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Bulwersująca decyzja

4

wrzeœnia dyrektor Urszula Urbanowicz zdecydowa³a o wstrzymaniu przyjêæ na oddzia³y ginekologiczny
i po³o¿niczy w dawnym Szpitalu Miejskim nr 2 przy ul. 3 Maja. Ta najbardziej znana porodówka w mieœcie ma
zostaæ zamkniêta. Swoj¹ decyzjê dyrektorka t³umaczy dramatycznym brakiem pieniêdzy.
Placówka przy 3 Maja ma tytu³
„Szpitala przyjaznego dziecku”. Poza
oddzia³em po³o¿niczym jest tu jeszcze oddzia³ noworodkowy i ginekologia, które równie¿ maj¹ przestaæ
dzia³aæ. – Po tylu latach to przecie¿

absurd – powiedzia³ oburzony dr
Maciej Ornowski, ordynator wszystkich trzech oddzia³ów. Podobnego
zdania s¹ pacjentki, które z dnia na
dzieñ zosta³y pozbawione opieki lekarskiej. Oficjalna wersja mówi, i¿
decyzja taka zosta³a podjêta z powodu braku w szpitalu agregatu pr¹dotwórczego. Takie urz¹dzenie kosztuje
ok. 250 tys. z³ i na taki wydatek, wed³ug Urbanowicz, szpitala nie staæ.
Spraw¹ zainteresowa³ siê ju¿
wicewojewoda œl¹ski, Narodowy
Fundusz Zdrowia oraz minister
zdrowia. (U)

Sosnowieckie szpitale od nowego roku zostaną połączone

Zmiana za zmian¹

N

ie ma co zwlekaæ, z ka¿dym
dniem chêtnych po nowy dowód jest coraz wiêcej a czasu coraz
mniej! Wszystkie osoby, które posiadaj¹ dowód osobisty wydany przed
1 stycznia 2001 r. maj¹ obowi¹zek
wymieniæ go do 31 grudnia 2007 r.
- ¯eby oszczêdziæ mieszkañcom
d³ugich kolejek i czasu, wprowadziliœmy system wydawania „numerków”. To interesanci ustalaj¹ termin,
który najbardziej im odpowiada –
mówi Jaros³aw Widel, kierownik referatu dowodów osobistych Urzêdu
Miejskiego w Sosnowcu.
Osoby, które chc¹ z³o¿yæ wniosek o dowód, mog¹ zadzwoniæ pod
numer (032) 296-05-28 lub (032)
296-05-29 albo zg³osiæ siê do pokoju 107 w budynku UM przy Al.
Zwyciêstwa, by ustaliæ dzieñ i godzinê z³o¿enia wniosku.
- To rozwi¹zanie naprawdê siê
sprawdza. Codziennie przyjmujemy po 260 osób – mówi Jaros³aw
Widel. Nadal jednak 55 tys. sosnowiczan nie wymieni³o starych dowodów osobistych. Dlatego od 27
reklama

sierpnia Wydzia³ Ewidencji Mieszkañców, który zajmuje siê wymian¹ dowodów, dy¿uruje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od.
7.30 do 20.00. Dodatkowo wnioski
o dowód osobisty mo¿na pobieraæ
w Urzêdzie Skarbowym, Powiatowym Urzêdzie Pracy, Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, Zak³adzie Lecznictwa Ambulatoryjnego
przy ul. Wawel, Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej przy ul. K. K. Baczyñskiego i wiêkszych spó³dzielniach
mieszkaniowych (SSM Rudna, SM
Œrodula, SM Hutnik, SM Zagórze,
SM Sielec), MZZL, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: dwa zdjêcia, dowód
wp³aty – 30 z³ (op³ata w UM, pok.
106) i stary dowód osobisty do
wgl¹du. Nie czekajmy z wymian¹
dowodu do koñca roku! (mp)

Magdalena Pudo

Nie zapomnij o dowodzie!

W sosnowieckiej służbie zdrowia wiele się dzieje. 1 sierpnia
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im.
św. Barbary w Sosnowcu Urszula Urbanowicz przeniosła
oddziały z byłej „dwójki” na
Plac Medyków. Na sesji RM 30
sierpnia radni zadecydowali:
łączymy dwa miejskie szpitale:
„jedynkę” i „trójkę”. Decyzje nie
były przypadkowe.
reklama

reklama

W by³ym Szpitalu nr 2 im. Zahorskiego
znajduje siê ju¿ tylko oddzia³ ginekologicznopo³o¿niczy i noworodków. Pozosta³e - w
pierwszych dniach sierpnia - zosta³y przeniesione do g³ównego gmachu WSS nr 5. Urszula Urbanowicz, dyrektor placówki twierdzi, ¿e decyzjê podjê³a ze wzglêdu na krytyczn¹ sytuacjê finansow¹ szpitala. - 31 lipca
zagro¿ono nam odciêciem energii elektrycznej i wstrzymaniem dostawy tlenu medycznego oraz leków. Na nasze konto, na którym by³o tylko 25 tys. z³, wszed³ komornik.
Nie mog³am czekaæ z za³o¿onymi rêkami,
tym bardziej, ¿e szpital nie staæ na uregulowanie d³ugów. Narazi³abym ¿ycie i zdrowie
pacjentów – t³umaczy dyrektor Urbanowicz. – Rezygnuj¹c z utrzymania gmachu
przy ul. 3 Maja mo¿emy zaoszczêdziæ roreklama

cznie nawet 7 mln z³. Odpadn¹ op³aty za
przewo¿enie posi³ków i poœcieli. Musimy
ograniczaæ koszty – dodaje Urbanowicz. By³y „górniczy” ma 46 mln zobowi¹zañ wymagalnych, czyli takich, które nie zosta³y uregulowane w terminie. - Dyrektor Swoboda
przez dwa lata ok³amywa³ swoich pracowników mówi¹c, ¿e szpital by³ w dobrej kondycji finansowej. Nie by³ i nadal nie jest. Gdyby by³ czas, mo¿e oddzia³y z „dwójki” przenosilibyœmy etapowo – mówi Urszula
Urbanowicz. Nie wszyscy jednak podzielaj¹
zdanie dyrekcji. Do prokuratury wp³ynê³o
zawiadomienie pracowników, którzy twierdz¹, ¿e dyrektorka narazi³a zdrowie i ¿ycie
chorych przenosz¹c ich tak nagle.
CZYTAJ STR. 2
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Kiepura w Czechach

N

a pocz¹tku sierpnia br. w
Muzeum w O³omuñcu zosta³a otwarta wystawa „Jan Kiepura i Marta Eggerth”. Przygotowa³o
j¹ sosnowieckie Muzeum z okazji
105. rocznicy urodzin tego wielkiego tenora. Ekspozycja sk³ada siê
z 28 plansz ukazuj¹cych sylwetkê
oraz karierê artystyczn¹ tego œwia-

towej s³awy œpiewaka oraz jego ¿ony Marty. Wystawa udostêpniana
bêdzie do po³owy wrzeœnia, nastêpnie zostanie przewieziona do
Muzeum Nikifora w Krynicy
(wrzesieñ - paŸdziernik), a póŸniej
do Koszyc na S³owacji (listopadgrudzieñ) oraz do Miszkolca na
Wêgrzech (styczeñ-luty). (U)

Sztuka mówienia NIE!
N

aucz¹ siê, jak byæ asertywn¹.
Jak wyznaczaæ granice i wyraziæ sprzeciw, gdy znajd¹ siê w sytuacji, która im nie odpowiada. Ponad
60 kobiet od 1 wrzeœnia uczestniczy w warsztatach „Oczy szeroko
otwarte”, przygotowanych przez
Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
w Sosnowcu.
– W ka¿dy weekend a¿ do 7
paŸdziernika kobiety zg³êbiaæ bêd¹
tajniki skutecznej komunikacji,
asertywnoœci i samoobrony. Uczestniczki wraz ze swoimi partnerami
naucz¹ siê porozumiewaæ w zwi¹zku i rozwi¹zywaæ konflikty – wyjaœnia ¯aneta Rachwaniec ze Stowarzyszenia Aktywne Kobiety.
Zajêcia w ramach projektu
„Oczy szeroko otwarte” – przeciw-

dzia³anie przemocy wobec kobiet i
dziewcz¹t prowadz¹ certyfikowane
trenerki oraz doœwiadczone terapeutki: Maria Mierzyñska, Alicja
Szteliga oraz Teresa Adamczyk i
Irena D¹browska-Piêda. To w³aœnie one naucz¹ kobiety jak odmawiaæ szanuj¹c granice swoje i innych ludzi.
– Zajêcia maj¹ wzmocniæ ich
poczucie bezpieczeñstwa. To pomo¿e im w przysz³oœci broniæ siê
przed wszelkimi formami przemocy – fizycznej i psychicznej – mówi
Monika Sobañska ze Stowarzyszenia. Projekt jest finansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Departament ds. Kobiet,
Rodziny i Przeciwdzia³ania Dyskryminacji. mp

Zmiana za zmian¹
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

O

bawy, które chorzy
mieli w dniu „przeprowadzki”, minê³y.
Teraz s¹ zadowoleni, bo badania maj¹
na miejscu, a i warunki lokalowe s¹
lepsze. Lekarze tak¿e wykazali zrozumienie. Wynegocjowali wyrównanie ró¿nic w wynagrodzeniu ludzi pracuj¹cych na tych samych stanowiskach i z tym samym stopniem
specjalizacji, ale na innych oddzia³ach i zakoñczyli strajk. Problem oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego,
który teraz samotnie pracuje w
„dwójce”, najprawdopodobniej te¿
zostanie rozwi¹zany. – Nie podobaj¹ nam siê dzia³ania dyrekcji, tym
bardziej, ¿e s¹ one niezgodne z programem restrukturyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 5. D¹¿ymy do przejêcia budynku po by³ym Szpitalu nr 2 – t³umaczy prezydent Sosnowca Kazimierz
Górski. Tymczasem radni na ostatniej sesji podjêli decyzjê o po³¹czeniu dwóch sosnowieckich szpitali:
Szpitala Miejskiego nr 1 i Szpitala
„Zagórze”. Zapowiedzi¹ nadchodz¹cej reorganizacji by³a wczeœniejsza zmiana na stanowisku dyrektora. Od 2 lipca placówkami kieruje
Marek Stêpniak, dotychczasowy
szef „trójki”. Zgodnie z za³o¿eniami
jeden szpital bêdzie mia³ charakter
zabiegowy, drugi stanie siê szpitalem o charakterze zachowawczym.
- Mimo wielu niewiadomych, przy-

Policyjne nominacje

Wypadek
na torach

U

W

roczysty charakter mia³a akademia z okazji œwiêta Policji,
która 20 lipca odby³a siê w sosnowieckim komisariacie. W trakcie
uroczystoœci 110 policjantom wrêczono nominacje na wy¿sze stopnie policyjne.
W uroczystych obchodach
wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz
miasta z prezydentem Kazimierzem Górskim na czele. Nie zabrak³o tak¿e Komendanta Stra¿y
Miejskiej Zbigniewa Krupy oraz
Komendanta Stra¿y Po¿arnej W³adys³awa Wyrzykowskiego. Jednak
najwa¿niejsi byli tego dnia oczywiœcie policjanci, ze swoim komendantem – Markiem Walczyñskim.
– Jest mi niezwykle mi³o, ¿e w
tym szczególnym dla nas dniu mo-

gê Wam wrêczyæ nominacje na
wy¿sze stopnie. Mam nadziejê, ¿e
wasze kariery bêd¹ siê w dalszym
ci¹gu rozwijaæ, a s³u¿ba przyniesie
wam i policji chwa³ê – mówi³ podczas uroczystoœci komendant Walczyñski.
Szef sosnowieckich policjantów podkreœla³, ¿e cieszy go, i¿ w
czasach, w których o policji wypowiada siê wiele niepochlebnych
s³ów, do tej ciê¿kiej pracy nadal
garnie siê spora grupa m³odych
osób. – Potrzeba nam nowych ludzi, potrzeba nam ci¹g³ego wzmocnienia kadr, bo praca w policji wymaga nowych wyzwañ. Mam nadziejê, ¿e to co robicie dla dobra
mieszkañców zostanie przez nich
docenione – doda³ Walczyñski. KP
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pi¹tek, 24 sierpnia br.,
tu¿ przed godzin¹
19.00 jad¹cy w kierunku
centrum Sosnowca wagon
tramwaju linii „27” przy ul.
Andersa wypad³ z torów i
zderzy³ siê czo³owo z nadje¿d¿aj¹cym z naprzeciwka
tramwajem nr „26”. Trzynastu pasa¿erów przewieziono
do szpitala. Dwie osoby s¹ w
stanie ciê¿kim, w tym 10letnia dziewczynka. Wszystkie poszkodowane osoby
odwiedzi³ w szpitalu prezydent miasta Kazimierz Górski, deklaruj¹c pomoc miasta.
Prokuratura bada w tej
chwili wszystkie okolicznoœci
wypadku. Tymczasem komisja badaj¹ca przyczyny zderzenia ustali³a, i¿ wagon, który siê wykolei³, w maju przeszed³ przegl¹d techniczny i
zosta³ dopuszczony do ruchu. Z kolei obaj motorniczy
byli trzeŸwi. Tramwaj linii
„27” prowadzi³ motorniczy z
10-letnim sta¿em. (U)

chylam siê do decyzji wiêkszoœci radnych. Zamys³ prowadzi do stworzenia silnego i du¿ego organizmu,
który bêdzie dostosowany do poziomu szpitali europejskich. Oczywiœcie liczymy siê z wydatkami, które
bêdzie trzeba ponieœæ remontuj¹c,
przenosz¹c i doposa¿aj¹c istniej¹ce
oddzia³y – mówi zastêpca prezydenta Zbigniew Jaskiernia. W
struktury po³¹czonego szpitala najprawdopodobniej zostanie w³¹czony oddzia³ ginekologiczno – po³o¿niczy, który jest teraz przy ul. 3 Maja. Nie bêdzie wiêc w Sosnowcu
trzech oddzia³ów – w „jedynce”,
„dwójce” i „trójce”, ale jeden bardzo dobry, pe³noprofilowy w Miejskim Szpitalu. - W ten sposób unikniemy dublowania zakupów sprzêtowych – wyjaœnia prezydent
Jaskiernia. - Reorganizacja ma znacz¹co poprawiæ warunki leczenia
mieszkañców Sosnowca – dodaje dr
Maciej Ornowski, ordynator w
„dwójce”, przewodnicz¹cy Komisji
Zdrowia, Rodziny i Opieki Spo³ecznej RM. Jeœli ginekologia zostanie
przeniesiona, gmach po by³ym Szpitalu im. J. Zahorskiego bêdzie pusty. – Wystosowaliœmy ju¿ pismo do
marsza³ka województwa o przejêcie
budynku. Jeœli decyzja zostanie rozpatrzona pozytywnie, umieœcimy w
nim Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej lub nowy Wydzia³ Polityki
Spo³ecznej – koñczy prezydent Jaskiernia.

DR MACIEJ ORNOWSKI,
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI ZDROWIA,
RODZINY I OPIEKI SPOŁECZNEJ RM SOSNOWCA

Oddział ginekologiczno-położniczy, który pozostał
w „dwójce” to najlepszy i najchętniej wybierany
przez Sosnowiczanki oddział w Zagłębiu. Posiada tytuł „Szpitala przyjaznego dziecku” nadawany przez WHO i
UNICEF. W jego podwojach rodzi się ponad 50 proc. mieszkańców naszego miasta. W każdym szpitalu pełnoprofilowym powinien znajdować się oddział ginekologiczno –
położniczy. Jeśli go w nim nie ma –jest szpitalem kalekim.

URSZULA URBANOWICZ,
DYREKTOR WSS NR 5

Nie mam możliwości, miejsca i warunków zarówno budowlanych, jak i sanitarnych, by przenieść
ginekologię z „dwójki” na Plac Medyków. By to zrobić, należałoby zainwestować 18 mln zł. To pieniądze, których
szpital nie ma.

Pożyczka
Miejski Szpital nr 1 i Szpital „Zagórze” otrzymały od gminy Sosnowiec, ze względu na trudną sytuację finansową i
nadal trwający strajk, nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 3 mln zł.

MAGDALENA PUDO

Rok szkolny zainaugurowany

Piotr Zięba

ARC Muzeum

Sosnowieckie szpitale od nowego roku zostaną połączone

W

e wszystkich polskich
szko³ach rozpoczêcie nowego roku szkolnego odby³o siê
trzeciego wrzeœnia. Nie inaczej
by³o w Sosnowcu, gdzie uroczystoœæ przygotowano w Zespole
Szkó³ Specjalnych nr 4.
Uczniowie, rodzice, ale tak¿e zaproszeni goœcie w ten wyj¹tkowy dzieñ pojawili siê w nowym miejscu. Po dziesiêciomiesiêcznym remoncie oddano do
u¿ytku placówkê przy ulicy
Franciszkañskiej.

Dawny budynek przy Grota
Roweckiego, w którym dot¹d
mieœci³ siê ZSS nr 4 mia³ zbyt
ma³¹ powierzchniê, by mo¿na
by³o w nim w odpowiednich
warunkach rozwijaæ pasje i
umiejêtnoœci uczniów. Na potrzeby szko³y zaadaptowano budynek, w którym kiedyœ mieœci³a siê Politechnika Œl¹ska. Teraz
bez przeszkód bêdzie mo¿na
wykorzystaæ terapie stosowane
w pracy z m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹.

