.15, 12.15, 14.15,
16.15, 18.15, 20.15, 22.00.

REPERTUAR POZOSTA£Y: „SZKLANA PU-
£APKA 4.0” prod. USA, od 15 lat: 10.00,
12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.
FILMY DLA DZIECI: „SHREK TRZECI”
(dubbing) prod. USA, bo: 10.00, 11.45, 13.30,
15.15, 17.00, 18.45, 20.30, 22.15.

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina. Pierwsze 2 osoby, któ-
re przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Ku-
riera Miejskiego” nr 7 otrzymaj¹ darmowe bilety.
Bilety wa¿ne s¹ do 31.07.2007 r.

Wiosenna „13” na szczêœcie
Od pocz¹tku czerwca sosnowieckie Kino HELIOS ma
nie lada gratkê dla kinomanów. Nowa superpromocja
nazywa siê „Wiosenna „13” na szczêœcie”, a bilet
kosztuje tylko 13 z³otych. Bez wzglêdu na dzieñ
tygodnia. Promocja potrwa do odwo³ania. Jan

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany
w planach imprez. 

Letnie spotkania ze sztuką,  muzyką i
literaturą w "Secesji" - lipiec sierpień 2007
r. Sosnowiec, ul. Targowa 10

12. 07. godz. 19.00 - spotkanie ze S³awomirem
Matuszem - autorem ksi¹¿ek "Cycek Bo¿y" i
"Mistyka zim¹". Prezentacja filmu Bartka Paducha
"Nauka latania".
01. 08. godz. 19.00 - Spotkanie z poet¹ Jerzym
Suchankiem. Promocja zbioru wierszy  "Pusto".
Prowadzenie Edyta Antoniak (urodziny poety). 
11. 08. godz. 19.00 - recital Dominiki Dancewicz
(skrzypce). W programie: S. Prokofiew - Sonata na
Skrzypce Solo op.115, J. S. Bach - Chaconne z
Partity  d-moll. G. Bacewicz - Sonata na Skrzypce
Solo Nr 2, K. Penderecki  - Cadenza na Skrzypce
Solo.  23. 08. godz. 19.00 - Andrzej Kanclerz Trio
- blues i poezja.

Jeśli bezpiecznie, 
to tylko razem

12czerwca br. w Urzêdzie Miejskim odby³a siê konferencja
prasowa dotycz¹ca przyst¹pienia Sosnowca do rz¹dowego

programu „Razem Bezpieczniej”. Celem ogólnopolskiego progra-
mu jest ograniczenie przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ.
Projekt zosta³ przyjêty na lata 2007 – 2015 i ma na celu ograni-
czenie skali zjawisk i zachowañ, które budz¹ powszechny sprze-
ciw i powoduj¹ poczucie zagro¿enia. Zasadnicz¹ spraw¹ jest po-
³¹czenie dzia³añ Policji, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
oraz partnerów spo³ecznych zainteresowanych popraw¹ bezpie-
czeñstwa i porz¹dku publicznego. G³ównymi obszarami dzia³ania
s¹: bezpieczeñstwo w miejscach publicznych i w miejscu zamie-
szkania, bezpieczeñstwo w szkole, w œrodkach komunikacji pub-
licznej, w ruchu drogowym, w dzia³alnoœci gospodarczej oraz
ochrona dziedzictwa narodowego.
W konferencji uczestniczyli: zastêpca prezydenta miasta Ryszard
£ukawski, pe³nomocnik prezydenta Mateusz Ryka³a, inspektor
Marek Walczyñski – Komendant Miejski Policji oraz m³. aspirant
Hanna Michta – oficer prasowy sosnowieckiej Policji. Patronat
nad programem obj¹³ prezydent Kazimierz Górski. (U)

Jedyna placówka w naszym mieście, która przy-
stąpiła do ogólnopolskiego programu Centrum
Edukacji Obywatelskiej – Szkół uczących się

Nie tylko dla uczniów
„Szko³a ucz¹ca siê” – w³aœnie taki tytu³ zosta³ przyznany Ze-

spo³owi Szkó³ Architektoniczno-Budowlanych przy ul. Braci Mi-
roszewskich w Sosnowcu. Szko³a jest jedyn¹ placówk¹ w naszym
mieœcie, która przyst¹pi³a do ogólnopolskiego programu Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej – Szkó³ ucz¹cych siê (SUS). 

– Szko³y bêd¹ce w Klubie SUS uczestnicz¹ w szkoleniach i
konferencjach, które s¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, pro-
blemów, jakie napotykaj¹ nauczyciele podczas swojej pracy, oraz
pomys³ów, jak je rozwi¹zywaæ – mówi Swiet³ana Koniuszewska,
rzecznik SUS w szkole.

