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Ostatni dzwonek
– wymień dowód!

P

osiadający dowód osobisty
wydany przed 1 stycznia
2001 roku mają obowiązek wymienić go do 31 grudnia. Choć
czasu pozostało naprawdę niewiele, nowych dowodów nie ma
jeszcze ponad 40 tys. mieszkańców Sosnowca.
– W kolejce czeka już zapisanych 35 tys. sosnowiczan. Zakładamy jednak, że jeszcze w ostatniej chwili obudzi się dodatkowo
10 tys. osób – mówi Jarosław
Widel, kierownik referatu dowodów osobistych sosnowieckiego
magistratu.
– By skrócić czas oczekiwania na nowy dowód, będziemy
przyjmować interesantów także
w soboty – 17 i 23 listopada oraz
jeszcze w jedną bądź dwie soboty w grudniu.
Osoby, które chcą złożyć
wniosek o wydanie nowego dowodu powinny zadzwonić pod
numer (32) 296-05-56 albo zgłosić się do pokoju 107 w budynku
UM przy Al. Zwycięstwa. Przypominamy, że do wniosku należy
dołączyć: dwa zdjęcia, dowód
wpłaty – 30 zł (opłata w UM,
pok. 106) i stary dowód osobisty
do wglądu. mp

Sosnowiec ma czworo posłów w Sejmie po głosowaniu z 21 października

Z optymizmem w przyszłość?

S

ukces. Tak o wynikach wyborów do Sejmu i Senatu
VI już kadencji mówią nie
tylko parlamentarzyści, ale
i zwykli mieszkańcy Sosnowca. I to bez względu na polityczną
opcję. Sosnowiec od bardzo dawna nie
miał tak licznej reprezentacji w Sejmie.
Do parlamentu trafili z Sosnowca:
Ewa Malik (PiS), Witold Klepacz (LiD),
Jarosław Pięta (PO) oraz Grzegorz Pisalski (LiD).
To jeden z najlepszych wyników
w całym kraju. Niewiele miast wprowadziło podobną liczbę parlamentarzystów
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

i już po wyborach deklarowali, że
los Sosnowca będzie im leżeć na sercu. Czy Sosnowiec może na nich liczyć?
Oby.

Jest o c o w a l c z y ć
Spraw ważnych dla
Sosnowca i jego mieszkańców jest bez liku. Jedną z najważniejszych jest
poprowadzenie Drogowej
Trasy Średnicowej przez
tereny Zagłębia. Tu „nasi”
posłowie będą się mieli
czym wykazać, bowiem
dotychczas trudno było
przekonać choćby Urząd
Marszałkowski do tego
pomysłu. O tym jak ważne są drogi wie niemal
każdy.
Komunikacja to także
kolej. I tu Sosnowiec ma
się czym przejmować.
W pierwotnym projekcie
PKP dotyczącym Centralnej Magistrali Kolejowej
uwzględniono, że będzie
ona przebiegać wyłącznie przez miasta śląskie. Jak ważne jest
uwzględnienie aspiracji
Sosnowca
w tej sprawie nie trzeba

P o s z l i ś m y n a wybory
Frekwencja w okręgu sosnowieckim
wyniosła nieco ponad 55 procent. To
znakomity wynik. Samo głosowanie
przebiegało w niedzielę, 21 października, bez przeszkód. Wybory do Sejmu
w Zagłębiu wygrała zdecydowanie Platforma Obywatelska, pokonując zarówno
Prawo i Sprawiedliwość, jak i komitet
Lewicy i Demokratów. PO uzyskało wynik 44,75 proc. głosów, PiS poparło 24,98
proc. wyborców, LiD uzyskał 21,61 proc.
Kolejne miejsce zajęło Polskie Stronnictwo
Ludowe (5,03 proc.), przed Polską Partią
Pracy, Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin.