Na uroczyste otwarcie, oprócz dzieci i rodziców, zaproszono przedstawicieli w³adz
miasta z prezydentem Kazimierzem Górskim na czele, arcybiskupa Adama Œmigielskiego, przedstawiciela Œl¹skiego
Kuratora Oœwiaty oraz wielu
innych.
Iwona Durek – Sypek, dyrektor placówki podsumowa³a
dotychczasow¹ historiê szko³y,
która w tym roku obchodzi
swoje æwieræwiecze. PZ

Kurier Miejski
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Patrz¹c w przysz³oœæ
Rozmowa z KAZIMIERZEM GÓRSKIM, prezydentem Sosnowca
KM: Panie prezydencie, min¹³
niemal rok od rozpoczêcia nowej
kadencji. Jakie wyzwania stoj¹
przed miastem? Na co w³adze
Sosnowca k³ad¹ nacisk w obecnej kadencji?
Kazimierz Górski: Rzeczywiœcie
za nami trzy kwarta³y obecnej kadencji. Wyznacznikiem tego co
robimy teraz, ale tak¿e przysz³oœci
miasta s¹ zapisy Programu Rozwoju Miasta do roku 2015 oraz Strategii Sosnowca a¿ do roku 2020.
Program zosta³ uchwalony przez
Radê Miejsk¹ przy kilku niewiadomych. Przede wszystkim wci¹¿
nie wiemy, co z EURO 2012. Czy
w naszym regionie, a tak¿e w Sosnowcu bêdziemy korzystaæ ze
wspó³organizacji mistrzostw. Rozterki w³adzy samorz¹dowej polegaj¹ tak¿e na tym, ¿e nie wiemy
jak bêdzie wygl¹daæ dofinansowywanie naszych projektów ze œrodków unijnych. Dylematy, przed
jakimi stoi Sosnowiec, maj¹ tak¿e
inne du¿e miasta. Czy czekaæ, a¿
dotacje zostan¹ przyznane i nie inwestowaæ na szerok¹ skalê w³asnych œrodków, odk³adaj¹c je na
przysz³e planowane inwestycje?
Czy te¿ anga¿owaæ w³asne œrodki,
nie wiedz¹c czy du¿e inwestycje
zostan¹ w ogóle dofinansowane?
Mimo tych problemów powsta³
program rozwoju miasta i dobrze,
¿e nie brakuje nam determinacji
w dzia³aniu na rzecz dalszego rozwoju Sosnowca.
KM: Niektóre z miast otrzyma³y
pieni¹dze, a przynajmniej obietnice na wspó³finansowanie du¿ych projektów. Co z Sosnowcem?
KG: Tak, dotyczy to projektów
takich jak hala „Podium” w Gliwi-

cach, nasz projekt Gospodarcza
Brama Œl¹ska, rozwój lotniska w
Pyrzowicach oraz Muzeum Œl¹skie. Te projekty nie by³y zg³aszane
do konkursu, ale wybrane bezkonkursowo. Ma to swoje zalety, ale i
wady. Miasta, które pierwotnie liczy³y na dofinansowanie rzêdu 85
procent, rozpoczê³y przygotowanie inwestycji, nie wiedz¹c ile procent bêdzie wynosiæ dofinansowanie danego projektu.
KM: Sosnowiec to jednak nie
tylko projekty unijne?
KG: Od lat staramy siê przyci¹gaæ inwestorów. Wizja rozwoju
miasta polega m.in. na zaoferowaniu takich warunków inwestycji,
by mieszkañcy Sosnowca mogli z
tego korzystaæ. Swego czasu, po
likwidacji wielu zak³adów przemys³owych Sosnowiec stan¹³
przed op³akanymi skutkami takich decyzji. Malej¹ce teraz bezrobocie to w du¿ej mierze efekt
przyci¹gania inwestorów do Sosnowca. Niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ jednak sami mieszkañcy,
którzy mimo ciê¿kich czasów potrafi¹ siê znakomicie odnajdywaæ
w dzisiejszych realiach.
KM: Czy jednak nie mamy w
Sosnowcu zbyt ma³o inwestycji?
KG: Nie zgadzam siê z tak¹ opini¹. Nie wiemy, jak zakoñcz¹ siê
negocjacje w sprawie EURO
2012. Dlatego w kwestii œrodków
unijnych musimy zadbaæ o w³asne inwestycje, a te s¹ uporz¹dkowane. Miasto w ostatnich latach
prowadzi oko³o 80 inwestycji. W
tej chwili koñczymy olbrzymi
projekt zwi¹zany z budow¹ kolektora „Bobrek”. Koszt tej inwestycji to 123 mln z³otych. Przed-

siêwziêcie bêdzie zrealizowane w
styczniu przysz³ego roku.
Kolejnym wyzwaniem jest przebudowa starej sieci kanalizacyjnej
w Sosnowcu oraz tej wokó³ „Bobrka”. K³adziemy te¿ du¿y nacisk
na przeobra¿anie i rozwój wschodnich terenów miasta.
Zarówno Outlet, który ma w planach kolejne inwestycje, jak i
w³aœnie powstaj¹ce Œl¹skie Centrum Logistyczne s¹ tego najlepszym przyk³adem. Nie nale¿y zapominaæ o projekcie Gospodarcza
Brama Œl¹ska – Uruchomienie
Zag³êbiowskiej Strefy Gospodarczej 2007-2013. Projekt ten realizujemy wspólnie z kilkoma okolicznymi miastami. Dla nas realizacja projektu bêdzie oznacza³a
uzbrojenie 20 pól inwestycyjnych
zlokalizowanych na terenach po
by³ej kopalni piasku podsadzkowego „Maczki-Bór”. Innym celem
jest budowa centrum wystawienniczo-targowego „Expo Silesia”.
Tu liczymy na wspó³pracê z Katowicami. Chcemy, by w Sosnowcu
powsta³o jedno z najwiêkszych w
kraju centrów wystawienniczych.
KM: Inwestycje to nie tylko
przemys³, ale i nauka.
KG: Rzeczywiœcie. Zdajemy sobie sprawê z tego, jak wa¿nym
orê¿em w dzisiejszym œwiecie
jest edukacja, jej wysoki poziom. Oœrodki akademickie na
terenie miasta sprawiaj¹, ¿e nie
tylko m³odzie¿ ma gdzie zdobywaæ wiedzê, ale ¿e przy okazji
rozwija siê nasze miasto. A firmy inwestuj¹ tu tak¿e dlatego,
i¿ mog¹ liczyæ na dobrze wykszta³conych pracowników. Ju¿
w przysz³ym roku zakoñczy siê
budowa budynku Centrum

Akademickiego dla Uniwersytetu Œl¹skiego o wartoœci 63 mln
z³otych. Ta inwestycja w po³owie finansowana jest ze œrodków
gminy. Bêdzie to najnowoczeœniejszy budynek Uniwersytetu
Œl¹skiego.
KM: Czy te wszystkie inwestycje przek³adaj¹ siê na poziom zatrudnienia w mieœcie?
KG: Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na tak
powiedzieæ.
Zanotowaliœmy
ogromny spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia w Sosnowcu w
2004 roku wynosi³a 22,9%, a w
maju tego roku ju¿ tylko 13,8.
Chcemy, by kolejne zak³ady dawa³y szansê na pracê kilkutysiêcznej grupie sosnowiczan. Przy
okazji koñczymy likwidacjê ostatnich zasz³oœci zwi¹zanych z terenami poprzemys³owymi i pokopalnianymi na terenie miasta. Rekultywujemy te miejsca tak, by
zyskaæ nowe tereny pod inwestycje. O ile Sosnowiec poradzi³ sobie z tym problemem w kilka lat,
to znacznie wiêksze gminy maj¹
problem z takimi terenami. Warto wspomnieæ, ¿e na zrekultywowanych terenach powsta³o kilka
tysiêcy nowych miejsc pracy oraz
nowoczesna infrastruktura drogowa i przemys³owa. Przy okazji takich dzia³añ powsta³o równie¿
Ca³oroczne Centrum SportowoRekreacyjne, potocznie zwane
„Górk¹”, o której kr¹¿y³o wiele
mitów. Tymczasem ju¿ podczas
ostatniej zimy, gdyby warunki pozwoli³y mogliby z niej korzystaæ
narciarze. Teraz czekamy na pierwszy œnieg.
KM: Wiele siê mówi na temat
zasobnoœci, a raczej biedy Sos-

nowca. Podziela Pan te negatywne opinie o Sosnowcu?
KG: Nie podzielam. Dochody
w³asne Sosnowca lokuj¹ nasze
miasto na 24. miejscu w kraju,
poœród ponad 60 miast na prawach powiatu, czyli jesteœmy ju¿
w œrodku tabeli. Natomiast subwencje i dotacje ze wzglêdu na
brak inwestycji wojewódzkich i
centralnych mamy ni¿sze od innych miast, ale s¹ to pieni¹dze
tzw. znaczone, które musz¹ byæ
wydane na konkretny cel np.:
drogi, infrastrukturê komunaln¹,
czy subwencjê oœwiatow¹. Przyk³adowo miasta œl¹skie maj¹ w
swych bud¿etach dodatkowe
œrodki przeznaczone na budowê
Drogowej Trasy Œrednicowej.
Dziêki temu maj¹ ³¹cznie wy¿szy
bud¿et. Nadmieniæ nale¿y równie¿, ¿e œwiadomie zrezygnowaliœmy z czêœci dochodów tworz¹c Specjaln¹ Strefê Ekonomiczn¹, przyznaj¹c powstaj¹cym
tam zak³adom ulgi podatkowe.
Dziêki temu znacznie przyspieszyliœmy rozwój miasta. Prawd¹
jest, ¿e ca³y czas jesteœmy miastem na dorobku. Przecie¿ nie
tak dawno w naszym mieœcie
zlikwidowano blisko 60 zak³adów
przemys³owych. Czegoœ takiego
nie by³o w ¿adnym innym mieœcie naszego regionu. Równie¿ w
niewielkim stopniu korzystamy z
bud¿etu marsza³ka województwa, nie maj¹c placówek wojewódzkich na swoim terenie i nie
otrzymuj¹c dotacji do w³asnych
obiektów.

tuacj¹, do szybkiego unowoczeœnienia swojej gospodarki i zmiany oblicza miasta. Przeobra¿amy
siê. Zmieniamy nie tylko wizerunek, ale i stereotypy myœlenia na
nasz temat. Jestem wdziêczny
naszym mieszkañcom, ¿e s¹ tak
przedsiêbiorczy, maj¹ znakomite
pomys³y i patrz¹c w przysz³oœæ
buduj¹ nowoczesny Sosnowiec.
Cieszê siê te¿, ¿e w mieœcie pojawi³y siê takie firmy jak: Kolporter, czy PolskaPresse, inwestuj¹ce w rozwój Sosnowca, ale tak¿e
tak jak TIMKEN wspieraj¹ce naukê, sport, zdrowie czy kulturê.
Cieszê siê, ¿e mamy inwestorów
z takich krajów, jak: Stany Zjednoczone, W³ochy, Francja, czy
Niemcy. To dla nas znak, ¿e Sosnowiec to miasto, w którym warto inwestowaæ. Obecna kadencja
to kolejne inwestycje: Ferroli,
Caterpillar, Segu, nowa hala produkcyjna Magneti-Marelli, kolejne inwestycje PolskaPresse. Sosnowiec to tak¿e nauka, kultura
stoj¹ca na coraz wy¿szym poziomie. No i tak ukochany przez
wielu Zag³êbiaków sport. Tak¿e
ten zawodowy, o którym najczêœciej siê pisze, przy okazji choæby
awansu do Ekstraklasy pi³karzy
„Zag³êbia” Sosnowiec, a s¹ jeszcze hokeiœci, którzy w tegorocznych rozgrywkach mierz¹ w
medal oraz siatkarze. To wszystko co dobrego dzieje siê w mieœcie sprawia satysfakcjê nie tylko
mnie osobiœcie. Jest te¿ dowodem, ¿e zmierzamy w dobrym
kierunku. Patrz¹c w przysz³oœæ.

KM: Panie prezydencie, wybiegaj¹c w przysz³oœæ, co nas czeka?
KG: Sosnowiec zosta³ przymuszony przedstawion¹ powy¿ej sy-

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:
JAROSŁAW ADAMSKI
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XIV oraz XV sesja Rady Miejskiej

Szpitale… czyli jak je uchroniæ przed upadkiem

N

– W Sosnowcu jest jeden
szpital z dobrymi wynikami –
Centrum Pediatrii. Dlaczego ma
takie wyniki? Bo powsta³ z po³¹czenia dwóch szpitali. Gdybyœmy nie wykonali takiego ruchu,
dziœ nie moglibyœmy siê chwaliæ
dobrymi wynikami – podkreœla³
Daniel Miklasiñski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Ostatecznie radni zgodzili siê
z takim spojrzeniem na ten problem.

adzwyczajna sesja
na koniec lipca
oraz ta z koñca
sierpnia w znacznej czêœci dotyczy³y tylko jednego tematu. Tematu funkcjonowania sosnowieckich szpitali. O ich
nienajlepszej sytuacji finansowej,
mówili radni od miesiêcy.

Na początek pożyczka
Niestety strajk lekarzy sprawi³, ¿e na nadzwyczajnej sesji
radni musieli podejmowaæ decyzjê, o byæ lub nie sosnowieckich placówek. Ostatecznie
radni zgodzili siê, by Szpital
Miejski nr 1 i Szpital „Zagórze” otrzyma³y od gminy Sosnowiec, ze wzglêdu na trudn¹
sytuacjê finansow¹ i nadal
trwaj¹cy strajk, nieoprocentowan¹ po¿yczkê w wysokoœci 3
mln z³.
Tyle, ¿e zdaniem radnych,
szczególnie tych obraduj¹cych
na komisjach zdrowia, o ile
gmina i Rada Miejska wykaza³y
siê dobr¹ wol¹, o tyle tak¹ sam¹
winni wykazaæ siê lekarze. Ci,
jak wiadomo niewystawiaj¹c
koniecznych dokumentów do

Także mieszkania

Sytuacja sosnowieckich szpitali wymaga natychmiastowego leczenia.

Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowali, ¿e do szpitali p³ynê³y znacznie mniejsze
œrodki.
Tymczasem rady spo³eczne
obu szpitali wpisa³y do uchwa³y,
wyra¿aj¹cej zgodê na wzrost zad³u¿enia szpitali, warunek by do
29 sierpnia zakoñczyæ spory
zbiorowe. Tak siê nie sta³o, jak
wiadomo.

W jeden organizm
Na ostatniej sesji g³osowano
uchwa³ê o po³¹czeniu w jeden
dwóch sosnowieckich placówek.
I choæ radni zgodzili siê wiêkszoœci¹ g³osów na tê propozycjê (18
radnych by³o „za”, 8 wstrzyma³o
siê od g³osu), to zdaniem czêœci z
nich w pilnym trybie nale¿y przeprowadziæ audyt szpitali. Swoje

w¹tpliwoœci zg³aszali zarówno wiceprzewodnicz¹cy RM – Jaros³aw Piêta, jak i Karol Winiarski,
czy przewodnicz¹cy klubu PO
Tomasz Jamrozy. Podkreœlaj¹c,
¿e bez dok³adnej analizy finansowej nie wiadomo, co oznacza po³¹czenie szpitali. Wiêkszoœæ radnych podkreœla³a jednak, ¿e
brak czasu na zastanawianie siê.
Nale¿y podj¹æ decyzjê.

Apel do PZPN
ako przedstawiciele mieszkañców
Sosnowca, a przede wszystkim wierni kibice sosnowieckiej pi³ki no¿nej,
zwracamy siê z proœb¹ o z³agodzenie
kary na³o¿onej na „Zag³êbie” Sosnowiec. Klub zosta³ ukarany w zwi¹zku z
zamieszaniem w dzia³ania korupcyjne
osób powi¹zanych z Klubem.

P

ragniemy nadmieniæ, ¿e korzenie
„Zag³êbia” Sosnowiec siêgaj¹ a¿ do
1906 roku. Klub jest spadkobierc¹ tradycji sportowych: TS Union, TS Victoria, KS Sosnowiec, Unia, RKU,
Stal, GKS Zag³êbie, MOSiR, STS Zag³êbie. Przy Klubie oprócz sekcji pi³ki
no¿nej dzia³a³y tak¿e inne dyscypliny,
które równie¿ szybko siê rozwija³y np.
hokej na lodzie, szermierka, koszykówka. Zag³êbie Sosnowiec jest jednym z
sosnowieckich klubów o tak bogatej historii. Wœród najwiêkszych sukcesów
wymieniæ nale¿y zdobycie wicemistrzostwa Polski w latach 1955, 1966,
1967, 1972 i Pucharu Polski w latach
1962, 1963, 1977 i 1978. Wielu pi³karzy „Zag³êbia” np. W³odzimierz Mazur,
Andrzej Jarosik, Józef Ga³eczka, Roman Bazan, Roman Strza³kowski reprezentowa³o nasz kraj na stadionach
œwiata.

Z

ubolewaniem przyjêliœmy informacjê o stwierdzeniu dzia³añ ko-

rupcyjnych w obrêbie Klubu. Jednomyœlnie potêpiamy dzia³alnoœæ korupcyjn¹ w Klubie i uwa¿amy, ¿e osoby
bior¹ce udzia³ w tym procederze powinny zostaæ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci, co pozwoli na oczyszczenie
atmosfery wokó³ sosnowieckiej pi³ki
no¿nej. Jednoczeœnie wyra¿amy przekonanie, ¿e podwójne ukaranie Klubu,
tzn. ujemne punkty w sezonie
2007/2008 i widmo degradacji w sezonie przysz³ym, jest uderzeniem w kibiców i sympatyków „Zag³êbia” Sosnowiec. Nale¿y dodaæ, ¿e kolejnym skutkiem niezas³u¿onej sankcji jest utrata
strategicznych sponsorów.

M

aj¹c œwiadomoœæ, ¿e „Zag³êbie”
S.A. jest chlub¹ sosnowieckiego
sportu, od wielu lat sosnowiecki samorz¹d wykorzystuj¹c sprzyjaj¹ce ustawodawstwo prawne wspiera Klub materialnie i finansowo.
Obecny samorz¹d ze szczególn¹ trosk¹
podchodzi do rozwoju sosnowieckiej
pi³ki no¿nej, zabezpieczaj¹c œrodki na
gruntowny remont stadionu. Pragniemy zapewniæ, ¿e bez wzglêdu na podjêt¹ przez Pañstwa decyzjê, bêdziemy
kontynuowaæ modernizacjê bazy sportowej wykorzystywanej przez „Zag³êbie” S.A. Sosnowiecki samorz¹d uto¿samia siê z uczciwymi dzia³aczami i
sympatykami sportowymi, dlatego tym

Apel
Radni uchwali tak¿e treœæ apelu, który skierowano do Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Votum separatum do protoko³u
z³o¿y³ radny Andrzej Jagie³³owicz. Wniosek o taki apel z³o¿y³
Maciej Adamiec, podczas spotkania cz³onków Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, której
przewodniczy. Apel zamieszczamy poni¿ej.
JAROSŁAW ADAMSKI

Sosnowiec w rankingach

Pan Michał Listkiewicz, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

J

Radni zajmowali siê tak¿e przyjêciem uchwa³y o sprzeda¿y mieszkañ komunalnych. Zanim dosz³o do sesji powsta³ zespó³ radnych w sk³adzie: Karol
Winiarski, Krzysztof Ha³adus,
Tomasz Bañbu³a, Wies³aw Suwalski i Tomasz Jamrozy, który
uzgodni³ wspólny projekt
uchwa³y w sprawie sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych. Najwa¿niejsze jego zapisy mówi¹:
1. Przy sprzeda¿y mieszkañ...
wyra¿a siê zgodê na stosowanie
ni¿ej wymienionych bonifikat od
ceny lokali.
1.1. 80 proc. od ceny lokalu przy
równoczesnej sprzeda¿y wszy-

stkich lokali mieszkalnych.
1.2. 30 proc. bonifikaty od ceny
lokalu w przypadku pojedynczych lokali... Bonifikata ta ulega zwiêkszeniu o 2 proc. za ka¿dy zakoñczony rok najmu od
momentu, w którym najemca
uzyska³ tytu³ prawny do lokalu
mieszkalnego, ale ³¹cznie nie
wiêcej ni¿ 70 proc.
Oznacza to, ¿e po 20 latach
mieszkania lokator mo¿e liczyæ
na bonifikatê w wysokoœci 70
procent. To bardzo wa¿na decyzja dla mieszkañców Sosnowca,
zajmuj¹cych mieszkania komunalne.

bardziej liczymy na zrozumienie sytuacji, jaka ma miejsce w Sosnowcu. Kibice „Zag³êbia” nale¿¹ do najspokojniejszych w naszym kraju i mog¹ uchodziæ
za wzór do naœladowania, co mog¹ potwierdziæ przedstawiciele Komendy
Miejskiej Policji. Pragniemy poinformowaæ, ¿e Œl¹ski Okrêg mo¿e i zawsze
móg³ liczyæ na dobr¹ wspó³pracê i
poparcie sosnowieckiego samorz¹du.

