
J
eœli chcemy szybko prze-
dostaæ siê z centrum
miasta pod górkê na Œro-
duli to tylko ul. Kombaj-
nistów. Odcinek drogi od

skrzy¿owania z ul. Jaskó³ek do
ronda przy ul. Zaruskiego oraz
droga dojazdowa do Ca³oroczne-
go Centrum Sportowo-Rekrea-
cyjnego Œrodula zosta³y ca³kowi-
cie przebudowane. Mieszkañcy
miasta i regionu mog¹ ju¿ korzy-
staæ z szerokiej jezdni, nowych
chodników, œcie¿ek rowerowych
i parkingów.

- Droga ma s³u¿yæ i mie-
szkañcom, i inwestorom. G³ó-
wnym celem przebudowy by³o
usprawnienie komunikacji na te-
renach po by³ej KWK „Sosno-
wiec”. Dziêki inwestycji mamy
lepszy dostêp do obszarów pop-

rzemys³owych i rekreacyjnych
oraz wiêksze szanse na ich zago-
spodarowanie. Wzd³u¿ ul. Kom-
bajnistów, od ul. Klimontowskiej
do ul. Zaruskiego, powstanie
osiedle mieszkaniowe – mówi
Ryszard £ukawski, zastêca pre-
zydenta Sosnowca.  

Już zniszczone

Przebudowa ul. Kombajni-
stów trwa³a 10 miesiêcy. Nie-
spe³na trzy tygodnie wytrzyma-
³y postawione na tej ulicy nowe,
przeszklone wiaty autobusowe.
Wandale rozbili je w drobny
mak. 

– Ka¿demu chyba cisn¹ siê na
usta s³owa, których wypowiadaæ
nie powinien. Jaki jest sens re-
montowania i inwestowania, jeœ-
li czêœæ spo³eczeñstwa nie jest

cywilizowana? – pyta Anna Jasi-
kowska-Bo¿yk z Wydzia³y Infor-
macji i Promocji Urzêdu Miasta
w Sosnowcu. – Przystanki ni-
szczone s¹ regularnie i w zastra-
szaj¹cym tempie, tak jakby to
by³a zabawa.

Jedna przeszklona wiata z ³a-
weczk¹ dla czekaj¹cych na auto-
bus kosztuje blisko 6 tys. z³. W
zesz³ym roku sama naprawa roz-
bitych szyb w 16 przystankach
wynios³a ponad 30 tys. z³.

- Przykre jest to, ¿e ludzie je-
szcze tak naprawdê nie skorzy-
stali z tych wiat. Deszcze dopie-
ro przyjd¹. Przystanki by³y po-
stawione przede wszystkim po
to, by ludzie mieli siê gdzie
schroniæ czekaj¹c na autobus. A
tu proszê – wszystkie zdemolo-
wane – mówi Jasikowska. 

Ochroniarze 
na przystankach

Do koñca roku w³adze Sosnow-
ca maj¹ postawiæ jeszcze kilkadzie-
si¹t nowych wiat w ramach moder-
nizacji komunikacji w mieœcie.

-  Obawiam siê, ¿e zanim zosta-
nie postawiona ostatnia wiata, bê-
dzie trzeba remontowaæ wszystkie
pozosta³e, skoro w takim tempie s¹
niszczone. Jestem zdruzgotana ta-
k¹ sytuacj¹ – mówi Anna Jasikow-
ska. – Prezydenci zastanawiaj¹ siê
nad zatrudnieniem firmy ochro-
niarskiej, która patrolowa³aby oko-
lice przystanków i dba³a o bezpie-
czeñstwo osób czekaj¹cych na au-
tobus, tak jak to robi na dworcu
przy ul. Moœcickiego. 
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Nowe drogi… 
ju¿ bez wiat

reklama

reklama

Bezpłatne porady
prawne

Jeœli nie wiesz, jakie prawa Ci
przys³uguj¹, masz problem z

napisaniem pisma urzêdowego
lub potrzebujesz porady prawnej
– skorzystaj z pomocy radcy pra-
wnego. Centrum Edukacji i Wy-
chowania M³odzie¿y KANA w
Sosnowcu przy ul. Legionów 10
zachêca do skorzystania z profe-
sjonalnych i nieodp³atnych po-
rad prawnych w ka¿d¹ œrodê w
godzinach od 15.30 do 17.00.
Na spotkanie z radc¹ nale¿y
umówiæ siê osobiœcie w sekreta-
riacie KANY lub dzwoni¹c pod
numer telefonu (032) 363-10-
30. mp

Nie zapomnij o dowodzie!

Nie ma co zwlekaæ, z ka¿dym
dniem chêtnych po nowy do-

wód jest coraz wiêcej a czasu coraz
mniej! Wszystkie osoby, które posia-
daj¹ dowód osobisty wydany przed 1
stycznia 2001 r. maj¹ obowi¹zek wy-
mieniæ go do 31 grudnia 2007 r. 

- ¯eby oszczêdziæ mieszkañcom
d³ugich kolejek i czasu, wprowadzi-
liœmy system wydawania „numer-
ków”. Ju¿ teraz interesanci s¹ zapisy-
wani dopiero na grudzieñ. Mimo, ¿e
pracujemy na dwie zmiany – mówi
Jaros³aw Widel, kierownik referatu
dowodów osobistych Urzêdu Miej-
skiego w Sosnowcu.

Osoby, które chc¹ z³o¿yæ wnio-
sek o dowód, mog¹ zadzwoniæ pod
numer (032) 296-05-28 lub (032)
296-05-29 albo zg³osiæ siê do poko-
ju 107 w budynku UM przy Al.
Zwyciêstwa, by ustaliæ dzieñ i godzi-
nê z³o¿enia wniosku. Codziennie
przyjmowanych jest oko³o 260 osób.
Nadal jednak 40 tys. sosnowiczan
nie wymieni³o starych dowodów

osobistych. Przypominamy, ¿e Wy-
dzia³ Ewidencji Mieszkañców, który
zajmuje siê wymian¹ dowodów, dy-
¿uruje od poniedzia³ku do pi¹tku 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 Le-
cznictwa Ambulatoryjnego przy ul.
Wawel, Zak³adzie Opieki Zdrowot-
nej przy ul. K. K. Baczyñskiego i
wiêkszych spó³dzielniach mieszka-
niowych (SSM Rudna, SM Œrodula,
SM Hutnik, SM Zagórze, SM Sie-
lec), MZZL, Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Do wniosku nale¿y do³¹-
czyæ: dwa zdjêcia, dowód wp³aty –
30 z³ (op³ata w UM, pok. 106) i sta-
ry dowód osobisty do wgl¹du. Nie
czekajmy z wymian¹ dowodu! mp

12 września wraz z ul.
Kombajnistów otwarto
uroczyście nowo wybu-
dowane drogi wewnę-
trzne na terenie byłej
KWK „Sosnowiec”. Inwe-
stycja, zrealizowana w ra-
mach projektu „Rewitali-
zacja terenów po byłej
KWK „Sosnowiec”, ko-
sztowała ponad 14,5 mln
zł. 3 mln na ten cel prze-
kazał Bank Rozwoju Rady
Europy, 1,4 mln zł Kato-
wicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Z pieniędzy
na rekultywację terenu
m.in. przebudowano ul.
Kombajnistów na odcinku
1,2 km, powstały też
ścieżki rowerowe o łącznej
długości około 2 km.

Koniec burzy wokół ginekologii

Dwa oddzia³y: ginekologiczno-po-
³o¿niczy oraz noworodków i

wczeœniaków, znajduj¹ce siê w by³ym
Szpitalu nr 2 przy ul. 3 Maja zostan¹
wraz z pracownikami przejête przez
miasto i  wcielone w strukturê Szpita-
la Miejskiego nr 1 w Sosnowcu. Takie
porozumienie podpisa³ Zarz¹d Woje-
wództwa Œl¹skiego z prezydentem
Sosnowca Kazimierzem Górskim.

– Zale¿y nam na wznowieniu w
pe³nym zakresie dzia³alnoœci oddzia-
³ów, które ciesz¹ siê nie tylko bardzo
dobr¹ opini¹ kadry, ale te¿ pacjen-
tek. G³êbokie procesy restruktury-

zacji s³u¿by zdrowia wp³yn¹ znacz¹-
co na poprawê œwiadczeñ zdrowot-
nych – mówi Zbigniew Jaskiernia,
zastêpca prezydenta Sosnowca. 
– Pracownicy oddzia³ów zostan¹
przejêci do koñca stycznia 2008 r. 

Wraz z oddzia³ami miastu, które
skutecznie stara³o siê o przyjêcie bu-
dynku z r¹k Urzêdu Marsza³kow-
skiego, zostanie przekazany równie¿
sprzêt medyczny, dokumentacja.
W³adze miasta zapowiadaj¹, ¿e po
przeniesieniu oddzia³ów zostanie ut-
worzony w nim Wydzia³ Polityki
Spo³ecznej. mp



Od 28 września oglą-
dać można w Teatrze
Zagłębia spektakl
„Kubuś Fatalista i je-
go pan”.

G³ówny bohater Kubuœ w
ksi¹¿kowej wersji Denisa

Diderota to postaæ o filozofi-
cznej duszy, inteligentny, spryt-
ny i przewrotny, m¹drzejszy od
swego pana. Na deskach sosno-
wieckiego teatru w tê rolê wcie-
li³ siê Piotr Zawadzki. Postaæ

jest ukazana g³ównie poprzez
pryzmat swych mi³osnych pod-
bojów i uniesieñ. Z kolei w po-
staæ pana wcieli³ siê £ukasz
Konopka. O ile jednak role
pierwszoplanowe nie s¹ przeko-
nuj¹ce, o tyle aktorzy wcielaj¹cy
siê w drugoplanowe postacie,
choæby Andrzej Œleziak w roli
ojca lub Desglandsa wywi¹zuj¹
siê ze swych obowi¹zków bar-
dzo dobrze. Choæ warto zauwa-
¿yæ, ¿e nie wszystkim podoba³y
siê sceny erotyczne. Te, zda-
niem nie tylko autorki niniejsze-
go tekstu, warto dopracowaæ.
Gor¹ce brawa nale¿¹ siê z kolei

za efekty wizualne prezentowa-
ne w tle. Podobnie, jak za kun-
sztownie dopracowan¹ sceno-
grafiê autorstwa Tadeusza
Smolnickiego. 

Niestety widzów razi³ po-
ziom nag³oœnienia, czêsto zag³u-
szaj¹cego kwestie wypowiadane
przez aktorów. 

Warto jednak postaraæ siê o
w³asne przemyœlenia, dlatego
widzowie sami powinni skorzy-
staæ z zaproszenia Teatru Zag³ê-
bia i odwiedziæ w najbli¿szym
czasie sosnowieck¹ scenê. 

GABRIELA KOLANO

„Kubuś Fatalista i jego
pan” .
Reżyseria i adaptacja: AAnn--
ddrrzzeejj  MMaarriiaa  MMaarrcczzeewwsskkii..
Scenografia: TTaaddeeuusszz
SSmmoolliicckkii.. Obsada: PPiioottrr
ZZaawwaaddzzkkii,,    ŁŁuukkaasszz  KKoonnoopp--
kkaa,,  WWoojjcciieecchh    LLeeśśnniiaakk,,  AAnn--
ddrrzzeejj  ŚŚlleezzaakk,,    MMaarriiaa  BBiieeńń--
kkoowwsskkaa,,  GGrrzzeeggoorrzz  KKwwaass,,
AArrttuurr  HHaannkkee,,  AAnnddrrzzeejj  RRoozz--
mmuuss,,  MMaałłggoorrzzaattaa  JJaakkuu--
bbiieecc--  HHaauukkee,,  KKrryyssttyynnaa
GGaawwrroońńsskkaa,,  EEwwaa  LLeeśśnniiaakk,,
PPrrzzeemmyyssłłaaww  KKaanniiaa,,  BBeeaattaa
DDeeuuttsscchhmmaann,,  EEwwaa  KKoopp--
cczzyyńńsskkaa..
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Konkurs O laur Plateranki

Piszesz wiersze? Nie jesteœ pe-
wien, czy s¹ dobre i chcesz to

sprawdziæ? Odkurz swoje szufla-
dy, przejrzyj pamiêtnik i wybierz
ten z utworów, który Twoim zda-
niem jest najlepszy. Jeœli wczeœ-
niej nie by³ nigdzie publikowany
ani nagradzany, przeœlij go w
trzech opatrzonych god³em eg-
zemplarzach do 27 paŸdziernika
br. na adres III Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. E. Plater w Sos-
nowcu (ul. Parkowa 1, 41-200
Sosnowiec). Ju¿ po raz piêtnasty
bowiem samorz¹d uczniowski
szko³y i mi³oœnicy poezji organi-
zuj¹ Turniej Jednego Wiersza o
Laur Plateranki. Mo¿e w nim
wzi¹æ udzia³ ka¿dy uczeñ szko³y
œredniej z ca³ej Polski i œrodowisk
polonijnych, który jest uzdolnio-
ny poetycko. Fina³ i rozstrzygniê-
cie konkursu nast¹pi 23 listopa-

da o godz.17.00 w auli III LO.
Autorzy wierszy, którzy zakwali-
fikuj¹ siê do fina³u, zostan¹ po-
wiadomieni przez szko³ê listo-
wnie, poczt¹ e-mail lub telefoni-
cznie. Zapraszamy do wziêcia
udzia³u w konkursie. Przypo-
mnijmy, ¿e wszystkie nagrodzo-
ne i wyró¿nione utwory tradycyj-
nie - jak co roku - zostan¹ opub-
likowane w tomiku poetyckim,
ufundowanym przez gminê Sos-
nowiec. 

Regulamin turnieju dostêp-
ny jest w sekretariacie szko³y
lub na stronie internetowej
http://platerlo.webpark.pl/. In-
formacje mo¿na te¿ uzyskaæ te-
lefonicznie pod numerem 032
266-45-35 i 032 294-95-97
b¹dŸ wysy³aj¹c pytanie na adres
e-mail: laur_2lo_plater@wp.pl
lub mxnilav@wp.pl. mp   

Miejskie Stypendia Artystyczne

Urz¹d Miejski w Sosnowcu
informuje, ¿e zgodnie z

uchwa³¹ Rady Miejskiej w spra-
wie ustanowienia Miejskiego
Stypendium Artystycznego, dnia
30 paŸdziernika 2007 roku up³y-
wa termin sk³adania wniosków o

przyznanie stypendiów na rok
szkolny/akademicki 2007/2008.

Wnioski mo¿na pobieraæ i
sk³adaæ w Wydziale Kultury i
Sztuki Urzêdu Miasta Sosnowca
przy ul. Ma³achowskiego 3, I
piêtro, pokój 33. (U)

Od 10 wrzeœnia w
gmachu Muzeum w

Sosnowcu mo¿na obejrzeæ
wystawê poœwiêcon¹ m³o-
dopolskim artystom. Pre-
zentowane tam s¹ dzie³a
takich twórców prze³omu
XIX i XX wieku, jak: Teo-
dor Axentowicz, Leon
Wyczó³kowski, Józef Me-
hoffer, Jan Stanis³awski,
Olga Boznañska, Karol
Frycz, Józef Czajkowski,
czy Alfons Karpiñski.

Czêœæ prezentacji po-
œwiêcona jest twórczoœci
Stanis³awa Wyspiañskiego,
genialnego choæ kontrower-
syjnego artysty. Nie brakuje
tak¿e dzie³ W³odzimierza
Tetmajera, zwi¹zanego z
Sosnowcem poprzez malo-
wid³a œcienne w Katedrze
Wniebowziêcia Najœwiêt-
szej Marii Panny.

Wœród dzie³ m³odopol-
skich artystów na szczegól-
n¹ uwagê zas³uguje cykl ka-
rykatur Kazimierza Sichul-
skiego - malarza, rysownika
i grafika, reprezentanta

nurtu folklorystycznego w
M³odej Polsce. Wystawiono
te¿ m.in. karykatury Korne-
la Makuszyñskiego, Jacka
Malczewskiego, czy Kazi-
mierza Przerwy-Tetmajera.
Równie interesuj¹ca jest
czêœæ eksponatów z karyka-
turami z tzw. Teki Melpo-
meny ukazuj¹cej znanych
aktorów.

Du¿¹ czêœæ ekspozycji
zajmuj¹: rzeŸby, tkaniny ar-
tystyczne i u¿ytkowe, a
tak¿e elementy wyposa¿e-
nia wnêtrz, mebli, ubiorów
czy fotografii. W sumie za-
prezentowano ponad 200
prac. 

Nie zabrak³o tak¿e
tych, wystawionych przez
uczniów ze Szko³y Podsta-
wowej nr 27 im. Stanis³a-
wa Wyspiañskiego w Sos-
nowcu, inspirowanych
twórczoœci¹ patrona szko-
³y. Ekspozycjê mo¿na ogl¹-
daæ w Muzeum w Pa³acu
Schoena do 15 listopada.

GABRIELA KOLANO

Kolejna premiera na deskach sosnowieckiego teatru

Kubuœ Fatalista i jego pan

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
Redaktor Naczelny: Jaros³aw Adamski;
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tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 
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Kurier MiejskiK U L T U R A

„M³odopolska cyganeria”

H
e

n
ry

k 
U

zi
e

m
iło

A
R

C
 T

Z

Krakowianka początek XX wieku – tektura, olej – Muzeum Re-
gionalne w Radomsku. 

reklama

KKOONNKKUURRSS
Mamy do zaproponowania naszym Czytelnikom

konkurs.
Wystarczy przyjść do siedziby naszej redakcji:

SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa  2222,,  ppookkóójj  nnrr  99

CCzzeekkaammyy  
nnaa  ppiieerrwwsszzyycchh  1155  oossóóbb..
Nagrody w postaci biletów
na: saunę, siłownię, aqua
aerobic i zajęcia ruchowe
ufundowało:

SSttuuddiioo  FFiittnneessss,,  SSoossnnoowwiieecc,,  
uull..  CCiiaassnnaa  1100  

reklama

Zapraszamy
do Redakcji „Kuriera Miejskiego”. 
Mamy do rozdania bilety na gry do

Fantasy Parku w sosnowieckiej Plazie.

Czekamy na pierwszych 10 osób.

adres redakcji: Sosnowiec, ul. 3 Maja 22
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Z
nana w Europie, Afry-
ce i Azji Fabryka But-
li Technicznych MIL-
MET S.A. z Sosnow-
ca obchodzi w tym

roku 125-lecie istnienia. D³uga hi-
storia, a  co za tym idzie – do-
œwiadczenie – jednej z najwiêk-
szych firm w naszym mieœcie bu-
dzi zaufanie wœród klientów z ca³ej
Polski i œwiata.  Obecnie MILMET
eksportuje oko³o 80% produkowa-
nych wyrobów. Podczas jubileuszo-
wej uroczystoœci obchodów 125-
lecia istnienia fabryki w sosnowiec-
kim Teatrze Zag³êbia zarz¹dowi
spó³ki i jej pracownikom towarzy-
szyli przedstawiciele wspó³pracu-
j¹cych firm z: Belgii, Bu³garii,
Czech, Grecji, Holandii, Litwy,
Niemiec, Polski, Rumunii, Turcji,
Ukrainy, Wêgier i W³och. Nie za-
brak³o te¿ przedstawicieli Urzêdu
Dozoru Technicznego, Loyds Regi-
ster of Schopping, Det Norske Ve-
ritas, American Bureau of Ship-
ping, Germanischer Loyds, TUV-
SUD Czechy, Bureau Veritas,
Transportowego Dozoru Techni-
cznego, Wojskowego Dozoru Te-
chnicznego, Pañstwowej Inspekcji
Pracy, przedstawicieli banków i in-
stytucji finansowych. 