ZSAB przyst¹pi³ do programu w 2004 roku. Nauczyciele oce-
nili wtedy sytuacjê w placówce i wraz z dyrekcj¹, uczniami oraz
rodzicami sporz¹dzili specjalny raport, w którym wyznaczyli so-
bie cztery podstawowe cele: przestrzeganie przez uczniów zasad
zachowania, pomoc uczniom w osi¹ganiu lepszych wyników w
nauce, organizowanie zajêæ pozalekcyjnych oraz zachêcanie ro-
dziców do aktywniejszego udzia³u w ¿yciu szko³y.

– Powo³aliœmy zespo³y zadaniowe, okreœliliœmy kryteria suk-
cesu i zaplanowaliœmy dzia³ania – mówi Swietlana Koniuszew-
ska. 

Czuwa³o nad nimi czterech liderów-nauczycieli: Jolanta Stañ-
czyk, Bogumi³a Gêbarowska, Ma³gorzata Witas i Katarzyna Pa-
chnik. Dopiero w czerwcu tego roku szko³a przedstawi³a wyni-
ki na wizycie panelowej, w której uczestniczy³y dyrekcje innych
szkó³ bior¹cych udzia³ w programie. Osoby te nie tylko zapozna-
³y siê z sytuacj¹ w szkole, ale te¿ hospitowa³y lekcje i rozmawia-
³y z uczniami i rodzicami. Po naradzie i g³osowaniu ZSAB w Sos-
nowcu zosta³ uhonorowany tytu³em „Szko³y ucz¹cej siê”. Jest
on przyznawany na 3 lata. (map)

Sosnowiec moje miasto        

6czerwca br. w siedzibie Muzeum w Sosnowcu odby³ siê fina³
XI edycji konkursu historycznego „Sosnowiec moje miasto” o

Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. 
W finale udzia³ wziê³o 5 trzyosobowych dru¿yn z sosnowiec-

kich gimnazjów wy³onionych w eliminacjach pisemnych. Uczestni-
cy odpowiadali na pytania w 6 rundach, rozpoznawali postacie i
obiekty na ilustracjach oraz rozwi¹zywali krzy¿ówkê. Pracê ucze-
stników ocenia³o jury w sk³adzie: Ma³gorzata Œmia³ek – przewo-
dnicz¹ca, Anna Makarska – sekretarz, Zbigniew Studencki – dy-
rektor Muzeum oraz Micha³ Wêcel - autor pytañ i prowadz¹cy kon-
kurs. 

Pierwsze miejsce zajê³o Gimnazjum nr 17 w sk³adzie: Micha³
Wygoda, Oskar P³achciñski, Mateusz Ka³u¿a z opiekunem W³o-
dzimierzem Kocikiem; drugie by³o Gimnazjum nr 15 w sk³adzie:
Klaudia Czy¿ewska, Anna W¹sowicz, Marta Pietras, opiekun: Ja-
dwiga Mikoda; a trzecie Gimnazjum nr 18: Dominika Oleszczuk,
Marta Olszewska, Monika Nosek, opiekun: Leszek Œliwiñski.  

Jury wysoko oceni³o poziom dru¿yn bior¹cych udzia³ w konkur-
sie. Uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pami¹tkowe dyplomy ufundowane przez Muzeum w Sosnowcu.
Nagrody oraz Puchar wrêczy³ Przewodnicz¹cy RM, Daniel Mikla-
siñski. (U) 

A
R

C
 M

u
ze

u
m

U
. 

P
is

zc
ze

k



31 maja 2007 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale i nagrody wrę-
czali zastępcy prezydenta Sosnowca: ZZbbiiggnniieeww  JJaasskkiieerrnniiaa,,  WWiillhheellmm  ZZyycchh oraz
RRyysszzaarrdd  ŁŁuukkaawwsskkii..

Stefania i Stanisław BANIAKOWIE, Władysława i Stefan BAZYLEWICZOWIE,  Aurelia i Jan BROSTKOWIE, Zofia i
Władysław BUCCY, Wanda i Henryk CEDLEROWIE, Marta i Czesław CIERESZKOWIE, Anna i Jan CHMIELOWCO-
WIE, Czesława i Zenon CHOJOWSCY, Krystyna i Stefan CZĘSTOCHOWSCY, Barbara i Wiesław DUDOWIE, Zeno-
bia i Andrzej DYLĄGOWIE, Janina i Władysław GIEMZOWIE, Helena i Tadeusz GLIWIŃSCY, Teresa i Henryk GOP-
POLDOWIE, Czesława i Ryszard GRZESIKOWSCY, Barbara i Eugeniusz KACZMARCZYKOWIE, Barbara i Włady-
sław KARASIOWIE. 

Krystyna i Władysław KARCZEWSCY (60-lecie), Otylia i Jerzy  KLUCZEWSCY, Helena i Władysław KONEWKOWIE,
Krystyna i Eugeniusz KOTOWIE, Helena i Romuald KOWALCZYKOWIE, Krystyna i Zygmunt KOWALIKOWIE, Alfre-
da i Wacław KRZYWDOWIE, Łucja i Janusz KUCYTOWSCY, Janina i Alfred KURCZYNOWIE, Józefa i Sylwester KU-
RONIOWIE, Wiesława i Marian LISOWIE,  Stanisława i Kazimierz MATYJOWIE, Wanda i Czesław MISIOWIE, Hen-
ryka i Jan MYDŁOWIECCY, Helena i Bronisław NOBISOWIE. 