S t a r z y i nowi
Dla Ewy Malik i Witolda Klepacza Sejm
to nie novum. Oboje pełnili swoje funkcje
w Sejmie poprzedniej kadencji. Dla Jarosława Pięty i Grzegorza Pisalskiego to debiut na politycznych salonach Warszawy.

reklama

Tak nowi, jak i Ci „starzy” posłowie, zarówno podczas kampanii wyborczej, jak

podkreślać.
Zadbać też trzeba będzie o inne projekty. Jednym z nich jest wsparcie dla zagospodarowania terenów pokopalnianych. In-

Podział mandatów w Sejmie
– okręg sosnowiecki:
Platforma Obywatelska – 5 mandatów – Grzegorz Dolniak, Wojciech Saługa, Beata Małecka-Libera, Piotr van der Coghen, Jarosław Pięta.
Prawo i Sprawiedliwość – 2 mandaty – Ewa Malik, Waldemar
Wandzel.
Lewica i Demokraci – 2 mandaty
– Witold Klepacz, Grzegorz Pisalski.
Podział mandatów w Senacie
z okręgu sosnowieckiego – Platforma Obywatelska – 2 mandaty
– Zbigniew Meres, Zbigniew Szaleniec.

na sprawa to ustawa aglomeracyjna. Odpowiadająca potrzebom miast, które podobnie
jak Sosnowiec chcą by region Zagłębia
i Śląska traktować jako jeden organizm.
Zadbać też trzeba będzie o inne projekty. Jednym z nich jest pozyskanie wsparcia
na zagospodarowanie terenów pokopalnianych. Inna sprawa to ustawa aglomeracyjna. Odpowiadająca potrzebom miast, które podobnie jak Sosnowiec chcą by region
Zagłębia i Śląska traktować jako jeden organizm.
Wyborcy z Sosnowca głosując na swoich kandydatów zobowiązali ich przez to
do dbania o losy miasta. Warto, by w praktyce sejmowej „nasi” wybrańcy o tym pamiętali.
JAROSŁAW ADAMSKI

Parametryzacja – tak, ale jak?
M

imo subwencji oświatowych miasto rocznie dokłada do edukacji około 40 mln
zł. Z roku na rok coraz więcej.
Parametryzacja zatrudnienia pracowników administracji w szkołach miała przynajmniej zahamoreklama

wać ten proces. Póki co, wywołała burzę.
Parametryzacja zatrudnienia
pracowników administracyjnych
została zlecona firmie Vulcan,
która podobne zadania wykonywała z powodzeniem już w in-

nych miastach. Przygotowany
przez nią program pokazał
na przykładzie sosnowieckich
szkół, że wcześniej nie próbowano w nich dostosować liczby zatrudnionych pracowników do potrzeb danej szkoły.

– Nie możemy dopuszczać
do sytuacji, że są placówki,
w których nie ma żadnych przełożeń na uczniów, na powierzchnię placówki a ilość, czy kadra
administracyjna czy techniczna
jest rozbudowana – mówi Zbi -

gniew Jaskiernia, zastępca prezydenta Sosnowca. – Miasto ma
niezbyt wysokie dochody
na mieszkańca. W związku z powyższym tym groszem musi
dzielić w sposób bardzo sprawiedliwy i gospodarny. Nie może
więc dopuszczać do sytuacji,
w której w jednej szkole jest
za dużo etatów, a w drugiej kadra
jest niepełna. Parametryzacja
miała to zmienić.
Zarządzenie weszło w życie
w marcu. Do września dyrektorzy szkół mieli sobie z nim poradzić.
CIĄG DALSZY STR. 4
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Zielone? Idź!

Gabriela Kolano

26

Od lat blisko Sosnowca

października br. w Przedszkolu Miejskim nr 5 odbył się międzyprzedszkolny konkurs pod nazwą „Bezpieczny
Przedszkolak”. Wzięły w nim
udział trzyosobowe drużyny
z sosnowieckich przedszkoli: 5,
12, 28 i 50. Organizatorzy zabawy: Agata Biela, Barbara Puta
i Wioletta Kornobis, wicedyrektorka PM nr 5, przygotowały dla
dzieci konkursy edukacyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa
i zachowania się na drodze, znajomości znaków drogowych i numerów alarmowych. Wszystko

w formie zagadek, quizów, puzzli i układanek. Przedszkolaki
przepytywał i oceniał sierżant
Paweł Warchoł z Komendy
Miejskiej Policji.
Konkursy przeplatane były
programami artystycznymi przygotowanymi przez dzieci.
Po zaciętej i bardzo wyrównanej rywalizacji zwyciężyło Przedszkole nr 5. Drugie miejsce zajęło
Przedszkole nr 50, trzecie – nr 12,
a czwarte – nr 28. Nagrody dzieciom wręczył ich ulubieniec
– Sznupek, maskotka policji.
Tekst i foto: (U)