Powrót do przesz³oœci

Fabryka Butli Technicznych
MILMET S.A., choæ nie pod t¹ sa-
m¹ nazw¹, powsta³a w 1882 roku
jako Huta Aleksander. Wtedy pro-
dukowano w niej z³¹cza, œruby, na-
krêtki, nity, haki, siekiery, podkowy
i szyny. Z roku na rok, dziêki umie-
jêtnemu zarz¹dzaniu, firma ros³a w
si³ê. W ci¹gu kilkunastu lat wielo-
krotnie zwiêkszy³a produkcjê i za-
trudnienie. Po pierwszej wojnie
œwiatowej zak³ad zmieni³ w³aœcicie-

li. Hutê przejêli polscy przedsiê-
biorcy. Kapita³ zak³adowy nowo ut-
worzonej spó³ki wynosi³ wówczas
15 000 000 marek polskich. Nowi
w³aœciciele przyst¹pili do dynami-
cznej rozbudowy i modernizacji fir-
my. W roku 1921 przebudowali
walcownie i uruchomili dwa nowe,
25-tonowe piece martenowskie. W
1924 roku zarz¹d spó³ki podj¹³ de-
cyzjê o budowie nowej hali prze-
znaczonej do produkcji butli na
sprê¿one gazy techniczne. Zainwe-
stowano. Po ponad dwóch latach
nast¹pi³ prze³omowy moment w
historii zak³adu. Ruszono z produk-
cj¹ nowego wyrobu - butli stalo-
wych bez szwu, które do dziœ s¹
podstawowym produktem firmy.
Do wybuchu II wojny œwiatowej
zak³ad produkowa³ œrednio 3000
sztuk butli rocznie. Po wojnie fab-
ryka zosta³a znacjonalizowana i
stopniowo odesz³a od produkcji
prostych wyrobów metalowych na
rzecz coraz bardziej zaawansowa-
nych technologicznie. Polepszy³y siê
warunki i bezpieczeñstwo pracy za-
³ogi. Doœæ nieoczekiwan¹ szans¹ na
przyspieszenie rozwoju regionu, a
Sosnowca w szczególnoœci, sta³ siê
fakt wyboru na stanowisko I Sekre-
tarza Partii - Edwarda Gierka. Zao-
wocowa³o to wieloma inwestycjami
w Sosnowcu i okolicach, a co za
tym idzie, tak¿e rozwojem MIL-
METU. Zakupiono nowe maszyny i
linie technologiczne, zmodernizo-
wano i odnowiono stare hale pro-
dukcyjne. Produkcja butli siêga³a
ju¿ do 500 tysiêcy sztuk rocznie. Na
tym siê nie skoñczy³o. W 1981 r. w
MILMECIE powsta³a kompletna li-
nia produkcji ³o¿ysk tocznych na li-
cencji japoñskiej. 100-lecie firmy
przypad³o w okresie nasilaj¹cych siê
trudnoœci w ca³ej polskiej gospodar-

ce. Rozpocz¹³ siê okres dynami-
cznych przemian we wszystkich
dziedzinach ¿ycia. W tym czasie
przekszta³cono MILMET z Przed-
siêbiorstwa Pañstwowego w Spó³kê
Akcyjn¹ Skarbu Pañstwa. Firma za-
chowa³a w pe³ni udzia³ w rynku
krajowym i stopniowo rozwija³a

produkcjê eksportow¹. Zupe³nie
nowy rozdzia³ w historii MILME-
TU rozpocz¹³ siê w maju 2001 ro-
ku wraz z nawi¹zaniem wspó³pracy
z czeskim partnerem Vitkovice-
Lahvarna. Ten fakt wyznaczy³ nowe
horyzonty dla obydwóch firm na
wiele nastêpnych lat. RED

MILMET ma już 125 lat
FFaabbrryykkaa  BBuuttllii  TTeecchhnniicczznnyycchh  MMIILL--
MMEETT  SS..AA..  ddzziiaałłaa  oodd  112255  llaatt..  WWyy--
ttwwaarrzzaa  ddwwaa  rróóżżnnee  aassoorrttyymmeennttyy
bbuuttllii::  ddoo  wwyyssookkoocciiśśnniieenniioowwyycchh  ii
sskkrroopplloonnyycchh  ggaazzóóww  tteecchhnnii--
cczznnyycchh  oorraazz  ddoo  pprrooppaannuu  bbuuttaa--
nnuu..  MMIILLMMEETT  ppoossiiaaddaa  wwsszzyyssttkkiiee
nniieezzbbęęddnnee  ddooppuusszzcczzeenniiaa,,
uummoożżlliiwwiiaajjąąccee  sspprrzzeeddaażż  pprroodduukk--
ttóóww  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  kkrraajjóóww  eeuurroo--
ppeejjsskkiicchh,,  AAffrryykkii,,  AAmmeerryykkii  ii  AAzzjjii..
OObbeeccnniiee  MMIILLMMEETT  eekkssppoorrttuujjee
ookkoołłoo  7700%%  pprroodduukkoowwaannyycchh  wwyy--
rroobbóóww,,  ww  wwiięękksszzoośśccii  ddoo  kkrraajjóóww
UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj..  NNaajjnnoowwsszząą  iinn--
wweessttyyccjjąą  MMIILLMMEETTUU  ssiięęggaajjąąccąą
rrzzęędduu  550000  ttyyss..  zzłł  jjeesstt  pprrzzeebbuuddoo--
wwaa  ii  mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ddrrooggii  pprroowwaa--
ddzząącceejj  ddoo  zzaakkłłaadduu  oodd  ssttrroonnyy  uull..
SSttaalloowweejj..  IInnwweessttyyccjjaa  ttaa  ww  ppoołłoo--
wwiiee  ffiinnaannssoowwaannaa  jjeesstt  zz  bbuuddżżeettuu
MMiiaassttaa  SSoossnnoowwccaa..  DDnniiaa  1122
wwrrzzeeśśnniiaa  pprrzzeedd  ooffiiccjjaallnnyymmii  oobb--
cchhooddaammii  112255--lleecciiaa  ffiirrmmyy  pprreezzyy--
ddeenntt  SSoossnnoowwccaa  KKaazziimmiieerrzz  GGóórr--
sskkii  ddookkoonnaałł    uurroocczzyysstteeggoo  pprrzzee--
cciięęcciiaa  wwssttęęggii,,  iinnaauugguurruujjąącc  ttyymm
ssaammyymm  rroozzppoocczzęęcciiee  nnoowweejj  iinn--
wweessttyyccjjii..
WW  FFaabbrryyccee  BBuuttllii  TTeecchhnniicczznnyycchh
MMIILLMMEETT  SS..AA..  zznnaajjdduujjee  zzaattrruudd--
nniieenniiee  555500  oossóóbb..

UUrroocczzyyssttoośśccii  oobbcchhooddóóww  112255--llee--
cciiaa  iissttnniieenniiaa  ffiirrmmyy  oottwwoorrzzyyłł  ww
TTeeaattrrzzee  ZZaaggłłęębbiiaa  ww  SSoossnnoowwccuu
JJeerrzzyy  KKoośścciieellnniiaakk,,  pprreezzeess  FFaabbrryy--
kkii  BBuuttllii  TTeecchhnniicczznnyycchh  MMIILLMMEETT
SS..AA..  oorraazz  JJaann  ŚŚwwiieettlliikk,,  pprreezzyyddeenntt
HHoollddiinngguu  VViittkkoovviiccee..  WWśśrróódd  zzaa--
pprroosszzoonnyycchh  ggoośśccii  bbyyllii::  BBeeddrriicchh
KKooppeecckkyy  --  AAmmbbaassaaddoorr  CCzzeecchh  ww
WWaarrsszzaawwiiee,,  EEvvzzeenn  TToosseennoovvsskkyy  --
HHeejjttmmaann  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkeehhoo
kkrraajjee,,  MMoorraavvsskkaa  OOssttrraavvaa,,  WWoojjee--
wwooddaa  ŚŚlląąsskkii  TToommaasszz  PPiieettrrzzyy--
kkoowwsskkii,,  wwłłaaddzzee  nnaasszzeeggoo  mmiiaassttaa::
pprreezzyyddeenntt  RRyysszzaarrdd  ŁŁuukkaawwsskkii  ii
pprreezzyyddeenntt  ZZbbiiggnniieeww  JJaasskkiieerrnniiaa,,
DDaanniieell  MMiikkllaassiińńsskkii  --  pprrzzeewwooddnnii--
cczząąccyy  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww  SSoossnnooww--
ccuu,,  EEwwaa  MMaalliikk  --  ppoossłłaannkkaa  nnaa
SSeejjmm  RRPP,,    pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaa--
ddyy  OOkkrręęgguu  ŚŚlląąsskkiieeggoo  FFeeddeerraaccjjii
ZZwwiiąązzkkóóww  ZZaawwooddoowwyycchh  MMeettaalloo--
wwccyy,,  kkiieerroowwnniikk  BBiiuurraa  TTeerreennoowwee--
ggoo  ZZaarrzząądduu  RReeggiioonnuu  ŚŚlląąsskkoo--
DDąąbbrroowwsskkiieeggoo  NNSSZZZZ  SSoolliiddaarr--
nnoośśćć,,  MMaarreekk  WWaallcczzyyńńsskkii  --  KKoo--
mmeennddaanntt  PPoolliiccjjii  ww  SSoossnnoowwccuu  ii
WWłłaaddyyssłłaaww  WWyyrrzzyykkoowwsskkii  --  KKoo--
mmeennddaanntt  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnneejj  ww
SSoossnnoowwccuu..  PPooddcczzaass  uurroocczzyyssttoo--
śśccii  wwoojjeewwooddaa  śślląąsskkii  wwrręęcczzyyłł  oodd--
zznnaacczzeenniiaa  ppaańńssttwwoowwee  nnaajjbbaarr--
ddzziieejj  zzaassłłuużżoonnyymm  pprraaccoowwnniikkoomm
MMIILLMMEETTUU..  ZZłłoottyy  KKrrzzyyżż  ZZaassłłuuggii
oottrrzzyymmaałł  MMaarriiaann  MMuussiiaałł,,  SSrreebb--
rrnnyymmii  KKrrzzyyżżaammii  ZZaassłłuuggii  zzoossttaallii
uuhhoonnoorroowwaannii    SSttaanniissłłaaww  CCzzeess--
łłaaww  KKoozziioołł  ii  FFrraanncciisszzeekk  ŻŻeellaazznnyy..  
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R
adni nie zwalniaj¹ tempa.
Najpierw podczas przerwy
wakacyjnej przysz³o im obra-
dowaæ na nadzwyczajnej sesji
dotycz¹cej s³u¿by zdrowia. I

tak¿e we wrzeœniu sosnowieccy rajcy ob-
radowali dwukrotnie. Raz – 13 wrzeœnia
na nadzwyczajnej sesji. Ponownie w ostat-
ni czwartek miesi¹ca. 

Pierwsza z sesji przewidywa³a m.in.
rozpatrzenie projektów uchwa³ w sprawie:

wyra¿enia woli przejêcia przez miasto Od-
dzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego wraz
z Oddzia³em Noworodków i Wczeœniaków
(dawnego Szpitala nr 2) oraz budynku
przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu. Rada
Miejska 23 g³osami „za” i jednym g³osie
wstrzymuj¹cym uchwali³a wolê przejêcia
przez Sosnowiec zarówno oddzia³ów jak i
budynku przy ul. 3  Maja 33. 

Sprawa ostatecznego przejêcia budyn-
ku zajmowa³a urzêdników niemal przez

ca³y miesi¹c. Rozmowy w tej sprawie z
wicemarsza³kiem województwa œl¹skiego,
do którego nale¿y Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 5, toczy³ prezydent Ka-
zimierz Górski. 

Ostateczn¹ decyzjê musi jednak pod
koniec paŸdziernika podj¹æ sejmik woje-
wódzki, zarówno o przekazaniu Sosnow-
cowi obu oddzia³ów, jak i w kwestii bu-
dynku w centrum miasta. Pojawi³y siê pla-
ny, by w tym w³aœnie budynku znalaz³y

now¹ siedzibê dwa wydzia³y Urzêdu
Miejskiego. 

Druga z sesji poœwiêcona by³a g³ównie
wykonaniu bud¿etu miasta za pierwsze
pó³rocze 2007 roku. Ten ostatni wykony-
wany jest bez wiêkszych zastrze¿eñ, choæ
widaæ, ¿e miasto czeka wci¹¿ na pieni¹dze
z funduszy unijnych, by uruchomiæ wiêk-
sze inwestycje. 

– Inwestycje zewnêtrzne zapewnia³y i
bêd¹ nam zapewniaæ nowe miejsca pracy
dla naszych mieszkañców. Natomiast in-
westycje finansowane g³ównie z bud¿etu
musimy uruchamiaæ w sposób racjonalny,
tak by rozpoczynaj¹c jakikolwiek projekt
mieæ zagwarantowane œrodki na jego za-
koñczenie – mówi³ Kazimierz Górski pod-
czas sesji. 

Radnych bardziej jednak poruszy³ te-
mat dzia³añ miasta na rzecz promocji lo-
kalnych œrodowisk artystycznych. Dysku-
sja z promocji lokalnych artystów zesz³a
jednak na ocenê dzia³alnoœci instytucji
kulturalnych, znajduj¹cych siê w gestii
miasta. Zdaniem wiêkszoœci radnych ta
sfera ¿ycia miasta dzia³a dobrze, choæ war-
to podejmowaæ dodatkowe dzia³ania na
rzecz popularyzacji Sosnowca: – Chodzi
miêdzy innymi o to, by Sosnowiec uto¿sa-
miano z Janem Kiepur¹, a nie jak to ma
teraz miejsce, gdy pytamy o Kiepurê w in-
nych regionach s³yszymy zaraz potem
Krynica – podkreœla³ radny Maciej Or-
nowski. 

O powstanie monografii Sosnowca
dopomina³ siê z kolei Karol Winiarski.
Podobnie, jak o ponowne uruchomienie
dodatku kulturalnego do naszego mie-
siêcznika. 

Tu¿ przed rozpoczêciem sesji odby³a
siê mi³a uroczystoœæ po¿egnania z racji
przejœcia na emeryturê wieloletniego pra-
cownika urzêdu Tadeusza Topora, który
jako prawnik wielokrotnie doradza³ i re-
prezentowa³ interesy sosnowieckiego ma-
gistratu. 

JAROSŁAW ADAMSKI

Sosnowiec przyjazny inwestorom
Nasze miasto po raz kolejny zosta³o zauwa¿one

przez kapitu³ê ogólnopolskiego programu „Gmi-
na Fair Play”. Organizator konkursu – Instytut Badañ
nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym –
uzna³, ¿e Sosnowiec jest gmin¹ przyjazn¹ inwestorom
i przyzna³ jej tytu³ oraz certyfikat „Gminy Fair Play
2007”. Nagrodê Sosnowiec otrzyma³ tak¿e rok temu.
Wszyscy laureaci konkursu mog¹ wykorzystywaæ god-
³a promocyjne oraz tytu³ „Gmina Fair Play – Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji” w celu reklamy i pro-
mocji. 

To znak dla przedsiêbiorców, ¿e miasto jest przy-
jazne i otwarte na nowe inwestycje. Nic wiêc dziwne-
go, ¿e z roku na rok roœnie liczba samorz¹dów walcz¹-
cych o tytu³ i certyfikat. Ju¿ od szeœciu lat organiza-
torzy przedsiêwziêcia promuj¹ przejrzyste, rzetelne i
uczciwe relacje z przedsiêbiorcami, wspieraj¹ wysi³ki
czynione przez gminy w celu przyci¹gania nowych in-
westorów, promuj¹ inwestycje przyjazne œrodowisku
i osobom niepe³nosprawnym, pomagaj¹ w wymianie
informacji pomiêdzy gminami na temat skutecznych
metod promocji. pm

Zarz¹d Miejski Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Po-

litycznych w Sosnowcu zorganizowa³ 12
wrzeœnia br. akademiê z okazji Dnia Kom-
batanta. 

Uroczystoœci w Klubie im. J. Kiepury
rozpoczê³y siê odœpiewaniem hymnu
narodowego. Wœród zaproszonych goœci
byli: m.in. zastêpca prezydenta miasta Sos-
nowca Zbigniew Jaskiernia, pose³ na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Witold Klepacz,
przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzu-
pe³nieñ w Mys³owicach kpt. Piotr Rancia. 

Uczestników spotkania powita³ wice-
prezes Zarz¹du Miejskiego Zwi¹zku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
³ych WiêŸniów Politycznych kpt. Antoni
Moniuszko. 

Odczyt na temat historii Zwi¹zku, jego
organizacji i form dzia³ania wyg³osi³ por.
Henryk Jop. Podczas uroczystoœci wrêczo-
ne zosta³y przez prezesa Zarz¹du Miejskie-

go por. Edwarda Ca³ka i zastêpcê prezy-
denta Zbigniewa Jaskierniê Odznaki Za-
s³ugi dla Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Polity-
cznych. Wyró¿nieni zostali por. Zygmunt
Fordymacki, ppor. Antoni Kamiñski, ppor.
Zygmunt Chabior, ppor. Witold Strza³-
kowski, ppor. Franciszek Kañski, mgr Pa-
we³ Dusza oraz Grzegorz Krzy¿ak. Na-
stêpnie przyznano legitymacje cz³onków
wspieraj¹cych Zwi¹zek Kombatantów:
Waldemarowi Dró¿d¿owi i Zenonowi To-
karskiemu. 

Zebrani goœcie podkreœlali dzia³alnoœæ
Zwi¹zku Kombatantów na terenie miasta,
jego znaczenie dla mieszkañców, szczegól-
nie dla m³odzie¿y jako wzór patriotyzmu i
s³u¿by dla ojczyzny. Uroczystoœæ zakoñczo-
no wys³uchaniem hejna³u miasta Sosnow-
ca. 

GABRIELA KOLANO

XVI oraz XVII sesja Rady Miejskiej

Pracowity miesi¹c
Kurier MiejskiP R O S T O  Z  U R Z Ę D U

Obchody Dnia  Kombatanta

GZM 
dla dobra 
regionu

D³ugo i z dobrym skut-
kiem starali siê samo-

rz¹dowcy, by o Górnoœl¹s-
kim Zwi¹zku Metropolitar-
nym mo¿na by³o mówiæ w
czasie teraŸniejszym. 20
wrzeœnia zainaugurowa³o
swoj¹ dzia³alnoœæ GZM,
który zak³ada blisk¹ wspó³-
pracê czternastu s¹siaduj¹-
cych miast: Sosnowca, By-
tomia, Chorzowa, D¹browy
Górniczej, Gliwic, Jawo-
rzna, Katowic, Mys³owic,
Piekar Œl¹skich, Rudy Œl¹s-
kiej, Siemianowic Œl¹skich,
Œwiêtoch³owic, Tychów i
Zabrza.

- Utworzenie Zwi¹zku
wp³ynie na wzmocnienie
miast aglomeracji œl¹skiej w
stosunku do Warszawy,
Krakowa, £odzi czy Gdañ-
ska. Jeœli bêdziemy postrze-
gani jako wspólny organizm
o ponad dwumilionowym
zaludnieniu, mamy wiêksze
szanse na pozyskanie œrod-
ków unijnych, a tym sa-
mym na szybszy rozwój re-
gionu – mówi Kazimierz
Górski, prezydent Sosnow-
ca.