L

iczymy, ¿e PZPN podejmie decyzjê o z³agodzeniu kary z degradacji
na - o ile to konieczne - dodatkowe
punkty ujemne w przysz³ym sezonie.
Pozwoli to Klubowi walczyæ o utrzymanie siê w lidze, w innym przypadku
skutek bêdzie jednoznaczny. Swoj¹ decyzjê o ukaraniu Legii Warszawa zmieni³a równie¿ UEFA, ³agodz¹c pierwotn¹ decyzjê i pozwalaj¹c na udzia³ w
rozgrywkach miêdzynarodowych ju¿ w
przysz³ym sezonie.

M

aj¹c nadziejê na zrozumienie
przedstawionej argumentacji
oraz znaj¹c przychylnoœæ Pana Prezesa
do dzia³añ podejmowanych na rzecz
sosnowieckiej pi³ki no¿nej, pozostajemy z nadziej¹ na zrozumienie zaistnia³ej sytuacji.
Z powa¿aniem,
Radni Rady Miejskiej w Sosnowcu

W

ed³ug ogólnopolskich rankingów sporz¹dzonych
przez dwutygodnik „Wspólnota” z
miast na prawach powiatu najni¿sze wydatki na administracjê (w
przeliczeniu na jednego mieszkañca) ma Sosnowiec. Ale to tak¿e
Sosnowiec jest drugim w kolejnoœci miastem na prawach powiatu,
który ma najni¿sze dochody. Dlaczego jesteœmy tak nisko?
– OdpowiedŸ nie jest taka
prosta. W rankingu liczone s¹ dochody w³asne i dotacje otrzymywane z bud¿etu pañstwa oraz z
bud¿etu województwa. To ³¹cznie
daje œredni¹ w przeliczeniu na jednego mieszkañca. Gdyby brano
pod uwagê tylko dochody w³asne
– mielibyœmy lepsz¹ pozycjê.
Niestety w rankingu liczone s¹
tak¿e subwencje, a do nich nie-

stety nie mieliœmy szczêœcia –
mówi Janusz Kaczor, skarbnik
Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu.
– W rankingu jesteœmy porównywani np. z miastami, które otrzyma³y znaczne œrodki np. na budowê œrednicówki.
Miastem na prawach powiatu
o najni¿szych dochodach s¹ Piekary Œl¹skie. Drugi jest Sosnowiec,
który w 2005 r. zajmowa³ trzecie,
a w 2004 – pi¹te miejsce. Jeœli
chodzi jednak o ranking dotycz¹cy
najni¿szych wydatków na administracjê (126 z³ na mieszkañca) jesteœmy liderem trzeci raz z rzêdu.
Przy okazji w ogólnopolskim rankingu Centralnego Oœrodka Informacji Gospodarczej na najwiêksz¹
liczbê œrednich i ma³ych firm, na
500 miast Sosnowiec znajduje siê
na 25. pozycji. mada

kondolencje

Posłowi na Sejm RP
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Komunikat policji
K

omenda Miejska Policji w
Sosnowcu zwraca siê z
proœb¹ do osób, które mog³y
byæ œwiadkami ni¿ej opisanych
zdarzeñ, jednoczeœnie prosz¹c
o kontakt osobisty b¹dŸ telefoniczny pod wskazane numery
telefonów.
W dniu 19.06.2007 roku
ok. godz. 12.15 na skrzy¿owaniu ul. Wojska Polskiego z ul.
Œliwki kieruj¹cy samochodem
marki PEUGEOT 106 koloru
z³otego poruszaj¹c siê w kierunku dzielnicy Zagórze potr¹-

ci³ na oznakowanym przejœciu
dla pieszych 87-letni¹ mieszkankê Sosnowca, która w
efekcie odniesionych obra¿eñ
cia³a zmar³a. Osoby bêd¹ce
œwiadkami wspomnianego wydarzenia proszone s¹ o kontakt
z Sekcj¹ Kryminaln¹ Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu
(pokój 308a) lub pod numerem telefonu 032 2961 324.
W dniu 09.05.2007 roku
ok. godz. 13.30 przy ul. Gacka w Sosnowcu dosz³o do kolizji drogowej z udzia³em

dwóch pojazdów. Kieruj¹cy
pojazdem marki OPEL Astra
koloru granatowego podczas
wymijania z pojazdem marki
CHRYSLER Neon doprowadzi³ do zderzenia siê pojazdów,
a nastêpnie odjecha³ z miejsca
zdarzenia. Osoby bêd¹ce
œwiadkami wspomnianego wydarzenia proszone s¹ o kontakt
z Sekcj¹ Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w
Sosnowcu (pokój 27) lub pod
numerem telefonu 032 2961
345. (U)

reklama

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych
41-200 Sosnowiec, ul. Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: butmiki@interia.pl
rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytu³u œwiadczonych us³ug turystycznych nr 1505/WA/35/2006

M I E S Z K A Ń C Y

Ponad 40 etatów
czeka w Sosnowcu

K

omendant Wojewódzki
Policji w Katowicach og³osi³ nabór kandydatów do s³u¿by w Policji i wyznaczy³ terminy przyjêæ do jednostek województwa
œl¹skiego:
do
Komend Miejskich i Powiatowych Policji oraz do Oddzia³ów i Pododdzia³ów Prewencji
Policji (dla osób po s³u¿bie
kandydackiej i dla osób zainte-

resowanych pe³nieniem s³u¿by
kandydackiej). Zainteresowani
komplet dokumentów powinni z³o¿yæ do dnia 30. 09. 2007
r.
Szczegó³owe informacje o
terminach, warunkach i kryteriach kwalifikacji mo¿na
uzyskaæ na stronach internetowych: Komendy G³ównej
Policji - www.policja.pl; Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach - www.slaska.policja.gov.pl; w Zespole
ds. Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu
032 200-17-38/42; w Referacie Kadr i Szkolenia Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu
pod numerami telefonów:
032 296 13 75, 032 296 13
73. (U)

Oferujemy:
- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szko³y
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków

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

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

reklama

GROM

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
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Od ręki

W

sosnowieckim Urzêdzie Miejskim od lipca
wypis z rejestru gruntu wydawany jest „od rêki”.
Wnioski o wypis nale¿y sk³adaæ w budynku g³ównym
przy Al. Zwyciêstwa 20 w
Biurze Obs³ugi Interesanta.
O to, by wypis wydawaæ niemal natychmiast skutecznie
walczy³ radny Krzysztof Ha³adus. Efektem jest szybsze
za³atwianie petentów.
Wymagane dokumenty:
wniosek o udostêpnienie danych z operatu ewidencji
gruntów i budynków; WGG
03/03 – w przypadku przekszta³cenia mieszkania lokatorskiego na w³asnoœciowe;
WGG 3 - w pozosta³ych
przypadkach.
Wymagane za³¹czniki: dokumenty potwierdzaj¹ce tytu³ prawny do nieruchomoœci lub potwierdzaj¹ce interes prawny do otrzymania
wpisu, np. odpis z ksiêgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie s¹du, akt w³asnoœci
ziemi. Kilkuz³otowe op³aty
dokonuje siê gotówk¹ w kasie UM lub bezgotówkowo
na rachunek Gminy: Ing
Bank Œl¹ski Sosnowiec, nr 41
0501 1421 0000 0222 0001
305. (U)

reklama

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta, jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Adres lokalu
ADM
Ciepła 8 budynek prywatny
w administracji MZZL
2
Grottgera 8
2
Grottgera 11
2
Grottgera 12
2
Lwowska 19b
2
Małachowskiego 14c
3
Kołłątaja 9
4
Czysta 9 budynek prywatny
w administracji MZZL
4

Pow. użytk. w m2

Dobrzańskiego 99

parter: pok. Nr 14
15,81
niski parter:
- pok. nr 1 - 17,43
pok. nr 2 - 12,59
pok. nr 3 -13,69
12,06 11,50
18,50
około 610

5

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

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Pomieszczenia usytuowane w budynku dwukondygnacyjnym. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

166,78

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Pomieszczenia usytuowane w budynku frontowym i oficynie. Przyszły Najemca zobowiązany będzie do zwrotu
kosztów wymiany instalacji elektrycznej oraz do założenia licznika energii elektrycznej.

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. wc – wspólne

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest
proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c.o. – kotłownia lokalna
Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do remontu.
Wspólne wc

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia
„Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj. korytarzy i wc.
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.
Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna część wspólnego użytku.
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna .
Lokal usytuowany w piwnicy budynku. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty wynajmu.
Pomieszczenia zlokalizowane w budynku po kapitalnym remoncie z przeznaczeniem na cele edukacyjne ewentualnie na
ośrodki szkoleniowe. W budynku jest już prowadzona działalność edukacyjna – wydziały Politechniki Śląskiej, obecnie około 80
studentów .Budynek nie jest jeszcze w pełni zasiedlony.
Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku (tj. ciągi komunikacyjne i wc).
Lokal przeznaczony na bufet, usytuowany na niskim parterze w budynku w którym prowadzona jest działalność edukacyjna
– wydziały Politechniki Śląskiej, obecnie około 80 studentów. Budynek nie jest jeszcze w pełni zasiedlony. Przyszły najemca
zobowiązany będzie do udostępnienia wc dla osoby niepełnosprawnej
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty.
Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Taras usytuowany na II piętrze. Stawka nie mniejsza niż 3 zł/m2.
Boksy garażowe usytuowane w budynku mieszkalnym 10 piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
tj. na przechowywanie rowerów itp.
Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Licznik elektryczny zdjęty.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

Dobrzańskiego 124 I piętro

11

Dobrzańskiego 142

11
12
13

Reymonta 25 budynek prywatny
w administracji MZZL
6
Dąbrowszczaków 17
6
Wojska Polskiego 6
8

25,00
13,71
Parter

14

Wojska Polskiego 6

8

134,51

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna. wc wspólne na klatce schodowej
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc
lewa strona sala nr 0.15 - 63,80 Parter prawa strona sala nr 0.19 - 36,33
sala nr 0.20 -14,43 Sala nr 0.19 i nr 0.20 są połączone I piętro prawa strona
sala nr 1.14 -17,75 sala nr 1.15 - 66,70 sala nr 1.18 - 47,63 sala nr 1.19 - 55,76
Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wc na każdym piętrze
Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, wc

15
16

Targowa 16
Wspólna 12 budynek prywatny
w administracji MZZL
Modrzejowska 32a „Forum”
Warszawska 13
2 boksy garażowe
Kołłątaja 17 garaż

9

53,24

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

9
9

41,60
142,50

Instalacja elektryczna, wc na strychu
-

4
4

2,66
42,07

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna

5
8

od 4,14 do 5,60
18,00

Instalacja elektryczna
brak

19
20
21

Saperów 5,5a,7
5 boksów garażowych
Orląt Lwowskich 18 -garaż

5

UWAGI

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

10

17
18

5

Wyposażenie lokalu

Boksy usytuowane w budynku mieszkalnym.
Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku, wjazd przez bramę budynku.
Stawka za wynajem boksów i garaży nie może być mniejsza niż 6,00 zł za m2 + VAT.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ EKSPLOATACJI, pokój nr 22, tel. 032 290-18-29 lub 290-18-42. Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl Nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl
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Gdy Mama
wspiera Mamê
C

hoæ nie ma czego siê
wstydziæ, nie ³atwo by³o
wyjœæ na ulicê z koszulk¹ „Samotna Matka” i zwróciæ uwagê mieszkañców na ¿ycie i
problemy osób samodzielnie
wychowuj¹cych dzieci. Kolejny raz samotne mamy udowodni³y, ¿e s¹ silne i nie boj¹ siê
dzia³aæ. 30 lipca Samopomocowa Grupa Wsparcia, dzia³aj¹ca przy Stowarzyszeniu Aktywne Kobiety zorganizowa³a
publiczn¹ zbiórkê artyku³ów
dzieciêcych w centrum Sosnowca.
– Wiele wysi³ku kosztuje
nas zapewnienie dzieciom po¿ywienia, odzie¿y i niezbêdnych lekarstw. Na artyku³y
papiernicze czy zabawki bardzo czêsto ju¿ nie starcza nam
pieniêdzy, a ¿adna z nas nie
chce, by z tego powodu jej
dziecko czu³o siê gorsze od rówieœników. Mój syn jest jeszcze ma³y, a ja ju¿ z niepokojem myœlê o momencie, w
którym pójdzie do szko³y. Gdy
s³yszê od kole¿anek, ile kosztuje podstawowy komplet
podrêczników ogarnia mnie
przera¿enie - mówi Katarzyna
Sypieñ, liderka Samopomocowej Grupy Wsparcia.
Publiczna Zbiórka zorganizowana na Palcu Stulecia by³a pocz¹tkiem akcji, która trwa³a do
koñca sierpnia. Ci z mieszkañców, którym nie uda³o siê zjawiæ na Patelni 30 lipca, a chcieli pomóc, przynosili artyku³y
szkolne, zabawki, ksi¹¿ki, kasety do nauki jêzyka angielskiego
do siedziby Stowarzyszenia Aktywne Kobiety przy ul. 3 Maja
11 w Sosnowcu. Jednym z darczyñców by³ prezydent D¹browy Górniczej Zbigniew Podraza, który podarowa³ zabawki,
ksi¹¿ki, mapy i czapeczki. Na
zbiórce pojawi³ siê tak¿e pose³
Wies³aw Jêdrusik, który równie¿ podarowa³ dzieciom artyku³y szkolne i zabawki.

– Jesteœmy mile zaskoczone reakcj¹ mieszkañców i
wdziêczne im nie tylko za paczki, ale te¿ zrozumienie.
Zbiórka mia³a pomóc nam
przygotowaæ wyprawki dla pociech, a tymczasem same te¿
zosta³yœmy obdarowane. Ca³kiem niedawno w siedzibie
Stowarzyszenia zjawi³a siê pani, od której dosta³yœmy ca³¹
reklamówk¹ kosmetyków –
wspomina z uœmiechem pani
Kasia. – Wszystkie otrzymane
artyku³y zostan¹ przekazane
najbardziej potrzebuj¹cym
mamom – zapewnia.
Samopomocowa Grupa
Wsparcia jest efektem dzia³añ
uczestniczek, koordynatorek i
trenerek pracuj¹cych przy realizacji projektu „Nie jesteœ sama” – wsparcie samotnych
matek zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym. Przez trzy
miesi¹ce, od maja do lipca, 28
kobiet samotnie wychowuj¹cych dzieci do 16. roku ¿ycia
uczestniczy³o w bezp³atnych
warsztatach, dziêki którym
nabra³y wiary w siebie i w³asne mo¿liwoœci.
– Towarzyszê bior¹cym
udzia³ w projekcie mamom ju¿
od momentu rekrutacji - mówi Agata WoŸniak, asystentka
koordynatorki projektu. - Zauwa¿y³am ogromn¹ ró¿nicê w
sposobie myœlenia u wiêkszoœci z nich. S¹ bardziej pewne
siebie i zaczê³y wierzyæ, ¿e to
g³ównie od ich nastawienia,
chêci do podejmowania dzia³añ zale¿y to, jak potoczy siê
ich dalsze ¿ycie. Co bardzo
wa¿ne, przestaj¹ siê wstydziæ
tego, i¿ s¹ samotnymi mamami, chc¹ dzieliæ siê swymi doœwiadczeniami i wiedz¹ z innymi kobietami w podobnej sytuacji, czego przejawem by³a
w³aœnie nasza Publiczna Zbiórka.
MAGDALENA PUDO

K

iedy przekraczaj¹
próg domu i s³ysz¹:
„Nareszcie ju¿ jesteœ…” utwierdzaj¹
siê w przekonaniu,
¿e warto robiæ to, czym zajmuj¹
siê od dawna. I znajdowaæ czas,
by spêdzaæ go z chorym. Czasem
jest to godzina, dwie albo trzy.
Nikt jednak z zespo³u opieki hospicyjnej nie spogl¹da niecierpliwie na zegarek.
Stowarzyszenie Hospicjum
œw. Tomasza Aposto³a w Sosnowcu ma w tym roku swój jubileusz,
1 – lecie dzia³ania. Pracownicy i
wolontariusze kierowani g³osem
serca staraj¹ siê pomagaæ i nieœæ
ulgê osobom w zaawansowanym
stadium choroby nowotworowej
i pomagaæ rodzinom chorych odnaleŸæ siê w trudnej sytuacji.
– Robimy co mo¿emy, by ograniczyæ ból, który odczuwa chory.
Zmniejszyæ dolegliwoœci rozwijaj¹cej siê choroby. A to co najwa¿niejsze, to towarzyszyæ choremu –
mówi Ma³gorzata Czapla, prezes
zarz¹du stowarzyszenia – spo³ecznie pe³ni¹ca tê funkcjê od pocz¹tku jego istnienia.
Pod opiek¹ w hospicjum jest
oko³o 60 pacjentów. Codziennie
pracownicy przyjmuj¹ jednak kolejne zg³oszenia. Chorzy kierowani s¹ tutaj przez lekarza rodzinnego, szpital, b¹dŸ poradniê onkologiczn¹.

Szybka reakcja
– Po zg³oszeniu zjawiamy siê u pacjentów z pierwsz¹ wizyt¹ natychmiast, jeœli to mo¿liwe, ale najpóŸ-

ARC Hospicjum

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Pomagaj¹ ul¿yæ w cierpieniu

Spotkanie komitetu organizacyjnego jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Hospicjum św. Tomasza Apostoła.

niej nastêpnego dnia – mówi Ma³gorzata Baran, pielêgniarka.
Ich zadanie nie ogranicza siê
tylko do pomocy chorym.
– Istotnym zadaniem opieki
hospicyjnej jest edukowanie rodziny chorego. My zjawiamy siê
w jego domu tylko na jakiœ czas,
oni ze swoim podopiecznym s¹
przez 24 godziny na dobê. Musimy wiêc wesprzeæ ich, poradziæ
jak siê zachowaæ, co zrobiæ, gdy u
chorego wyst¹pi¹ konkretne objawy choroby – dodaje Ma³gorzata Baran.
– Staramy siê sprostaæ wszystkim oczekiwaniom. Czasem pomagamy za³atwiæ renty, zasi³ki socjalne, kierujemy rodziny do instytucji, w których mog¹
skorzystaæ z pomocy. Gdy widzimy, ¿e pacjent oprócz tego, ¿e jest
chory, jest te¿ ubogi. Przygotowujemy paczki z ¿ywnoœci¹. Staramy
siê w miarê naszych mo¿liwoœci

pomóc finansowo, daj¹c leki, opatrunki czy wypo¿yczaj¹c bezp³atnie niezbêdny sprzêt medyczny.
Wspó³pracujemy z MOPS-em,
Caritasem, PCK – mówi Ma³gorzata Cieplak, pracownik socjalno-biurowy ze Stowarzyszenia.