N

ie będę tęsknił za Zagłębiem… Będę tu bywał tak często, że nie
zdążę zatęsknić – żartował dr Josef Byrtus – konsul generalny
Republiki Czeskiej w Katowicach.
Właśnie zakończyła się jego misja dyplomatyczna w Polsce. Z tej
okazji w Muzeum w Sosnowcu odbył się koncert muzyki poważnej
pt. „W jesiennym nastroju”, w wykonaniu zespołu – STYLE 5”
z Ostrawy. W skład grupy wchodzą najbardziej utalentowani studenci
tamtejszego konserwatorium.
W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Zbigniew Jaskiernia – zastępca
prezydenta Sosnowca, prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik, członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Katowic oraz naczelnik Wydziału Kultury
i Sztuki – Paweł Dusza.
Uroczystość poprowadził dyrektor sosnowieckiego muzeum – Zbigniew Studencki, który złożył na ręce konsula podziękowania za wieloletnią współpracę.
To między innymi dzięki staraniom Josefa Byrtusa podpisano porozumienie pomiędzy Muzeum w Pałacu Schoena w Sosnowcu, a Muzeum w Ołomuńcu w Republice Czeskiej. To między innymi dzięki
staraniom Josefa Byrtusa od dawna współpracują ze sobą Muzeum
w Pałacu Schoena w Sosnowcu oraz Muzeum w Ołomuńcu w Republice Czeskiej. Josef Byrtus został uhonorowany przez dyrektora Zbigniewa Studenckiego tytułem „Przyjaciela Muzeum w Sosnowcu”. GK

Certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości rozdane

Nie tylko orchidee

W

P

tym roku, aż cztery sosnowieckie szkoły zostały wyróżnione przez Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Certyfikat Śląskiej
Szkoły Jakości otrzymują placówki
oferujące m.in. wysoki poziom wykształcenia, dobrą opinię, szeroki
wachlarz zajęć dodatkowych dla
uczniów. Wyróżnienie przyznaje się
na okres 5 lat.
Nagrody przyznano podczas
uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 15 października
w Teatrze Zagłębia. W uroczystości udział wzięli m.in. nauczyciele
przedszkoli i szkół, przedstawiciele współpracujący z placówkami

oświatowymi i władze miasta wraz
z prezydentem Sosnowca Kazimierzem Górskim.
Certyfikat otrzymały: SP nr 8,
SP nr 39, Gimnazjum nr 16 oraz
II Liceum Ogólnokształcące im.
Emilii Plater.
Podczas uroczystości przyznano
także nagrody: Prezydenta Miasta,
Ministra Edukacji Narodowej
II stopnia, Śląskiego Kuratorium
Oświaty oraz Medale Komisji Edukacji.
Po zakończeniu gali rozdania nagród, wystąpił zespół Avocado.
GABRIELA KOLANO

Atmosfera egzotycznych Chin
w księgarniach Świata Książki!

160-lecie kolei

Jacek Walczyński

11

13

października, dokładnie o godzinie 12.20, na dworzec Sosnowiec Główny wjechał pociąg retro. Na peronie grała kolejowa
orkiestra, dzieci otrzymywały balony i lizaki. Mieszkańcy miasta mogli wejść do parowozu oraz posiedzieć w przedwojennej 2 i 3 klasie.
O godzinie 13.29, przez Sosnowiec Południowy, Dańdówkę, Maczki
pociąg odjechał do Jaworzna Szczakowej, gdzie odbył się rodzinny
festyn. O 16.30 parowóz ponownie, z podróżnymi, przybył do Sosnowca.
Wszystko to z okazji 160-lecia Kolei Żelaznych, rocznicy upamiętniającej przejazd pierwszego pociągu z Krakowa na Górny Śląsk. (U)
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października w sosnowieckiej księgarni Świat Książki, w ramach
tradycyjnie już obchodzonych „Dni Chińskich” odbyła się
promocja książki L. See – „Miłość Peonii”. Na odwiedzających w tym
dniu klientów czekało mnóstwo atrakcji, chińskie ciasteczka z wróżbą,
konkursy z nagrodami, a do każdej zakupionej książki księgarze dokładali
chiński horoskop. Atmosferę niezwykłego jak Chiny dnia, wspomagały:
zapach kadzideł, egzotyczna chińska muzyka oraz wystrój pomieszczeń
księgarni. Jan