Powo³anie GZM otwie-
ra szerokie pole wspó³pracy
samorz¹dów œl¹skich i za-
g³êbiowskich. Pierwszym
przewodnicz¹cym Zarz¹du
zosta³ prezydent Katowic
Piotr Uszok. Prezydent
Kazimierz Górski zosta³ je-
dnym z jego szeœciu zastêp-
ców. W sumie w sk³ad zgro-
madzenia GZM wchodz¹
trzy osoby z Katowic i po
dwie osoby z ka¿dego z
miast. Drug¹ osob¹ delego-
wan¹ przez nasze miasto
zosta³ wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Jaros³aw
Piêta. mp

Certyfikat „Gminy Fair
Play 2007” Sosnowiec
otrzymał kolejny raz.



Ze
wzglêdów
bezpieczeñ-
stwa dzia³al-
noœæ krytej

p³ywalni i si³owni przy ul. ¯e-
romskiego w Sosnowcu zosta-
³a zawieszona. Ci, którzy chc¹
pop³ywaæ, musz¹ poszukaæ na
kilka miesiêcy innego basenu.
Ci, którzy ju¿ wczeœniej kupili
karnety, mog¹ je zwróciæ i od-
zyskaæ wydane pieni¹dze.

Kryta p³ywalnia przy ul.
¯eromskiego zosta³a zamkniê-

ta, bo nie spe³nia nowych
norm obci¹¿enia dachu œnie-
giem. Ekspertyza stanu techni-
cznego dachu zlecona 19 czer-
wca, a oddana 7 wrzeœnia wy-
kaza³a, ¿e konstrukcja jest
eksploatowana w stanie bardzo
du¿ego zagro¿enia katastrof¹
budowlan¹, i ¿e do czasu wy-
konania odpowiednich prac za-
pewniaj¹cych bezpieczeñstwo
konstrukcji obiekt nale¿y z
eksploatacji wy³¹czyæ. Radni
zastanawiaj¹ siê, czy eksperty-

zy nie mo¿na by³o przeprowa-
dziæ wczeœniej, by z remontem
budynku zd¹¿yæ przez rozpo-
czêciem sezonu.

- Wykonawca ekspertyzy –
dr in¿. Jan Zamorowski od 23
stycznia do 10 maja br. opraco-
wywa³ na nasze zlecenie eks-
pertyzê stanu technicznego s¹-
siedniego obiektu – dachu Ha-
li ¯eromskiego. Jego ogromne
doœwiadczenie w dziedzinie
konstrukcji stalowych zadecy-
dowa³o, ¿e postanowiliœmy po-

czekaæ ze zleceniem mu opra-
cowania ekspertyzy dachu p³y-
walni do czasu ukoñczenia eks-
pertyzy dachu hali. Dodatko-
wym czynnikiem przy
podejmowaniu tej decyzji by³
brak jakichkolwiek oznak za-
gro¿enia ze strony konstrukcji
dachu p³ywalni – t³umaczy
Zbigniew Dr¹¿kiewicz, dyrek-
tor MOSiR-u w Sosnowcu. –
Niestety, jak wykaza³a eksper-
tyza, dach obiektu obarczony
jest b³êdem konstrukcyjnym

niewykrywalnym podczas bie-
¿¹cych kontroli. Zdecydowaliœ-
my wiêc o natychmiastowym
zamkniêciu tego obiektu do
czasu usuniêcia usterek.    

Ekspertyza zlecona przez
MOSiR wykaza³a tak¿e, ¿e na
konstrukcji dachu znajduj¹ siê
warstwy izolacji termicznej i
przeciwwodnej – pierwotne,
pozostawione po remoncie
przekrycia w 1976 r. oraz do-
³o¿one w czasie ostatniego re-
montu. Obecnie ka¿de zwiêk-

szanie obci¹¿enia dachu mo¿e
spowodowaæ katastrofê.

- W³aœnie jesteœmy przed
zleceniem opracowania doku-
mentacji projektowej naprawy
dachu. Dzia³alnoœæ basenu i si-
³owni zosta³a zawieszona do
odwo³ania – mówi dyrektor. 

Zajêcia z gimnastyki korek-
cyjnej zosta³y przeniesione na
basen szkolny przy ul. Kiliñ-
skiego, na basen w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2
przy ul. Czeladzkiej oraz do
Szko³y Podstawowej nr 27
przy ul. Grabowej w Sosnow-
cu. 

- W kasie hali ¯eromskiego
zwracamy pieni¹dze za karne-
ty i bilety – zapewnia dyrektor
Dr¹¿kiewicz. 

Pracownicy krytej p³ywalni
zostali przeniesieni na inne
obiekty MOSiR-u. 

- Obecnie przygotowujemy
na zlecenie prezydenta szcze-
gó³owy wykaz prac niezbê-
dnych do wykonania, zgodnie z
ekspertyz¹ oraz prac dodatko-
wych, o których poinformuje-
my do 15 paŸdziernika – mówi
dyrektor.

Od jesieni ubieg³ego roku
sprawdzono wszystkie obiekty
sportowe MOSiR-u w Sosnow-
cu. mp
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reklama

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

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

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

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

„Miki“ Biuro Us³ug Turystycznych

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

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

Oferujemy:

reklama

reklama

SZKOŁA 
ANTYTERRORYZMU I OCHRONY Uprawnienia Publiczne

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

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

ORGANIZUJEMY KURSY PRACOWNIKÓW OCHRONY

GROM 

Na ̄ eromskiego nie pop³ywamy

reklama
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W
ielu z nas codzien-
nie korzysta z us-
³ug komunikacji
miejskiej. Nie za-

stanawiamy siê nad tym, jak wy-
gl¹da³oby nasze ¿ycie, gdyby w
Sosnowcu nie by³o popularnych
od lat czerwonych autobusów.
Nie myœlimy te¿ o tym, kiedy au-
tobusy wyjecha³y po raz pierwszy
na ulice Sosnowca. Wielu z nas
zdziwi³aby informacja, ¿e zag³ê-
biowskie autobusy s¹ starsze od
tramwajów. A tak w³aœnie jest. 

Trudno dziœ jest ustaliæ, kto ja-
ko pierwszy wyjecha³ na sosno-
wieckie ulice autobusem. Równie
trudno odszukaæ nazwy pier-
wszych przewoŸników. Wynika to
przede wszystkim z faktu, i¿ naj-
czêœciej za pocz¹tkami komunika-
cji zbiorowej sta³y osoby prywat-
ne, które posiadaj¹c jeden niewiel-
ki pojazd œwiadczy³y us³ugi
przewozowe na okreœlonej trasie.

Istotna zmiana dokona³a siê na
pocz¹tku lat 20. XX wieku.
Wówczas z inicjatywy prof. Felik-
sa Ankersztajna i redaktora Józe-
fa Maciejewskiego, przy udziale
najwiêkszych zak³adów przemys-
³owych Zag³êbia D¹browskiego
rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Pasa¿erski
Ruch Autobusowy. Jego dyrekcja
mieœci³a siê przy ulicy J. Pi³sud-
skiego 32. Jest to pierwsza udo-
kumentowana firma przewozo-
wa, która realizowa³a regularne
kursy autobusowe w granicach
Sosnowca.  Zadaniem tego pod-
miotu by³o po³¹czenie i obs³uga
najwa¿niejszych zak³adów prze-
mys³owych Zag³êbia D¹brow-
skiego. Dnia 22 lutego 1922 roku
uruchomiono pierwsze trzy linie
autobusowe:

Linia I: Sosnowiec – Ludwik –
Druciarnia (dziœ Polskie Liny Sp.
z o.o.) – Kolonia Staszic (dziœ przy
ul. Miko³ajczyka) – Modrzejów –

Niwka – Dañdówka – Zagórze –
D¹browa Górnicza Huta „Banko-
wa” – Bêdzin – CzeladŸ – Sosno-
wiec.

Linia II: Sosnowiec – Pogoñ –
Ma³ob¹dz – Gzichów – Grodziec
– Wojkowice Kopalnia „Jowisz”.

Linia III: Sosnowiec – Park
Sielecki – Huta Katarzyna – Fab-
ryka Kot³ów w Konstantynowie.

Kursy wszystkich linii rozpo-
czyna³y siê pod dworcem war-
szawsko-wiedeñskim w Sosnow-
cu (dziœ Sosnowiec G³.). Autobu-
sy odje¿d¿a³y st¹d co dwie
godziny od 7 rano do 23. Cena bi-
letu uzale¿niona by³a od przeje-
chanej odleg³oœci i wynosi³a 20
marek za ka¿dy kilometr.

Okres miêdzywojenny to sto-
sunkowo szybki rozwój komuni-
kacji miejskiej w Sosnowcu. W la-
tach 1928-29 uruchomiono pier-
wsze po³¹czenia tramwajowe z
Bêdzinem, D¹brow¹ Górnicz¹,
Czeladzi¹ oraz z Królewsk¹ Hut¹
przez Szopienice i Katowice.

W 1934 roku uruchomiono li-
niê okrê¿n¹ Miejskiej Komunikacji
Samochodowej, której trasa roz-
poczyna³a siê pod dworcem kole-
jowym i bieg³a ulicami 3 Maja, pl.
Koœciuszki, Browarn¹, Narutowi-

cza, Wawel, 3 Maja. Autobusy
kursowa³y od godziny 7.05 do
23.45 z czêstotliwoœci¹ co 20 mi-
nut. 

Wa¿n¹ dat¹ w historii sosno-
wieckich autobusów jest rok
1937. Wówczas to Spó³ka zajmu-
j¹ca siê organizacj¹ komunikacji
tramwajowej – „Tramwaje Elek-
tryczne Zag³êbia D¹browskiego”
uzyska³a zgodê na wykup koncesji
prywatnych (czêœciowo opisane
powy¿ej) i uzyskanie nowych na
terenie województwa kieleckiego,
do którego to Zag³êbie w tym cza-
sie przynale¿a³o. Na obszarze Sos-
nowca Spó³ka uruchomi³a nastê-
puj¹ce linie autobusowe:
1 sierpnia 1937 roku: Sosnowiec
– Bêdzin – Grodziec – Wojkowi-
ce Komorne – Bobrowniki (15 li-
stopada 1937 przed³u¿ona do Pie-
kar Œl¹skich);
1 wrzeœnia 1937 roku: Sosnowiec
– Piaski – CzeladŸ – Grodziec;
1 sierpnia 1938 roku: Sosnowiec
– Mys³owice;
1 czerwca 1939 roku: Sosnowiec
– Klimontów – Kazimierz – Ma-
czki; D¹browa Górnicza – Strze-
mieszyce – Kazimierz oraz Sosno-
wiec – Zagórze – D¹browa Gór-
nicza.

Rozwój komunikacji autobuso-
wej zahamowany zosta³ w czasie
II wojny œwiatowej. Dosz³o wów-
czas nawet do jej znacznego ogra-
niczenia, gdy¿ spó³ka „Tramwaje
Zag³êbia D¹browskiego” we
wrzeœniu 1939 roku straci³a osiem
autobusów marki Chevrolet.

Po zakoñczeniu wojny przyst¹-
piono do przywracania regularnej
komunikacji autobusowej na tere-
nie Sosnowca. W nowych realiach
polityczno-gospodarczych nast¹pi-
³o ograniczenie form w³asnoœci
przedsiêbiorstw komunikacyjnych
poprzez ich nacjonalizacjê.

W okresie tym widoczny jest
bardzo du¿y rozwój komunikacji
miejskiej. O ile w 1955 roku przez
dzisiejszy obszar miasta kursowa-
³o zaledwie 6 linii autobusowych,
to w koñcu 1969 roku ju¿ 16 (w
tym dwie pospieszne nr 8 i 86).
Wg stanu na 31 grudnia 1969 ro-
ku w ówczesnych granicach Sos-
nowca (bez Zagórza, Klimontowa,
Por¹bki, Kazimierza) znajdowa³y
siê 52 przystanki autobusowe. £¹-

czna d³ugoœæ wszystkich linii ko-
munikacyjnych na terenie miasta
wynosi³a 116 km. Autobusy kur-
sowa³y po ulicach o ³¹cznej d³ugo-
œci 45 km.

Wielkoœci te znacznie wzros³y
w 1975 roku po w³¹czeniu w gra-
nice Sosnowca miast Zagórze, Kli-
montów, Kazimierz Górniczy i
osiedla Maczki. Dodatkowym im-
pulsem do rozwoju komunikacji
autobusowej w Sosnowcu by³a
budowa Kombinatu Metalurgi-
cznego „Huta Katowice” w po-
bliskiej D¹browie Górniczej (od
1972 roku) oraz oddanie do u¿yt-
ku zajezdni autobusowej w Zagó-
rzu (1978 r.)

Na pocz¹tku lat 80. ruszy³a
pierwsza linia ekspresowa „E”, ³¹-
cz¹ca Katowice i Sosnowiec z „Hu-
t¹ Katowice”. By³a to wówczas je-
dyna linia ekspresowa, która zatrzy-
mywa³a siê w Sosnowcu (póŸniej
na krótko do³¹czy³a do niej linia E4
z kursami Zagórze – Olkusz).

W tym samym czasie nastêpu-
je znaczna zmiana w strukturze

po³¹czeñ pospiesznych. W miej-
sce kultowej „ósemki” ³¹cz¹cej
Sosnowiec z Katowicami pojawia
siê kilka linii pospiesznych (D, D
bis, F), które 1 listopada 1993 ro-
ku zast¹pione zosta³y przez fun-
kcjonuj¹ce do dzisiaj przyspieszo-
ne „osiemsetki”.

Zaznaczyæ trzeba jeszcze, ¿e
do pocz¹tku lat 90. funkcjonowa-
³y równie¿ linie pracownicze ob-
s³ugiwane przez WPK Katowice,
które mimo i¿ posiada³y normal-
ne oznaczenia numerowe, to nie
zawsze by³y dostêpne dla pasa¿e-
rów. Na temat tych linii zachowa-
³o siê najmniej informacji.

Z us³ug przewozów praco-
wniczych WPK korzysta³y naj-
wiêksze zak³ady przemys³owe
Zag³êbia D¹browskiego. Spo-
œród nich wymieniæ mo¿na przy-
k³adowo KWK „Kazimierz-Ju-
liusz” (m.in. linie 115, 602 i 683
z Go³onoga), KWK „Czerwone
Zag³êbie” (m.in. linie 108 z Go-
³onoga i 298 ze Strzemieszyc),
Fabrykê Maszyn Górniczych
„Niwka” (linia 221), Fabrykê
Samochodów Ma³olitra¿owych
w Sosnowcu-Zagórzu (linia 227
z Milowic), KWK „Niwka-Mod-
rzejów” (linia 223 z Kazimierza
i Klimontowa), Hutê „Cedler”
(nr 235 z Bêdzina) czy zak³ady
kolejowe zlokalizowane wzd³u¿
ulicy Pla¿owej (nr 333 z Jawo-
rzna).

Mieszkañcy Zag³êbia D¹brow-
skiego doje¿d¿ali te¿ takimi prze-
wozami do pracy w odleglejsze
miejsca: by³y wykonywane kursy
np. do Dzieækowic (linie z Bêdzi-
na i Go³onoga, pod koniec po³¹-
czone pod wspólny nr 719), a na-
wet do Pilicy (!). CDN

Grzegorz Szyniec

Marcin Rechłowicz

Janusz Lewanda

85 lat komunikacji autobusowej w Sosnowcu cz. I
Kurier MiejskiZ  Ż Y C I A  M I E S Z K A Ń C Ó W

„Czy w³aœciciel firmy, która
ma przejœciowe k³opoty, mo¿e li-
czyæ na wyrozumia³oœæ ZUS-u?
Zawsze regularnie p³aci³em
sk³adki na ubezpieczenia spo³e-
czne, jednak ostatnio mam pe-
wne problemy. Wszystko wska-
zuje na to, ¿e wkrótce znów „sta-
nê na nogi”, ale ¿eby op³aciæ
ZUS musia³bym siê zad³u¿yæ” –
pisze jeden z jaworznickich
przedsiêbiorców.

W opisanej sytuacji Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych mo¿e
udzieliæ ulgê w postaci odrocze-
nia terminu p³atnoœci, uwzglê-
dniaj¹c mo¿liwoœci p³atnicze
przedsiêbiorcy oraz stan finansów

ubezpieczeñ spo³ecznych. Odro-
czenie terminu p³atnoœci stosowa-
ne jest wy³¹cznie do sk³adek bie-
¿¹cych, których ustawowy termin
op³atnoœci nie up³yn¹³. Wniosek
w tej sprawie zainteresowany po-
winien wiêc z³o¿yæ do w³aœciwe-
go ze wzglêdu na miejsce prowa-
dzenia dzia³alnoœci ZUS-u  (czyli
w przypadku czytelnika – w In-
spektoracie ZUS w Jaworznie)
najpóŸniej przed up³ywem ostat-
niego dnia terminu p³atnoœci da-
nej sk³adki. Wniosek ten mo¿e
byæ sporz¹dzony w dowolnej for-
mie. Zainteresowany mo¿e ró-
wnie¿ skorzystaæ z wzoru. Wzory
s¹ dostêpne  we wszystkich od-

dzia³ach i inspektoratach  ZUS
oraz na stronie internetowej
(www.e-inspektorat.ZUS.pl).

Oprócz wniosku nale¿y
przed³o¿yæ dokumenty, na pod-
stawie których ZUS szczegó³owo
oceni sytuacjê finansow¹ pod-
miotu ubiegaj¹cego siê o ulgê. 

Ka¿da sprawa jest rozpatry-
wana indywidualnie, co oznacza,
¿e zakres ulgi, tzn. w przypadku
odroczenia terminu p³atnoœci -
okres sp³aty jest dostosowany do
sytuacji konkretnego d³u¿nika i
jego mo¿liwoœci p³atniczych. 

Nale¿y  zaznaczyæ, ¿e w przy-
padku tej ulgi naliczana jest op³a-
ta prolongacyjna.

Warto dodaæ, ¿e ZUS wy-
chodzi naprzeciw równie¿ tym
p³atnikom, którzy ju¿ s¹  zad³u-
¿eni, udzielaj¹c im ulgi w posta-
ci uk³adu ratalnego. W tym przy-
padku warunki s¹ ró¿ne dla d³u¿-
ników posiadaj¹cych zad³u¿enie
z tytu³u sk³adek na ubezpiecze-
nie pracowników i dla d³u¿ni-
ków, którzy posiadaj¹ zad³u¿enie
z tytu³u sk³adek na w³asne ubez-
pieczenie. W przypadku tych
pierwszych podpisanie umowy
ratalnej jest mo¿liwe dopiero po
uregulowaniu sk³adek na ubez-
pieczenia spo³eczne w czêœci fi-
nansowanej przez ubezpieczo-
nych i sk³adek na ubezpieczenie

zdrowotne wraz z nale¿nymi od-
setkami za zw³okê. Bowiem zgo-
dnie z ustaw¹ o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych, nale¿noœci
te nie podlegaj¹ ulgom. Warunek
ten nie musi byæ spe³niony w
przypadku p³atników, którzy s¹
zad³u¿eni z tytu³u w³asnego
ubezpieczenia. 

Aby zawrzeæ umowê rataln¹,
nale¿y (podobnie jak w przypad-
ku odroczenia) z³o¿yæ wniosek
wraz z dokumentami, a wyso-
koœæ  rat  jest dostosowana do
konkretnego  d³u¿nika.

Zawarcie z d³u¿nikiem umo-
wy o  ratalnej sp³acie zad³u¿enia
od sk³adek, które roz³o¿ono na ra-

ty powoduje, ¿e nie s¹ naliczane
odsetki za zw³okê pocz¹wszy od
nastêpnego dnia po dniu wp³ywu
wniosku o udzielenie tej ulgi. Na-
tomiast do ka¿dej raty jest nali-
czana op³ata prolongacyjna.