Najważniejsze: nawiązać kontakt
W sk³ad domowego zespo³u
opieki paliatywnej wchodzi 14
lekarzy o ró¿nych specjalnoœciach, 16 pielêgniarek, kapelan,
dwóch psychologów, kilkunastu
wolontariuszy.
Ka¿dy pacjent ma swojego lekarza prowadz¹cego, który odwiedza go regularnie raz w tygodniu. Pielêgniarka zjawia siê w
domu chorego w zale¿noœci od
potrzeb co drugi, trzeci dzieñ,
czasem codziennie, w szczególnych przypadkach kilka razy
dziennie.

– Przywi¹zujemy siê do pacjentów, a oni do nas. Czêsto szybciej
otwieraj¹ siê przed nami ni¿ przed
rodzin¹. W pielêgniarce czy lekarzu znajduj¹ swojego powiernika –
mówi Ma³gorzata Baran. – Kiedy
przekraczam próg domu chorego i
s³yszê „Gosiu, nareszcie jesteœ..”
serce zaczyna mi biæ szybciej.
Przy hospicjum dzia³a kilkunastu wolontariuszy. Ich liczba nie
jest sta³a. Niektórzy zjawiaj¹ siê
tylko na chwilê, inni na d³u¿ej.

Przeszkolona kadra
Ka¿dy z pracowników i wolontariuszy przechodzi specjalistyczne
szkolenie z opieki paliatywnej.
Od kwietnia tego roku stowarzyszenie Hospicjum œw. Tomasza
Aposto³a jest Organizacj¹ Po¿ytku Publicznego, na któr¹ mo¿na
oddawaæ 1 % swojego podatku.
MAGDALENA PUDO

Mieszkańcy częściej zgłaszają przestępstwa w swojej dzielnicy

Jesteśmy bezpieczni?
Od ponad roku Miejska Komenda Policji
w Sosnowcu realizuje program „Bezpieczne Osiedle”. Opinie na jego temat są
podzielone. I choć
trudno oczekiwać, że
wszyscy będą zadowoleni, to statystyki
mówią same za siebie.

P

onad 40 proc. ankietowanych mieszkañców osiedla
Œrodula i osiedla Piastów czuje
siê raczej bezpiecznie b¹dŸ bezpieczniej w miejscu swojego zamieszkania. Pozostali nie maj¹
zdania, b¹dŸ twierdz¹, ¿e nie
widz¹ ró¿nicy. Prawie wszyscy
jednak przyznaj¹, ¿e kiedy program realizowany by³ w ich
dzielnicy, patroli policyjnych na
ulicach by³o wiêcej.

Po raz pierwszy programem
„Bezpieczne Osiedle” objêto
Œrodulê. Policja wspólnie ze
Stra¿¹ Miejsk¹, Stra¿¹ Po¿arn¹ i
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ dba³a o spokój i porz¹dek na osiedlu.
Zwiêkszy³a siê nie tylko liczba patroli, ale te¿ wystawionych mandatów. Najczêœciej nak³adano kary za najbardziej popularne wykroczenia: dewastacjê
i chuligañskie wybryki, demolowanie klatek schodowych, picie
alkoholu w miejscu publicznym,
zak³ócanie porz¹dku, zaœmiecanie.
– Przeprowadzamy kontrole
w miejscach ze sprzeda¿¹ alkoholu, sprawdzamy koncesje i warunki sanitarne w placówkach
us³ugowo-handlowych. Policjant
z przedstawicielem administracji, spó³dzielni mieszkaniowej
upewnia siê czy ulice i parkingi
s¹ dobrze oznakowane, czy
gdzieœ nie trzeba wstawiæ znak,

próg zwalniaj¹cy b¹dŸ za³ataæ
dziury, bo stwarzaj¹ zagro¿enie –
mówi sier¿ant Pawe³ Warho³,
specjalista sekcji prewencji Miejskiej Komendy Policji w Sosnowcu.

Ogólnie na plus
Z pierwszych statystyk policji
wynika³o, ¿e dzia³ania na Œroduli wp³ynê³y na zmniejszenie przestêpczoœci. Co najwa¿niejsze
zmieni³o siê te¿ nastawienie samych mieszkañców.
- Wielu zauwa¿a pozytywy.
Kiedy realizowano go na naszym
osiedlu, mniej by³o dewastacji w
budynkach i osób spo¿ywaj¹cych
alkohol na ³awkach. Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e mieszkañcy
czêœciej reaguj¹, gdy widz¹, ¿e
ktoœ coœ niszczy, kradnie, zg³aszaj¹ przestêpstwa policji b¹dŸ stra¿y miejskiej w momencie zdarzenia. Wczeœniej nie mieli tyle
œmia³oœci – zauwa¿a S³awomir

Machura, zastêpca prezesa SM
„Œrodula”.

Po Środuli było Piastów
Druga edycja programu „Bezpieczne osiedle” by³a realizowana na
terenie Starego Sosnowca. Objêto
nim osiedle Piastów, licz¹ce oko³o
5 tys. mieszkañców. W kwietniu
tego roku policja wziê³a „pod opiekê” Niwkê, dzielnicê „Po³udnie”.
- Chcia³bym, by program
trwa³ ca³y rok. Policjantów na
ulicach jest wiêcej, przez to wykroczeñ, zniszczeñ i pij¹cej m³odzie¿y przy sklepach mniej – zauwa¿a W³odzimierz Ga³kowski,
prezes SM Niwka.
Tu akcja zakoñczy³a siê z koñcem sierpnia. Od pocz¹tku
wrzeœnia „Bezpiecznym osiedlem” staje siê dzielnica Pogoñ
(ul. Gospodarcza, ul. Staropogoñska).
MAGDALENA PUDO
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- Koncerty w ramach festiwalu ciesz¹ siê, ku naszej uciesze, coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
Polska publicznoœæ chêtnie poznaje kulturê innych narodów.
Miêdzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny to tak¿e
œwietna okazja dla m³odych ludzi, by siê spotkaæ i lepiej poznaæ
– mówi Barbara Tomczyk.
Po raz pierwszy Festiwal zorganizowano w 1979 roku. Pomys³odawcami byli cz³onkowie
Studenckiego Zespo³u Pieœni i
Tañca „Katowice” UŒ, którzy
je¿d¿¹c na festiwale do innych
krajów, wpadli na pomys³, by i
inne zespo³y zapraszaæ na Œl¹sk i
do Zag³êbia. Dziêki temu mo¿emy nie tylko zaprezentowaæ goœciom z zagranicy w³asn¹ kulturê, ale te¿ poznaæ ich folklor, podziwiaæ taniec i œpiew.
Festiwal zawita³ nie tylko do
Sosnowca, ale te¿ do Ogrodzieñca, Cieszyna, Chorzowa, Katowic i Zabrza, gdzie 1 wrzeœnia
odby³a siê gala fina³owa. mag

Magdalena Pudo
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lipca mieszkañcy Sosnowca
mogli
wzi¹æ
udzia³ w niecodziennej imprezie TIGER MOTO SHOW. By³ to pokaz sportów ekstremalnych: ewolucji na
motorze crossowym oraz jazdy
z elementami akrobacji. Ponadto mo¿na by³o obejrzeæ pokazy
Monster Truck – najwiêkszego
w Polsce pojazdu, który bez
problemu przejecha³ po zwyk³ych samochodach.
Imprezê rozpocz¹³ motocyklowymi akrobacjami w powietrzu Czech, 21-letni David Rejsek. Umiejêtnoœci, które zaprezentowa³, plasuj¹ go w czo³ówce
zawodników Freestyle Motocross. Po tych podniebnych popisach swoje umiejêtnoœci pokaza³
Hubert Dylon „Raptowny”.
Nale¿¹cy do najlepszych w Polsce zawodników w kaskaderskich popisach.
Po pokazie motocyklowym
na p³ytê stadionu wjecha³ olbrzymi pojazd na monstrualnych oponach, który pokonuje
takie nierównoœci terenu, jak…
samochody. Co odwa¿niejsi
sosnowiczanie mogli skorzystaæ
z przeja¿d¿ki Monsterem.
W przerwach miêdzy kaskaderskimi popisami publicznoœæ
rozgrzewa³o w dynamicznych
uk³adach tanecznych 10 uroczych cheerleaderek formacji
HASAO.
reklama

Dla wielodzietnych rodzin

Z

azwyczaj w ci¹gu tygodnia
s¹ zabiegani i trudno znaleŸæ im czas tylko dla siebie. W
Bydlinie mieli go na tyle, aby
pog³êbiæ wiêzi i wymieniæ siê
doœwiadczeniami. Ju¿ po raz ósmy goœci³o tam 27 rodzin wielodzietnych nale¿¹cych do Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin
Wielodzietnych im. œw. Jadwigi
Œl¹skiej w Sosnowcu.
W Bydlinie spotka³o siê 27
rodzin z diecezji sosnowieckiej.
Wypoczywa³y, ale nie tylko.
– Nasze spotkania maj¹ charakter edukacyjno-integracyjny.
Wypoczynek jest wykorzystywany na edukacjê w szerokim
zakresie. W tym roku postawiliœmy na realizacjê trzech programów – wyjaœnia prezes Teresa
¯urawek. - Dzieci i m³odzie¿,
skupieni w grupach kolonijnych,
adekwatnych do wieku, bra³y
udzia³ w trzech programach:
profilaktyki uzale¿nieñ, „Patriotyzm jutra”, gdzie wpajana jest

im wartoœæ tradycji narodowych
i rodzinnych oraz w programie
„Ojcostwo”. Ten ostatni mia³
pozwoliæ dzieciom pobyæ z tatusiami, wiecznie zapracowanymi
i nigdy nie znaj¹cymi problemów swoich pociech tak, jak
mamy – wyjaœnia pani prezes.
Pañstwo KoŸbia³ z Sosnowca
byli w Bydlinie ju¿ drugi raz. –
Wymieniliœmy doœwiadczenia,
mogliœmy czerpaæ jeden od drugiego, tym bardziej, ¿e spotka³y
siê tu rodziny wielodzietne, których potrzeby, a i problemy s¹
wiêksze – mówi¹ pañstwo KoŸbia³.
W czasie pobytu w Bydlinie
jest zarówno czas na wspóln¹
modlitwê, jak i na ci¹g³y kontakt dzieci z rodzicami. Dzieci i
m³odzie¿ korzysta³y z wyjazdów
na basen do Klucz i Jaroszowca,
bra³y udzia³ w zajêciach sportowych. Rodzinom towarzyszy³
diecezjalny duszpasterz rodzin,
ks. Andrzej Cieœlik. (U)
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Ekstremalna sobota
na Stadionie Ludowym

Posmakowaliśmy folkloru
Miêdzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny ju¿ za nami. Od 25
sierpnia do 2 wrzeœnia goœci³y na
Œl¹sku i w Zag³êbiu zespo³y z
Hiszpanii, Litwy, Malezji, Meksyku, Rumunii, Macedonii i
W³och. Przez dwa dni (27 i 28
sierpnia) grupy prezentowa³y
swoje umiejêtnoœci podczas koncertów przegl¹dowych w Teatrze
Zag³êbia.
- Koncerty przegl¹dowe s¹
najd³u¿sze, bo ka¿dy zespó³
przedstawia ró¿ne uk³ady. Potrzebne nam by³o wiêc miejsce,
w którym w komfortowych warunkach, bez wzglêdu na pogodê, grupy mog³yby wyst¹piæ.
Teatr Zag³êbia jak najbardziej
spe³nia³ nasze oczekiwania – mówi Barbara Tomczyk, rzecznik
prasowy XX MSFF.
Z odbywaj¹cych siê w naszym mieœcie koncertów zadowoleni byli te¿ mieszkañcy, którzy licznie przybyli na ul. Teatraln¹.

wrzesień 2007 nr 8

TIGER MOTO SHOW by³
nie tylko seri¹ atrakcyjnych pokazów, ale tak¿e okazj¹ do wziêcia udzia³u w wielu konkursach
dla publicznoœci. Wokó³ stadionu
umieszczono punkty rozrywki
dla chêtnych i odwa¿nych ucze-

stników imprezy. By³y to „si³omierze” typu bokser, kopacz i
m³ot oraz stanowiska do si³owania na rêkê z si³aczami. Chêtnych nie brakowa³o.
Tekst i zdjêcia: (U)
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Ostatni
wakacyjny
pi¹tek…

Czy wakacje były nudne? Gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta spędzali czas? Czy chętnie korzystali z proponowanych
im zajęć? – czas na…

Powakacyjne podsumowanie!
F

reklama

reklama

reklama

ARC LOK

- Z imprezy na imprezê pojawia³o siê u
nas coraz wiêcej dzieciaków. Co niedziela
bawi³o siê z nami 60-90 maluchów. Zauwa¿yliœmy, ¿e du¿e jest zapotrzebowanie na
tego typu zajêcia – mówi Ewa Czardybon
z Fundacji Zag³êbie Kultury, która przy
wspó³udziale organizacji, szkó³ i artystów
naszego regionu zorganizowa³a Ogródek.
Dobrze bawi³y siê te¿ dzieci z sosnowieckich placówek opiekuñczo-wychowawczych i ubo¿szych rodzin, które wróci³y z wakacji we Francji. Tam spêdzi³y dwa
tygodnie. Nie tylko zwiedzi³y kraj, ale te¿
podszkoli³y jêzyk i nawi¹za³y kontakty z
francuskimi rodzinami. Ju¿ wiadomo, ¿e
rodziny przyjmuj¹ce m³odych mieszkañców Sosnowca pojawi¹ siê w naszym mieœcie wiosn¹ przysz³ego roku. Latem, jak
zwykle zaprosz¹ sosnowieckie dzieci do
siebie. mag

ARC KANA

O

ARC LOK

ilm, zajêcia sportowe, œwietlicowe
czy zabawa na œwie¿ym powietrzu.
Bez wzglêdu na pogodê dzieci i m³odzie¿ mia³a co w Sosnowcu robiæ.
Nie wszystkie jednak chcia³y i niestety nie
wszystkie o przygotowanych atrakcjach wiedzia³y.
Najm³odsi wraz z opiekunami mogli zjawiæ w Centrum Edukacji i Wychowania M³odzie¿y KANA w Sosnowcu na projekcje filmów animowanych. Tu mi³o spêdzali przedpo³udnia i bawili siê z rówieœnikami, ogl¹daj¹c
ulubione bajki.
- Kino studyjne cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem wœród maluchów, z czego bardzo
siê cieszymy. M³odzie¿ w wieku od 16-25 lat
bardzo chêtnie korzysta³a z si³owni. Natomiast ch³opcy szczególnie upodobali sobie grê
w tenisa sto³owego. To by³o ich ulubione zajêcie w pochmurne dni – mówi Linda Hoffman, rzecznik prasowy KANY. – Jednak bardzo nam przykro, ¿e nie dosz³y do skutku pó³kolonie, które przygotowaliœmy dla dzieci w
wieku od 7. do 12. roku ¿ycia. Niestety by³o
zbyt ma³o chêtnych, by je rozpocz¹æ. Nie zebra³a siê garstka nawet 15 maluchów - mówi
rzecznik.
Z zajêæ w sosnowieckim klubie bilardowym „Falcon” przy ul. Gospodarczej te¿ niewiele osób skorzysta³o.
- Dla m³odzie¿y pozostaj¹cej latem w mieœcie zorganizowaliœmy darmowe zajêcia bilardowe pod okiem profesjonalnych zawodników i trenerów. Niestety dziennie korzysta³o
z nich zaledwie szeœæ osób, g³ównie ch³opców.
Liczyliœmy, ¿e zainteresowanie bêdzie wiêksze – mówi Piotr Poznañski z Klubu „Falcon”.
Wiele dzieciaków bawi³o siê natomiast w
Letnim Ogródku Kulturalnym w Parku Sieleckim. Organizatorzy zapewnili m³odzie¿y
warsztaty bêbniarskie i taneczne, gry i zabawy ruchowe oraz przedstawienia teatralne.