od patronatem Prezydenta Sosnowca oraz „Kuriera Miejskiego”
od 5 do 7 października odbyły się w sosnowieckim Egzotarium
„Dni Orchidei i Roślin Owadożernych”. To już szósta tego typu impreza. I tym razem nie zabrakło pięknych kwiatów, ale także pokazów
związanych z pielęgnacją roślin.
Miłośnicy kwiatów mogli obejrzeć ekspozycję wielu z nich, m.in.:
storczyków, roślin owadożernych, bonsai, bukietów i kompozycji
kwiatowych. Jesienny klimat podkreśliły przepiękne wrzosy.
Piątek tradycyjnie już był dniem edukacyjnym, wystawę odwiedziła nie tylko młodzież, ale także „łowcy” najciekawszych roślin.
Z kolei w niedzielę po południu odbył się pokaz przesadzania storczyków, połączony z prelekcją na temat ich uprawy.
Dodatkową atrakcją podczas sosnowieckiej imprezy była wystawa fotografii roślin owadożernych i storczyków, wykonanych przez
znanego fotografika – Pawła Wojtyczkę. Tradycyjnie odbył się też
kiermasz roślin.
Wystawę odwiedziło ponad 2,5 tysiąca osób. Organizatorzy: Sosnowieckie Koło Miłośników Orchidei oraz MZUK wraz z Egzotarium zapraszają wielbicieli pięknych kwiatów już wiosną przyszłego roku. Jan

Zaproszenie dla kolekcjonerów

S

osnowieckie Muzeum przygotowuje wystawę, na którą złożą
się dzieła sztuki będące w posiadaniu mieszkańców Sosnowca.
Będą to obrazy, grafiki, rysunki i przedmioty rzemiosła artystycznego. Wykonane przez wybitnych twórców zarówno polskich, jak
i zagranicznych.
Zainteresowani mogą kontaktować się z Muzeum w Sosnowcu
przy ul Chemicznej 12, tel. 032 363-45-10, 032 363-16-7-, e-mail:
muzeum@muzeum.org.pl do 30 listopada 2007 r. Serdecznie zapraszamy. (U)

Sekrety średniowiecznych warowni
J

ak wyglądało życie codzienne
na zamku? Ile ważyła zbroja
rycerza? W jaki sposób odbywały się walki rycerskie? Na te
i na wiele innych pytań dotyczących okresu, który rozpoczął się
w odległym V wieku znajdziemy
odpowiedź dzięki sosnowieckiej
wystawie – „Na średniowiecznym zamku”.
Ekspozycję uroczyście otwarto w Zamku Sieleckim 5 października. Uczestnicy mogą bez
obaw z bliska obejrzeć, a nawet
dotknąć zgromadzonych eksponatów. Dzieci od pierwszego dnia
wystawy mogły m.in. przymierzyć replikę hełmu, wziąć udział
w obronie zamkowych murów,
czy nawet walczyć w turnieju, niczym dawni rycerze.

To pierwsza tego rodzaju ekspozycja w Sosnowcu. Uczestnicy
interaktywnej zabawy mogą dowiedzieć się, jak wyglądało życie codzienne na królewskim dworze,
a także samodzielnie odkryć tajemnice średniowiecznej warowni.
Chętni zobaczą między innymi, jak
wyglądała zamkowa kuchnia, sypialnia i kaplica, a nawet… toaleta!
Barwna ekspozycja została
wykonana przez Katarzynę Si wiec -Matysiak, Adriana Pionka,
Rafała Bryla i Monikę Pawlas. Rekwizyty wypożyczono z Zagłębiowskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej. Wystawa potrwa do 4 maja 2008 roku. Wstęp
jest wolny.
Tekst i foto:
GABRIELA KOLANO
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Mediator pomoże, gdy
nie wiesz, co robić

Trendy europejskie w Szpitalu „Zagórze”