JOANNA BINIECKA  

Ubezpieczenia Społeczne

Na raty 

P O R A D Y

Przedruk komunikatu o zmianie rozkładu jazdy od 21 marca
1922 roku. Najprawdopodobniej jest to najstarszy zachowany
rozkład sosnowieckich autobusów.

Pierwsza prezentacja sosnowieckiego „Ogórka” z okazji 85-lecia
komunikacji autobusowej (fot. M. Rechłowicz, 09.06.2007 r.)
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P
rzez kilkanaœcie dni
trwa³a w Sosnowcu
akcja zbierania podpi-
sów pod petycj¹ o
zmniejszenie kary na-

³o¿onej na „Zag³êbie” w zwi¹zku
z udzia³em klubu w aferze ko-
rupcyjnej. £¹cznie zebrano 20
tysiêcy podpisów, które zosta³y
dostarczone do siedziby PZPN. 

Fani naszego klubu maj¹ na-
dziejê, ¿e ich wysi³ek nie pójdzie
na marne i przyniesie zamierzo-
ny efekt. Przypomnijmy, ¿e „Za-
g³êbie” za udzia³ w aferze korup-
cyjnej zosta³o ukarane degradacj¹
do ni¿szej klasy rozgrywkowej,
kar¹ 4 punktów minusowych
obowi¹zuj¹c¹ w tym sezonie oraz
grzywn¹ w wysokoœci 50 tysiêcy
z³otych. 

– 10 tysiêcy podpisów ze-
brano w centrum miasta. W spe-
cjalnie przygotowanych namio-
tach wszyscy, którym na sercu
le¿y dobro klubu, sk³adali podpi-
sy pod petycj¹. Drug¹ czêœæ ze-
brano drog¹ mailow¹. Wraz z ki-

bicami dziêkujemy wszystkim
tym, którzy przy³¹czyli siê do na-
szej akcji – mówi Jacek Kazi-
mierczak, koordynator akcji. 

– Karze siê klub, a ci, którzy
dopuœcili siê tych haniebnych
czynów dalej graj¹, s¹ trenerami
i maj¹ siê dobrze, a my cierpimy.
Na to naszej zgody nie bêdzie –
mówili jednym g³osem kibice,
którzy przy³¹czyli siê do akcji.

Podpisy zosta³y z³o¿one na
rêce Zdzis³awa Krêciny, sekre-
tarza generalnego PZPN. Poza
podpisami z³o¿one zosta³o pis-
mo do Micha³a Listkiewicza,
prezesa PZPN z proœb¹ o pono-
wne rozpatrzenie sprawy „Za-
g³êbia”. – Nasza delegacja wy-
war³a ogromne wra¿enie na
dzia³aczach PZPN-u. Pokazaliœ-
my, ¿e w Zag³êbiu D¹browskim
pi³ka jest traktowana nie tylko
jak sport, lecz jest niemal reli-
gi¹. Udowodniliœmy, ¿e nie pod-
damy siê ³atwo i bêdziemy wal-
czyæ z ca³ych si³ o dobre imiê
naszego klubu – mówi³ po po-

wrocie z Warszawy jeden z kibi-
ców, których wszed³ w sk³ad
delegacji.

O zmianê decyzji wydanej
przez Wydzia³ Dyscypliny PZPN
walcz¹ kibice, ale tak¿e dzia³acze
nie sk³adaj¹ broni. Nowe w³adze
klubu z³o¿y³y odwo³anie od na-
³o¿onych kar do Zwi¹zkowego
Trybuna³u Pi³karskiego przy
PZPN. – Nie zgadzamy siê z uza-
sadnieniem kar, dlatego bêdzie-
my walczyæ – zapowiada Leszek
Baczyñski, prezes „Zag³êbia”. 

Ponadto odwo³anie przes³a³
mecenas Tomasz Damiêcki, który
reprezentowa³ „Zag³êbie” przed
Wydzia³em Dyscypliny PZPN. 

– Wszystko odbywa siê zgo-
dnie z przepisami. Odwo³anie
bêdzie sk³ada³o siê z dwóch czê-
œci. Zwrócimy siê z proœb¹ o po-
nowne rozpoznanie sprawy, a
tak¿e uchylenie kar dyscyplinar-
nych – podkreœla mecenas. 

Tekst i foto: 
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Dok³adnie 40 lat temu pierwsi studenci rozpoczê-
li naukê w Uniwersytecie Œl¹skim w Katowi-

cach. Dziœ jest to jedna z najwiêkszych pañstwowych
uczelni wy¿szych w Polsce i na œwiecie.  Kszta³ci siê
w niej ponad 41 tys. studentów z kraju i zagranicy na
12 wydzia³ach i kilkudziesiêciu kierunkach studiów
dziennych, zaocznych i wieczorowych. Uczelnia po-
za Katowicami ma swoje wydzia³y tak¿e w Sosnow-
cu, Chorzowie, Jastrzêbiu Zdroju i Rybniku. Uroczy-
sta 40. inauguracja roku akademickiego 2007/2008
w Uniwersytecie Œl¹skim odby³a siê 29 wrzeœnia w
Teatrze Œl¹skim im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Ka-
towicach. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. dr
hab. Tadeusz S³awek, kierownik Katedry Literatury
Porównawczej, by³y rektor uczelni. Jubileuszow¹ uro-
czystoœæ zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ rektor prof. Ja-
nusz Janeczek i prorektorzy: prof. Barbara Ko¿u-
sznik, prof. Anna £abno, prof. Wies³aw Banyœ i prof.
Jerzy Zio³o, cz³onkowie Senatu, przedstawiciele stu-
dentów oraz zaprzyjaŸnionych uczelni i instytucji z
regionu, kraju oraz zagranicy.

Tekst i foto: mp

Gmina Sosnowiec zrezygnowa³a z Systemu Elek-
tronicznej Komunikacji Administracji Publi-

cznej. SEKAP to strategiczny projekt rozwoju regio-
nu, który ma nie tylko usprawniæ pracê urzêdów, ale
te¿ u³atwiæ ¿ycie mieszkañcom. W jaki sposób? Dziê-
ki SEKAP-owi bêdzie mo¿na sk³adaæ wnioski i poda-
nia do urzêdu drog¹ elektroniczn¹, a nawet „podgl¹-
daæ”, jak za³atwiane s¹ tam jego sprawy. Dlaczego
wiêc Sosnowiec, podobnie jak ponad 100 gmin z wo-
jewództwa œl¹skiego, w tym Bytom i Jaworzno, zre-
zygnowa³  z uczestniczenia w projekcie?

Nie ma co przepłacać

- Mechanizm finansowy, jaki zaproponowano
gminom, które chcia³y uczestniczyæ w SEKAP-ie, a
wiêc tak¿e go finansowaæ, nie by³ dla nas korzystny.
Mianowicie: podzia³ œrodków nast¹pi³ wed³ug klu-
cza ludnoœciowego, tzn. du¿e gminy z du¿¹ liczb¹
mieszkañców mia³y p³aciæ wiêcej, mniejsze gminy
– mniej. Sosnowiec w wiêkszej czêœci ni¿ inne gmi-
ny finansowa³by wiêc platformê wspóln¹ SEKAP-u
– wyjaœnia £ukasz Sambor, inspektor z Wydzia³u
Rozwoju i Wspó³pracy z Zagranic¹ Urzêdu
Miejskiego. – Ca³oœciowo SEKAP dla Sosnowca w
ostatecznej wersji  obliczany by³ na ponad milion
z³otych, z czego 75 % to œrodki Unii Europejskiej.
Sosnowiec musia³by przeznaczyæ na projekt 290
tys. z³ z bud¿etu miejskiego, a wzbogaci³by siê o in-
frastrukturê wart¹ tylko 250 tys. z³. 

Dwa razy za to samo

To nie jedyny minus uczestniczenia w projek-
cie. Jednym z g³ównych za³o¿eñ SEKAP-u jest
stworzenie elektronicznego systemu obiegu doku-
mentów. Systemu, który ju¿ od lat w Sosnowcu
funkcjonuje.

- Przystêpuj¹c do platformy, Sosnowiec party-
cypowa³by w kosztach stworzenia systemu, który
tak naprawdê ma, i który de facto nie by³by do wy-
miany – mówi £ukasz Sambor. - Elementem pro-

jektu, na którym zale¿a³o nam najbardziej, by³ kom-
ponent e-spo³eczeñstwo, który zak³ada³ budowê
publicznych punktów dostêpu do internetu. Nie-
stety wycofano siê z niego. SEKAP z publicznymi
punktami dostêpu do internetu by³ dla nas intere-
suj¹cy, bez nich nie jest.

Co nie oznacza, ¿e Sosnowiec na zawsze z pro-
jektu zrezygnowa³.

- To system otwarty, do którego zawsze mo¿e-
my przyst¹piæ – mówi inspektor.

Na razie jednak nie ma potrzeby. W przysz³ym
roku gmina bêdzie dysponowaæ elektroniczn¹
skrzynk¹ podawcz¹. Mieszkañcy bêd¹ mogli wy-
sy³aæ do urzêdu podania opatrzone podpisem elek-
tronicznym. Przedsiêwziêcie bêdzie kosztowa³o
mniej (poni¿ej 14 tys. euro) ni¿ udzia³ w SEKAP-
ie. Dodatkowo Sosnowiec wraz z 9 partnerami z
Zag³êbia D¹browskiego (gmin¹ Bêdzin, CzeladŸ,
D¹browa Górnicza, Jaworzno, Siewierz, S³awków,
Zawiercie, powiatem bêdziñskim i zawierciañ-
skim) przymierza siê do projektu pn. „Rozwój
Spo³eczeñstwa Informacyjnego w Zag³êbiu D¹b-
rowskim”, na który ma przyznan¹ promesê na do-
finansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w wy-
sokoœci 3,6 mln euro (szacowana wartoœæ projek-
tu dla wszystkich partnerów to prawie 19,5 mln
euro, z czego 85 % to œrodki Unii).  Projekt prze-
widuje miêdzy innymi budowê publicznych pun-
któw dostêpu do internetu, czyli  tego, czego w
SEKAP-ie zabrak³o.

- Zale¿y nam na tym, by mieszkañcy, którzy nie
maj¹ komputera pod³¹czonego do sieci, mogli za³at-
wiæ drog¹ elektroniczn¹ to, co inni z domu. W pier-
wszej kolejnoœci chcielibyœmy, by takie punkty zna-
laz³y siê w dzielnicach oddalonych od urzêdu,
przede wszystkim w Kazimierzu i Maczkach. Jest
jednak jeszcze za wczeœnie, by mówiæ o szczegó³ach
– koñczy £ukasz Sambor.

MAGDALENA PUDO  

Dzia³acze i kibice Zag³êbia walcz¹ o mniejsz¹ karê

Tak kibice „Zagłębia” cieszyli się z awansu do ekstraklasy po ostatnim meczu ubiegłego sezo-
nu z Jagiellonią Białystok. Teraz walczą o to, aby mimo udziału w aferze korupcyjnej ich uko-
chany klub nadal grał w pierwszej lidze. Sosnowieccy fani liczą, że ich akcja mająca na celu
złagodzenie kary przyniesie efekt.

Na Ludowym dopiero wiosną?

Wszystko wskazuje na to, że kibice
„Zagłębia” piłkarzy sosnowieckiego
klubu na Stadionie Ludowym zoba-
czą dopiero w rundzie wiosennej.
Jedna z firm ubiegająca się o zain-
stalowanie murawy oprotestowała
przetarg i skierowała wniosek do ar-
bitrażu.
Miasto wybrało ofertę Zielonej Archi-
tektury z Warszawy. Protest złożył
jednak Zakład Pielęgnacji i Chirurgii
Drzew „Beata” ze Szczawna Zdroju. 
– Firma ze Szczawna skierowała
wniosek do arbitrażu w ostatnim
dniu, w którym mogła to zrobić.
Sprawa może się rozstrzygnąć w ter-
minie od siedmiu do czternastu dni.
Każdy kolejny dzień to dla nas tra-
gedia. Może jeszcze uda się zdążyć
ze wszystkim i jeszcze w tym roku
zagrać w Sosnowcu. Protest może
jeszcze odrzucić prezes Urzędu Za-
mówień Publicznych. Wtedy obe-
jdzie się bez rozprawy sądowej. Po-
zostaje wierzyć, że tak się stanie. W
innym przypadku trzeba się będzie
zaopatrzyć w kwartalny bilet do Wo-
dzisławia, gdzie gramy mecze w roli
gospodarza – mówi z przekąsem
LLeesszzeekk  BBaacczzyyńńsskkii, prezes „Zagłę-
bia”.
Przypomnijmy, że gdy całe to zamie-
szanie z firmami biorącymi udział w
przetargu dobiegnie końca, wyko-
nawca wybrany w wyniku przetargu
będzie miał czas 30 dni na instalację
murawy.
Oprócz złych wiadomości są też do-
bre. Na stadionie znajdują się już
elementy konstrukcji, z których po-
wstaną maszty oświetleniowe. – In-
stalacja oświetlenia idzie zgodnie z
planem, tutaj żadnych opóźnień nie
będzie – dodaje Baczyński. KP

Prof. Janusz Janeczek, rektor UŚ przywitał
wszystkich przybyłych na jubileuszową inaugu-
rację roku akademickiego 2007/2008.

Okrągłe urodziny 
Uniwersytetu Śląskiego

SEKAP z publicznymi punktami dostępu do internetu był dla nas interesujący,
bez nich nie jest

Wiele szumu o… 



Rozwojowy PROGRESSteron
8  październik 2007 nr 9    Kurier MiejskiR E K L A M A

reklama

Ostatnie dwa weekendy paŸdziernika panie po-
winny zarezerwowaæ tylko dla siebie. W Kato-

wicach – w II LO im. Marii Konopnickiej po raz trzy-
nasty odbêdzie siê Rozwojowo-Rozrywkowy Festi-
wal dla Kobiet PROGRESSteron. Organizatorzy
przygotowali dla uczestniczek ponad 100 ró¿nych
warsztatów i zajêæ.

Także z Sosnowca

Festiwal odbywa siê cyklicznie dwa razy w roku: wios-
n¹ i jesieni¹. Za ka¿dym razem na zajêcia zapisuj¹ siê
setki kobiet. Ostatnim razem w marcu wziê³o w nich
udzia³ oko³o 600 pañ. W tym miesi¹cu organizatorki ze
Stowarzyszenia Aktywne Kobiety w Sosnowcu zak³a-
daj¹, ¿e z atrakcji skorzysta ponad 800 osób. 

– Panie czêsto uczestnicz¹ w dwóch, czasem trzech
warsztatach podczas jednej edycji. Jesteœmy na to przy-
gotowani. W sumie mamy oko³o 1500 miejsc warszta-
towych – mówi Monika Sobañska, wiceprezesa ze
Stowarzyszenia. – Wiêkszoœæ kobiet uczestniczy w fe-
stiwalu dwa razy w roku – jesieni¹ i wiosn¹ – chc¹ zro-
biæ coœ dla siebie, spróbowaæ czegoœ nowego, poznaæ
sam¹ siebie, odkryæ swoje nowe talenty. Przychodz¹,
by do³adowaæ akumulatory na nastêpne pó³ roku.

Oferta Festiwalu jest szeroka. Warsztaty podzie-
lono na kilka modu³ów tematycznych – od psycho-

logicznych, dotycz¹cych asertywnoœci, akceptacji
cia³a i seksualnoœci, budowania dobrych relacji z in-
nymi, przez taniec hula, taniec brzucha, flamenco,
latin jazz, tañce ba³kañskie i latynoskie po grê na
bêbnach afrykañskich, aborygeñskim instrumencie
didgeridoo, rzeŸbê w glinie, sztukê witra¿u oraz sztu-
kê samoobrony WENDO, tworzenie scenariuszy czy
usypywanie mandali.

– To propozycje dla osób, które chc¹ siê rozwijaæ,
które szukaj¹ sposobu na twórcze i inspiruj¹ce spêdza-
nie czasu – mówi Sobañska. 

Nie tylko panie

Dotychczas Festiwal przeznaczony by³ tylko dla pañ.
Jednak okazuje siê, ¿e nie tylko kobiety zainteresowa-
ne s¹ tego rodzaju warsztatami.

– Pisz¹ do nas mê¿czyŸni, którzy równie¿ chc¹
uczestniczyæ w zajêciach, dlatego w ramach PRO-
GRESSteronu, w dniach 27-28 paŸdziernika po raz
pierwszy odbêd¹ siê Bliskie Spotkanie Kobiet i Mê¿-
czyzn, czyli warsztaty, na które mog¹ przyjœæ tak¿e pa-
nowie –wyjaœnia Monika Sobañska. 

W jesiennej edycji Festiwalu weŸmie w ca³ej Pol-
sce udzia³ a¿ 5 miast. Wszystkie kobiety z naszego re-
gionu zainteresowane PROGRESSteronem zaprasza-
my do Katowic 20-21 oraz 27-28 paŸdziernika. Ma-
my informujemy, ¿e na czas warsztatów bêd¹ mog³y
bezp³atnie pozostawiæ swoje dzieci pod nadzorem
opiekunki.

Szczegó³owy program PROGRESSteronu na Œl¹s-
ku znajduje siê  na stronie internetowej www.dojrze-
walnia.pl. Rezerwacji na zajêcia mo¿na dokonaæ drog¹
elektroniczn¹ lub bezpoœrednio w biurze festiwalo-
wym, które dzia³a przy Stowarzyszeniu Aktywne Ko-
biety w Sosnowcu, przy ul. 3 Maja 11, tel. 0-32 266
16 72. od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 –
17.00. mp

reklama
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i 9 wrzeœnia br. weekendo-
wym piknikiem w Parku Sie-
leckim po¿egnaliœmy lato.
Chcia³oby siê powiedzieæ:
¯egnaj lato na rok!

Brzydka, deszczowa pogoda nie
wskazywa³a na to, ¿e bêdzie to taka
udana impreza. Mieszkañcy Sosnowca
jak zwykle nie zawiedli. Mimo jesien-
nej aury ju¿ po po³udniu sosnowiczanie
oklaskiwali grupy muzyczne: Grzybow-
ski Big Band i TOMQ. Deszcz nie zra-
zi³ bawi¹cych pod scen¹ siê grup m³o-
dzie¿y podczas wystêpu zespo³u AVO-
CADO œpiewaj¹cego acapella. 

Micha³ Czernek, przez wiele lat
konferansjer na sieleckiej scenie, teraz
na tej samej scenie by³ jednym z wyko-
nawców: „Brunetek, blondynek...” czy
„10 w skali Beauforta”. Bisom wywo³a-
nym przez zadowolon¹ widowniê nie
by³o koñca. 

Wieczorem, na koncercie Budki
Suflera, park ju¿ pêka³ w szwach. Ut-
wory: „Znowu w ¿yciu mi nie wysz³o”,
„Cieñ wielkiej góry”, „Bal wszystkich
œwiêtych”, czy „Takie tango” œpiewa³
chyba ka¿dy. Goœciem Krzysztofa Cu-
gowskiego by³ dawny solista Budki –
Felicjan Andrzejczak, który œpiewa³
s³ynn¹ ju¿ „Jolkê”. Mieszkañców tego
dnia po¿egna³ TEATR OGNIA z Biela-
wy. 

Organizatorem sobotniej zabawy by³
Wydzia³ Kultury i Sztuki UM, o czêœæ
artystyczn¹ zadba³ Wojtek Ptak. 