Marianna i Władysław NOWAKOWIE, Bogusława i Mieczysław ORNATOWIE,  Stanisława i Józef ORZOŁOWIE, Ja-
dwiga i Jerzy OSIŃSCY, Helena i Czesław OSTROWSCY, Marianna i Stefan OWCZARCZYKOWIE, Mirosława i Zbi-
gniew RECZKOWIE, Anna i Kazimierz REKUSOWIE, Krystyna i Henryk SAPKOWIE, Stanisława i Adam SKOWROŃ-
SCY, Jadwiga i Andrzej SOBIERAJOWIE, Sylwia i Leszek SONIKOWIE, Irena i Marian STASZKOWIE, Mieczysława i
Hieronim SUCHORSCY,  Edwarda i Stanisław SYCHOWIE, Barbara i Roman SZLĘKOWIE.

Jadzisława i Waldemar SZWEDUROWIE, Krystyna i Roman ŚWIERCZKOWIE, Władysława i Jan TŁUCZKOWIE,
Helena i Stanisław WAWEROWIE (60-lecie), Krystyna i Tadeusz WICKOWIE, Irena i Tadeusz WILCZKOWIE,  Danu-
ta i Zenon WITESOWIE, Henryka i Franciszek WOJCIECHOWSCY, Janina i Marian ZIEMSCY, Aleksander i Jerzy
ZIMMERMANNOWIE,  Mieczysława i Bronisław ŻURKOWIE. Jubileusz 60-lecia obchodzili: Wiktoria i Stanisław
GODZICOWIE, Wiesława i Stanisław SOJOWIE, Jadwiga i Bolesław KUSIOWIE, Zofia i Władysław KAZIBUTOWIE.
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Z „Kurierem” po mieście

02. 06. – z okazji Dnia Dziecka i Dnia Zastêp-
czego Rodzicielstwa na terenie Gminnego Oœ-
rodka Sportu i Rekreacji w Koszêcinie Publi-
czny Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy z Sos-
nowca zorganizowa³ piknik dla rodzin
adopcyjnych i zastêpczych.
03. 06. – rozpocz¹³ siê VI Ogólnopolski Tydzieñ
Czytania Dzieciom. Inauguracja mia³a miejsce
w Przedszkolu Miejskim nr 57 przy ul. Gospo-
darczej. Wspólnie czytano „Lokomotywê” J.
Tuwima. 
03. 06. – w Sosnowieckim Centrum Kultury –
Zamek Sielecki odby³ siê Jarmark Kulturalny.
Wystawcy oferowali rêkodzie³o artystyczne,
dzieci i m³odzie¿ bra³y udzia³ w konkursach i
zabawach. Mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki cel-
tyckiej, francuskiej i klezmerskiej.
06. 06. – w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego od-
by³y siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce budo-
wy po³¹czenia terminalu w S³awkowie z drog¹
krajow¹ nr 94 oraz z DK 1 w Sosnowcu. W
spotkaniu uczestniczyli mieszkañcy okolicznych
dzielnic (Klimontowa, Osiedla Juliusz, Nowe-
go Zawodzia, Balatonu, Feliksa, Ostrów Gór-
niczych, Borów) oraz firmy zlokalizowane na
tym terenie. 
07. 06. – kilkuset wiernych z Sosnowca wziê-
³o udzia³ w procesji z okazji œwiêta Bo¿ego Cia-
³a. Procesjê prowadzi³ biskub Adam Œmigielski.
10. 06. – pod honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Sosnowca, przy wsparciu finan-
sowym gminy Sosnowiec Fundacja Pomocy Ar-
tystom Polskim „CZARDASZ” zorganizowa³a
w Klubie im. Jana Kiepury koncert pt. „Muzy-
czny spacer po Sosnowcu”. Na program sk³a-
da³y siê arie operetkowe i musicalowe, piosen-
ki ¿ydowskie, muzyka cerkiewna i sakralna oraz
tañce narodowe.
11. 06. – goœciem Filii nr 20 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej przy ul. Pi³sudskiego by³a Wanda
Chotomska, znana i lubiana pisarka literatury
dzieciêcej. Spotkanie odby³o siê w ramach III
Sosnowieckich Dni Literatury.
12. 06. – w Szkole Podstawowej nr 45 odby³
siê apel dotycz¹cy realizacji Programu InterEol
na temat projektów zagospodarowania miejsca
„Trójk¹t Trzech Cesarzy”.
13. 06. – w auli Zespo³u Szkó³ Muzycznych od-
by³ siê ostatni przed wakacjami Wieczór przy
œwiecach pt. „Sk¹d siê wzi¹³ Sosnowiec?”. O lu-
dziach tworz¹cych przemys³ i miasto anegdoty
i ciekawostki z historii opowiada³ Tomasz Ko-
stro. W czêœci artystycznej wyst¹pi³a Bo¿ena
Zwi¹zek.
14. 06. – Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów oraz
Zwi¹zek Miast Polskich zorganizowali w Sos-
nowcu dwudniowe IV Œl¹skie i I Ogólnopol-
skie Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji.. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samo-
rz¹du terytorialnego, spó³dzielni mieszkanio-
wych, TBS-ów, instytucji finansowych, œrodo-
wisk zawodowych (architekci i urbaniœci) oraz
firmy i instytucje zwi¹zane z budownictwem
mieszkaniowym. Forum odbywa³o siê w auli
Wydzia³u Nauk o Ziemi UŒ.
14. 06. – w Klubie Miejskim im. J. Kiepury od-
by³ siê II Integracyjny Przegl¹d Zespo³ów Ar-
tystycznych Sosnowiec 2007. Organizatorem
przegl¹du by³o Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nie „Jesteœmy z Wami”.
15. 06. – w auli Wy¿szej Szko³y Humanitas
wrêczono wyró¿nienia II edycji Konkursu o Za-
g³êbiowsk¹ Nagrodê :Humanitas”. Laureatami
zostali: pochodz¹cy z Bêdzina prof. dr hab.
W³odzimierz Wójcik – za dzia³alnoœæ naukow¹
i popularyzatorsk¹ przybli¿aj¹c¹ tradycje literac-
kie oraz bêdziñski Teatr Dzieci Zag³êbia im. Ja-
na Dormana – za bogat¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹
i promowanie sztuki zag³êbiowskiej poza regio-
nem.  