Pacjent odprawiony z… płytką C

S

ilne bóle głowy i kręgosłupa
nie dają jej spokoju, dlatego
neurolog skierował ją na badanie
rezonansem magnetycznym. Nie
bez powodu trafiła do SPZZOZ
„Zagórze” – tu znajduje się zakupiony ze środków z budżetu Sosnowca oraz z pieniędzy unijnych
jedno z najnowocześniejszych
urządzeń w regionie. Na badanie
którym czeka się w kolejce kilka
miesięcy. Po długim czasie oczekiwania Iwona Bednarska otrzymała wyniki – opis na papierze
i płytę z nagraniem.
– Dokumenty zabrałam do swojego terapeuty. Był zdziwiony, że
nie otrzymałam zdjęcia. Płyty z nagraniem nie mógł otworzyć
na swoim komputerze. Tym samym
nie mógł postawić odpowiedniej

diagnozy. Wróciłam do szpitala.
Okazało się, że wszyscy pacjenci
nie dostają zdjęć. Jaki więc sens
w badaniu, skoro jego wyników nie
mogę poznać? – oburza się pani
Iwona. – Poprosiłam, by zdjęcie
wydrukowano mi odpłatnie. Usłyszałam, że nie ma takiej możliwości. Kierownik radiologii w szpitalu powiedział mi, że u niego i u dyrektora płyta się otwiera, a skoro
u mojego lekarza nie – to mój problem. Pojechałam do szpitala
w Czeladzi, tam powiedzieli mi, że
nie mogą wywołać zdjęcia, bo badanie miałam w Sosnowcu. Trudno
nie denerwować się w takiej sytuacji – mówi Iwona Bednarska..
Andrzej Pióro, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SPZZOZ
„Zagórze” w Sosnowcu tłumaczy,

że wraz z nowoczesnym rezonansem magnetycznym zakupiono
do szpitala nagrywarkę. Dzięki niej
wyniki można zapisywać na płycie
zamiast wywoływać zdjęcia.
– Zdecydowaliśmy się na takie
rozwiązanie – do pewnego stopnia
– ze względów oszczędnościowych. To prosty rachunek. Klisza
kosztuje 16 zł, a płyta tylko złotówkę. Szpital oszczędza na tym
80 tys. zł rocznie – wyjaśnia dyrektor. – Poza tym to nie jest wymysł tylko tego szpitala. Takie są
trendy europejskie.
– Problem w tym, że poszkodowani są pacjenci. Na badanie,
które powinno im pomóc w leczeniu, tylko tracą czas i nerwy. Sama
na badanie rezonansem magnetycznym czekałam od kwietnia

do października. W końcu musiałam iść na kolejne prześwietlenie.
Czy o to chodzi? – denerwuje się
pani Iwona.
– Osoba po badaniu ambulatoryjnym, zleconym przez lekarza, powinna otrzymać opis
i zdjęcie fizyczne. Płyta może
być dodatkiem – mówi Aleksan dra Piątek, rzecznik praw pacjenta NFZ.
– Rozumiem, że niektórym
może wystarczyć tylko opis, ale
jeśli pacjent zgłasza się z prośbą
o wydanie zdjęcia to powinien je
dostać – mówi Iwona Bednarska.
– Pacjenci są rozgoryczeni, dlatego w najbliższym czasie dokupimy klisze – obiecuje dyrektor
Pióro.
Tekst i foto: mada

450 tysięcy dolarów pomoże
w realizacji programów medycznych
F

undacja Timken już od kilku lat wspiera finansowo programy medyczne i edukacyjne w naszym mieście. Do tej pory do Sosnowca trafiła pomoc o wartości około 2 milionów dolarów. Teraz kolejne pieniądze trafią poprzez Fundację na realizację
programów medycznych. Informację na ten temat
przekazano podczas spotkania, do którego doszło
18 października w sosnowieckim magistracie.
Amerykańską Fundację Timken reprezentowała Nancy Knudsen oraz dyrektor Timken Polska –
Kazimierz Łydek. Natomiast Sosnowiec reprezentowali: Ryszard Łukawski – zastępca prezydenta
Sosnowca, przedstawiciele Rady Miejskiej oraz sosnowieckich szpitali.
Podczas spotkania podpisano umowę, na mocy
której gmina Sosnowiec otrzyma od Fundacji 450
tys. dolarów na sfinansowanie dwóch programów
medycznych. Pierwszy z nich „Program leczenia
zaćmy u mieszkańców Sosnowca i województwa
śląskiego”, realizowany będzie przez Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny nr 5, natomiast drugi –
„Program ograniczenia schorzeń układu krążenia i
ich skutków” – poprowadzi sosnowiecka „1”. (U)