W zdrowym ciele zdrowy duch

W niedzielê organizator – Wydzia³ Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki UM przedsta-
wi³ blok imprez sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci, m³odzie¿y oraz zajêæ si³owych dla
doros³ych. Nie zabrak³o te¿ promocji dzia-

³añ prozdrowotnych. Przychodnie zdrowia
zorganizowa³y bowiem mieszkañcom bez-
p³atnie: pomiary ciœnienia têtniczego, pora-
dy neurologiczne, badania w kierunku
osteoporozy, porady dietetyczne, okulisty-
czne, ginekologiczne i inne. By³y te¿ pokazy
Policji i Stra¿y Po¿arnej. A w czêœci artysty-
cznej wyst¹pi³o Prywatne Przedszkole im.
Kubusia Puchatka i chór dzieciêcy Klubu
„Bakcyl”. 

Najwa¿niejszym jednak punktem
niedzielnego programu by³y I Amator-
skie Mistrzostwa Sosnowca w Kolar-
stwie. Deszczowa pogoda nie odstraszy-
³a najbardziej zagorza³ych mi³oœników
bicyklów. Na starcie wyœcigu w Parku
Sieleckim, w wieku od 6 do 60 lat, sta-
nê³o kilkadziesi¹t osób, m.in. pomys³o-
dawca zawodów, zastêpca prezydenta
miasta Zbigniew Jaskiernia, który w
swojej kategorii wiekowej zaj¹³ trzecie
miejsce. Wyœcig przebiega³ tras¹ kryte-
rium kolarskiego Szosami Zag³êbia.
Najm³odszym zwyciêzc¹ zosta³ £ukasz
Jurczyñski, najstarszym – Lucjan Œli-
wiñski. 

Puchary i nagrody wrêcza³a Eugenia
Alickun, Mistrzyni Polski 2007 kat. ju-
niorek, zawodniczka Grupy Kolarskiej
Wheeler Sosnowiec. 

– Mimo pogody, która niew¹tpliwie
bardzo ograniczy³a udzia³ mieszkañców
w dwudniowym pikniku, uwa¿amy im-
prezê za bardzo udan¹. Chcemy, aby po
Dniach Sosnowca, by³a to druga coro-
czna impreza miejska dla naszych mie-
szkañców – powiedzieli Pawe³ Dusza i
Artur Szczepañski, naczelnicy wydzia-
³ów i organizatorzy. 

URSZULA PISZCZEK

Zdjêcia: 
ANDRZEJ NICZEWSKI  

To już jest koniec...

Park sk¹pany deszczem
Kurier Miejski F O T O P L A S T I K O N

reklama

Usosnowiczanina Jana £uka-
szewicza, skromnego w³a-

œciciela punktu napraw telewizo-
rów odkryto skarb – nieznane
dot¹d osobiste archiwum HAN-
NY ORDONÓWNY.

Bogata dokumentacja jej do-
robku artystycznego, 189 nie-
znanych fotografii m.in. zdjêcia
osobiste z mê¿em – hrabi¹ Mi-
cha³em Tyszkiewiczem, z rejsu

transatlantykiem „Batory”, z Ju-
liuszem Osterw¹. W strojach
scenicznych i prywatnych. Zdjê-
cia przyjació³ i znajomych (m.in.:
Jana Kiepury, czy Mieczys³awa
Fogga). Wiele z nich opatrzo-
nych jest dedykacjami i autogra-
fami divy.

Inn¹ wartoœciow¹ pozycjê
stanowi¹ maszynopisy Konstan-
tego I. Ga³czyñskiego, Lucjana
Szenwalda i Jurandota, a jeszcze
inn¹ nuty. Zarówno drukowane,
jak i pisane rêcznie (np. przez
Henryka Warsa).

Autentycznoœæ tego nieco-
dziennego znaleziska jest bezdys-
kusyjna. Stan materia³ów jest
znakomity, a jego niew¹tpliw¹
wartoœæ i znaczenie oceni¹ spe-
cjaliœci.

O tym w jaki sposób archi-
wum znalaz³o siê w Sosnowcu, i
czy uda siê je zatrzymaæ w na-
szym mieœcie, napiszemy w
przysz³ym numerze. (U)

Co jeszcze ukrywa Sosnowiec?

Ale niespodzianka!
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HOROSKOP
BBAARRAANN  ((2211..0033..  ––  1199..0044..)) – Wystarczyło, że słońce zaszło,
a już Twój nastrój radykalnie się pogorszył. Straciłeś całą
chęć do działania. Koniecznie musisz odzyskać zapał,
gdyż przed Tobą kilka ważnych zadań. Na efekty Twojej
pracy czeka wiele osób, których nie powinieneś zawieść.
BBYYKK  ((2200..0044..  ––  2200..0055..)) – Za bardzo przejmujesz się dro-
biazgami i całkiem niepotrzebnie tracisz siły na „użera-
nie” się z nieodpowiednimi osobami. Przestań zajmować
się tym co nieistotne, a więcej czasu poświęć na relacje
ze swoimi najbliższymi. Nie czekaj aż pojawi się problem.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  ––  2211..0066..))  – Chociaż wydaje Ci się, że
robisz wszystko jak należy, to jest w pobliżu ktoś, komu
nie podobają się Twoje decyzje. Nawet jeśli nie ma racji,
może napsuć Ci sporo krwi. Na wszelki wypadek bądź
ostrożny. A może warto trochę posłuchać innych?
RRAAKK  ((2222..0066..  ––  2222..0077..)) – Po raz kolejny masz ochotę scho-
wać głowę w piasek i udawać, że nic się nie stało. Nieste-
ty w najbliższych dniach ta metoda nie tylko się nie opła-
ci, ale może być również przyczyną jeszcze większych
kłopotów. Chyba nie warto aż tak się niepotrzebnie nara-
żać.
LLEEWW  ((2233..0077..  ––  2222..0088..)) – W końcu podjąłeś słuszną decyz-
ję i chociaż nie będzie łatwo, już wkrótce okaże się, że
wiele zyskałeś. Tymczasem pozwól sobie na wyciszenie i
poczekaj, aby pewne sprawy rozwiązały się bez Twojego
udziału. Bardzo dobrze zrobi Ci niewinny odpoczynek.
PPAANNNNAA  ((2233..0088..  ––  2222..0099..))  – Spokojnie możesz zapomnieć
o lenistwie. Nadchodzące dni upłyną Ci niezwykle praco-
wicie, ale łatwo będzie Ci to znieść, ponieważ szybko po-
jawią się pierwsze efekty Twoich wysiłków. Cierpliwość i
systematyczność będą nagrodzone, a potem znowu luz.
WWAAGGAA  ((2233..0099..  ––  2222..1100..)) – Ponieważ sam tego chciałeś,
nie zwalaj więc winy na wszystkich dookoła. Czasami od-
powiedzialność trzeba wziąć na siebie za wypowiedziane
na głos życzenia. Nawet jeśli wydawało się, że były wy-
powiedziane żartem. Lepiej najpierw pomyśleć, zanim się
coś powie.
SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  ––  2211..1111..))  – Znowu zrobiłeś coś, cze-
go inni w skrytości będą Ci zazdrościć. Ciesz się ze swo-
jej odwagi i pomysłowości, ale musisz pamiętać, że nie-
które Twoje działania mogą nieżyczliwych doprowadzić
do nerwowych reakcji, a zazdrosnych do donosicielstwa.
SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  ––  2200..1122..))  – W najbliższym czasie
siedź cichutko w kąciku i nie wychylaj się za bardzo. Two-
ja wszelka aktywność może być teraz niemile widziana, w
związku z czym lepiej jej obecnie unikać. Nic na tym nie
stracisz, a możesz jedynie zyskać. Ujawnij się w odpo-
wiednim czasie.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  ––  2200..0011..))  – Chyba w najbliższym
czasie potrzebujesz jakiegoś silnego bodźca do działa-
nia, bo coraz bardziej spada Ci ochota do robienia tego
co już zacząłeś. Zrób coś, co pozwoli temu zapobiec.
Słomianym zapałem możesz więcej stracić niż zyskać.
WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  ––  2200..0022..))  – Weź się w końcu w garść i
nie szukaj winnych wokół siebie. Tylko w ten sposób mo-
żesz bez większego problemu rozwiązać problem, który
od dłuższego czasu zatruwa Ci życie. Niestety musisz
zdobyć się chociaż na odrobinę szczerości, zwłaszcza
wobec siebie.
RRYYBBYY  ((2211..0022..  ––  2200..0033..))  – Nareszcie możesz odrobinę od-
począć. Nawet jeśli będziesz musiał odrobinę popraco-
wać, to nie przemęczysz się, a nawet poczujesz, że z
każdą załatwioną sprawą przybywa Ci więcej siły i zapału
do przystąpienia do kolejnych zadań. Twój odpoczynek
stanie się jednym, wielkim działaniem. (VENA)

Wra¿enie, jakie nam
towarzyszy od pierwszej

strony tej powieœci, jest równie
niesamowite jak jej treœæ. By
opisaæ wszystko z tak¹ swobod¹
i znajomoœci¹ realiów, duch
autorki - podobnie jak jej
bohaterki - musia³  ¿yæ w XVII-
wiecznych Chinach! „Zakochana
Peonia”, finezyjna niczym
malarstwo na jedwabiu, jest
tyle¿ piêkna, co m¹dra i
ponadczasowa, i trzyma w
nieustannej uwadze.

Szesnastoletnia Peonia,
urodziwa i majêtna, za kilka
miesiêcy zostanie zaœlubiona. Nie
zna przysz³ego mê¿a, tradycyjnie
wybranego przez ojca, a podczas
urodzinowego przyjêcia poznaje
m³odego poetê Rena. Zakochana
od pierwszego wejrzenia, nie chce
ju¿ nikogo innego i zapada na
„mi³osn¹ chorobê”. Wiadomoœæ,
¿e to w³aœnie Ren zosta³ jej
przeznaczony, przychodzi za póŸno
– Peonia umiera... I w tym
momencie zaczyna siê w³aœciwa
opowieœæ. Bo, zgodnie z chiñsk¹
tradycj¹, w zaœwiatach ¿ycie bez

ma³¿onka jest wbrew naturze i
Peonia, by wiecznie nie wêdrowaæ
jako „g³odny duch”, musi z
Renem... wzi¹æ œlub! Maj¹c „z
nieba” du¿y wp³yw na to, co dzieje
siê na ziemi, tak kieruje ¿yciem
swego narzeczonego i jego dwóch
kolejnych ¿on, by nie daæ o sobie
zapomnieæ. A wszystko po to, by
doprowadziæ do wymarzonej i
nale¿nej jej ceremonii.

Lisa See
Urodzi³a siê w Pary¿u, a

wychowa³a siê w chiñskiej
dzielnicy Los Angeles. Jej
pierwsza powieœæ Na Z³otej
Górze, która wkrótce uka¿e siê w
Polsce nak³adem wydawnictwa
Œwiat Ksi¹¿ki, sta³a siê
bestsellerem i zyska³a miano New
York Times Notable Book w 1995
roku. Lisa See napisa³a szeœæ
powieœci, które stawa³y siê
bestsellerami. W Polsce
dotychczas ukaza³a siê powieœæ
Kwiat Œniegu i sekretny wachlarz,
która podobnie jak na œwiecie,
równie¿ w Polsce trafi³a na listy
bestsellerów.

Litery z pól dodatkowo po-
numerowanych w prawym

dolnym rogu dadz¹ rozwi¹za-
nie, które prosimy przes³aæ
wraz z wyciêtym numerem
krzy¿ówki, pod adresem redak-
cji do 25 paŸdziernika Wœród
autorów poprawnych rozwi¹-
zañ rozlosowane zostan¹ nagro-
dy, które prosimy odbieraæ oso-
biœcie w Redakcji.

Poziomo: 1 - g³oœne zawo-
³anie, 5 - puszka rogowa u pa-
rzystokopytnych, 8 - ¿o³nier-
skie skarpety, 9 - kapusta
szparagowa, 10 - ma³a grupa
zwierz¹t, 11 - plakat, 12 - ofi-
cjalne czytanie, 14 - pospoli-
cie o marihuanie, 16 - mru-
czek,  17 - p³ywa po niebie,
19 - zaliczka, 21 - wawelski,
22 - te¿ daje mleko, 25 - da-
leka albo bliska w rodzinie,
28 - nietrwa³e cia³o niebies-

kie, 29 - czasu, 30 - i cytryna
i limonka, 32 - ³ukowate skle-
pienie na filarach, 34 - zbyt-
nia pewnoœæ siebie, 35 - stoli-
ca Algierii, 36 - wynalaz³ ¿a-
rówkê, 37 - pi³karze z
Mediolanu, 38 - domek w
ogrodzie, 39 - licytacja.

Pionowo: 1 - adresat pa-
czki, 2 - zabrania, 3 - s³u¿y do
wyp³aszania zwierzyny, 4 - Pi-
casso, 5 - pozosta³oœæ, 6 - na-
czynie na wodê, 7 - amant,
13 - ser pleœniowy, 15 - pañ-
stwo w Ameryce po³udnio-
wej ze stolic¹ w Caracas, 18 -
ludojad, 20 - napój mleczny,
23 - luba, 24 - œwieci w nocy,
26 - Pañstwo ze stolic¹ we
Wiedniu, 27 - cechuje têpa-
ka, 28 - lokum wynajmowa-
ne na wakacje, 31 - stan
upadku, 33 - pierwszy z pal-
ców. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  88::  HHaassłłoo  bbrrzzmmii::    BBoorryyss  AAkkuunniinn  „„FFAANNTTAASSTTYYKKAA””
Nagrody otrzymują: Agnieszka Szuster, Jerzy Mrożek, Łucja Mazur. UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie.
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Krzy¿ówka nr 9

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

Pytanie:  Kogo poznaje Peonia podczas przyjęcia?

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

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI

Ann Lord wiod³a intensywne ¿ycie. Trzykrotnie wycho-
dzi³a za m¹¿, podró¿owa³a po œwiecie, ma czworo do-

ros³ych dzieci, które bardzo kocha. Lecz teraz, w ostatnich
chwilach walki z nieuleczaln¹ chorob¹, jej myœli kr¹¿¹ niemal
wy³¹cznie wokó³ jednej osoby i jednego wydarzenia sprzed
wielu lat. By³ rok 1954. Zaproszona do Maine na wesele
przyjació³, m³oda Ann pozna³a przystojnego lekarza, Harri-
sa Ardena. Namiêtnoœæ wybuch³a od razu, z obu stron i z
niezwyk³¹ si³¹. Harris postanowi³ zerwaæ z narzeczon¹. Gdy
jednak dziewczyna nazajutrz przyjecha³a, okaza³o siê, ¿e jest
w ci¹¿y, i zwyciê¿y³a mêska odpowiedzialnoœæ...

Ale „Wieczór” nie jest wy³¹cznie melodramatem. „Jeœli
ka¿dy ma swoje wzloty i upadki, musi byæ jeden wzlot wiêk-
szy od innych, szczytowy punkt ludzkiego ¿ycia”. Czy to
mo¿liwe, by by³ nim weekendowy „b³ysk zauroczenia”, któ-
ry wcale nie musia³by staæ siê d³ugotrwa³ym uczuciem? Co
sprawia, ¿e nasza wewnêtrzna waga dzia³a wbrew logice, ¿e
ostatecznie liczy siê co innego, ni¿ by siê nale¿a³o spodzie-
waæ?

Susan Minot 
Ur. w Bostonie w Massachusetts. Studiowa³a pisarstwo

i malarstwo na Brown University i otrzyma³a MFA z pisa-
nia na Columbia University. Po opublikowaniu krótkich opo-
wiadañ Grand Street i w New Yorkerze podpisa³a kontrakt
na powieœæ z legendarnym wydawc¹ Seymourem Lawren-
cem, który opublikowa³ jej nastêpne trzy ksi¹¿ki. By³y to:
„Monkeys” (uhonorowana nagrod¹ Prix Femina Etranger we
Francji w 1987r.), „Lust&Other Stories”, „Folly”. Wspó³-
pracowa³a równie¿ z Bernardo Bertoluccim przy scenariu-
szu do filmu  Ukryte pragnienia (Stealing Beauty) w 1996.

Susan Minot

Wieczór
Prze³. Joanna Puchalska
Œwiat Ksi¹¿ki, 2007 
Cena: 24,90 z³

Lisa See

Mi³oœæ Peonii
Œwiat Ksi¹¿ki
T³um. Anna Dobrzañska-Gadowska
Cena: 29,90 z³
W ksiêgarniach od 2 paŸdziernika
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Internetowy projekt 

Której szkole ponadpodstawowej w Polsce
nie s¹ obojêtne problemy ekologiczne?

Która szko³a wie najwiêcej o recyklingu i ochro-
nie œrodowiska i nie wstydzi siê dzieliæ t¹ wie-
dz¹ z innymi? Przekonamy siê o tym ju¿ w
przysz³ym miesi¹cu, bo do pó³nocy 31 paŸ-
dziernika szko³y mog¹ zg³aszaæ siê do interneto-
wego konkursu proekologicznego organizowa-
nego przez Fundacjê na rzecz Odzysku Alumi-
niowych Puszek po Napojach „Recal”. 

Turniej polega na opracowaniu przez szko³y
stron internetowych przedstawiaj¹cych recyk-
ling puszek oraz dzia³ania placówki na polu
edukacji ekologicznej zwi¹zanej z tym tema-
tem. 

– Zabawa ma przede wszystkim mobilizo-
waæ m³odzie¿ do dzia³ania w grupie i motywo-
waæ ich do dzia³añ proekologicznych – mówi
Artur Sobocki, cz³onek zarz¹du Fundacji „Re-
cal”.

Uczniowie korzystaj¹c z pomocy nauczycie-
li musz¹ wykazaæ siê umiejêtnoœciami w tworze-
niu stron internetowych i zdobywaniu wiedzy na
temat zbiórki, odzysku i recyklingu aluminio-
wych puszek po napojach oraz korzyœci z tego
p³yn¹cych. Szko³y zainteresowane udzia³em w
konkursie powinny do ostatniego dnia paŸdzier-
nika wype³niæ kartê zg³oszeniow¹ na stronie in-
ternetowej www.recal.pl. PóŸniej pozostanie im
jeszcze miesi¹c na przes³anie gotowej strony re-
cyklingowej na adres alo@recal.pl. Placówki,
które w zg³oszeniu do konkursu wyra¿¹ zgodê na
udzia³ w programie „Szkolne i przedszkolne pro-
jekty recyklingowe” Fundacji „Recal” otrzymaj¹
materia³y edukacyjne o recyklingu aluminio-
wych puszek po napojach. (d)

Kurier Miejski E K O L O G I A

A
kcja sprz¹tania œwiata
wpisa³a siê ju¿ na sta³e
w kalendarz szkolny.
Przedszkolaki, gimnaz-
jaliœci i uczniowie szkó³

ponadgimnazjalnych, jak co roku,
wyruszyli 14 wrzeœnia do parków,
lasów i na osiedlowe trawniki z wor-
kami na œmieci. Wspólnymi si³ami
porz¹dkowali najbli¿sze otoczenie. 

Z Australii do Polski

O akcji „Sprz¹tanie Œwiata” s³yszeli
chyba wszyscy. Nie ka¿dy jednak
wie, ¿e po raz pierwszy zosta³a zor-
ganizowana w Australii. W 1993 ro-
ku sta³a siê przedsiêwziêciem miê-
dzynarodowym, a od 1994 roku
dziêki Fundacji Nasza Ziemia, ucze-
stnicz¹ w niej Polacy.  