d rana do wieczora.
Coœ dla dzieci i dla
doros³ych. Miejski Dom
Kultury Kazimierz zorganizowa³ przy wspó³udziale Urzêdu Miasta
Sosnowca i Fali Inicjatyw imprezê w Parku
Leœna w Kazimierzu
Górniczym.
W ostatni dzieñ sierpnia najm³odsi mieszkañcy Sosnowca, D¹browy Górniczej i okolic
uczestniczyli w warsztatach bêbniarskich, graffiti, wyœcigach rowerowych i ogl¹dali pokazy
tañca z ogniem. Starsi
bawili siê przy muzyce
grup Fire In The Hole,
Tabu, Konopians, Natural Mysic i Daab. Zainteresowani w przerwach
miêdzy wystêpami powtórzyli zasady udzielania pierwszej pomocy z
Policealn¹ Szko³¹ Ochrony „Guardia” i ogl¹dali
samochody poddawane
tunningowi. Warto podkreœliæ, ¿e od rana wszyscy chêtni mogli tez oddaæ krew w holu MDK
Kazimierz, uczestnicz¹c
w Akcji Honorowego
Krwiodawstwa. mada
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„Ca³kiem spokojnie wypijê trzeci¹ kawê…”
To słowa jednej z pierwszych piosenek JACKA CYGANA. Od niej wszystko się zaczęło… O młodości, życiu studenckim i pracy opowiada Czytelnikom „Kuriera Miejskiego”.
Kurier Miejski: Lubi Pan rozmawiaæ z
ludŸmi?
Jacek Cygan: Bardzo. Nawet chyba do
przesady.
KM: Urodzi³ siê Pan w Sosnowcu, tu
wychowa³ i uczy³, a póŸniej wyjecha³
do Warszawy. Dlaczego?
JC: Uczy³em siê najpierw w SP nr 15 w
Niwce, póŸniej w LO im. E. Plater. W
klasie maturalnej zacz¹³em siê zastanawiaæ, co dalej. Pamiêtam dok³adnie, ¿e
najpierw bardzo chcia³em iœæ na handel
zagraniczny do Warszawy. Ale na SGPiS
nie by³o rekrutacji. Mo¿na by³o pójœæ do
Akademii Ekonomicznej w Katowicach
i po roku siê przenieœæ, czego nie chcia³em. Nastêpnie wymyœli³em sobie, ¿e
pójdê do AGH w Krakowie, ale niestety by³a rejonizacja i powiedziano mi, ¿e
zdawaæ mogê, ale do Gliwic. Wtedy,
gdzieœ w „itd”- piœmie studenckim przeczyta³em w rubryce „Primus inter pares”, czyli „Najlepsi studenci” o m³odym
ch³opaku z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Opowiada³, jaki to wysoki jest poziom na uczelni, i ¿e
w tym roku otwieraj¹ nowy wydzia³ –
Wydzia³ Cybernetyki. A ¿e zachcia³em
iœæ do AGH na automatykê, to by³o to
jak gdyby po mieczu. Z³o¿y³em wiêc papiery. W szkole mój matematyk, profesor Zbieg, mówi³: „no nareszcie studia
techniczne, nie humanistyczne! Nie bêreklama

dziesz Bab¹!” A mój historyk, profesor
Kaba³a, z kolei: „Nie chcê Ciê znaæ! Co
Ty?! - in¿ynierem bêdziesz? Tylko nauki
humanistyczne…” Ale ja i tak postawi³em na swoim.
KM: Uciek³ Pan do stolicy?
JC: Któregoœ piêknego dnia, ju¿ po zdanych egzaminach, wzi¹³em niedu¿¹ torbê turystyczn¹, spakowa³em najpotrzebniejsze rzeczy i opuœci³em dom rodzinny.
Mia³em wtedy 18 lat. Ju¿ nie wróci³em
na sta³e.
KM: Bardzo chcia³ Pan z Sosnowca
wyjechaæ?
JC: Nie to, ¿eby mi by³o tu Ÿle. Wrêcz
przeciwnie. Tylko ¿e rwa³em siê do wolnoœci, do „wielkiego œwiata”, którym
wydawa³a mi siê Warszawa. Gdybym
studiowa³ w Gliwicach, codziennie musia³bym doje¿d¿aæ z Niwki na Dañdówkê, a póŸniej ponad godzinê podmiejskim poci¹giem na uczelniê. Wraca³bym
w nocy. Ta koncepcja w ogóle mi nie
odpowiada³a, wiêc siê wyrwa³em z
gniazda rodzinnego.
KM: Skoñczy³ Pan studia techniczne,
które raczej niewiele wspólnego maj¹ z
twórczoœci¹ artystyczn¹. Proszê powiedzieæ, jak to siê sta³o, ¿e zacz¹³ Pan pisaæ teksty piosenek?
JC: Wci¹gn¹³em siê na studiach w nurt
piosenki turystycznej, rajdowej. Zarazi³a mnie nim siostra. JeŸdziliœmy na wy-

cieczki w góry, po Puszczy Kampinoskiej, w Beskidy. Œpiewa³em ze studentami, z którymi trafi³em na Gie³dê Piosenki do Szklarskiej Porêby. Tam pozna³em
ludzi, którzy te piosenki œpiewali – Wojtka Belona, Woln¹ Grupê Bukowinê,
Andrzeja Poniedzielskiego i wielu innych, którzy niestety nie s¹ dzisiaj tak
znani. Wtedy, razem z Jurkiem Filarem
– moim nieco m³odszym koleg¹ ze studiów, chcieliœmy siê zrewan¿owaæ i napisaæ piosenki dla nich. Tak powsta³y pierwsze. Utworzyliœmy grupê Nasza Basia
Kochana, z któr¹ wygraliœmy Festiwal
Piosenki Studenckiej w Krakowie w 76
roku. Pamiêtam jak dziœ. To nawet by³
maj. Byliœmy grup¹ kompletnie amatorsk¹, ale po festiwalu wydawa³o nam siê,
¿e wreszcie siê coœ zacznie, bêd¹ nas puszczaæ w radio, telewizji. Nie zaczê³o siê.
Dwa lata póŸniej wygraliœmy telewizyjny program „Przed Opolem”, œpiewaj¹c
„Ca³kiem spokojnie wypijê trzeci¹ kawê..” i trafiliœmy do Opola na debiuty.
Tam nadawaliœmy ton z Wa³ami Jagielloñskimi, Gra¿yn¹ Auguœcik, dziœ wybitn¹ wokalistk¹ jazzow¹. Niestety wyrzucili nas w pó³finale. Kariera zespo³owa
siê skoñczy³a. Ale okaza³o siê wtedy, ¿e
nasz¹ piosenkê nagra³a Gra¿yna £obaszewska i zrobi³a z tego przebój „Za szyb¹”. Powoli zaczêli siê zg³aszaæ do mnie
profesjonalni wykonawcy…

KM: W jednym z wywiadów Ryszard
Rynkowski powiedzia³: „Spotkanie z
Jackiem Cyganem ustawi³o moje dzisiejsze ¿ycie. To on mnie wykreowa³ jako wykonawcê”. W jakich okolicznoœci
siê Panowie poznali?
JC: By³em ju¿ wtedy autorem z dorobkiem. Mia³em na koncie piosenki w radio, wygra³em Opole z Edyt¹ Geppert
piosenk¹ „Jaka ró¿a, taki cierñ”. Pisa³em
dla Staszka Soyki, Krysi Proñko, Seweryna Krajewskiego i innych. To w³aœnie
Staszek nas pozna³. Ryszard zapyta³, czy
bym z nim nie wspó³pracowa³, poniewa¿
odszed³ z zespo³u VOX i chce zacz¹æ nowe ¿ycie solowe. Po kilku miesi¹cach
naszych przymiarek powsta³a piosenka
„Wypijmy za b³êdy”, która stworzy³a nowego Ryszarda. Tak trwa do dzisiaj.
KM: Sk¹d czerpie Pan pomys³y na s³owa nowych piosenek?
JC: Znik¹d. Sam proces twórczy jest
absolutnie nieodgadniony. Jakaœ opatrznoœæ mo¿e.
Zawód autora tekstu polega na tym, ¿e
siê pisze na termin. Nie ma co czekaæ na
muzê. Ogl¹daæ siê, czy usiad³a na parapecie. Trzeba napisaæ i siê pisze.
KM: Zupe³nie inaczej jest z wierszami?
JC: Oczywiœcie. Wtedy cz³owiek jest
sobie sam sterem, ¿eglarzem, okrêtem.
Mo¿e napisaæ dziœ jedn¹ linijkê, za dwa
lata drug¹. Nikt nikogo nie goni.

KM: Pañski tomik poezji „Ambulanza”
jest owocem podró¿y po krajach basenu Morza Œródziemnego. S¹ miejsca,
do których chêtnie Pan wraca?
JC: Uwielbiam Rzym i Wenecjê. I tych
ludzi tam, wpasowanych w tê architekturê i kulturê tysi¹cletni¹. Chêtnie podró¿ujê w rejony, które s¹ mi znane.
Wiem, ¿e choæbym by³ tam wiele razy,
zawsze chêtnie odwiedzê: Toskaniê, Prowansjê, Liguriê, Burgundiê, wszystkie
rejony Francji, W³och, Hiszpanii. S¹ te¿
takie miejsca, które mam na liœcie, ale
jeszcze nie zdo³a³em do nich dojechaæ.
KM: Czêsto wraca Pan do Sosnowca?
JC: Doœæ czêsto…
KM: ...i chêtnie?
JC: Bardzo chêtnie, poniewa¿ mam tu
mamê, odwiedzam j¹ doœæ regularnie. A
poza tym, z sentymentu do miejsc, w których siê wychowa³em. Utrzymujê bliskie
kontakty z moj¹ podstawówk¹ i liceum, a
przede wszystkim z ludŸmi, z którymi do
szko³y – tu i tu – chodzi³em. Bardzo lubimy sobie usi¹œæ i powspominaæ. To s¹
piêkne momenty.
KM: Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a:
MAGDALENA PUDO
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Relacja sosnowieckiego radnego Przemysława Wydry z górskiej wyprawy

K

zwa³y drzewa, czêsto trzeba te¿ by³o iœæ
na czworakach po rumowiskach skalnych. Podejœcie by³o bardzo trudne, ale
kiedy wyszed³em na po³oniny, ca³y
trud zosta³ wynagrodzony.
Przez dwa dni nie spotka³em nikogo, co by³o nowym doœwiadczeniem.
Tylko ja i przyroda. Po tej sielance góry szybko przypomnia³y o sobie. Bêd¹c
na najwy¿szym szczycie Gorganów
(Sywula 1836 m n.p.m.) nast¹pi³o za³amanie pogody, zerwa³ siê porywisty
wiatr, zacinaj¹c œniegiem z deszczem.
Grogan to w huculskim narzeczu nazwa rumowisk skalnych, dlatego skakanie ze ska³y na ska³ê, poroœniêt¹
mchem podczas takiej pogody by³o
wyj¹tkowo trudne. Maj¹c œwiadomoœæ,
¿e pode mn¹ jest 200 metrów stromego skalnego rumowiska, a na pomoc w
razie wypadku musia³bym d³ugo czekaæ, prze¿y³em chyba najbardziej ekstremaln¹ przygodê w tych górach. Na
szczêœcie po kilku godzinach wiatr
uspokoi³ siê i przez nastêpne pó³tora
dnia pada³ jedynie s³aby deszczyk.
Gorgany s¹ s³abo spenetrowane
przez turystów, dlatego spotkanie z innymi ludŸmi jest bardzo sympatyczne.
W³aœnie na szlaku pozna³em grupê
ukraiñskich turystów, obok których biwakowa³em jedn¹ noc, i z którymi, korzystaj¹c z tego, ¿e maj¹ GPS, szed³em
nastêpne pó³ dnia.
Na swojej trasie spotka³em te¿ wiele polskich pami¹tek np. s³upy graniczne oddzielaj¹ce przed II wojn¹ œwiatow¹ Polskê od Czechos³owacji, ruiny
po dawnych polskich schroniskach, czy
te¿ pami¹tki po dzia³aj¹cych w tym rejonie w 1914 roku legionistach.
Im dalej na po³udniowy wschód,
tym wiêcej ludzi spotyka³em na swojej
drodze. Zarówno turystów, jak i hucu³ów wypasaj¹cych stada koni i krów na
po³oninach. Kiedy zszed³em ze szczytów, by uzupe³niæ zapasy ¿ywnoœci, postanowi³em przenocowaæ na kwaterze
u hucu³ów. Okaza³o siê, ¿e s¹ to ludzie
bardzo sympatyczni i wylewni (szczególnie po „hori³ce”), a ich kuchnia jest
wyœmienita.
Po przejœciu Gorganów przyszed³
czas na najwy¿sze pasmo gór Ukrainy
– Czarnohorê oraz jej najwy¿szy szczyt
– Howerlê 2061 m n.p.m. Masyw
Czarnohory przypomina polskie góry.
Po zatkniêci flagi Sosnowca na szczy-
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Z „Kurierem” po mieście

Najdziksze góry Europy
a¿demu, kto chodzi³ po polskich górach, zapada g³êboko
w serce ich piêkno, majestat
oraz kultura i folklor mieszkaj¹cych tam ludzi. Niestety, poza
ma³ymi wyj¹tkami, s¹ to góry „zadeptywane” przez miliony turystów rocznie, a wszechobecna komercja odbiera im wiele z ich naturalnego uroku.
Dlatego, kiedy przeszed³em polskie góry, zapragn¹³em czegoœ wiêcej. Okolicy
autentycznej i nie zepsutej wspó³czesn¹ cywilizacj¹. Na szczêœcie takie miejsce le¿y blisko Polski – na Ukrainie, w
najdzikszych górach Europy.
Karpaty Wschodnie, bo o nich mowa, by³y od wieków terenem pogranicza. Tutaj przenika³y siê kultury i ludy,
dla których ³uk Karpat by³ szlakiem
migracji (nasi górale przybyli t¹ drog¹ z
Rumunii, gdzie nale¿eli do romañskojêzycznego plemienia Wo³ochów). Góry to wreszcie piêkna dzika przyroda.
To w³aœnie tam mo¿na prze¿yæ
prawdziw¹ przygodê. Szukaj¹c jej postanowi³em przejœæ samotnie ³ukiem
Karpat spod polskiej granicy (za wyj¹tkiem ukraiñskich Bieszczad) pod granicê rumuñsk¹, ok. 200 km przez dzikie
ostêpy i majestatyczne po³oniny.
By³a to inna wêdrówka ni¿ w polskich górach (brak infrastruktury turystycznej, niewielka liczba szlaków, brak
dobrych map tego rejonu), st¹d koniecznoœæ dobrego przygotowania. Ekwipunek, który mia³ siê staæ moim domem na nastêpne pó³tora tygodnia wa¿y³ ok. 30 kg. Znalaz³ siê w nim:
namiot, œpiwór i ¿ywnoœæ w du¿ych iloœciach. W ci¹gu ca³ej wêdrówki tylko
raz musia³em zejœæ do ludzkich osad,
by uzupe³niæ zapasy.
Jako sosnowiecki radny zabra³em ze
sob¹ flagê naszego miasta, która podczas mojej wêdrówki wzbudza³a wielkie zainteresowanie.
Wyruszy³em z Katowic poci¹giem
do Przemyœla, gdzie czeka³a mnie przesiadka do Iwano – Frankowska (przedwojenna polska nazwa Stanis³awów).
Tu¿ po przekroczeniu granicy ukraiñskiej okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ pasa¿erów autobusu to przemytnicy, którzy z
ró¿nych zakamarków pojazdu zaczêli
wyci¹gaæ dziesi¹tki kilogramów kie³basy. Po oœmiu godzinach jazdy w „garma¿erii” dotar³em do Iwano – Frankowska. Na wêdrówkê by³o za poŸno, dlatego trafi³em do hotelu. Ten, choæ
drogi, pamiêta³ czasy Zwi¹zku Radzieckiego: rozlatuj¹ce siê meble, ciekn¹cy
kran, ³azienka dwa piêtra ni¿ej, nieuprzejma recepcjonistka. Pobyt w tym
skansenie ZSRR potraktowa³em jako
element przygody i rankiem nastêpnego dnia wyruszy³em do w³aœciwego celu mojej podró¿y. Busami (tzw. marszrutki) i autostopem (podwozili mnie
drwale) dotar³em do pierwszego masywu Gorganów.
Wchodz¹c w las od razu znalaz³em
siê w innym œwiecie. Du¿e ró¿nice wysokoœci pomiêdzy dolinami a szczytami
oraz brak dobrego szlaku sprawi³y, ¿e
musia³em przedzieraæ siê przez krzaki,
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cie, ruszy³em dalej w stronê Rumunii.
Przez nastêpne kilka dni moja trasa
wiod³a na wysokoœci ok. 2000 m i choæ
pogoda nie rozpieszcza³a widoki by³y
osza³amiaj¹ce.
Po zakoñczeniu górskiej wyprawy
nie mog³em oprzeæ siê pokusie, aby
trochê zwiedziæ Podole. „Marszrutkami”, „elektryczk¹” (podmiejska kolej)
oraz korzystaj¹c z uprzejmoœci polskich
wycieczek autokarowych zwiedzi³em
Ko³omyjê i malowniczo po³o¿one
twierdze Chocim i Kamieniec Podolski.
W Czerniewicach okaza³o siê, ¿e
pokój hotelowy wynaj¹³em razem ze
wspó³lokatorem. A kiedy dotar³em do
granicy z Polsk¹, spotka³a mnie kolejna
niespodzianka. Na pieszym przejœciu
utworzone by³y dwie kolejki dla Polaków i dla Ukraiñców. I tutaj wiêkszoœæ
ludzi stanowili przemytnicy papierosów. Doœæ obcesowe traktowanie przez
ukraiñskich celników i przepuszczanie
przez granicê rotacyjnie czterech grup
ukraiñskich i jednej polskiej spowodowa³o wœród Polaków du¿¹ nerwowoœæ,
k³ótnie, a nawet przepychanki. Po czterech godzinach oczekiwania po ukraiñskiej stronie granicy, na polskiej odprawie posz³o ju¿ g³adko. „Mrówki” przepuœci³y mnie i jeszcze kilku turystów
na pocz¹tek kolejki i w ten sposób wróci³em do Polski.
Pomimo tych perypetii, a mo¿e
w³aœnie dla nich, mimo ¿e schud³am
podczas tej wyprawy 7 kilogramów i
pokaleczy³em stopy, powtórzy³bym tê
wyprawê. Ukraina i Karpaty Wschodnie to miejsce, w którym mo¿na siê
zakochaæ.
Wszystkim, którzy chcieliby ruszyæ
w moje œlady radzê siê spieszyæ. W
Karpaty Wschodnie co rok coraz g³êbiej wdziera siê „cywilizacja”. Warto
te¿ pamiêtaæ, ¿e swoboda w wêdrówce
wi¹¿e siê z pewnym ryzykiem. Tu w
odró¿nieniu od naszych gór, gdzie naprawdê trudno siê zgubiæ, trzeba zabraæ ze sob¹ kompas, ciep³y œpiwór,
siekierê i wszystko to, co mo¿e pomóc
nam w najró¿niejszych okolicznoœciach.
Nale¿y równie¿ uzbroiæ siê w olbrzymi¹ cierpliwoœæ, bez której nic na
Ukrainie nie da siê za³atwiæ.
Tekst i foto:
PRZEMYSŁAW WYDRA