16. 06. – na Stadionie Ludowym przy ul. Kre-
sowej odby³ siê V Sosnowiecki Rajd Samocho-
dowy. Zawody pod patronatem Prezydenta
Miasta Sosnowca zorganizowa³o Sosnowieckie
Stowarzyszenie Sporu Samochodowego „S4”.
W imprezie wziêli udzia³ zarówno kierowcy
amatorzy, jak i kierowcy rajdowi. G³ówn¹
atrakcj¹ zawodów by³ trzykrotny przejazd tra-
sy licz¹cej 2,5 km.
17. 06. – miasto obchodzi³o 85. Rocznicê Po-
wrotu Górnego Œl¹ska do Polski. Z tej okazji
pod tablic¹ umieszczon¹ na budynku Urzêdu
Miejskiego przy al. Zwyciêstwa oraz pod p³yt¹
przy ul. Sobieskiego z³o¿ono kwiaty.
17. 06. – Sosnowiec po raz czwarty w okresie
szeœciu lat zwyciê¿y³ w rankingu na najtañszy w
Polsce urz¹d wœród miast na prawach powiatu.
Ka¿dy mieszkaniec na utrzymanie administra-
cji samorz¹dowej wydaje 126, 29 z³otych w ci¹-
gu roku. Najdro¿sza w kraju jest D¹browa Gór-
nicza, w której ten koszt to 357, 19 z³otych.
18. 06. – 100. urodziny obchodzi³a sosnowi-
czanka, Pani JADWIGA BALEWICZ. Jubilat-
ce gratulacje z³o¿y³a rodzina, przyjaciele oraz za-
stêpca prezydenta Zbigniew Jaskiernia.
18. 06. – w siedzibie Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin
i Powiatów wrêczono dyplomy laureatom Kon-
kursu „Wygraj Brukselê”. Nagrod¹ dla 40 osób
jest udzia³ w tygodniowej wizycie w Brukseli.
Sosnowiec bêdzie reprezentowa³ Grzegorz
Malec, uczeñ I klasy z VII LO im. K. K. Ba-
czyñskiego.
18. 06. – odby³a siê IX sesja Rady Dzielnicy
„Po³udnie”. G³ównym tematem spotkania by-
³y sprawy rozwoju dzielnicy, stan zaawansowa-
nia inwestycji oraz prowadzone remonty. Op-
rócz mieszkañców w zebraniu udzia³ wziêli
przedstawiciele w³adz miasta, Policja i Stra¿
Miejska.
19. 06. – „Praca w wakacje, czyli jak szukaæ do-
brej i uczciwej pracy” oraz „Samorz¹dnoœæ m³o-
dych ludzi, mo¿liwoœci i drogi wp³ywania m³o-
dzie¿y na ¿ycie miasta” by³y tematami VI sesji
M³odzie¿owe Rady Miasta, która odby³a siê w
sosnowieckim ratuszu.
19. 06. – uczennica III klasy Technikum nr 1 w
Zespole Szkó³ Ekonomicznych, Urszula Sokó³,
zajê³a II miejsce w zag³êbiowskim konkursie
„Firma moich marzeñ”. Jej biznesplan firmy
„Pêdzik” œwiadcz¹cej us³ugi kurierskie na tere-
nie Zag³êbia jury oceni³o bardzo wysoko.
22. 06. – w Art Cafe Muza wyst¹pi³ zespó³ wo-
kalno-instrumentalny „S¹siedzi”. Ich repertuar
to piosenka ¿eglarska i folk. Wykonuj¹ szanty
acapella, tradycyjne i wspó³czesne pieœni mo-
rza, jak równie¿ tradycyjn¹ muzykê Bretanii, Ir-
landii i Szkocji.
24. 06. – z ul. Moœcickiego wystartowa³ bieg
uliczny Polonia. Wziê³o w nim udzia³ prawie
100 osób w wieku od 16 do ponad 70 lat. Do
pokonania by³o 6 kilometrów. Wœród pañ zwy-
ciê¿y³a Patrycja Rynkowska, wœród mê¿czyzn –
Dawid ¯ebrowski. Najszybszym niepe³nospra-
wnym by³ Tomasz Hamerlak. Metê wyznaczo-
no w Szopienicach.
26. 06. – 47 m³odych sportowców z trzech sek-
cji sportowych: siatkówki („P³omieñ”), koszy-
kówki („Jasfbg”) oraz unihokeja (UKS „Zag³ê-
bie”) wyjecha³o na pierwszy turnus obozu spor-
towego do Gilowic. Drugi turnus wyruszy 26
lipca. 
28. 06. – na budynku przy ul. Andersa 87 uro-
czyœcie ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ po-
staæ œwiatowej s³awy sosnowiczanina: artysty
grafika i malarza – Mariana Maliny. Inicjato-
rem przedsiêwziêcia jest Komitet Spo³eczny
osiedla M. Maliny, Miejska Biblioteka Publiczna
im. G. Dani³owskiego oraz instytucje miejskie.
Fundatorami i autorami projektu s¹ mieszkañ-
cy osiedla. Ods³oniêcie tablicy po³¹czono z ot-
warciem wernisa¿u prac artysty oraz ze z³o¿e-
niem kwiatów na Jego grobie. (U)
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HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) 