„Oszczêdzaj. Wy³¹czaj. Odzys-
kuj. Œwieæ przyk³adem!” – to has³o
tegorocznej edycji akcji „Sprz¹tanie
Œwiata – Polska 2007”. Od czterna-
stu lat w trzeci weekend wrzeœnia
bierze w niej udzia³ kilka tysiêcy
m³odych sosnowiczan. 

– Uczniowie zostali podzieleni na
grupy.  Razem z nauczycielami zbie-
rali odpady w wyznaczonych rejo-
nach. W tym roku szczególnie na-
stawiliœmy siê na sprz¹tanie poblis-
kiego lasu – mówi Maria Guzik,

dyrektor Szko³y Podstawowej nr 35
w Sosnowcu. 

Tradycja

– To wydarzenie wpisane w kalendarz
szkolny. Wszystkie dzieci uczestnicz¹ w
zbieraniu œmieci w okolicy. Oczywiœcie
sprawdzaj¹ te¿, czy w ogródku przed-
szkolnym nie ma papierów. Uczymy ich,
by dbali o to, co jest im najbli¿sze – wy-
jaœnia Beata Opoka-Koszyk, dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 45 w Sos-
nowcu.

W trzeci weekend wrzeœnia w
akcji „Sprz¹tanie Œwiata” uczestni-
czy³o wiele sosnowieckich placó-
wek. 

– Zaanga¿owane by³y prawie
wszystkie szko³y. Nieco mniejsze
zainteresowanie by³o w tym roku ze
strony przedszkoli – mówi Barbara
Faryœ, inspektor z Wydzia³u Gospo-
darki Komunalnej Urzêdu Miej-
skiego w Sosnowcu. – Miasto zape-
wni³o worki i rêkawice ochronne,
które dowo¿ono do placówek oraz
odwóz zebranych odpadów na sk³a-
dowisko miejskie. Akcja ma walory
edukacyjne. Nie chodzi tylko o to,
¿e m³odzie¿ posprz¹ta wiele tere-
nów, które na co dzieñ nie s¹ po-
rz¹dkowane. Byæ mo¿e, wk³adaj¹c
wysi³ek w sprz¹tanie, zastanowi siê

nastêpnym razem, zanim wyrzuci
œmieci w nieodpowiednie miejsce.
Dziêki akcji zmienia siê podejœcie

m³odych ludzi do œrodowiska i
miejsca, w którym ¿yjemy – t³uma-
czy Barbara Faryœ.

Organizatorzy powtarzaj¹ jednak,
¿e rozwi¹zania problemu odpadów
nie za³atwi¹ okazjonalne akcje. Naj-
wa¿niejsza jest zmiana w sposobie
myœlenia i w wykonywaniu codzien-
nych czynnoœci, takich jak robienie
zakupów, selekcjonowanie odpa-
dów, u¿ywanie produktów z recyk-
lingu. mada

Z sercem do kwiatów
Ju¿ wiemy, który balkon i któ-

ry ogród jest najpiêkniejszy w
naszym mieœcie. Wydzia³ Ochro-
ny Œrodowiska i Rolnictwa Urzê-
du Miejskiego w Sosnowcu roz-
strzygn¹³ konkurs na „Naj³adniej
ukwiecony balkon i ogródek
przydomowy”. Przypomnijmy,
¿e w konkursie móg³ uczestni-
czyæ ka¿dy mieszkaniec miasta,
który przes³a³ do urzêdu formu-
larz zg³oszeniowy i zdjêcia balko-
nu b¹dŸ ogródka. Jury ocenia³o
pomys³owoœæ  aran¿acji,  ogólne
odczucia estetyczne i ró¿noro-
dnoœæ zieleni. W³aœcicielem naj-
³adniejszego balkonu w Sosnow-
cu okaza³ siê W³adys³aw ¯ywot
z ul. Sadowej. O tym, ¿e wygra³
dowiedzia³ siê po naszym telefo-
nie. Od razu przyzna³, ¿e jest tyl-
ko skromnym pomocnikiem. 
– Dusz¹ ca³ego przedsiêwziêcia
jest moja ¿ona Marzena. To ona
ma i rêkê, i serce do kwiatów. Ja
tylko pomagam, a jest przy
czym, bo mamy dwa balkony –
od ulicy i od podwórka oraz
ogródek przydomowy. Œmieje
siê, ¿e ukwiecony balkon wygl¹-
da w ich przedwojennej kamie-
nicy trochê jak kwiatek przy ko-
¿uchu. – Bardzo siê cieszê, ¿e
zdobyliœmy pierwsz¹ nagrodê. To
mi³e wyró¿nienie – mówi pan
W³adys³aw.

W kategorii „ogródek przydo-
mowy” zwyciê¿czyni¹ zosta³a
Irena ¯arska z ul. Struga. Nie-
stety do Wydzia³u Ochrony Œro-
dowiska i Rolnictwa nie nap³ynê-
³y propozycje w kategorii „balkon
w budownictwie jednorodzin-
nym”. Nagrodzonym serdecznie
gratulujemy. Wszystkich mie-
szkañców zachêcamy do dbania
o swoje ogrody i ukwiecone bal-
kony. mp

Wyniki konkursu: 

W kategorii „balkon w budo-
wnictwie wielorodzinnym”: I
miejsce – 500 z³ – W³adys³aw
¯ywot, ul. Sadowa; II miejsce
– 400 z³ – Stanis³awa Pêczkow-
ska, ul. Struga; III miejsce –
300 z³ – Halina Romanek,  ul.
Struga. Wyró¿nienie – 150 z³ –
Maria Szczeœniak, ul. 11 listo-
pada.  

W kategorii „balkon w bu-
downictwie jednorodzinnym” -
brak zg³oszeñ. W kategorii
ogródek przydomowy”: I
miejsce -  500 z³ – Irena ¯ar-
ska, ul. Struga; II  miejsce -
400 z³ – Krystyna Chmielnic-
ka, ul. Lenartowicza; III miej-
sce -  300 z³ – Janina Musia³,
ul. Legionów. 

Zbierajmy baterie
37placówek oœwiatowych z Sos-

nowca, w tym 15 przedszkoli i
22 szko³y uczestniczy³y w  konkursie
pod has³em „Zbiórka zu¿ytych bate-
rii”. Od pocz¹tku wrzeœnia 2006 do
koñca maja uczniowie wspólnie z do-
ros³ymi zaanga¿owali siê w zbiórkê.
Nauczyciele zachêcali uczniów, a ci nie
tylko swoich kolegów ale i rodziny. 

W efekcie zebrano ³¹cznie 2009 kg
zu¿ytych baterii! Konkurs rozstrzyg-
niêto w dwóch kategoriach: najlepsze-
go przedszkola i najlepszej szko³y, któ-
ra zebra³a najwiêksz¹ iloœæ baterii w
przeliczeniu na jednego ucznia. Zwy-
ciê¿y³o Przedszkole Miejskie nr 45,
otrzymuj¹c nagrodê w wysokoœci 1500
z³. 

– Akcja ma przede wszystkim wa-
lor wychowawczy. Dzieci ucz¹ siê se-
gregowaæ odpady, wiedz¹, ¿e w ten
sposób mo¿na chroniæ œrodowisko.
Dodatkowym profitem jest nagroda
pieniê¿na, za któr¹ kupimy dzieciom
coœ do przedszkola – mówi Beata
Opoka-Koszyk, dyrektor placówki.

0,87 kg zu¿ytych baterii na osobê
zebra³a Szko³a Podstawowa nr 35, tym
samym trzeci raz z rzêdu wygrywaj¹c
konkurs w swojej kategorii i otrzymu-
j¹c 1700 z³ nagrody. 

– Wzorem roku ubieg³ego ca³a
szko³a wyjedzie dziêki temu na wycie-
czkê ekologiczn¹. W zesz³ym roku by-
liœmy w oœrodku edukacyjnym Janów

– mówi Maria Guzik, dyrektor. – Bar-
dzo siê cieszymy, ¿e uczniowie anga¿u-
j¹ siê w recykling i ochronê œrodowis-
ka, i ¿e potrafimy ich do tego zachê-
ciæ. Bez wspó³pracy, tak jak w ka¿dej
dziedzinie, niewiele mo¿na osi¹gn¹æ.

Zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿y
w selektywn¹ zbiórkê odpadów by³o w
tej edycji konkursu bardzo du¿e, dla-
tego miasto postanowi³o nagrodziæ
wszystkie placówki bior¹ce w niej
udzia³. Szko³y i przedszkola otrzyma³y
po 100 z³ nagrody. mp 

Wyniki w kategorii najlepsze
przedszkole:

1. Przedszkole Miejskie nr 45 
– 1500 z³
2. Przedszkole Miejskie nr 56 
–   700 z³
3. Przedszkole Miejskie nr 27 
–   500 z³

W kategorii najlepsza szkoła:

1. Szko³a Podstawowa nr 35 
– 1700 z³
2. Szko³a Podstawowa nr 21 
– 1500 z³
3. Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 
– 1200 z³
4. Szko³a Podstawowa nr 3 
– 900 z³

Œwieæ przyk³adem
Liczby mówią za siebie

WWeeddłłuugg  rraappoorrttuu  mmiięęddzzyynnaarroo--
ddoowweejj  oorrggaanniizzaaccjjii  eekkoollooggii--
cczznneejj  WWoorrdd  WWiillddlliiffee  FFuunndd
((WWWWFF)),,  ggddyybbyy  kkaażżddee  ppoollsskkiiee
ggoossppooddaarrssttwwoo  ddoommoowwee  ssttoo--
ssoowwaałłoo  nnaajjpprroossttsszzee  zzaassaaddyy
oosszzcczzęęddnnoośśccii  eenneerrggiiii  ––  zzaaoo--
sszzcczzęęddzziiłłoobbyy  jjeejj  aażż  2211  pprroo--
cceenntt!!  LLiicczzbbyy  mmóówwiiąą  ssaammee  zzaa
ssiieebbiiee::  ooddzzyysskkaanniiee  11  kkgg  ppuu--
sszzeekk  aalluummiinniioowwyycchh  ttoo  oobbnniiżżee--
nniiee  eemmiissjjii  ddwwuuttlleennkkuu  wwęęggllaa  oo
99  kkgg  ii  uunniikknniięęcciiee  ddeeggrraaddaaccjjii
śśrrooddoowwiisskkaa;;  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ww
pprroodduukkccjjii  11  ttoonnyy  mmaakkuullaattuurryy
ttoo  uurraattoowwaanniiee  1177  ddrrzzeeww,,
oosszzcczzęęddnnoośśćć  2255  %%  eenneerrggiiii,,  aażż
7755  %%  mmnniieejj  zzaanniieecczzyysszzcczzeeńń
aattmmoossffeerryy  oorraazz  oosszzcczzęęddnnoośśćć
2266  ttyyss..  lliittrróóww  wwooddyy  ––  ggłłoossii
FFuunnddaaccjjaa  NNaasszzaa  ZZiieemmiiaa..  GGaa--
sszząącc  zzbbęęddnnąą  żżaarróówwkkęę,,  ggoottuu--
jjąącc  ttyyllee  wwooddyy,,  iillee  nnaapprraawwddęę
ppoottrrzzeebbuujjeemmyy,,  oosszzcczzęęddzzaajjąącc
wwooddęę  ii  nniiee  uużżyywwaajjąącc  ppllaassttiikkoo--
wwyycchh  ttoorreebbeekk  zzaappoobbiieeggaammyy
zzmmiiaannoomm  kklliimmaattuu  ii  cchhrroonniimmyy
śśrrooddoowwiisskkoo..
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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@teatrzagle-
bia.pl; strona internetowa: www.teatrzagle-
bia.pl 
9.10 godz. 10.00 Molier „Œwiêtoszek”
10.10 godz. 10.00 Molier "Œwiêtoszek" 
11.10 godz. 10.00 E. Drozdowska na podstawie
baœni Andersena "Krzesiwo" godz. 12.30 B. Ro-
siek "Pamiêtnik narkomanki" 
12.10 godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd "Biznes" 
13.10 godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd "Biznes"
abon. wa¿ne 
14.10 godz. 18.00 J. Chapman, L .Lloyd
"Biznes" abon. wa¿ne 
16.10 godz. 10.00 wg F. H. Burnett " Tajemni-
czy ogród" 
17.10 godz. 10.00 wg F. H. Burnett " Tajemni-
czy ogród" 
18.10 godz. 10.00 St. Wyspiañski "Wyzwolenie" 
19.10 godz. 18.00 Denis Diderot "Kubuœ Fata-
lista i jego Pan" 
20.10 godz. 18.00 Denis Diderot "Kubuœ Fatali-
sta i jego Pan" abon. wa¿ne 
21.10 godz. 18.00 Denis Diderot "Kubuœ Fatali-
sta i jego Pan" abon. wa¿ne 
23.10 godz. 10.00 E. Drozdowska na podstawie
baœni Andersena "Krzesiwo" 
24.10 godz. 10.00 Molier "Œwiêtoszek" 
25.10 godz. 10.00 i 12.00 B. Rosiek "Pamiêtnik
narkomanki" 
26.10 godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd "Biznes" 
27.10 godz. 18.00 Z. Ksi¹¿ek "Sztuka kochania
czyli Sceny dla doros³ych" abon. wa¿ne 
28.10 godz. 18.00 Z. Ksi¹¿ek "Sztuka kochania
czyli Sceny dla doros³ych" abon. wa¿ne 
30.10 godz. 10.00 E. Drozdowska na podstawie
baœni Andersena "Krzesiwo" 
31.10 godz. 10.00 E .Drozdowska na podstawie
baœni Andersena "Krzesiwo" 
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania: 1
podwójne zaproszenie na spektakl J.Chapman,
L.Lloyd "Biznes" w dniu 13.10. o godz. 18.00
oraz 1 podwójne zaproszenie na spektakl Denis
Diderot "Kubuœ Fatalista i jego Pan" w dniu
20.10. o godz. 18.00.  
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 Miej-
skiego” nr 8/2007 otrzymaj¹ podwójne zapro-
szenia. Warunkiem jego odebrania jest zap³ace-
nie symbolicznej kwoty 2 z³. Zgodnie z
regulaminem TEATRU ZAG£ÊBIA jedna oso-
ba 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

19. 10. godz. 18. 00 – Koncert BRAHMS. Pieœ-
ni mi³osne i cygañskie. Bilet wstêpu 10 z³. 
WYSTAWY
5. 10. godz. 13. 00 - Otwarcie wystawy interak-
tywnej dla dzieci pt. “Na œredniowiecznym za-
mku”. Wystawa potrwa do 04 maja 2008.
(wstêp wolny) 
do 04.11. - Janina Kraupe. Malarstwo i grafika.
WARSZTATY PLASTYCZNE 
Poniedzia³ki i œrody w godz. 16. 00 - 17. 30. Pro-
wadzi: Adrianna Pionka. Wtorki i czwartki w

godz. 16. 00 - 17. 30. Prowadzi: Monika Pawlas.

Miejski Klub
im. Jana Kiepury,  
ul. Będzińska 6, 
tel. 032 291-39-48

08. 10. godz. 18.00 - Koncert Orkiestry Kame-
ralnej pod dyr. Kazimierza Kryzy. Solista  Robert
Kabara – skrzypce. W programie A.Vivaldi
„Cztery pory roku”.
09. 10. godz. 17.00 - „HAJASTAN: ARMIENIA
– jak¹ pamiêtam” - wernisa¿ wystawy  Tadeusza
Dr¹¿kiewicza.
15. 10. godz.18.00 - Recital fortepianowy Artu-
ra Dutkiewicza. W programie kompozycje w³as-
ne Artura Dutkiewicza maj¹ce swoje Ÿród³a w
muzyce jazzowej i  klasycznej. Us³yszymy tu
m.in. autorskie mazurki - wp³yw  chopinowskiej
tradycji oraz polskiej muzyki ludowej, a na
przeciwleg³ym biegunie energetyczne bluesowe
utwory oraz muzykê z elementami etnicznymi
np. transkrypcje pieœni indyjskich. Czêœci¹  kon-
certu s¹ równie¿ jazzowe interpretacje utworów
z repertuaru Czes³awa Niemena m.in. „Sen o
Warszawie”, „Pod Papugami”, „Jednego  Serca,
Bema Pamiêci...”.
22. 10. godz.17.00 - Wieczór poetycki Krystyny
Borkowskiej.
Dodatkowych informacji udzielamy telefoni-
cznie: 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 SZK£O WSPÓ£CZESNE”
WYSTAWY CZASOWE:

„M£ODOPOLSKA CYGANERIA” (czynna do
27.11.).
„MIÊDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
IKONY ZE ZBIORÓW MUZEUM W BAR-
DEJOWIE” (czynna od 10.10 do 31.12).
WYK£ADY:
„Stanis³aw Wyspiañski – artysta niepokorny”
9.10. godz.12.00 – „W¹tki narodowo-patrioty-
czne 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). Wstêp bezp³atny, wyk³a-
dy dofinansowane ze œrodków Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.
ZAJÊCIA WARSZTATOWE:
„Stanis³aw Wyspiañski – artysta wszechstronny”
02, 09, 16, 23. 10. godz. 11.00 - „Uczymy siê
techniki witra¿u” - Zofia Szmyt-Œcis³owicz (Li-
ceum Sztuk Plastycznych w D¹browie Górni-
czej).
10, 17, 24. 10. godz. 10.00 - „Wartoœæ kulturo-
wa sztuk teatralnych Stanis³awa Wyspiañskiego”;
„Scenografia do sztuki Stanis³awa Wyspiañskie-
go” - El¿bieta Laskiewicz (aktorka).
Po zwiedzeniu wystawy „M³odopolska cyganeria”
Muzeum oferuje dla dzieci z klas I – III szkó³
podstawowych bezp³atne zajêcia „ZABAWA Z
OBRAZEM”, które dofinansowane s¹ ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminów zajêæ, prosimy o kontakt w celu ich po-
twierdzenia.

EDUKACJA PRZEZ ZABAWÊ:
„ODKRYWAMY PRZESZ£OŒÆ MIASTA I RE-
GIONU” - program edukacyjny skierowany dla
dzieci w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas
I-III szkó³ podstawowych. 

Miejski Klub „Maczki”,
ul. Krakowska 26, 

tel. 032 294-81-28

14. 10 godz. 17.30 - Z cyklu „Wieczór z Gwiaz-
dami” - recital Krystyny Proñko.
17. 10 godz. 11.30 - „Œwiêto ziemniaka” – im-
preza tematyczna dla klas I-III SP wspó³organi-
zowana z Fili¹ nr 13 MBP w Sosnowcu.
24. 10 godz. 16.30 - Otwarty konkurs karaoke.
ZAJÊCIA STA£E:
- Warsztaty plastyczne soboty godz. 10.00 –
14.00:  wikliniarstwo, rysunek, malarstwo, rzeŸ-
ba.
- Nauka gry na instrumentach muzycznych godz.
15.00 – 20.00: od poniedzia³ku do czwartku gi-
tara, keyboard.
- Zajêcia sportowe godz. 14.30- 18.30: od ponie-
dzia³ku do pi¹tku.   