02. 07. - Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej obchodził w Karwinie 60-lecie swojej działalności. W święcie wzięło udział wielu
znamienitych gości, m.in. Jan Pastwa –
Ambasador RP, Anna Olszewska –
Konsul Generalny w Ostrawie, Josef
Byrtus – Konsul Generalny R.Cz. w Katowicach. Program artystyczny uświetnił Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego. W ramach obchodów w tamtejszym Miejskim Domu Kultury zaprezentowano okolicznościową wystawę
fotograficzno-dokumentacyjną „Chłopak z Sosnowca – Jan Kiepura”, którą
udostępniło Muzeum w Sosnowcu. W
otwarciu wystawy uczestniczył Jerzy
Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Górski – prezydent
Sosnowca, Stefan Gajdy – prezes
Wspólnoty Polskiej Oddziału Śląskiego
w Katowicach oraz Zygmunt Stopa prezes PZKO.
05. 07. – rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Moja brama, moja ulica, moje miasto”. Na konkurs wpłynęło 356
prac od 60 autorów. I nagrodę (1 200
zł) otrzymała Anna Szpakowicz, II (800
zł) – Bartosz Gacek i III (400 zł) – Paweł
Więcławek.
06. 07. – miasto uczciło 7. rocznicę
śmierci Władysława Szpilmana. W kilku
punktach miasta, m.in. na Placu 100lecia i w Centrum Handlowym „Plaza”
można było posłuchać odtwarzanej
muzyki kompozytora.
19. 07. – do naszego miasta przyjechała grupa młodzieży ze Stowarzyszenia
La Ferme aux Loisirs z Roubaix – miasta partnerskiego Sosnowca. Młodzi
Francuzi kilkakrotnie zaprezentowali
swój minispektakl cyrkowy: chorym
dzieciom w Centrum Pediatrii im. Jana
Pawła II oraz dzieciom z półkolonii organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 22 lipca wystąpili w
Letnim Ogródku Kulturalnym w Parku
Sieleckim.
23. 07. – Miejski Dom Kultury „Kazimierz” uruchomił swoją stronę internetową: www.mdk-kazimierz.pl. Możemy
tam poczytać o imprezach organizowanych przez placówkę, przejrzeć fotogalerię oraz zapoznać się z historią
klubu. Strona jest cały czas aktualizowana.
26. 07. – spod Urzędu Miejskiego wyjechała na obóz sportowy II tura dzieci.
Młodzi zawodnicy spędzili 10 dni w Gilowicach. Na wypoczynku, współfinansowanym przez Urząd Miasta, przebywało 25 sportowców z sekcji piłki siatkowej Płomienia Sosnowiec oraz piłki
ręcznej Górnika Sosnowiec.
28. 07. – na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Buchwałowicach zorganizowano festyn dla pracowników
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. W tym roku miał on szczególną
wymowę, gdyż przypadł w roku jubileuszu 85-lecia funkcjonowania komunikacji autobusowej na terenie Sosnowca oraz w roku jubileuszu 10-lecia
istnienia PKM.
01. 08. – w symboliczny sposób – syreną alarmową – o godz. 17.00 uczczono 63. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego.
01. 08. – przez cały miesiąc w sosnowieckim Muzeum można było oglądać

wystawę „Pola Negri. Legenda kina”.
Wystawa ze zbiorów własnych oraz
Muzeum Kinematografii w Łodzi prezentowała postać znanej polskiej aktorki Apolonii Chałupiec, która w latach
1919-1920 mieszkała w Sosnowcu.
Podczas wernisażu odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego „Śladami przeszłości Sosnowca”.
07. 08. – laureatami tegorocznej edycji
Konkursu „Polski Kupiec Roku 2007” w
branży „artykuły spożywcze” zostali
Halina i Włodzimierz Banyś, właściciele
Spółki Jawnej AGA z Sosnowca. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo
Gospodarki oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich.
09. 08. – 31-osobowa grupa dzieci z
Sosnowca wyjechała na letni wypoczynek do Francji. Była to już trzecia
wspólna inicjatywa w ramach współpracy gminy Sosnowiec z francuskim
Stowarzyszeniem Secours Populaire
Francais. Dzieci pod opieką francuskich rodzin spędziły dwa tygodnie w
Nord Pas de Calais.
10-19. 08. - w Niemczech na Zamku
Hambach w Palatynacie odbyło się
Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży z Polski, Niemiec i Francji pod
hasłem UFAMY SOBIE. Z naszego
regionu pojechały dwa autokary młodzieży.
17. 08. – sosnowiczanka Pani WŁADYSŁAWA ŁACH obchodziła 101. urodziny. Dostojnej Jubilatce życzenia oprócz
rodziny złożył zastępca prezydenta
miasta, Wilhelm Zych.
17. 08. – przez dziesięć dni 9-osobowa
grupa sosnowieckiej młodzieży uczestniczyła w projekcie zatytułowanym
„Być młodym i solidarnym w Europie”,
którego realizacja odbyła się w Lille we
Francji. W ramach programu „Młodzież
w działaniu” projekt dofinansowano ze
środków Unii Europejskiej. Głównym
celem projektu było promowanie solidarnej postawy wśród młodzieży oraz
wspieranie tolerancji i integracji.
24. 08. – na terenie ogrodu przy ul. Kościuszki w świetlicy plenerowej zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbyło się pożegnanie lata. Podczas wakacji w zajęciach
świetlicowych uczestniczyło 120 dzieci
w trzech 10-dniowych cyklach w 40osobowych grupach. Fundusze na organizację zajęć uzyskano z budżetu
miasta.
25. 08. – przy III LO im. B. Prusa odbyła
się impreza pt. „Festyn Trzech Światów
– Historia Miecza”. W ramach bloków
można było obejrzeć wystawę ogrodów japońskich, japońskie sztuki walki,
ekspozycję robotów, samochodów i
motocykli, pokazy bractw rycerskich.
Odbył się konkurs wiedzy o „Gwiezdnych wojnach oraz konkursy sprawnościowe.
27. 08. – Komenda Miejska Policji informuje, że w sprawach skarg i wniosków
interesanci przyjmowani są codziennie
(oprócz sobót i dni świątecznych) w
godz. od 8.00 do 15.00. Komendant
Miejski Policji lub jego zastępcy oraz
Komendanci Komisariatów Policji lub
ich zastępcy przyjmują w poniedziałki
w godz. 15.00-18.00 (za wyjątkiem dni
świątecznych). (U)
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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
8.09. godz. 18.00 Woody Allen „Bóg“ abon. wa¿ne
9.09. godz. 18.00 J. Chapman, L .Lloyd „Biznes” abon. wa¿ne
14.09. godz. 10.00 E. Drozdowska na podstawie baœni Andersena „Krzesiwo”
15.09. godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes”
abon. wa¿ne
16.09, godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes”
abon. wa¿ne
18.09. godz. 10.00 B. Rosiek „Pamiêtnik narkomanki”
19.09, godz. 10.00 E.Drozdowska na podstawie baœni Andersena „Krzesiwo”
godz. 12.30 B. Rosiek „Pamiêtnik narkomanki”
20.09. godz. 10.00 Molier „Œwiêtoszek”
21.09. godz. 10.00 Molier „Œwiêtoszek”
22.09, godz. 18.00 Z. Ksi¹¿ek „Sztuka kochania czyli
Sceny dla doros³ych”
abon. wa¿ne
23.09. godz. 18.00 Z. Ksi¹¿ek „Sztuka kochania czyli
Sceny dla doros³ych”
abon. wa¿ne
28.09. godz. 19.00 Denis Diderot „Kubuœ Fatalista i
jego Pan”
PREMIERA
29.09. godz. 18.00 Denis Diderot „Kubuœ Fatalista i
jego Pan” abon. wa¿ne
30.09. godz. 18.00 Denis Diderot „Kubuœ Fatalista i
jego Pan”abon. wa¿ne
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl w dniu
22.09. (sobota) o godz. 18.00 Z. Ksi¹¿ek „Sztuka kochania czyli Sceny dla doros³ych” oraz 1
podwójne zaproszenie na spektakl w dniu 29.09.
(sobota) o godz. 18.00 Denis Diderot „Kubuœ Fatalista i jego Pan”.
UWAGA!!!
Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹ do Kasy Teatru
(czynna: wtorek, œroda, czwartek 12.00-17.00,
pi¹tek, sobota, niedziela 16.00-18.00) z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8/2007
otrzymaj¹ podwójne zaproszenia. Warunkiem jego odebrania jest zap³acenie symbolicznej kwoty
2 z³. Zgodnie z regulaminem TEATRU ZAG£ÊBIA jedna osoba mo¿e wgraæ bilet tylko raz w roku. Dotyczy to równie¿ biletów do Teatru wygrywanych w konkursach z innych mediów (prasa,
radio).

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

11. 09. godz. 15. 00 - OTWÓRZCIE DZRZWI
SCHIZOFRENII.
Spotkanie z osobami doœwiadczonymi chorob¹ psychiczn¹ i osobami wspieraj¹cymi ich rehabilitacjê. W programie: wystawa prac plastycznych, przedstawienie
poezji osób z zaburzeniami psychicznymi, aukcja rêkodzie³a, dyskusja. Organizatorzy: Sosnowieckie Centrum
Sztuki – Zamek Sielecki, Œrodowiskowy Dom Samopomocy „SALVE” oraz Stowarzyszenie Dzia³aj¹ce na
Rzecz Osób Psychicznie Chorych i ich Rodzin „ARKA”
(wstêp wolny).

C O

G D Z I E

13. 09. godz. 17. 00 - FINISA¯ WYSTAWY: Czes³aw
Ga³u¿ny. Zapatrzenie – malarstwo i rysunek (wstêp
wolny).
21. 09. godz. 17. 00 - WERNISA¯ WYSTAWY: Janina Kraupe. Malarstwo i grafika. Wystawa potrwa do 4
listopada (wstêp wolny).
28. 09. godz. 21. 00 - INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 2007. Widowisko plenerowe, spektakl
muzyczny J. Rymkiewicza „Król Miêsopust” na podstawie dramatu Gelderodego. Re¿yseria: Ma³gorzata
Chojnacka. Choreografia i opracowanie muzyczne:
W³odzimierz Kuca. Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie „Dom Europejski” oddz. Sosnowiec oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki (wstêp wolny).
WARSZTATY PLASTYCZNE
- poniedzia³ki i œrody w godz. 16. 00 - 17. 30. Prowadzi: Adrianna Pionka.
- wtorki i czwartki w godz. 16. 00 - 17. 00. Prowadzi:
Monika Pawlas.
Zg³oszenia pod numerem telefonu: (032) 296-30-27.

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

10.09. godz. 17.00 - Wystawa pt. „Ig³¹ malowane” autorstwa Haliny Kwiatkowskiej. Wstêp wolny.
11.09. godz. 17.00 - Spotkanie informacyjne dot. zajêæ i warsztatów organizowanych przez Klub w nowym
2007/2008 roku kulturalno-oœwiatowym.
12.09. godz. 19.00 – Hala Sportowa Zagórze, ul. Braci Mieroszewskich 91
- Koncert inauguruj¹cy ROK KULTURALNY
2007/2008 pt. DZIEWCZYNY Z SOSNOWCA.
Wyst¹pi¹: Agnieszka Chrzanowska, Aneta Chwalba,
Krystyna Gawroñska, Anna G³uc, Marta Kotowska, El¿bieta Laskiewicz, Magdalena £amacz, Anita Maszczyk,
Barbara Natkaniec, Ma³gorzata Orczyk, Przemys³aw
£amacz, zespó³ wokalny AVOCADO, Iza Torres, zespó³ muzyczny pod dyr. Ewy Zug oraz szereg niespodzianek.
Zaproszenia do odbioru w Wydz. Kultury i Sztuki
Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Ma³achowskiego
3, pok.24,23 tel. 032 296 06 40 lub 032 296 06 47).
17.09. godz. 17.30 - Wieczór poetycki: WANDA KUSZTYB i JANUSZ PULKOWSKI. Wstêp wolny.
24.09. godz. 18.00 - ŒL¥SKA ORKIESTRA
KAMERALNA pod dyr. M. B³aszczyk, solista
Adam Makowicz - fortepian. KONCERT INAUGURUJ¥CY ROK KULTURALNO-OŒWIATOWY w Klubie. W programie utwory A.
Makowicza i Fr. Chopina. Bilety w cenie: 25 z³
oraz 10 z³ ulgowe. Rezerwacja biletów do 17
wrzeœnia br. (tel. 032 291 39 48). Iloœæ miejsc
ograniczona.
28.09. godz. 18.00 - Œwiatowy Dzieñ Turystyki. W
programie artystycznym wystêp kapeli góralskiej.
Wstêp wolny.
Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie:
032/291 39 48 lub poczt¹ e-mailow¹: klub@kiepura.pl

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”
WYK£ADY
„Stanis³aw Wyspiañski – artysta niepokorny” - 14. 09.
godz. 12. 00 – „Stanis³aw Wyspiañski – pastelista do-

K I E D Y

skona³y”
Henryka Jarema (Muzeum Œl¹skie w Katowicach). 28. 09. godz. 12. 00 – „Stanis³aw Wyspiañski – narodowy wizjoner”. Marta Romanowska (Muzeum Stanis³awa Wyspiañskiego w Krakowie).
09. 10. godz. 12. 00 – „W¹tki narodowo-patriotyczne
w twórczoœci literackiej Stanis³awa Wyspiañskiego” prof. dr W³odzimierz Wójcik (Uniwersytet Œl¹ski w
Katowicach).
23. 10. godz. 12. 00 – „Stanis³aw Wyspiañski a sztuka u¿ytkowa” - Katarzyna Jarmu¿ (Muzeum Œl¹skie w
Katowicach).
07. 11. godz. 12. 00 – „Stanis³aw Wyspiañski – cz³owiek teatru” - Sylwia Ryœ (Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach).
14. 11. godz. 12. 00 – „Twórczoœæ Stanis³awa Wyspiañskiego na tle epoki M³odej Polski” Alicja Paduch
(historyk sztuki).
Wstêp bezp³atny, wyk³ady dofinansowane ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZAJÊCIA WARSZTATOWE
- „Stanis³aw Wyspiañski – artysta wszechstronny” - 18,
21, 25, 28. 09. godz. 10.00 - „Pastele – ulubiona technika Stanis³awa Wyspiañskiego” Ewa Jêdryk-Czarnota (artysta plastyk).
02, 09, 16, 23. 10. i 06. 11. godz. 10.00 - „Uczymy
siê techniki witra¿u” - Zofia Szmyt-Œcis³owicz (Liceum Sztuk Plastycznych w D¹browie Górniczej).
10, 17, 24. 10. i 07, 14, 21. 11. godz. 10.00 -„Wartoœæ
kulturowa sztuk teatralnych Stanis³awa Wyspiañskiego” - El¿bieta Laskiewicz (aktorka).
„Scenografia do sztuki Stanis³awa Wyspiañskiego”
Franciszek K³ak (artysta Plastyk).
23.11. godz. 10.00 - Premiera fragmentu wybranego
dramatu Stanis³awa Wyspiañskiego w scenografii wykonanej podczas warsztatów oraz wernisa¿ prac plastycznych.
Zajêcia bezp³atne, dofinansowane ze œrodków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
zajêæ, prosimy o kontakt w celu ich potwierdzenia.
EDUKACJA PRZEZ ZABAWÊ - „ODKRYWAMY
PRZESZ£OŒÆ MIASTA I REGIONU”
Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w formie warsztatowej, do
wyboru cztery tematy:
1. „Charakterystyczne zawody zwi¹zane z Sosnowcem i regionem - górnik, hutnik, w³ókiennik”.
2. „Z szafy pradziadka”.
3. „Tworzenie przestrzennej mapy Sosnowca”.
4. „Muzealni tropiciele”.
Program jest wspó³finansowany z bud¿etu samorz¹du
Województwa Œl¹skiego.
22. 09. godz. 19. 00-24. 00 - „NOC W MUZEUM”
- w programie m.in.: zwiedzanie wystaw „Polskie szk³o
wspó³czesne” i „M³odopolska cyganeria” oraz liczne
atrakcje i niespodzianki.

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

12.09. godz. 12.00 - „Witaj szko³o na weso³o” –
turniej dla klas IV-VI. Impreza wspó³organizowana
z fili¹ nr 13 MBP.
21.09. godz. 11.00 - IV Bieg Prze³ajowy o Puchar
Kierownika Klubu dla uczniów SP.
Zajêcia sta³e:
- Warsztaty plastyczne godz. 18.00 – 20.00: poniedzia³ki: rysunek, malarstwo, rzeŸba;
czwartki: wikliniarstwo. - Nauka gry na instrumentach muzycznych godz.15.00 – 20.00:
od poniedzia³ku do czwartku - gitara, keyboard. Zajêcia sportowe od poniedzia³ku do pi¹tku godz.
14.30 – 18.30.

Miejska Biblioteka
Publiczna
im. G. Daniłowskiego
12.09. godz. 15.30 - Filia nr 17, Pogoñ, ul. Bêdziñ-

Kurier Miejski
ska 22-24, tel. 032 291-00-71
- Miejsca, do których chcielibyœmy powróciæ – letni konkurs plastyczny dla dzieci.
18.09. godz. 9.30 - Biblioteka G³ówna, ul. Zegad³owicza 2/1, tel. 032 266-64-72
- Malarz s³owa i ludzkiej natury - Joseph Conrad
Korzeniowski
19.09. godz.15.30 - Filia nr 17, Pogoñ, ul. Bêdziñska 22-24, tel. 032 291-00-71
Moje kolorowe zoo z figur origami

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

22. 09. - II Turniej w Szachach Aktywnych dla Dzieci
i M³odzie¿y pt. „¯egnaj lato, witaj szko³o”.
27. 09. - Koncert muzyki folklorystycznej i nie tylko w
wykonaniu Stanis³awa Skrzypka i przyjació³.
ZAJÊCIA STA£E:
- od poniedzia³ku do pi¹tku godz. 12. 00-19. 00 - pracownia komputerowa
- wtorki i pi¹tki godz. 15. 00-17. 00 - zajêcia tenisa sto³owego
- poniedzia³ki godz. 15. 00-18. 00 - zajêcia w grupie recytatorów
- wtorki i czwartki godz.17. 30 – 19. 30 - zajêcia w grupie teatralnej
- poniedzia³ki od godz. 16. 00 - zajêcia nauki gry na instrumentach (gitara, instrumenty
klawiszowe) oraz grupy wokalnej
- œrody godz. 18. 00 - karaoke dla dzieci i m³odzie¿y
- zajêcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu klubu “Dragon”
- wtorki i czwartki od godz. 16.00 - zajêcia sekcji plastycznej.
ZAJÊCIA WARSZTATOWE:
- warsztaty graffiti - wtorki od godz. 7.
- warsztaty fotograficzne - czwartki i pi¹tki od godz. 17.
- warsztaty bêbniarskie - œrody od godz. 17.
- warsztaty akustyczne i d.j. - poniedzia³ki od godz. 17.

KINO HELIOS
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl Rezerwacja telefoniczna
032 363 14 14, e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR WA¯NY: od 07. do 13. 09. 2007
POKAZ PRZEDPREMIEROWY: „NIEPOKÓJ”
prod. USA, od 15 lat: 13 wrzeœnia, godz. 19.00.
PREMIERY: „ANGEL” prod. Belgia/Francja/Wielka Brytania, od 15 lat: 21.00.; „ULTIMATUM
BOURNE’A” prod. USA, od 12 lat: 9.30, 11.45,
14.00, 16.15, 18.30, 20.45.
REPERTUAR POZOSTA£Y: „TRANSFORMERS” prod. USA, od 12 lat: 12.15, 15.00, 17.45,
20.30.; „EVAN WSZECHMOG¥CY” prod.
USA, od 12 lat: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
21.45.; „ 7 KRASNOLUDKÓW: LAS TO ZA
MA£O – HISTORIA JESZCZE PRAWDZIWSZA” (dubbing) prod. Niemcy, od 15 lat: 12.00,
15.15, 19.00.
FILMY DLA DZIECI: „SHREK TRZECI” (dubbing) prod. USA, bo: 10.00, 11.45.; „NA FALI”
(dubbing) prod. USA, bo: 10.30, 13.30, 17.15.
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina. Pierwsze 2 osoby, które przyjd¹
do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z
aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 8 otrzymaj¹
darmowe bilety. Bilety wa¿ne s¹ do 30.09. 2007 r.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany
w planach imprez.

Kurier Miejski

E K O L O G I A

wrzesień 2007 nr 8

13

Wsiadaj na rower i jedŸ…
To nie bajka: w ciągu kilku
lat cały obszar naszego
miasta będzie połączony
ścieżkami rowerowymi. Z
Milowic na Niwkę, Maczki,
Kazimierz Górniczy już teraz można przejechać rowerem. Różnica jednak taka, że w przyszłości trasę
pokonamy nie ulicą, ale w
bezpieczny sposób na
przygotowanych trasach.