3

entrum Edukacji i Wychowania Młodzieży „Kana” znów
wychodzi naprzeciw potrzebom
mieszkańców. Od połowy października w budynku przy ulicy
Legionów 10 w Sosnowcu można skorzystać z pomocy mediatora. To szczególnie ważne dla tych,
którzy nie potrafią się ze sobą porozumieć. W całej Polsce działa
zaledwie kilkanaście poradni mediacyjnych. W „Kanie”, co warto
podkreślić, mediator pomaga nieodpłatnie.
– Porady mediatora to duża
innowacja na naszym rynku.
Choć w Zachodniej Europie takie konsultacje to standard,
w Polsce dopiero zaczynamy się
przekonywać o znaczeniu społecznym mediatorów. Wielu osobom ten termin kojarzy się co
najwyżej z mediatorem policyjnym. Cały czas jednak bardziej
znamy mediatorów z amerykańskich filmów akcji, aniżeli z własnego podwórka. Mamy nadzieję, że teraz to się zmieni na dobre

– mówi Linda Hofman, rzecznik
prasowy „Kany”.
Mediator to zarówno swojego rodzaju radca prawny, jak i psycholog
w jednej osobie. Jest przy tym zawsze bezstronny, a jego rola polega
na wypracowaniu między zwaśnionymi stronami, takiego rozwiązania
problemu, by obie czuły się zadowolone. Mediacje mają na celu przede
wszystkim uniknięcie konieczności
spotkania przed sądem. Nie ma znaczenia, czy konflikt pojawia się między małżonkami, partnerami
w związku, rodzicami a dziećmi, czy
kontrahentami biznesowymi.
Z porad mediacyjnych, a więc
zarówno z konsultacji rodzinnych
i gospodarczych, jak również porad odszkodowawczych, dotyczących podziału majątku, zachowku
czy zasad opieki nad dziećmi,
można skorzystać w każdy czwartek w godzinach od 16.00
do 18.00 Wcześniej jednak należy
umówić się na termin i godzinę
wizyty, dzwoniąc pod numer telefonu: (032) 363 10 30. mp

Rak to nie wyrok
15

października br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Sosnowcu odbyła się już siódma
konferencja poświęcona profilaktyce chorób nowotworowych u kobiet.
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”
– te słowa powtarzano w sali wielokrotnie. Systematyczna samokontrola umożliwia wcześniejsze
wykrycie raka, a więc wtedy, gdy
jest on jeszcze uleczalny. Jak podkreślali lekarze – nie każdy guzek,
stwardnienie lub zmiany na skórze
są nowotworem, zawsze jednak
wymagają badania lekarskiego.
Często mogą to być zmiany zapalne lub nowotwory łagodne. Szybka profilaktyka może wtedy zapobiec przekształceniu się ich w postać złośliwą. Szacunki wskazują,
że dzięki samobadaniu od przedwczesnej śmierci można w kraju
uratować ponad 1000 kobiet rocznie.
Drugim nowotworem „zabójcą” u kobiet jest rak szyjki macicy.
Może objawić się w każdym wieku. – Nie bójmy się chociaż raz
w roku wizyty u ginekologa czy
badania cytologicznego. Im szyb-

ciej zostaną podjęte kroki w walce
z tą chorobą, tym większe są szanse na wygraną – podkreślał dr nauk med. Maciej Ornowski.
Organizatorem tegorocznej
Konferencji było Sosnowieckie
Stowarzyszenie Amazonek „ŻYCIE”. Gośćmi spotkania byli posłowie: Witold Klepacz i Grzegorz
Dolniak. Władze samorządowe reprezentowali: Kazimierz Górski
– prezydent miasta, Zbigniew Jaskiernia – zastępca prezydenta
i wiceprzewodniczący RM Jaro sław Pięta. Obecni byli dyrektorzy,
lekarze i personel placówek medycznych i służby zdrowia, ksiądz
Jan Szkoc, przedstawiciele Sanepidu, ZUS-u, Caritas-u, młodzież
z I LO im. W. Roździeńskiego, ale
przede wszystkim amazonki z całego województwa śląskiego. (U)

Korzystajmy z pomocy
Sosnowieckie
Stowarzyszenie Amazonek
„ŻYCIE”, 41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 33,
tel. (032) 296-22-00, e-mail:
ssazycie@wp.pl.