Miejska Biblioteka 
Publiczna 
im. G. Daniłowskiego

12. 10. godz. 18.00 - Biblioteka G³ówna, ul. Ze-
gad³owicza 2/1, tel. 032 266-64-72. Spotkanie
autorskie z Olg¹ Tokarczuk - poetk¹, prozatork¹,
autork¹  scenariuszy, trzykrotn¹ laureatk¹ nagro-
dy Czytelników Nike. Podczas  spotkania auto-
rka bêdzie promowaæ swoj¹ najnowsz¹ powieœæ
„Bieguni” zapowiadaj¹c¹ siê na najwiêksze wyda-
rzenie literackie 2007  roku. Prowadzenie spotka-
nia dr Dariusz Nowacki.
godz.17.00 - Biblioteka G³ówna, ul.Zegad³owi-

cza 2/1, tel. 032 266-64-72. Spotkanie autorskie
z Jerzym PrzeŸdzieckim - prozaikiem,  dramato-
pisarzem, autorem scenariuszy filmowych i s³u-
chowisk radiowych. 
godz.17.00 - Filia nr 1, Œrodula, ul Kossaka 23,
tel. 032 294-20-72. Spotkanie autorskie z zag³ê-
biowsk¹ poetk¹ Janin¹ Soko³owsk¹.
19. 10. godz. 10.00 - Biblioteka G³ówna, ul. Ze-
gad³owicza 2/1, tel. 032 266-64-72.  Spotkanie
autorskie z poet¹, prozaikiem i publicyst¹ Stani-
s³awem Krawczykiem.

Dom Kultury 
„KAZIMIERZ”, 
ul. Główna 19, 
tel. 269-41-19

17. 10. -  Koncert reggae.
18. 10. -  Spotkanie z poet¹ w ramach „6 spotkañ
z poetami Zag³êbia”.
19. 10. - Spotkanie z poet¹ w ramach „6 spotkañ
z poetami Zag³êbia”.
19. 10. - Happening interaktywny „Jarmarki Ko-
lorowe”.
od 22. 10. - Wystawa „Pamiêci wiêŸniów Oœwiê-
cimia z terenu Zag³êbia”.
Od paŸdziernika – rozgrywki w Bryd¿u Sporto-
wym o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca –
raz w miesi¹cu do czerwca 2008 r.:  28.10 ,
25.11., 27.01., 24.02., 30.03., 27.04., 25.05.,
22.06.
ZAJÊCIA STA£E:
- od poniedz. do pi¹tku w godz. 12. 00 - 19. 00
- zajêcia w pracowni komputerowej, kursy  
komputerowe, internet. 
- wtorki i pi¹tki w godz. 15. 00 - 17. 00 - zajêcia
tenisa sto³owego.
- poniedzia³ki w godz. 15. 00 - 18. 00 -  zajêcia w
grupie recytatorów.

- wtorki i czwartki w godz. 17. 30 – 19. 30 - za-
jêcia w grupie teatralnej.
- poniedzia³ki od godz. 16. 00 - zajêcia nauki gry
na instrumentach (gitara, instr. klawiszowe)
orazgrupy wokalnej.
- œrody godz. 18. 00 - karaoke dla dzieci i m³o-
dzie¿y.
- zajêcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu klu-
bu “Dragon”.
- wtorki i czwartki od godz. 16. 00 - zajêcia sek-
cji plastycznej.
ZAJÊCIA WARSZTATOWE:
- pi¹tki od godz. 17. 00 - warsztaty graffiti.
- czwartki i pi¹tki od godz. 17. 00 - warsztaty fo-
tograficzne.
- œrody od godz. 17.00 - warsztaty bêbniarskie.
- poniedzia³ki  od godz. 17. 00 - warsztaty aku-
styczne i d.j.

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

PROJEKCJE FILMOWE W RAMACH AM-
BITNEGO KINA STUDYJNEGO
Ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca poœwiêcimy
cyklowi spotkañ filmowych dla m³odzie¿y, pod
has³em:
Tacy jesteœmy? M³odzi ludzie w filmie 
11. 10. godz. 18.00 - Moje ¿ycie beze mnie (My
Life Without Me) – re¿. Isabel Coixet.                
18. 10. godz. 18.00 - Ksiêga Diny (I Am Dina)
– re¿: Ole Bornedal.
25. 10. godz. 18.00 - Lawendowe wzgórze (La-
dies in Lavender) – re¿: Charles Dance.
Projekcje w ramach Ambitnego Kina Studyjnego
s¹ dofinansowane przez Urz¹d Miejski w Sos-
nowcu i udostêpniane widzom BEZP£ATNIE.

KINO HELIOS 
ul. Modrzejowska 32b,

http://www.heliosnet.pl Rezerwacja
telefoniczna 032 363 14 14,  e-mail:
sosnowiec@heliosnet.pl
REPERTUAR KINA HELIOS WA¯NY: 
05.10. – 11.10.2007
POKAZ PRZEDPREMIEROWY:
„NIE MÓW NIKOMU” prod. Francja, od 15 lat:
11 paŸdziernik, godz. 20.45.
PREMIERY:
„WPADKA” prod. USA, od 12 lat: 10.15, 12.45,
15.15, 17.45, 20.15, 22.45*.
„ODWA¯NA” prod. Australia/USA, od 12 lat:
14.00, 18.30, 20.45, 23.00*.
REPERTUAR POZOSTA£Y:
„KATYÑ” prod. Polska, od 12 lat: 9.00**, 10.00,
11.30****, 12.30, 15.00, 16.15, 17.30, 18.30,
20.00, 20.45***.
FILMY DLA DZIECI:
„WOJOWNICZE ¯Ó£WIE NINJA” (dubbing)
prod. Hongkong/USA, bo: 9.45, 11.30, 13.15,
15.00, 16.45.
*   tylko w pi¹tek i sobotê (05, 06.10)* *  z wyj¹t-
kiem soboty i niedzieli (05, 06.10)
***  z wyj¹tkiem czwartku (11.10)
**** z wyj¹tkiem soboty (06.10)
Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 2
pojedyncze bilety do kina. Pierwsze 2 osoby, któ-
re przyjd¹ do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22 pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Ku-
riera Miejskiego” nr 9 otrzymaj¹ darmowe bilety.
Bilety wa¿ne s¹ do 31.10.2007 r.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmia-
ny w planach imprez. 



Rekreacyjnie i sportowo
21wrzeœnia w ZSO nr 6 w Sosnowcu

(Ostrowy Górnicze) odby³a siê jubi-
leuszowa V Spartakiada „Sprawni i Zrêczni”
dla dzieci i m³odzie¿y ze œwietlic œrodowis-
kowo – socjoterapeutycznych i klubów abs-
tynenta dzia³aj¹cych na terenie Sosnowca. 

Celem spartakiady by³o zainteresowanie
dzieci i m³odzie¿y pozalekcyjn¹ mo¿liwoœci¹
spêdzania wolnego czasu w sposób bezpie-
czny, poprzez udzia³ w zawodach rekreacyj-
no-sportowych, gwarantuj¹cych wszech-
stronny rozwój osobowoœci i dobre samopo-
czucie. Zawody sportowe by³y okazj¹ do
sprawdzenia swoich mo¿liwoœci i umocnie-
nia wiary we w³asne si³y. Ka¿de dziecko mog-
³o sprawdziæ swoj¹ sprawnoœæ i zrêcznoœæ w
12 ró¿nych konkurencjach sportowych. By³y
to m.in.: indiañskim tropem, skoki w worku
jutowym, wyœcig ³odzi, przeci¹ganie liny, sko-
ki na pi³ce, tunele, zdobywamy wyspê, po-
czta, tor przeszkód, magiczny kwadrat, bieg
z „je¿em”, czy rzut do ruchomego celu. 

W spartakiadzie  wziê³o udzia³ 200 dzie-
ci. Trzy najlepsze zespo³y zdoby³y puchary,
wszyscy mali sportowcy otrzymali medale i
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Spartakiada
dostarczy³a dzieciom okazji do œwietnej za-
bawy i sportowej rywalizacji.

W rywalizacji ogólnej I miejsce zajê³a
Œwietlica Œrodowiskowo – Socjoterapeuty-
czna „Uœmiech Dziecka” dzia³aj¹ca przy

ZSO nr 6 (132 punkty); II – Œwietlica Œro-
dowiskowo – Socjoterapeutyczna TPD „Tê-
czowa Kraina” przy SP nr 29 (122 pkt), a III
– Œwietlica „Parasol” przy Stowarzyszeniu
Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych (99 pkt). 

Organizatorem tegorocznej V Spartakia-
dy byli wychowawcy ze œwietlicy „Uœmiech
Dziecka” oraz nauczyciele Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 6 w Sosnowcu. Dzie-
ci mog³y wzi¹æ udzia³ w dobrej zabawie dziê-
ki wsparciu finansowemu Urzêdu Miejskie-
go w Sosnowcu oraz wspó³pracy z Zespo³em
ds. Profilaktyki Gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych. Jan 
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7 września w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale i nagrody wręczali zastępcy
prezydenta Sosnowca: ZZbbiiggnniieeww  JJaasskkiieerrnniiaa oraz WWiillhheellmm  ZZyycchh.
Medale otrzymali Państwo:

Stanisława i Julian BABIJOWIE, Wanda i Kazimierz BAGIŃSCY, Helena i Zenon BAŁAZOWIE, Danuta i Jerzy
BOMBOWIE, Marianna i Jerzy CALIŃSCY, Wiesława i Jerzy CICHY, Maria i Józef CIEPIELAKOWIE, Grażyna i
Mirosław CUBEROWIE, Hanna i Jan CZAJOROWIE, Urszula i January DOBRZYŃSCY, Marianna i Mieczysław
GAJEWSCY, Janina i Ryszard GRZYWOWIE, Barbara i Lucjan HAMERLIKOWIE, Zdzisława i Jan JAGIEŁŁOWI,
Czesława i Józef JANOSIKOWIE, Bogusława i Lucjan JASKÓLSCY, Wiesława i Władysław KALECIŃSCY,
Władysława i Jan KLIMCZAKOWIE, 60-lecie: Henryka i Zdzisław LASKOWSCY.            

Stanisława i Mieczysław KOLASOWIE, Aniela i Stefan KOŁODZIEJCZYKOWIE, Helena i Szczepan
KONDEJOWIE, Marianna i Henryk KOSAKOWSCY, Teresa i Kazimierz KOWALSCY, Marianna i Józef KOWALSCY,
Krystyna i Józef KOZIESTAŃSCY, Marianna i Lucjan KRZEMIŃSCY, Józefa i Aleksander KUBICCY, Lidia i Henryk
KUCHARZOWIE, Grażyna i Tadeusz KUSZEJOWIE, Krystyna i Leszek LISOWSCY, Marianna i Antoni
ŁAKUSOWIE, Wanda i Stanisław MIĄSIKOWIE, Marianna i Bronisław MIERNIKOWIE, Sabina i Tadeusz
MIRKOWIE, Grażyna i Mieczysław MITKOWIE. 

Wanda i Longin MOLENDOWIE, Stanisława i Władysław MOLOWIE, Stanisława i Janusz NIEMCOWIE, Teresa i
Jerzy NOWAKOWIE, Marianna i Mieczysław ODROBIŃSCY, Władysława i Zbigniew OWCZARCZYKOWIE,
Danuta i Ryszard PASKOWIE, Aleksandra i Waldemar PIECHOCCY, Alicja i Stanisław PIETRASIAKOWIE, Daniela
i Tadeusz PIETRZYKOWIE, Stanisława i Jan PŁONKOWIE, Zdzisława i Eugeniusz PODLASINOWIE, Maria i
Andrzej POLAKOWIE, Marianna i Ryszard PUTOWIE, Czesława i Józef RACZYŃSCY, Anna i Mieczysław
ROKITOWIE, Teresa i Henryk ROZEWSCY, Wiesława i Stefan SKUDLARSCY. 

Lucyna i Zygmunt STARONIOWIE, Władysława i Stanisław SZKULIKOWIE, Janina i Stefan SZOTOWIE, Teresa i
Andrzej UNIEJEWSCY, Jadwiga i Stanisław WĘŻYKOWIE, Genowefa i Bronisław WIERZBOWSCY, Wiktoria i
Stefan WITKOWSCY, Zofia i Włodzimierz WÓJCIKOWIE, Krystyna i Bolesław WÓJCIKIEWICZOWIE, Alfreda i
Marian WYLOTOWIE, Maria i Władysław ZJĄCOWIE, Teodora i Tadeusz ZARZYCCY, Czesława i Zdzisław
ZASUCHOWIE, Bogusława i Zdzisław ZUBOWIE, Anna i Kazimierz MANDOWSCY, Lucjan SZOPA. 
60-lecie: Genowefa i Kazimierz DELOWIE, Wanda i Stefan TOMCZYKOWIE, Wacława i Józef STACHOWIECCY. 
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Z „Kurierem” po mieście

03. 09. – obchodzono 68. Rocznicê wybu-
chu II wojny œwiatowej. Kombatanci,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
m³odzie¿ szkolna oraz mieszkañcy miasta
z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem „kobietom
walcz¹cym w szeregach AK” przy ul. Orlej,
pod tablic¹ przy ul. Przechodniej oraz przy
Pomniku ̄ o³nierza Wrzeœnia na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Bêdziñskiej.
10. 09. – zmar³ w Sosnowcu porucznik Ar-
mii Krajowej Wac³aw Kulak ps. „Wilk”,
wieloletni wiceprezes sosnowieckiego od-
dzia³u Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.
13. 09. – w ArtCafe Muza mia³ swój wie-
czór poetycki Jerzy Lucjan WoŸniak.
Przedstawi³ swoje najnowsze i nieco starsze
utwory. Spotkanie cieszy³o siê du¿ym zain-
teresowaniem mi³oœników poezji. 
13. 09. – obchodzono Ogólnopolski Dzieñ
Odpowiedzialnej Sprzeda¿y wyrobów tyto-
niowych. W tym dniu odby³y siê akcje edu-
kacyjno-kontrolne, którym patronowa³y lo-
kalne w³adze.
14. 09. – Szko³a Podstawowa nr 45 zajê³a I
miejsce w kategorii szkó³ podstawowych w
konkursie „Europejski wymiar dziedzictwa
kulturowego regionu”. Konkurs zorganizo-
wany zosta³ w ramach projektu InterEOL;
Edukacja Interkulturowa OnLine. 
19. 09. – na zaproszenie Zespo³u Szkó³ Mu-
zycznych goœci³a w Sosnowcu dwudniowa
delegacja ze szko³y artystycznej w Roubaix
- Conservatoire a Rayonnement Departe-
mental Musique, Danse, Theatre. Wizyta
zwi¹zana by³a m.in. z wyjazdem do Francji
w paŸdzierniku orkiestry smyczkowej Szko-
³y Muzycznej II stopnia.
20. 09. – w po³udniowej czêœci Sosnowca,
w pobli¿u granicy z Jaworznem uroczyœcie
otwarto Œl¹skie Centrum Logistyczne.
22. 09. – Stowarzyszenie HOSPICJUM
ŒW. TOMASZA AP. obchodzi³o jubileusz

10-lecia swojej dzia³alnoœci. Honorowy pa-
tronat nad uroczystoœci¹ objêli: Adam Œmi-
gielski -Biskup Diecezji Sosnowieckiej i Ka-
zimierz Górski – prezydent Sosnowca. Ob-
chody uœwietni³ ks. Pawe³ Sobierajski i jego
goœcie koncertem wokalno-instrumental-
nym „Muzyczne pejza¿e”.
25. 09. – w gmachu Urzêdu Wojewódzkie-
go w Katowicach odby³o siê spotkanie pod-
sumowuj¹ce „Sportowy Turniej Miast i
Gmin Województwa Œl¹skiego 2007”. Sos-
nowiec po raz kolejny zwyciê¿y³ w naszym
województwie w kategorii miast powy¿ej
100 tysiêcy mieszkañców oraz zaj¹³ trzecie
miejsce w turnieju ogólnopolskim. Puchar
odebra³ zastêpca prezydenta Sosnowca,
Zbigniew Jaskiernia.
25. 09. – w sali sesyjnej Urzêdu Miejskiego
odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych z m³odymi sportowcami.
Goœæmi byli hokeiœci UKS „Zag³êbie” Sos-
nowiec, rugbyœci UKS Koliber oraz zawo-
dnicy indywidualni: Eugenia Alickun (ko-
larstwo szosowe) i Artur Pióro (p³ywanie).
25. 09. – w ramach V Jubileuszowych Sos-
nowieckich Spotkañ Sienkiewiczowskich w
Miejskim Klubie im. Jana Kiepury odby³a
siê Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Sienkiewicz – Powieœæ – Historia”.
26. 09. – w Gimnazjum nr 1 przy ul. Woj-
ska Polskiego odby³a siê X sesja Rady Dziel-
nicy „Po³udnie”. G³ównymi tematami spot-
kania by³y: perspektywy rozwoju Dzielnicy,
wspó³praca Rady Dzielnicy „Po³udnie” z Ra-
d¹ Miejsk¹ i Urzêdem Miejskim oraz oma-
wiano kwestiê wykupu mieszkañ zak³ado-
wych.
28. 09. – sosnowiczanin Krzysztof „Chris”
Sojka zosta³ mistrzem Polski World Cyber
Games w Need for Speed. Tym samym ob-
roni³ tytu³ najlepszego gracza wyœcigów sa-
mochodowych z ubieg³ego roku i bêdzie re-
prezentowa³ nasz kraj podczas fina³ów œwia-
towych w USA. (U)
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AKSNiwka, potem d³ugo,
d³ugo nic i Real Mad-

ryt oraz Barcelona. To dla mnie naj-
lepsze kluby na œwiecie. I to w³aœ-
nie w takiej kolejnoœci”. Kto to po-
wiedzia³? Dla kogo AKS Niwka by³
najlepszym klubem na œwiecie? Tak
o dostojnym jubilacie, który w tym
roku obchodzi 90-lecie wypowia-
da³a siê Wanda Wi³komirska, zna-
komita polska skrzypaczka.

Jeden z najbardziej zas³u¿onych
klubów zag³êbiowskich takich kibi-
ców, rozsianych po ca³ym œwiecie
ma tysi¹ce. Bo chocia¿ lata lec¹, to
my siê trzymamy i wci¹¿ szlifujemy
w naszym klubie talenty. Problemy
nas nie omija³y i nie omijaj¹, ale my
siê nie dajemy i dalej robimy swoje
wierz¹c, ¿e doci¹gniemy znacznie
d³u¿ej ni¿ do setki – deklaruje Ja-
nusz Zaj¹czkowski, obecny prezes
klubu.

Zanim przybli¿ymy naszym
czytelnikom historiê AKS Niwka
warto wyjaœniæ nieoczekiwane za-
fascynowanie klubem z Sosnowca
s³ynnej skrzypaczki. Wi³komirska
pierwszy raz us³ysza³a o AKS pod-
czas tournée w Australii, gdy dzien-
nikarz polonijnej gazety opisywa³,
jak to dobrze radz¹ sobie pi³karze
AKS, którzy rok po roku awanso-
wali z czwartej do drugiej ligi. -
Gdzie le¿y ta Niwka? Czy to nie
ko³o Krakowa? – mia³a wówczas
spytaæ skrzypaczka. Nazwê klubu

musia³a dobrze zapamiêtaæ, bo gdy
koncertowa³a w Krakowie, wpad³a
na pomys³, ¿eby zobaczyæ mecz
AKS. - Klubowi dzia³acze wys³ali po
ni¹ czarn¹ Wo³gê na lotnisko w Py-
rzowicach. Wi³komirska by³a wita-
na w Sosnowcu z wielkimi honora-
mi, gdy nagle krzyknê³a: „A gdzie
jest mój stradivarius?!”. Na szczê-
œcie skrzypce znalaz³y siê na lotnis-
ku. Potem Wi³komirska jeszcze kil-
ka razy odwiedza³a stadion w Niw-
ce – wspominaj¹ obecni dzia³acze
klubu.