Na

brak œcie¿ek rowerowych mieszkañcy narzekali od dawna. Wreszcie coœ w tym temacie zaczê³o siê dziaæ. Wreszcie rowerzyœci
maj¹ to, o co od tak dawna zabiegali –
œcie¿kê rowerow¹ z prawdziwego zdarzenia, która biegnie wzd³u¿ wyremontowanej w ostatnim czasie ulicy Kombajnistów.
Trasa o d³ugoœci 500 metrów ci¹gnie siê
od ul. Gen. Mariusza Zaruskiego do ul.

Jaskó³ek. T¹ drog¹ najszybciej mo¿na
przejechaæ z centrum miasta i Wawelu do
„górki” na Œrodulê.
- Gdy zobaczy³am ulicê pierwszy raz
po remoncie, opad³a mi szczêka. Naprawdê by³am mile zaskoczona. Wydzielony
pas dla rowerzystów, osobny dla przechodniów. Nie bojê siê, ¿e potr¹ci mnie samochód, albo ¿e o kogoœ zahaczê. Przyjemnie siê têdy jedzie. Oczywiœcie chcia³abym, by takich tras by³o w Sosnowcu

A. Czajczyńska

Akacjowa aleja?

D

rzewa tytu³owej roœliny, to nagrody g³ówne w ogólnopolskim konkursie o tytu³ Niezwyk³ej Polki w ramach
Akcji Akacja, realizowanej przez
Fundacjê „Partners” Polska i
wspó³pracuj¹ce z ni¹ grupy nieformalne i lokalne organizacje
pozarz¹dowe, w tym m.in. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z
Sosnowca. Akcja Akacja polega
na wyró¿nianiu kobiet, które anga¿uj¹ siê w ¿ycie spo³eczne, s¹
otwarte i tolerancyjne. W ka¿dym z 16 województw spoœród
pañ zg³oszonych przez mieszkañców lokalne komisje konkursowe wybior¹ po trzy kandydatki.
Do ostatniego etapu konkursu

przejdzie wiêc 48 wyj¹tkowych
kobiet, spoœród których komisja
g³ówna wybierze 10 wrzeœnia 16
Niezwyk³ych Polek.
- Po rozstrzygniêciu konkursu w znanych miejscach publicznych, skwerach i parkach
miejskich dla ka¿dej zwyciê¿czyni zostanie zasadzone drzewko
akacji. Tak¿e w Sosnowcu. Co
prawda jeszcze nie wiemy gdzie,
ale na pewno miejsce siê znajdzie. Poniewa¿ konkurs ma
trwaæ wiele lat, staramy siê o teren, w którym w przysz³oœci
mog³aby powstaæ akacjowa aleja
– symbol rozwoju i wk³adu kobiet w œrodowiska lokalne – mówi Monika Sobañska, koordynatorka konkursu w województwie

wiêcej, tym bardziej, ¿e ta najd³u¿sza nie
jest – mówi 17-letnia Ania Kyrgies.
Wszystko wskazuje na to, ¿e podobnych tras bêdzie w naszym mieœcie wiêcej. Dotychczas rowerzyœci mogli korzystaæ z odcinka w Parku Tysi¹clecia, który
³¹czy ul. Kresow¹ z hal¹ sportow¹ w Milowicach oraz tras¹ wyznaczon¹ wokó³
zbiornika wodnego w rejonie ul. Jana Sobieskiego. To œcie¿ka o ³¹cznej d³ugoœci
oko³o 6,5 km. Na terenie Parku trwaj¹ te¿

W sumie na konkurs
spłynęło w tym roku 256
zgłoszeń z całej Polski.
Wśród nich pojawiły się
m.in. nazwiska Mirelli
Czajkowskiej-Turek,
Barbary Dziuk, Anny Foks,
Gabrieli Gibas, Renaty
Klimek-Kowalskiej, Jolanty
Kwas, Alicji Lizurej,
Karoliny OstrowkiejBargieł, Małgorzaty
Tkacz-Janik i Beaty
Zipper-Maliny z
województwa śląskiego.
Przypomnijmy, że w
zeszłym roku laureatką ze
Śląska była Gabriela
Halamoda, a jedną z
wyróżnionych Małgorzata
Tkacz-Janik.

œl¹skim i wiceprezes Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu.
Akcja Akacja nie bez powodu
jest symbolem konkursu.
- Na pewno znaczenie ma to,
¿e nazwa tej roœliny wspó³gra ze
s³owem „akcja”. Ale, co wa¿niejsze, akacja to efektowna roœlina,
bardzo delikatna, ale jednoczeœnie wytrzyma³a… to symbol kobiet, które zosta³y zg³oszone do
konkursu – mówi Sobañska.
Przedsiêwziêcie ma wiêc nie
tylko charakter spo³eczny, ale te¿
ekologiczny. Kolejnych, a zw³aszcza tak piêknych drzew, nigdy
wiele. Byæ mo¿e ju¿ za kilka lat
bêdziemy mieæ akacjow¹ alejê w
Sosnowcu. map

prace przy budowie œcie¿ki rowerowej,
któr¹ wkrótce dojedziemy do Trójk¹ta
Trzech Cesarzy.
- Zadanie zostanie zrealizowane poprzez odnowienie trasy wzd³u¿ wa³ów rzeki Brynicy w kierunku ul. Sobieskiego. W
ramach zadania wyznaczone te¿ zostanie
przejœcie dla pieszych oraz rowerzystów i
dalej œcie¿ka wzd³u¿ rzeki w kierunku ul.
Naftowej i ul. Ostrogórskiej – wyjaœnia
Wojciech Guzik, kierownik wydzia³u Za-

rz¹dzania Drogami i Ruchem Drogowym.
- Nastêpnie zostanie wykorzystany by³y
trakt kolejowy, gdzie bêdzie poprowadzona œcie¿ka rowerowa w kierunku ul. Miko³ajczyka, dalej przebiegnie ona po terenach
leœnych w rejonie „Rybaczówki” w kierunku Mys³owic. W planach jest tak¿e wykorzystanie wa³ów przeciwpowodziowych
rzeki Czarnej Przemszy, tu zostanie poprowadzona œcie¿ka rowerowa w kierunku
Trójk¹ta Trzech Cesarzy i dalej wzd³u¿ wa³ów przeciwpowodziowych rzeki Bia³ej
Przemszy oraz rzeki Bobrek w kierunku
wschodnich terenów miasta, zapewniaj¹c
po³¹czenie ze S³awkowem.
- Cieszê siê, ¿e zwiêksza siê liczba œcie¿ek rowerowych w Sosnowcu. Od trzech
kadencji zabiegam o to, by tak by³o. Jazda
na rowerze to jedna z najlepszych i potrzebnych form rekreacji, z której korzystaæ mog¹ ca³e rodziny. Wsiadajmy wiêc na
rower i jeŸdzijmy – koñczy dr Maciej Ornowski, ordynator oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. œw. Barbary w
Sosnowcu i przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Spo³ecznej RM Sosnowca.
Tekst i foto:
MAGDALENA PUDO

O recyklingu
w internecie

Czekamy na wyniki

W

K

raz z pocz¹tkiem roku szkolnego ruszy³ nowy proekologiczny konkurs internetowy skierowany do szkó³ ponadpodstawowych
z terenu ca³ej Polski. Uczniowie
pod okiem nauczycieli mog¹ wykazaæ siê nie tylko wiedz¹ na tematy
ekologiczne, ale te¿ umiejêtnoœciami w tworzeniu strony internetowej.
– Konkurs polega na opracowaniu przez szko³y stron internetowych zawieraj¹cych informacje o
zbiórkach, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz
korzyœci z tego p³yn¹cych. Chcemy
te¿, by szko³y podzieli³y siê z innymi swoimi dzia³aniami na polu edukacji recyklingowej – mówi Artur
£obocki, cz³onek zarz¹du Fundacji
„Recal”, organizatora akcji. – Zabawa ma te¿ zmobilizowaæ m³odych
ludzi do twórczego myœlenia nad
projektem i wspó³pracy w grupie.
Szko³y, które chc¹ wzi¹æ udzia³
w konkursie powinny do 31 paŸdziernika wype³niæ kartê zg³oszeniow¹, która znajduje siê na stronie
www.recal.pl, a nastêpnie do 30 listopada przes³aæ gotow¹ internetow¹ stronê recyklingow¹ na adres
alo@recal.pl. Zainteresowane placówki mog¹ w zg³oszeniu do konkursu wyraziæ zgodê na udzia³ w
programie „Szkolne i przedszkolne
projekty recyklingowe” Fundacji
„Recal”. Wtedy otrzymaj¹ materia³y edukacyjne o recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Zachêcamy do proekologicznej zabawy! (d)

tóry balkon przyci¹ga uwagê przechodniów? W którym
ogródku jest najwiêcej kwiatów? Jednych sadzenie roœlin uspokaja, niektórzy pielêgnuj¹ je dla przyjemnoœci i ze
wzglêdów estetycznych, jeszcze inni dlatego, ¿e wziêli udzia³
w konkursie na „Naj³adniej ukwiecony balkon i ogródek
przydomowy”, który zorganizowa³ Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa Urzêdu Miejskiego w Sosnowcu. W zabawie mogli wzi¹æ udzia³ mieszkañcy domów jednorodzinnych
i bloków z terenu naszej gminy. Wystarczy³o wype³niæ formularz zg³oszeniowy, który znajduje siê na stronie
www.um.sosnowiec.pl i dostarczyæ dwa zdjêcia ogródka b¹dŸ
balkonu na ulicê Moœcickiego w Sosnowcu, gdzie mieœci siê
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa UM. Ju¿ niebawem poznamy zwyciêzców konkursu, którzy wykazali siê pomys³owoœci¹ i zaanga¿owaniem w aran¿acji sfotografowanego miejsca. Na w³aœciciela naj³adniej ukwieconego balkonu i
ogródka przydomowego czeka nagroda wysokoœci 500 z³. O
wynikach poinformujemy Czytelników w nastêpnym numerze „Kuriera Miejskiego”. (d)
reklama

KONKURS
Mamy do zaproponowania naszym
Czytelnikom nowy konkurs.
Wystarczy przyjść do siedziby naszej
redakcji:
Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9

Czekamy
na pierwsze 15 osób.
Nagrody w postaci biletów
na: saunę, siłownię, aqua
aerobic i zajęcia ruchowe
ufundowało:
Studio Fitness,
Sosnowiec,
ul. Ciasna 10
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HOROSKOP
BARAN (21.03.-19.04.) – Powakacyjny przyp³yw energii sprawi, ¿e w
ka¿dej dziedzinie uda Ci siê uzyskaæ wiêcej ni¿ planowa³eœ. Doceñ ten podarunek od losu. Unikaj poczucia wy¿szoœci wobec tych, którzy akurat
nie maj¹ tyle szczêœcia co Ty. Nie odmawiaj pomocy innym, jeœli tylko mo¿esz jej udzieliæ.
BYK (20.04.-20.05.) – Pora na dzia³ania wed³ug planu, który zrobi³eœ ju¿
przed wakacjami. Tego siê trzymaj, bo wszystko siê uda. Wa¿na jednak
bêdzie narada z partnerem. Nie biegaj za cudzymi sprawami, bo po prostu bêdziesz wyrêcza³ lenia. To Tobie jest potrzebna swoboda do za³atwienia terminowych zobowi¹zañ.
BLINIÊTA (21.05.-21.06.) – Dzia³aj na zwolnionych obrotach, bo siê
pogubisz. Nie bêdzie to czas stracony, gdy¿ zbli¿ysz siê do partnera. Jak bêdziesz zabiega³ o pochwa³y i popularnoœæ, to uzyskasz efekt wrêcz odwrotny. Omijaj spory i rób swoje najlepiej jak potrafisz. Przed Tob¹ dobre dni.
RAK (22.06.-22.07.) – Przed Tob¹ wir powakacyjnych spotkañ i imprez.
Jednak w sprawach sercowych nic z tego nie wyniknie. Doceñ to co masz,
a jeœli jesteœ sam – to cierpliwie poczekaj. Nie szukaj na si³ê nikogo do pary, bo nawet „babie lato” i Twoja romantyczna natura nie usprawiedliwiaj¹ do tworzenia byle jakich zwi¹zków.
LEW (23.07.-22.08.) – Po d³ugim urlopie ogarnie Ciê pasja zmian. Ogranicz j¹ jednak tylko do garderoby lub fryzjera. Nie kombinuj przy swoim
zwi¹zku, który do tej pory jest udany. Jak ognia unikaj niekonwencjonalnych metod leczenia i sposobu ¿ycia. Dobrze funkcjonujesz i bez ich udzia³u i tego siê trzymaj.
PANNA (23.08.-22.09.) – Ka¿dy zwi¹zek ma blaski i cienie. Pamiêtaj o
tym zamiast marudziæ. Romantyczny wieczór we dwoje da lepszy skutek
ni¿ wymówki. Odrzuæ rozwa¿ania typu: co by by³o, gdyby... Wszystkich
wydarzeñ i tak nie przewidzisz. Nastaw siê na mi³e niespodzianki, a œwiat
bêdzie piêkniejszy.
WAGA (23.09.-22.10.) – Nadchodz¹ce dni bêd¹ bogate w ¿ycie towarzyskie. Poniewa¿ nie bêd¹ to tylko kontakty rozrywkowe, uwa¿nie s³uchaj i ma³o mów. Unikaj chêci imponowania innym wiedz¹ i znajomoœciami, zw³aszcza w nowym œrodowisku. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e pouczasz wybitnych specjalistów.
SKORPION (23.10.-21.11.) – Wszelkie k³opoty znikn¹, bo znajdziesz
na nie skuteczny sposób. Uczcij to dniem dobroci dla siebie, a los na pewno dorzuci Ci ekstra premiê. Zaniechaj demonstrowania postawy: z
wszystkim sobie sam poradzê. To zniechêca partnera, a przecie¿ chcesz,
by ktoœ o Ciebie zadba³...
STRZELEC (22.11.-20.12.) – Po spóŸnionym urlopie chaos w Twoim
¿yciu minie szybciej ni¿ myœlisz. B¹dŸ gotowy na dokonanie wybory. Na
pewno partner Ci w tym pomo¿e. Nie ³ap kilku srok za ogon, bo nie da
siê zajmowaæ ró¿nymi rzeczami jednoczeœnie.
KOZIORO¯EC (21.12.-20.01.) – Je¿eli nadal, mimo wakacji, jesteœ samotny, rozejrzyj siê wokó³. Ktoœ wyraŸnie Ciê adoruje, a Ty tego nie dostrzegasz. Oœmiel trochê adoratora. Natomiast je¿eli masz ju¿ partnera –
to oka¿ mu swoje uczucia. W sprawach domowych i zawodowych unikaj
pedanterii. To jest denerwuj¹ce.
WODNIK (21.01.-20.02.) – Po urlopie nadszed³ czas, by uzyskaæ to, co
zechcesz: na przyk³ad zmieniæ pracê, wyjechaæ lub spotkaæ mi³oœæ swojego ¿ycia. Nie przegap nadchodz¹cej szansy. W miêdzyczasie nie lekcewa¿
terminów i obietnic bez pokrycia, bo zepsuje Ci to dobry humor.
RYBY (21.02.-20.03.) – W najbli¿szych dniach nadejdzie wiele okazji do
zmian. Zanim jednak podejmiesz jak¹kolwiek decyzjê, omów wszelkie
sprawy z partnerem, gdy¿ skutki bêd¹ dotyczy³y Was obojga. Nie przejmuj siê nieprzychylnoœci¹ wœród kolegów. Pamiêtaj, ¿e na niechêæ jest ¿yczliwoœæ. (VENA)

Dobra forma młodzików
26 sierpnia br. na Stadionie Górnika w Klimontowie zostały rozegrane Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie torowym. Wzięli w nich udział zawodnicy z klubów kolarskich: GK Wheeler Sosnowiec, GK Gliwice, KS Slavia Ruda Śląska, UKS Sprint
Orzesze, UKS Feniks Rydułtowy, LUKS Feniks Czernica, MLKS
Olimpijczyk Szczekociny, LKS Ziemia Opolska, LKUKS Pszczyna,
MGLKS BŁĘKITNI Koziegłowy, KKS Kolejarz-Jura Częstochowa,
UKS Gimnazjum Imielin. W sumie blisko 60 zawodników. Wśród
chłopców rozegrane zostały wyścigi na 500 m i na 2 km; wyścig
Punktowany na 10 km; wyścig Australijski oraz wyścig Drużynowy.
Natomiast wśród dziewcząt rozegrano dwie konkurencje: wyścig na
200 m i 1000 m. W sosnowieckiej ekipie świetną formą wykazał się
Bartek Wilk, który w wyścigu na 500 m zajął 2 miejsce, a w wyścigu
punktowanym na 10 km był 3. W wyścigu drużynowym Grupę Kolarską Sosnowiec reprezentowali: Bartek Wilk, Michał Grządziel, Oskar Grabski i Adam Bębenek. Zajęli 7 miejsce. Niedzielny wyścig był
ostatnim przed startem w Górskich Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w Wysowej w dniach 1 – 2 września. (U)
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L

itery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadz¹ rozwi¹zanie, które prosimy przes³aæ wraz
z wyciêtym numerem krzy¿ówki, pod adresem redakcji do 28
wrzeœnia. Wœród autorów poprawnych rozwi¹zañ rozlosowane
zostan¹ nagrody, które prosimy odbieraæ osobiœcie w Redakcji.
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Poziomo: 1 - wciêcie w tekœcie, 5 - kierunek w sztuce zapocz¹tkowany przez Picassa, 8 - papier wartoœciowy, 9 - tworzywo sztuczne, 10 - ubikacja dziecka, 11 - g³ówna têtnica, 12
- mi³oœnik, 14 - ma³y flet o wysokiej skali dŸwiêków, 16 Adam, polski poeta, dramatopisarz, 17 - spo³ecznik w s¹dzie,
19 - zaliczka, 21 - jeden z kontynentów, 22 - na piêciolinii, 25
- rysunek na ciele, 28 - ojczyzna futbolu, 29 - ciastko z kremem, 30 - pañstwo ¯ydów, 32 - p³aksa, 34 - elektroda dodatnia, 35 - cyrkowy czworok¹t, 36 - szkoli sportowców, 37 - motto, 38 - w k³osie, 39 - koœæ w kolanie.
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Pionowo: 1 - alfabet, 2 - oznaczony kropk¹, 3 - ajer, 4 stra¿, obstawa, 5 - na drugie œniadanie, 6 - na nó¿ce dziecka, 7
- w rêku wokalisty, 13 - agent reprezentuj¹cy firmê, 15 - zajmuje siê ptakami, 18 - ojczyzna Odyseusza, 20 - wzór, prawid³o, 23 - rozbierany taniec, 24 - przy kasie, 26 - do prasowania,
27 - sól kwasu fosforowego, 28 - osoba prowadz¹ca eksploatacjê w³asnego statku, 31 - jednostka natê¿enia, 33 - np. angielskie.