Twój tegoroczny urlop stoi pod znakiem zapytania. A to za spraw¹
zaleg³oœci. Je¿eli siê sprê¿ysz, to mo¿liwe, ¿e na pocz¹tku wrzeœnia
bêdziesz mia³ parê dni wolnego. Poza miasto raczej nie wyruszysz. 

BYK (20.04. – 20.05.)

Nareszcie laba. Dok¹d wyruszysz w tym roku? Czy masz ju¿ rezer-
wacjê na tanie linie lotnicze? Im póŸniej, tym bêd¹ dro¿sze. Tam
gdzie pojedziesz pogodê masz zapewnion¹. Zadbaj o dobre œrodki
do opalania.

B LIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.)

Uwielbiasz œnieg i sporty zimowe. W zwi¹zku z tym co bêdziesz ro-
bi³ przez wakacyjne miesi¹ce? Mo¿e zamienisz narty œnie¿ne na wo-
dne? Akwenów wodnych nie brakuje. Zbierz fajne towarzystwo i w
drogê.

RAK (22.06. – 22.07.) 

Pocz¹tek wakacji bêdzie raczej pracowity. Ale za to jaki wspania³y
urlop przed Tob¹. Pogoda zaklepana, pieni¹¿ki od³o¿one. Jeszcze tyl-
ko niezbêdne, drobne zakupy i powoli mo¿esz siê pakowaæ. 

LEW (23.07. – 22.08.)

Przed Tob¹ wyj¹tkowo d³ugie wakacje. Zaleg³e urlopy pozwol¹ Ci na
wspania³y wypoczynek. Znajdziesz nawet czas na od dawna odk³a-
dany remont mieszkania. Rodzinie sprawisz tym nie lada niespo-
dziankê.

PANNA (23.08. – 22.09.)

Z tegorocznych wakacji chyba nic nie wyjdzie. Raczej krucho bê-
dzie z finansami. Chyba ¿e Twój szef pomyœli o dodatkowych fun-
duszach. Na niewiele to co prawda starczy, lecz zawsze na coœ
bêdzie.

WAGA (23.09. – 22.10.)

Ca³y rok czekania, a tylko dwa tygodnie urlopu. To niesprawiedliwe.
Ten mi³y okres wykorzystaj najlepiej jak tylko potrafisz. OdwiedŸ
od dawna nie widzian¹ dalsz¹ rodzinê. Wczasy pod grusz¹ mog¹ byæ
te¿ udane.

SKORPION (23.10. – 21.11.)

Masz dylemat: wczasy pod ¿aglami, autokarem po Europie czy ro-
dzina na wsi? Wszystko kusi. Wypoczynek czynny, coœ dla ducha czy
b³ogie lenistwo? Wszystko kusi, lecz wybór nale¿y do Ciebie.  

STRZELEC (22.11. – 20.12.)

Je¿eli urlop – to tylko nad jeziorami. £ódka, kajak, rower wodny,
wêdka. Wieczorami tawerna i szanty. Takiego wypoczynku bêd¹ Ci
zazdroœciæ. Jedynym mankamentem bêd¹ komary. 

KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.)

Byle do urlopu. To ju¿ lada dzieñ, wiêc uzbrój siê w cierpliwoœæ. Po
wypoczynku wszyscy w pracy spojrzycie na ró¿ne problemy bardziej
obiektywnie. Relaks to wspania³a sprawa. 

WODNIK (21.01. – 20.02.)

Przed Tob¹ wakacje inne ni¿ dotychczas. W domowym zaciszu: al-
bo na ³onie rodziny, albo z ukochan¹ osob¹. Dobry film, dobra ksi¹¿-
ka i mi³oœæ, mi³oœæ, mi³oœæ. Taki bezruch najlepiej ozdabiaæ d³ugimi
spacerami.

RYBY (21.02. – 20.03.)

Nie ma to jak urlop nad morzem! Pla¿a, fale, wiatr. Ostro¿nie tyl-
ko ze sma¿onymi rybami. Je¿eli jesteœ samotny, to szykuje siê waka-
cyjna, interesuj¹ca znajomoœæ, która mo¿e przerodziæ siê w coœ po-
wa¿niejszego. (VENA)

Tyle siê uczê i nawet jak odpowiadam na
pi¹tkê, dostajê czwórkê. A jak na czwór-

kê, wstawiaj¹ trójê. O miernych nie wspomnê.
Mariola mówi, ¿e to dlatego, ¿e nie mam ojca
biznesmena czy mamy mened¿erki”. To tylko
jedno ze smutnych spostrze¿eñ zapisanych
przez nastoletni¹ Olê – bardzo jeszcze naiwn¹
dziewczynkê, która usi³uje zrozumieæ otacza-
j¹cy j¹ œwiat. 

Jej ojciec, hydraulik, jest „uczciwym
cz³owiekiem, ma tylko niepotrzebn¹ smy-
ka³kê do alkoholu”. Mama, fryzjerka po
zawodówce, „dla rodziny zrezygnowa³a z
kariery”. A rodzina jest du¿a: Ola ma je-
szcze dwóch braci i ma³¹ siostrzyczkê. I na
tym siê nie skoñczy, bo mama znów spo-
dziewa siê dziecka. Powodem jest... brak

pieniêdzy na komuniê m³odszego brata.
Nie ma jej za co urz¹dziæ, a tata us³ysza³ w
telewizji, ¿e bêd¹ dawali becikowe, wiêc
po¿yczy siê, a potem, gdy pañstwo wyp³a-
ci, odda... 

Dawid Kornaga

Ur. w 1975 roku w Lubaczowie. Od wielu lat
mieszka w Warszawie. Absolwent Wydzia³u
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. De-
biutowa³ w 2003 roku wielow¹tkow¹ powie-
œci¹ „Poszukiwacze opowieœci”. Rok póŸniej
ukaza³a siê kontrowersyjna „Gangrena”. Pisze
te¿ opowiadania (m.in. „Pieprz i sól w antolo-
gii”, „Pikanterie” czy „Bitwy piwne w piœmie
Opowieœci).

Litery z pól dodatkowo ponu-
merowanych w prawym dol-

nym rogu dadz¹ rozwi¹zanie,
które prosimy przes³aæ wraz z
wyciêtym numerem krzy¿ówki,
pod adresem redakcji do 24
sierpnia. Wœród autorów popra-
wnych rozwi¹zañ rozlosowane
zostan¹ nagrody, które prosimy
odbieraæ osobiœcie w Redakcji.

Poziomo: 
1 – wakacyjny miesi¹c, 5 – in-
diañski sza³as, 8 – komitywa, 9 –
jase³ka, 10 – na koñcu wêdki, 11
– krew zwierzêcia, 12 – wynalaz³
¿arówkê, 14 – wyciêcie pod szy-
j¹ w sukni, 16 – doskona³y wzo-
rzec, 17 – nazwisko polskich ma-
larzy – Wojciecha i Juliusza, 19 –
mówca, 21 – francuska czapka
wojskowa, 22 – arabska lub do
¿ucia, 25 – kunszt, 28 – autor
„Piêknych dwudziestoletnich”,
29 – uczta pierwszych chrzeœci-

jan, 30 – zak³ad drzewny, 32 –
kwiatowa grz¹dka, 34 – tam mie-
œci siê dowództwo armii, 35 –
wyœcigi jachtów, 36 – imiê mês-
kie, 37 – na nim ¿agiel, 38 – zo-
bojêtnienie, 39 – budowla ogro-
dowa.

Pionowo: 
1 – niezbêdne do zrobienia ma-
kija¿u, 2 – zastój, 3 – w nim wo-
da na herbatê, 4 – w ³ó¿ku, 5 –
element starego œciennego zega-
ra, 6 – gatunek nietoperza, 7 –
wielosk³adnikowe lekarstwo, 13
– funkcja w policji, 15 – ufnie
myœli o przysz³oœci, 18 – plakat,
20 – mebel na ksi¹¿ki, 23 – zara-
zek, 24 – nauka o roœlinach, 26
– sentencja, 27 – dzie³o sztuki
celowo naœladuj¹ce czyjœ styl, 28
– czarna, czerwona, zielona,
owocowa..., 31 – wznoszony ja-
kimœ alkoholem, 33 – s³odki
ziemniak. 
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Nagrody otrzymują: 1. Michał Korfel, 2. Zofia Paluch. 3. Halina Lipska 
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Krzy¿ówka nr 7

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.