Najważniejsza piłka…

Chocia¿ przez wszystkie lata od
pocz¹tku dzia³alnoœci klubu w Niw-
ce trenowali przedstawiciele ró¿-
nych dyscyplin (m.in.: siatkarze,
pi³karze rêczni, pingpongiœci, hokei-
œci, kolarze) zawsze najwa¿niejsza
by³a pi³ka no¿na.

A wszystko zaczê³o siê 1917 ro-
ku, a w zasadzie dwa lata wczeœniej
kiedy to w Niwce powsta³a z inicja-
tywy in¿. Boles³awa Krupiñskiego
Szko³a Realna, której uczniowie
szybko zainteresowali siê nowym
sportem za jaki w tamtym okresie
uwa¿ano pi³kê no¿n¹.

W 1917 r. dochodzi do za³o¿e-
nia w okupowanej przez Austria-
ków Niwce klubu „Niweczanka”.
W okresie miêdzywojennym w
1932 roku, gdy dru¿yna pi³karska
rozpoczyna rozgrywki w klasie C

nosi ju¿ nazwê Amatorski Klub
Sportowy Niwka. Wed³ug innych
Ÿróde³ nazwa „Niweczanka” utrzy-
mana jest jeszcze podczas okupacji.

Najwiêkszym  sukcesem AKS
by³a gra w drugiej lidze, gdzie sos-
nowiczanie wystêpowali przez szeœæ
sezonów w latach 1971-1976 i w
sezonie 1984/1985. Historyczne
stroje zespo³u by³y czarno-bia³e. Pi³-
karze grali w czarnych koszulach, w
takich samych, jakie dostawali do
pracy w kopalni, i bia³ych spoden-
kach, które szyli z przeœcierade³.
Zielone stroje pierwszy raz przy-
wdziali dopiero w 1944 roku. Do
najlepszych pi³karzy, którzy bronili
barw niweckiego klubu nale¿eli:
Wojciech Tyc, Jerzy Miko³ajów i
Jerzy Wilim.

Dopóki mecenat nad klubem
sprawowa³a kopalnia AKS-owi ni-
czego nie brakowa³o. Po transfor-
macji ustrojowej, gdy skoñczy³y siê
dotacje kopalnianie, klub zacz¹³ siê
borykaæ z problemami finansowy-
mi. Jednak mimo wielu k³opotów

nie znikn¹³ ze sportowej mapy Pol-
ski. Dziœ posiada dru¿ynê pi³karsk¹
w klasie okrêgowej, grupy m³odzie-
¿owe i sekcjê kick-boxingu, która
powsta³a w klubie z inicjatywy póŸ-
niejszego szeœciokrotnego mistrza
œwiata, Cezarego Podrazy. Tak¿e w
Niwce w 1989 roku odby³ siê za³o-
¿ycielski zjazd Polskiego Zwi¹zku
Kick Boxingu. Dziœ wiceprezesem
zwi¹zku jest obecny prezes AKS
Niwka, Janusz Zaj¹czkowski.

Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e  pi³ka-
rzem AKS Niwka by³ genera³ Ma-
rian Ryba, póŸniejszy prezes
PZPN, który pochodzi z Jêzora, in-
nej dzielnicy Sosnowca.

W kolejnym numerze „Kuriera
Miejskiego” przedstawimy relacjê z
obchodów jubileuszu 90-lecia klu-
bu. 

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ
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AKS Niwka ma ju¿ 90 lat!
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„…trzy przyjació³ki z Sosnowca:
Œrodula, Pogoñ i Niwka...”

12wrzeœnia br. odby³ siê
koncert pt. „Dziewczyny

Sosnowca”, inauguruj¹cy Rok
Kulturalny 2007/2008 w naszym
mieœcie. By³a to powtórka impre-
zy artystycznej, która odby³a siê
w Miejskim Klubie im. Jana Kie-
pury 16 maja tego roku, z okazji
105. urodzin Jana Kiepury oraz
105. urodzin naszego miasta. 

Publicznoœæ wtedy by³a
tak zachwycona, ¿e postano-
wiono koncert powtórzyæ. I
s³usznie. Mi³oœnicy dziew-
czyn zwi¹zanych z Sosnow-
cem, piosenki oraz tañca
spotkali siê wiêc tym razem
w hali widowiskowo-sporto-
wej „Zagórze” i prze¿yli nie-
samowite chwile. Widzów
powitali przedstawiciele
w³adz miasta: przewodnicz¹-
cy RM Daniel Miklasiñski
wraz z prezydentem miasta
Kazimierzem Górskim oraz
wojewoda œl¹ski Tomasz
Pietrzykowski. Galê popro-
wadzi³y oczywiœcie sosno-
wieckie dziewczyny: Barba-
ra Natkaniec-Pacu³a, El-
¿bieta Laskiewicz i Aneta

Chwalba porywaj¹c wszy-
stkich we wspania³¹ podró¿
sentymentaln¹. Na scenie
goœciliœmy: Agnieszkê Chrza-
nowsk¹, Anitê Maszczyk,
Annê G³uc, Krystynê Gaw-
roñsk¹, Magdê Marcinkow-
sk¹, Martê Kotowsk¹ , Izabe-
lê Torres, Ma³gorzatê Or-
czyk.

W przerwach mogliœmy w
krótkich filmikach zobaczyæ
co sosnowieccy mê¿czyŸni s¹-
dz¹ o dziewczynach z Sos-
nowca. Zdania by³y oczywi-
œcie ró¿ne, ale jedno jest pe-
wne – to tutaj mamy
najpiêkniejsze dziewczyny.
Przed publicznoœci¹ zaprezen-
towa³ siê równie¿ zespó³ wo-
kalny Avocado, œpiewaj¹c
„Brunetki, blondynki”… Go-
œciem specjalnym imprezy by³
sosnowiczanin z krwi i koœci 
– Jacek Cygan, który skom-
ponowa³ piosenkê „…trzy
przyjació³ki z Sosnowca: Œro-
dula, Pogoñ i Niwka...”, któr¹
nuc¹c wkroczyliœmy w kolej-
ny, nowy 2007/2008 rok kul-
turalny. Jan 

Zespół AKS Niwka na początku lat osiemdziesiątych.
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M
imo proble-
mów organiza-
cyjno-finanso-
wych zespó³
P³omienia Sos-

nowiec wystartowa³ w rozgryw-
kach PLS. To dobra wiadomoœæ
dla fanów siatkówki w mieœcie.
Z³a to fakt, i¿ dru¿yna wci¹¿ nie
ma sponsora strategicznego. 
– Wszystko to siê przeci¹ga i na-
dal nie wiemy na czym stoimy.
Liczymy jednak na to, ¿e firma
energetyczna, z któr¹ od d³u¿sze-
go czasu pertraktujemy, w koñ-
cu wejdzie do klubu ze swoim
kapita³em – mówi Pawe³ Ka-
czmarczyk, prezes P³omienia.

Problemy z pozyskaniem
sponsora sprawi³y, ¿e kadrowo
sosnowiczanie wygl¹daj¹ bardzo
s³abo. Z letnich transferów naj-
wiêkszym hitem wydaje siê byæ
pozyskanie reprezentanta S³owa-
cji Micha³a Masnego, który kil-
ka tygodni temu bra³ udzia³ w
Mistrzostwach Europy. Z zespo-
³em trenuje te¿ dwóch Bu³garów,
ponadto dzia³acze penetruj¹ je-
szcze rynki zagraniczne. Polscy
zawodnicy ju¿ zawarli umowy z
klubami i trudno by by³o pozys-
kaæ wartoœciowego polskiego za-
wodnika. 

Jak by tego by³o ma³o, na kil-
kanaœcie dni przed startem sezonu
P³omieñ straci³ Jakuba £omacza,
jednego z najwartoœciowszych gra-
czy. Zawodnik podczas turnieju w
Bêdzinie z³ama³ nogê w kostce i w
tym sezonie na parkietach ligo-
wych raczej ju¿ nie wyst¹pi. – Jak
pech to pech. Ta kontuzja bardzo
pokrzy¿owa³a nam szyki, zostaliœ-
my z jednym przyjmuj¹cym, do-
œwiadczonym Rafa³em Legieniem
– martwi siê Miros³aw Zawieracz,
szkoleniowiec P³omienia.

Celem sosnowiczan w no-
wym sezonie bêdzie oczywiœcie
utrzymanie siê w PLS. 

– Sukcesy rodz¹ siê w bó-
lach. Mamy nadziejê, ¿e i tym
razem w naszym przypadku tak
bêdzie. Zdajemy sobie sprawê z
powagi sytuacji. Zawodnicy nie
zawsze dostawali pieni¹dze na
czas, to wszystko nieciekawie
wygl¹da, ale liczymy, ¿e wraz z
przyjœciem sponsora z³a karta
siê odwróci. A te wszystkie
klocki uda siê pouk³adaæ tak, by
w lidze nie byæ ch³opcem do bi-
cia. Jestem wdziêczny zawodni-
kom, ¿e mimo tej zawieruchy
nie odwrócili siê od klubu tylko
cierpliwie czekaj¹ na to co siê
wydarzy. Na treningach praco-

wali a¿ mi³o. Na razie czarne
chmury zebra³y siê nad nami,
ale wierzê, ¿e uda siê je rozgo-
niæ. Liczymy tak¿e na wsparcie
fanów, bez których nie wrócili-
byœmy po roku do siatkarskiej
elity w Polsce – dodaje  prezes
Kaczmarczyk.

Bilety na mecze P³omienia,
które odbywaæ siê bêd¹ w hali
przy ulicy ¯eromskiego kosztuj¹
5 i 10 z³otych. Karnet na ca³y se-
zon mo¿na nabyæ w cenie 150
z³otych.

Tekst i foto: 
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Pierwszego wrzeœnia w Wysowej Eu-
genia Alickun z Grupy Kolarskiej

Wheeler Sosnowiec zdoby³a tytu³ Mi-
strzyni Polski. Na starcie stanê³y 24 ju-
niorki i 28 zawodniczek z elity. Junior-
ki mia³y do pokonania dwie rundy a za-
wodniczki elity trzy, wystartowa³y
razem. Na trudnej górzystej trasie ostre
tempo od pocz¹tku wyœcigu narzuci³y
zawodniczki Grupy Kolarskiej Halls:
Ania Szafraniec i Magda Sad³ecka, na
drugim podjeŸdzie uformowa³a siê
grupka oœmiu zawodniczek, w tym Eu-
genia Alickun, która na metê wjecha³a
samotnie gromi¹c swoje rywalki. W eli-
cie zwyciê¿y³a Ania Szafraniec. Nasza
druga zawodniczka, Magda Pyrgies

ukoñczy³a wyœcig na dobrej, ósmej po-
zycji. 

W tym samym dniu odby³ siê wyœcig
juniorów m³odszych. Na starcie stanê³o
160 zawodników. Grupa Kolarska
Wheeler Sosnowiec wystawi³a piêciu
zawodników.

2 wrzeœnia walki o tytu³ Mistrza Pol-
ski ruszyli m³odzie¿owcy. Zawodnicy,
którzy nie ukoñczyli 23 lat. Zawodnik
Grupy Kolarskiej Wheeler Sosnowiec
Mateusz Fikus po piêciu rundach przy-
jecha³ na 11 miejscu. Generalnie wyjazd
do Wysowej mo¿na uznaæ za udany: sos-
nowiecka grupa zdoby³a Mistrzostwo
Polski i wiele punktów do klasyfikacji
PZKoL. (U)

Płomień znów rozbłyśnie w elicie?

PLS ruszy³

Udany sezon

Od wrzeœnia w hali MOSiR-u w Zagórzu po wakacyj-
nej przerwie wznowili treningi bokserzy KS Górnik

Sosnowiec. Podczas obozu sportowego w Gilowicach
podgl¹dali treningi mistrza œwiata Tomasza Adamka. 

Ubieg³y sezon m³odzi zawodnicy mog¹ zaliczyæ do
udanych. Na Mistrzostwach Polski w kategoriach: kade-
tów, juniorek i seniorek zdobyli w sumie 5 medali. Z³o-
ty Konrad Rogowski; srebrne: Ania Przekwas, Edyta
Twardoch i Klaudia Formicka oraz br¹zowy Dawid Ma-
³as.

W tym roku Klub bêdzie obchodzi³ 50-lecie dzia³al-
noœci. Uroczyste spotkanie by³ych zawodników, trenerów
i dzia³aczy odbêdzie siê 13 paŸdziernika w Hali Sporto-
wej przy ul. Braci Mieroszewskich, o czym napiszemy w
nastêpnym numerze. (U)

Będzie hala dla szermierzy

Sosnowieccy szermierze wreszcie doczekaj¹ siê ha-
li z prawdziwego zdarzenia. Sala powstanie nad

budynkiem socjalno-administracyjnym hali przy ulicy
¯eromskiego. – Prezydent podpisa³ umowê na dofi-
nansowanie hali z Ministerstwa Sportu i Turystyki –
informuje Grzegorz D¹browski, rzecznik prasowy
UM.

Ministerstwo przeka¿e milion z³otych. Pozosta³¹ kwo-
tê, 1,5 miliona z³otych stanowiæ bêd¹ œrodki z bud¿etu
miasta. W hali znajdzie siê 8 plansz z zapleczem dla za-
wodników i trenerów, magazyn sprzêtu sportowego i su-
szarnia. Zakoñczenie prac i oddanie hali do u¿ytku pla-
nowane jest na listopad przysz³ego roku. – Czekaliœmy
bardzo d³ugo, a¿ wreszcie siê uda³o. Teraz bêdziemy mieæ
wreszcie swój k¹t, w którym spokojnie bêdziemy mogli
szlifowaæ kolejne talenty – cieszy siê Leszek Ch³osta,
trener sosnowieckich szablistów. (KP)

Niezły bilans 

22wrzeœnia ju¿ po raz czwarty odby³ siê w
Sosnowcu Wyœcig o Puchar Prezydenta  w

kolarstwie górskim XC. Zobaczyliœmy wiele s³aw
polskiego kolarstwa  mtb. W  kategorii Elita o
zwyciêstwo rywalizowali Darek Batek (aktualny
wicemistrz œwiata w sztafecie, Mistrz Polski Orli-
ków) i Kryspin Pyrgies (wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski i  dru¿ynowy Mistrz Œwiata z
poprzednich lat). W tej stawce rywalizowa³o 20
kolarzy, ostateczne zwyciêstwo  odniós³  Darek
Batek przed Bogdanem Czarnot¹ - MTB Silesia
Rybnik. Wœród  kobiet zwyciê¿y³a Magda Pyrgies
– GK Wheeler Sosnowiec, druga by³a Monika
Grzebinoga – Primus. 

Kategoria Junior by³a zwyciêstwem Tomasza
Dygacza (Silesia Rybnik), przed Rados³awem
Waszczukiem z tego samego klubu. Pasjonuj¹cy
wyœcig odby³ siê kategorii Junior M³odszy, gdzie o
zwyciêstwo do koñca walczy³ aktualny Mistrz Pol-
ski Maciej Adamczyk z Mateuszem Podolskim.
Ostatecznie zwyciê¿y³ Maciek Adamczyk (UKS
Sokó³ Kêty), II miejsce zaj¹³ Mateusz Podolski
(GK Gliwice). Wœród dziewcz¹t w kategorii Ju-
niorka m³odsza rywalizowa³a Iwona Bajer (KS Is-
kra G³ogoczów) z Paulin¹ Danielewicz (GK Sos-
nowiec). Sosnowiczanka zajê³a drugie miejsce.

M³odzicy rywalizowali na dwóch rundach z
podjazdem pod stok narciarski. Zwyciê¿y³ Ar-
kadiusz ¯abiñski z Zatoru, drugi by³ Bartosz
Wawak. Obaj reprezentuj¹ klub ULKS Victoria
Kozy. Tu¿ za nimi przyjecha³ Bartek Wilk (GK
Wheeler Sosnowiec). W M³odziczkach zwyciê-
stwo odnios³a zawodniczka z Sosnowca Ela Fi-
gura, kolejna by³a Alicja Pyrgies (Silesia Ryb-
nik). (U)
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Eugenia Alickun Mistrzynią Polski
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rroozzggrryywwaajjąąccyy
ŁŁuukkaasszz  JJuurrookkjjćć
ur. 12.08.1984 r.
Wzrost / waga:    188 cm / 
85 kg
Zasięg w bloku: 315 cm
Zasięg w ataku: 330 cm
MMiicchhaałł  MMaassnnyy (Słowacja) 
ur. 14.08. 1979 r.
Wzrost/waga: 182cm / 79 kg
Zasięg w bloku: 306 cm
Zasięg w ataku: 322 cm
śśrrooddkkoowwii:
GGrrzzeeggoorrzz  KKoossookk
ur. 02.03.1986 r.
Wzrost / waga:   207 cm / 
90 kg
Zasięg w bloku:   320 cm
Zasięg w ataku:   341 cm
WWoojjcciieecchh  KKaaźźmmiieerrcczzaakk
ur. 11.06.1982 r.
Wzrost/waga: 199cm / 91 kg
Zasięg w bloku: 351 cm
Zasięg w ataku: 330 cm
MMaarriiuusszz  KKuucczzkkoo
ur. 23.01.1975 r.
Wzrost / waga: 197 cm / 96 kg
Zasięg w bloku: 320 cm
Zasięg w ataku: 355 cm
aattaakkuujjąąccyy:
MMaarrcciinn  GGrryyggiieell  
ur. 09.10.1978 r.
Wzrost / waga:    199cm / 
90 kg
Zasięg w bloku: 315 cm
Zasięg w ataku: 346 cm
KKrrzzyysszzttooff  NNiieeddzziieellaa
ur.11.06.1978 r.
Wzrost / waga 192cm / 87 kg 
Zasięg w bloku: 314 cm

Zasięg w ataku: 335 cm
pprrzzyyjjmmuujjąąccyy:
JJaakkuubb  ŁŁoommaacczz
ur. 14.03.1982 r.
Wzrost / waga: 187 cm /
82 kg
Zasięg w bloku: 313 cm
Zasięg w ataku: 336 cm
RRaaffaałł  LLeeggiieeńń  ur. 24.10.1969 r.
Wzrost / waga: 190 cm / 
87 kg
Zasięg w bloku 300 cm
Zasięg w ataku 320 cm
AAlleexxaannddeerr  KKrraaiinnoovv (Bułgaria)
ur. 27.07.1979 r.
Wzrost / waga: 198 cm / 
88 kg
Zasięg w bloku: 325 cm
Zasięg w ataku: 337 cm
lliibbeerroo::  AAddrriiaann  SSttaańńcczzaakk
ur. 17.02.1987 r.
Wzrost / waga: 83 cm / 70 kg
Zasięg w bloku: 297 cm
Zasięg w ataku: 309 cm
PPrrzzyybbyyllii::  MMaassnnyy, NNiieeddzziieellaa,
KKuucczzkkoo, KKaaźźmmiieerrcczzaakk.
UUbbyyllii:: DDaarriiuusszz SSzzuulliikk (Trefl
Gdańsk), MMaarrcciinn KKuuddłłaacciikk
(PZU Olsztyn, TToommaasszz  TToomm--
cczzyykk (BBTS Bielsko-Biała),
Roobbeerrtt  KKiiwwiioorr,,  DDoommiinniikk  KKwwaa--
ppiissiieewwiicczz  (szukają klubów).
SSzzttaabb  sszzkkoolleenniioowwyy::
- I trener: MMiirroossłłaaww  ZZaawwiieerraacczz
- trener odnowy biologicznej:
JJaacceekk  SSttyycchhnnoo
- kierownik drużyny: JJaarroossłłaaww
SSzzooppaa
- lekarz klubowy: MMiicchhaałł  KKoo--
zziioołł
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