30

31

32

5

33
21

34

35

36
16
37

38

39
9

20

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

Rozwiązanie z krzyżówki numer 7: Hasło brzmi: Simon Mawer „Karzeł Mendla”
Nagrody otrzymują: Ryszard Kwiecień, Ryszard Wójcik, Izabela Kędzior UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.

Paulo Coelho

Anna Gavalda

¯ycie.
Myœli zebrane

Po prostu razem

Œwiat Ksi¹¿ki
T³um. Zofia Stanis³awska
Cena: 34,90 z³

S

¹ ksi¹¿ki, które siê po¿ycza, czyta i oddaje. I takie, które
trzeba mieæ zawsze na nocnym stoliku, jak lampê i coœ
do picia. Zbiór myœli brazylijskiego mistrza nale¿y do tych
drugich. To inspiruj¹ca kolekcja cytatów o istocie ¿ycia jednego z najbardziej uwielbianych pisarzy naszych czasów.
Tê ksi¹¿kê warto mieæ zawsze blisko siebie z jeszcze jednego powodu. Jest nie tylko m¹dra, ale i piêkna. Wpatruj¹c siê
w tajemnicze, wieloznaczne i pe³ne niezwyk³ych barw obrazy œwietnej norweskiej artystki Anne Kristin Hagesather
uwierzysz, ¿e „Kiedy siê czegoœ pragnie, wtedy ca³y wszechœwiat przysiêga siê, byœmy mogli spe³niæ nasze marzenie”.

Paulo Coelho
Urodzony w 1947 roku w Rio de Janeiro. Zanim w wieku
38 lat zadebiutowa³ jako autor powieœci, by³ autorem sztuk
teatralnych, re¿yserem, pisa³ teksty do piosenek, pracowa³
w telewizji. Prze³omem w jego ¿yciu okaza³a siê odbyta w
1986 roku pielgrzymka do s³ynnego hiszpañskiego sanktuarium Santiago de Compostella. Œwiadectwem tego prze¿ycia sta³a siê opublikowana w 1987 roku ksi¹¿ka „Pielgrzym”.
Kolejne jego ksi¹¿ki trafia³y na listy œwiatowych bestsellerów, m.in.: „Alchemik”, „Na brzegu rzeki Piedry usiad³am i
p³aka³am”, „Pi¹ta góra”, „Zahir”, „Czarownica z Portobello”.
Jego ksi¹¿ki zosta³y opublikowane w 85 milionach egzemplarzy, w ponad 150 krajach œwiata, w przek³adach na 66 jêzyków.

T³um. Hanna Zbonikowska
Œwiat Ksi¹¿ki, 2005
Cena: opr. miêkka 22,90 z³

„S³owa, s³owa, s³owa...” S¹
po to, by rozmawiaæ lub s³u¿¹ jedynie wymianie komunikatów.
Pozwalaj¹ nawzajem czegoœ siê
od siebie dowiedzieæ, ale tak¿e
s¹ narzêdziem bezsensownych
k³ótni. Mog¹ pomóc lub zraniæ. I
mo¿e siê wydawaæ, ¿e to oczywiste, wrêcz banalne, ¿e wszyscy
to w³aœciwie wiemy. Ale Gavalda znalaz³a mistrzowski sposób,
by nam stare prawdy odkryæ na
nowo. Wzruszaj¹c¹ historiê
czworga zwyk³ych ludzi opowiada ciep³o w³aœnie w pomys³owych, subtelnych i pe³nych humoru dialogach, s¹cz¹cych siê
naturalnie, jakby zosta³y spisane
„z ¿ycia”, lecz uk³adaj¹cych siê
jednak w precyzyjn¹ ca³oœæ. Koronkowo lekk¹, chocia¿ mówi¹c¹ bynajmniej nie tylko o lekkich
sprawach. Bo ¿ycie wszystko
miesza: wykwintn¹ kuchniê i
traumatyczne dzieciñstwo, nieudany wieczór i piêkny, s³oneczny
poranek. Nawet je¿eli pada
deszcz.

„Gavalda jest niezwykle utalentowana. Ma œwietne wyczucie dialogów, jej jêzyk jest wspó³czesny, ale nie wulgarny, ponadto znakomicie portretuje swoich
bohaterów” – „Le Nouvel Observateur”.
„Pewnego razu by³a sobie dobra wró¿ka. Na tym w³aœnie polega si³a Anny Gavaldy: wierzy,
¿e naprawdê wszystko mo¿e siê
wydarzyæ, wierzy w dobr¹ wolê,
odwagê, ¿yczliwoœæ. Jej prosty
styl i b³yskotliwe dialogi daj¹ nadziejê i wsparcie” – „Le Figaro”.

Anna Gavalda
Ur. w 1970 r., francuska dziennikarka i pisarka. „Po prostu razem”, jej czwarta powieœæ by³a
francuskim bestsellerem 2004
roku, sprzeda³a siê w ponad 530
tys. egzemplarzy, przet³umaczona na 30 jêzyków. Zakupiono ju¿
prawa do filmu, który wyre¿yseruje Claude Berri.

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI
Pytanie: Podaj imiona czworga bohaterów powieści „Po prostu razem”?
Pierwsze 4 osoby, które przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr
8 i prawid³owo odpowiedz¹ na zadane pytanie otrzymaj¹ nagrodê ksi¹¿kow¹.

Kurier Miejski
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Ukarani za grzechy poprzedników
Z

aledwie kilka dni po
rozpoczêciu walki w
rozgrywkach ekstraklasy, pi³karze „Zag³êbia”, którzy do pierwszej ligi
wrócili po piêtnastu latach, dowiedzieli siê, ¿e w tym sezonie
bêd¹ siê broniæ przed... spadkiem do trzeciej ligi. Wydzia³
Dyscypliny PZPN wymierzy³
„Zag³êbiu” karê za udzia³ ludzi
zwi¹zanych z klubem w aferze
korupcyjnej. Nasz klub zosta³
ukarany degradacj¹ o jedn¹ klasê
rozgrywkow¹, która obowi¹zywaæ bêdzie od sezonu
2008/2009. Ponadto na klub z
Sosnowca zosta³a na³o¿ona kara
odjêcia czterech punktów w bie¿¹cym sezonie i grzywna w wysokoœci 50 tysiêcy z³otych. Ciekawe jak siê teraz czuj¹ ci, którzy s¹ odpowiedzialni za
zapisanie haniebnej karty w historii klubu...
O karach dla „Zag³êbia” mówi³o siê od dawna. O tym, ¿e s¹
one nieuniknione by³o wiadomo
ju¿ po pierwszych zatrzymaniach
w sierpniu ubieg³ego roku, gdy
policjanci z Wroc³awia, odpowiedzialni za walkê z korupcj¹ w
sporcie zatrzymali Mariusza Ujka, Marcina Lachowskiego i £ukasza Antczaka, dziœ by³ych ju¿
pi³karzy naszego klubu. Wtedy

nikt jeszcze nie zdawa³ sobie
sprawy jak bardzo klub zosta³
wpl¹tany w handlowanie meczami. Dziœ wiadomo, ¿e skala procederu by³a przera¿aj¹ca. Wed³ug ustaleñ prokuratury we
Wroc³awiu, ludzie pracuj¹cy w
klubie ustawili prawie 30 spotkañ na przestrzeni lat 2003 2006. W handel meczami, ich
kupno, sprzeda¿, a jednoczeœnie
czerpanie korzyœci maj¹tkowej z
gry w zak³adach bukmacherskich
zamieszanych jest kilkanaœcie
osób zwi¹zanych z klubem. W
dniu og³oszenia wyroku mecenas
Tomasz Damiêcki, reprezentuj¹cy klub, przedstawi³ opinii publicznej nazwiska osób, które pojawiaj¹ siê w dokumentach zebranych przez prokuraturê. To:
Mariusz Ujek (obecnie GKS
Be³chatów), Marcin Lachowski
(obecnie LZS Leœnica, IV liga),
£ukasz Antczak (ostatnio KS
Myszków, IV liga), Wojciech
Ma³ocha (obecnie B³êkitni Raci¹¿, V liga)), Daniel Treœciñski
(zawieszony przez „Zag³êbie”),
Marcin Drzymont (obecnie Korona Kielce), Janusz Wolañski
(obecnie Polonia Bytom), kierownik dru¿yny Waldemar W³osowicz (zawieszony przez klub),
asystent trenera Bogdan Pikuta,
dyrektor Wojciech Rudy, trener

ARC MKS

Sukces goni sukces

Z

Mistrzostw Œwiata w p³ywaniu dla nies³ysz¹cych w
Taipei (Tajwan) wróci³a Polska
Reprezentacja Narodowa. W
jej sk³adzie jedynym mê¿czyzn¹ by³ sosnowiczanin 16-letni
Artur Pióro, reprezentant klubu MKS „Pa³ac M³odzie¿y” w
Katowicach, podopieczny trenera Marka Jabczyka.
Mistrzostwa trwa³y od 11
do 17 sierpnia br. Artur Pióro zaj¹³ III miejsce na dystansie 1500 m stylem dowolnym w czasie 17:06,41 sek.
poprawiaj¹c w finale swój rekord ¿yciowy o ponad 32 sekundy. Ustanawiaj¹c jednoczeœnie nowy rekord Europy

juniorów. Artur zosta³ najm³odszym medalist¹ mistrzostw. P³ywak w pierwszym dniu mistrzostw p³yn¹c na dystansie 200 m
delfinem by³ IV w czasie
2:23,67 sek., ale wynikiem
tym równie¿ ustanowi³ nowy
rekord Europy juniorów.
Nasz zawodnik spisa³ siê rewelacyjnie wprawiaj¹c w os³upienie nawet swoich trenerów. W czasie kilkudniowych
startów poprawi³ a¿ 31
swoich rekordów ¿yciowych,
z tego 25 z nich s¹ nowymi
rekordami Polski.6-krotnie
poprawia³ rekordy Europy juniorów. Niektóre z nich przetrwa³y zaledwie kilka godzin,
gdy¿ zdarza³y siê sytuacje, ¿e
nowy rekord Artur Pióro
ustanawia³ w porannych eliminacjach, by nastêpnie w
popo³udniowych fina³ach
wymazaæ go z tabel, urywaj¹c
nawet od kilku do kilkunastu
sekund od poprzedniego wyniku.
Reprezentacja Polski przywioz³a jeszcze 2 srebrne medale, które zdoby³a 18-letnia
Karolina Szumigaj z Zamoœcia. (U)

Dariusz Kozubek przybył do Sosnowca latem tego roku.
Z aferą korupcyjną nie ma nic wspólnego, ale teraz wraz z kolegami z zespołu musi cierpieć za winy popełnione przez byłych zawodników, trenerów i działaczy „Zagłębia”.

Krzysztof Tochel, II trener Micha³ Nowak (wszyscy nie pracuj¹ ju¿ w „Zag³êbiu”). – Te nazwiska zosta³y nam przedstawione przez Wydzia³ Dyscypliny. Na
piœmie widnieje podpis pana Micha³a Tomczaka, przewodnicz¹cego WD. My tylko upubliczniliœmy to, co dostaliœmy o WD –
mówi¹ dzia³acze „Zag³êbia”.
Jak poda³a prokuratura zarzuty wobec „Zag³êbia” dotycz¹
okresu od sierpnia 2003 do maja 2006 roku i 28 meczów. 19 z
nich „Zag³êbie” wygra³o, trzy
zremisowa³o i szeœæ przegra³o.
- Cierpimy za innych ludzi,
którzy korupcyjnym procederem nadszarpnêli dobre imiê
klubu. Teraz my bêdziemy za
nich ponosiæ konsekwencje. Ale
có¿, takie jest ¿ycie. Nikt nie
mówi³, ¿e bêdzie lekko – mówi
Leszek Baczyñski, prezes „Zag³êbia”.
Jeœli „Zag³êbie” zajmie w sezonie 2007/2008 miejsce spadkowe, to zagra w sezonie
2008/2009 w III lidze, natomiast utrzymanie w Orange Ekstraklasie sprawi, ¿e sosnowiczanie w sezonie 2008/2009 zagraj¹ w II lidze. - Sytuacja jest
ciê¿ka, ale nie za³amujemy r¹k.
Mamy o co graæ. Trzeba zrobiæ
wszystko, aby utrzymaæ siê w li-

dze i w przysz³ym sezonie graæ w
drugiej, a nie trzeciej lidze - dodaje Baczyñski.
Klub rozwa¿a odwo³anie od
decyzji WD, ale decyzja w tej
sprawie zapadnie w ci¹gu najbli¿szych dni. Wœciekli s¹ dzia³acze i
nowe w³adze, które przejê³y
klub i robi¹ wszystko, aby oczyœciæ go z osób zamieszanych w
korupcjê i przywróciæ mu dobre
imiê.
Rozgoryczenia nie kryj¹ tak¿e
kibice, którzy zawsze byli dwunastym zawodnikiem klubu z
Sosnowca. Fani „Zag³êbia” czuj¹
siê oszukani przez dawnych idoli, którzy sprawili, ¿e ich ukochany klub musia³ taplaæ siê w korupcyjnym szambie. - By³o, jest
i bêdzie zawsze „Zag³êbie”. To
has³o bêdzie nam przyœwiecaæ.
Ten klub dozna³ ju¿ wielu upokorzeñ, ale zawsze siê podnosi³. Teraz te¿ tak bêdzie – podkreœla
Baczyñski.
Klub z Sosnowca zapowiedzia³ wytoczenie spraw z powództwa cywilnego wszystkim
tym, którzy zszargali dobre imiê
klubu. Nowe w³adze bêd¹ tak¿e
prowadziæ na szeroko zakrojon¹
skalê akcjê promuj¹c¹ czyst¹ grê
„Nie dla korupcji”.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Gotowi do walki o medale
T

akiej ofensywy transferowej w hokejowym „Zag³êbiu” nie by³o ju¿ dawno. Do
Sosnowca przyby³o latem a¿ dziesiêciu nowych zawodników, którzy maj¹ poprowadziæ
dru¿ynê do walki o medale mistrzostw Polski.
– Chcemy nawi¹zaæ do sukcesów sprzed lat –
podkreœla Adam Bernat, prezes „Zag³êbia”.
Zanim jednak uda³o siê sfinalizowaæ wszystkie transfery, hokeiœci z Sosnowca pozyskali
d³ugo wyczekiwanego sponsora strategicznego, którym zosta³o Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych POL-AQUA, ju¿ w poprzednim
sezonie jeden z g³ównych sponsorów sosnowieckiego klubu. - Przyst¹pimy do rozgrywek
jako POL-AQUA „Zag³êbie” Sosnowiec. Bud¿et mamy domkniêty, wszystko wygl¹da naprawdê bardzo obiecuj¹co. Trenerzy: Jaros³aw
Morawiecki i Krzysztof Podsiad³o maj¹ solidn¹ kadrê, która powinna powalczyæ w tym
sezonie o wysokie cele. Marzy nam siê medalowa trójka, ale aby siê do niej dostaæ potrzeba wiele pracy. Najwa¿niejsze, ¿e wszystko jest
zapiête na ostatni guzik i sosnowiecki hokej
ma znów szansê do³¹czyæ o elity – dodaje Bernat, który nie zapomina o wydatnej pomocy
w³adz miasta. – Gdyby nie tacy ludzie jak Kazimierz Górski, czy Ryszard £ukawski hokeja w mieœcie mog³oby nie byæ – podkreœla Bernat.
W Sklepie Kibica przy ulicy Targowej mo¿na ju¿ nabywaæ karnety na sezon. W sprzeda¿y bêd¹ dostêpne karnety w cenie 150 z³
(obejmuj¹cy wszystkie spotkania rundy zasadniczej + mecze Pucharu Polski). Prowadzo-

Marcin Kozłowski, Tomasz Kozłowski, Mariusz Puzio, Rafał Twardy, Artur Ślusarczyk,
Łukasz Zachariasz.
PRZYBYLI: Chovanec, Caban, Chabior –
wszyscy KTH Krynica, Zachariasz – Stoczniowiec Gdańsk, Ales Holik - HC Sumperk, Dronia – SMS Sosnowiec, Belica,
Ślusarczyk – obaj GKS Tychy, Gabryś, Klisiak – wszyscy Unia Oświęcim.
UBYLI: Jaroslav Filo, Łukasz Rutkowski,
Łukasz Podsiadło, Paweł Jasicki, Teddy
Da Costa, Gabriel Da Costa, Karol Golec.

Tomasz Jaworski w poprzednim sezonie należał do najmocniejszych
punktów „Zagłębia”. W Sosnowcu sądzą, że w nowych rozgrywkach będzie podobnie.

ne s¹ tak¿e zapisy na karnety VIP-owskie, których cena wynosi 400 z³. Pozosta³e ceny biletów: normalny - 9 z³otych, kobiety i dzieci do
lat dwunastu - 5 z³otych. (KP)
Kadra hokeistów Zagłębia 2007/2008
Bramkarze: Tomasz Jaworski, Grzegorz
Mrozowski, Bartosz Stepokura.
avel Urban, Jacek Rutkowski,
Obrońcy: Pa
Mariusz Pawlak, Paweł Dronia, Adrian Labryga, Kamil Duszak, Marcin Kotuła, Ales
Holik, Jerzy Gabryś.
Napastnicy: Michał Belica, Tobiasz Bernat,
Lubomir Caban, Adrian Chabior, Viliam
Chovanec, Karel Horny, Waldemar Klisiak,

Terminarz
I runda zasadnicza
07.09.2007 (piątek) Zagłębie - TKH Toruń
09.09.2007 (niedziela) Unia Oświęcim - Zagłębie
11.09.2007 (wtorek) Zagłębie - Naprzód
Janów
14.09.2007 (piątek) KH Sanok - Zagłębie
16.09.2007 (niedziela) Zagłębie – Podhale
Nowy Targ
21.09.2007 (piątek) GKS Tychy - Zagłębie
23.09.2007 (niedziela) Zagłębie - Cracovia
25.09.2007 (wtorek) Stoczniowiec - Zagłębie
28.09.2007 (piątek) Zagłębie - Polonia Bytom
Mecze na Stadionie Zimowym w tygodniu
o godz.18.00, a w niedzielę o godz.17.00
Terminarz następnych rund w kolejnych
numerach „Kuriera”.
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reklama

Obchody 60-lecia Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej
W związku z przypadającymi w przyszłym roku obchodami 60-lecia II LO
im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej rozpoczęło swoje prace Stowarzyszenie Absolwentów. 22 września
2007 r. Stowarzyszenie organizuje
dwie imprezy dla absolwentów szkoły:
Memoriał Strzelecki im. Józefa Szuścika oraz Piknik Integracyjny II. Więcej
szczegółów na stronie internetowej
Stowarzyszenia ww.absolwenci2lo.pl.
Zachęcamy gorąco absolwentów II
LO w Dąbrowie Górniczej do zarejestrowania się w bazie danych Stowarzyszenia (formularz rejestracyjny na
stronie) oraz do aktywnego uczestnictwa w forum internetowym, a także
do wspólnego tworzenia galerii szkoły.
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów. Arkadiusz Głąb
reklama
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