1.  Pytanie:  Proszê podaæ imiona i nazwiska pary g³ównych bohaterów - dwójki m³odych biologów
wystêpuj¹cych w ksi¹¿ce „Spisek Darwina” autorstwa Johna Darntona

Pierwsze 4 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22 pokój nr 9)  z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 7  i prawid³owo odpowiedz¹ na zadane pytanie otrzymaj¹ nagrodê ksi¹¿kow¹.

2.  Ksiêgarnia „ŒWIAT KSI¥¯KI” proponuje naszym Czytelnikom konkurs wakacyjny. Pierwsze 5 osób, które
przyjd¹ do ksiêgarni „ŒWIAT KSI¥¯KI” (Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20) i prawid³owo odpowiedz¹ na
konkursowe pytanie, otrzymaj¹ nagrody  niespodzianki. A pytanie brzmi:

Wymieñ trzy tytu³y ksi¹¿ek, które ukaza³y siê w serii NOWA PROZA POLSKA.

KONKURSY ŚWIATA KSIĄŻKI

Nie wystarczy po³¹czyæ ze sob¹ kropki –
jak w dzieciêcej ³amig³ówce – przede

wszystkim trzeba te kropki zobaczyæ”. Dar-
win „zobaczy³”, ¿e w walce gatunków o prze-
trwanie zwyciê¿aj¹ najlepiej przystosowane.
John Darnton przypomina, ¿e tak naprawdê
œwietnym na to dowodem jest... ¿ycie nas
wszystkich, w tym – historia samego uczone-
go, który po latach postanowi³ sfa³szowaæ
swoje pamiêtniki. Podczas s³ynnego rejsu do-
oko³a œwiata mia³ bowiem rywala do przysz³ej
s³awy odkrywcy teorii ewolucji.

Powsta³a znakomita ksi¹¿ka zarówno dla
mi³oœników œwietnie skonstruowanej intrygi
sensacyjnej, jak wielbicieli dalekomorskich
przygód, historii obyczajów i tajemnic nauki.
S³owem dla wszystkich tych, którzy lubi¹ ³¹-
czyæ zabawê z poszerzaniem horyzontów. 

Warto tez zwróciæ uwagê na znakomity
przek³ad S³awomira Studniarza.

John Darnton

Pracowa³ jako korespondent zagraniczny ga-
zety „The New York Times”. Przebywa³ w
Nigerii, potem w Kenii. Za reporta¿e z Afry-
ki otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê imienia
George'a Polka. W 1979 roku zosta³ szefem
biura NYT w Warszawie. Za artyku³y o „So-
lidarnoœci” i stanie wojennym otrzyma³ Na-
grodê Pulitzera.

John Darnton

Spisek Darwina
T³um. S³awomir Studniarz
Œwiat Ksi¹¿ki, 2007 
W ksiêgarniach od 29 czerwca, cena 29,90 z³

Dawid Kornaga

Rzêsy na opak
Œwiat Ksi¹¿ki, 2007 
W ksiêgarniach od: 6 lipca 
Cena: 22,00 z³

Z historii Sosnowca…
Nak³adem sosnowieckiego wydawnictwa

„Progres” zosta³a wydana ksi¹¿ka Agnieszki
Miki „Dzieje rodu Dietlów z Sosnowca”. Praca
odkrywa przed czytelnikiem nowe, nieznane
fakty z historii miasta i jego mieszkañców w la-
tach 1878-1945. Jest to pierwsza monografia
znanej i szanowanej rodziny przemys³owców
Dietlów, której protoplasta – Henryk Dietel –
przyby³ do Sosnowca z Saksonii. Rodzina Diet-
lów odegra³a znacz¹c¹ rolê w powstaniu miasta

Sosnowca, jego rozwoju gospodarczym i spo³e-
czno – kulturalnym. 

Ksi¹¿ka jest efektem kilkuletnich badañ dzie-
jów przemys³owca. Autorce uda³o siê dotrzeæ do
wielu interesuj¹cych materia³ów archiwalnych
w kraju i za granic¹, w tym wspomnieñ Henry-
ka Dietla juniora (1881-1953) oraz licznych fo-
tografii dokumentuj¹cych ¿ycie i dzia³alnoœæ ro-
du. Ciekawych informacji dostarczy³y równie¿
wywiady z mieszkañcami Sosnowca i Klucz. (U)



16   lipiec 2007 nr 7    

P
oznaj¹ inn¹ kulturê,
zwiedz¹ kraj, naucz¹
siê obcego jêzyka, od-
œwie¿¹ stare i nawi¹¿¹

nowe znajomoœci. W sierpniu
przynajmniej trzydzieœci dzieci
z Sosnowca wyjedzie na waka-
cje do Francji. Tam spêdz¹
czternaœcie dni. Wyjazd i pobyt
maluchów za granic¹ jest mo¿-
liwy dziêki wspó³pracy francus-
kiego Stowarzyszenia Secours
Populaire Francais (patrz ram-
ka) z Urzêdem Miejskim w
Sosnowcu.

Kolejny raz dzieci z sosno-
wieckich placówek opiekuñczo-
wychowawczych i ubo¿szych ro-
dzin spêdz¹ wakacje na pó³nocy
Francji. Trzy lata temu zorganizo-
wano wyjazd po raz pierwszy.
Wtedy pobyt za granic¹ trwa³
krócej, bo 10 dni. W tym roku
maluchy wyrusz¹ w podró¿ 9
sierpnia, a wróc¹ 25. Przez dwa
tygodnie bêd¹ goszczone przez
francuskie rodziny z regionu
Nord Pas de Calais i razem z ni-
mi bêd¹ zwiedzaæ kraj. 

Pod dobrą opieką

To do stowarzyszenia SPF zg³a-
szaj¹ siê osoby, które chc¹ przy-
j¹æ dzieci  z Sosnowca w okresie
wakacyjnym. Dotychczas chêtne
s¹ 32 rodziny, jednak stowarzy-

szenie liczy, ¿e pojawi¹ siê kolej-
ne zg³oszenia. 

– Zaproszono 34 dzieci w
wieku od 8 do 10 lat – mówi
Ewa Ho³yñska z Wydzia³u Roz-
woju i Wspó³pracy z Zagranic¹
Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu.

Zgodnie z umow¹ zawart¹
miêdzy UM a Stowarzyszeniem
SPF, organizacja jest zobowi¹za-
na sprawdziæ, czy dzieci bêd¹
mia³y zapewnion¹ odpowiedni¹
opiekê i warunki. 

– Przedstawiciele stowarzy-
szenia osobiœcie odwiedzaj¹ ka¿-
d¹ rodzinê, przeprowadzaj¹c
szczegó³ow¹ rozmowê i wype³-
niaj¹c ankietê, której wyniki de-
cyduj¹ o zakwalifikowaniu rodzi-
ny do przyjêcia dziecka na wypo-
czynek letni – mówi Ewa
Ho³yñska. 

To w³aœnie rodziny nie tylko
dbaj¹ o bezpieczeñstwo koloni-
stów, ale te¿ bêd¹ organizowaæ
im wolny czas w swoim kraju. O
atrakcje zadbaj¹ równie¿ organi-
zatorzy. 

– 22 sierpnia dzieci bêd¹ mia-
³y okazjê uczestniczyæ w impre-
zie integracyjnej „Journée des
Oubliés de Vacances”, która od-
bêdzie siê w Anglii. Udzia³ w

tym wydarzeniu bêdzie jednak
uzale¿niony od planów i mo¿li-
woœci rodziny, u której dane
dziecko bêdzie przebywaæ – in-
formuje pani Ewa. 

Bezpłatne kolonie 

– Rodzice b¹dŸ opiekunowie nie
partycypuj¹ w kosztach wyjazdu.
Miasto finansuje przejazd, ubez-
pieczenie oraz zapewnia pro-
wiant na podró¿ do Francji. Na-
tomiast wszelkie op³aty zwi¹za-
ne z pobytem dzieci za granic¹
bêd¹ pokryte przez stowarzysze-
nie SPF i wspó³pracuj¹ce z nim
rodziny – wyjaœnia Ewa Ho³yñ-
ska.

Zgodnie z zasadami przyjêty-
mi przez francuskiego organiza-
tora, pierwszeñstwo wyjazdu
maj¹ te maluchy w wieku 8-10
lat, które po raz kolejny zosta³y
zaproszone przez przyjació³ z
Francji. 

Pobyt dzieci poza krajem bê-
d¹ koordynowa³y dwie opiekun-
ki – t³umaczki. Dzieci i ich fran-
cuscy opiekunowie pozostan¹ z
nimi w sta³ym kontakcie telefo-
nicznym.  

MAGDALENA PUDO

Francuskie rodziny zaprosiły do siebie dzieci z Sosnowca

Wakacje we Francji
Kurier MiejskiR E K L A M A

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

Stowarzyszenie niosące
pomoc

Stowarzyszenie Secours
Populaire Francais to or-
ganizacja pozarządowa,
która wspiera materialnie
obywateli Francji i imi-
grantów, niesie pomoc
humanitarną krajom do-
tkniętym kataklizmami
oraz organizuje wypoczy-
nek letni dzieciom z róż-
nych krajów, w tym także z
Polski.


	17-1
	17-2
	17-3
	17-4
	17-5
	17-6
	17-7
	17-8
	17-9
	17-10
	17-11
	17-12
	17-13
	17-14
	17-16