DNI OTWARTE

H

ospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu przy ul.
Naftowej 35 zaprasza w dniu
24.11.2007 w godz. od 10.00
do 16.00 na Dni Otwarte. W ramach dni otwartych odbędzie się
prezentacja multimedialna dotycząca zakresu opieki hospicyjnej i 10letniej historii hospicjum.

Spotkanie i możliwość konsultacji z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem, koordynatorem wolontariatu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Ewentualny kontakt
telefoniczny (032) 293 – 23 – 13.
* dojazd z centrum miasta autobusem nr 55. ARC
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Zapraszamy do Sosnowca

U

rząd Miejski – Wydział Informacji i Promocji w Sosnowcu przygotował dla mieszkańców, ale także gości Sosnowca
dwie publikacje: Informator „Sosnowiec 2007” oraz Przewodnik
„Sosnowiec... na co dzień
i na weekend”. Obie pozycje zawierają najważniejsze informacje
o naszym mieście.
Informator opisuje historię
i dzień dzisiejszy, zabytki świeckie i sakralne miasta. Przedstawia
też sosnowiecką gospodarkę, naukę i oświatę. Dużo miejsca zajmuje tematyka kulturalna. Nie
brak informacji o sportowej stronie Sosnowca, czy o możliwościach wypoczynku na terenie
miasta. Nie zapomniano także

o przyrodzie i ochronie środowiska, a także o współpracy międzynarodowej.
Informator tłumaczony jest
na język angielski i francuski. Jest
doskonałym materiałem promującym miasto Sosnowiec.
Na stronie Urzędu Miejskiego
www.sosnowiec.pl można zapoznać się z jego wersją elektroniczną.
Druga pozycja – Przewodnik –
zawiera ciekawostki, atrakcje, osobliwości i ważniejsze sosnowieckie adresy. Z pewnością przyda się
turystom odwiedzającym Sosnowiec. Szczególnie, że wydano go
w dwóch wersjach językowych,
oprócz polskiej także w wersji angielskiej. (U)

Z
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18. i 19. sesja Rady Miejskiej

Powyborcze uśmiechy

S

osnowieccy radni spotkali się w ubiegłym
miesiącu dwukrotnie.
Pracowity miesiąc zarówno podczas obrad
sesyjnych, jak w pracach poszczególnych komisji wynikał choćby
z problemów z sosnowiecką służbą zdrowia.

Jednogłośnie
Podczas pierwszej sesji, która
odbyła się 16 października sosnowieccy radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę opiniującą projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącego przekształcenia
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary.
Uchwała Sejmiku zakłada przejęcie
przez Szpital Miejski nr 1 oddziałów Ginekologiczno-Położniczego
oraz Noworodków i Wcześniaków,
a także przekazanie w formie darowizny gminie Sosnowiec nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja.
O przyjęcie uchwały apelował radny dr Maciej Ornowski, ordynator
oddziału ginekologiczno-położniczego byłej „dwójki”. – Miasto odzyskuje to, co zawsze było miejskie
– powiedział radny Ornowski.
– Będziemy przeprowadzać reformę zatrudnienia pracowników
administracyjnych bez krzywdy
dla ludzi – mówi Grzegorz Dą browski, rzecznik prasowy UM.
Przejęcie oddziałów ma nastąpić
po nowym roku. Obiekty „dwójki”
zostaną zaadaptowane na siedzibę
MOPS-u oraz nowo tworzonego
Wydziału Polityki Społecznej Urzę-

Urszula Piszczek
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du Miejskiego. Do tego czasu będą
funkcjonowały w starym miejscu.
Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni zaakceptowali porozumienie podpisane
pod koniec września br. przez marszałka województwa śląskiego Janusza Moszyńskiego i prezydenta
Sosnowca Kazimierza Górskiego.

pracy; 36 ławników Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach
z wyłączeniem zakresu prawa pracy; 3 ławników Sądu Okręgowego
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy oraz 30 ławników
Sądu Okręgowego do orzekania
w sprawach z wyłączeniem zakresu prawa pracy.

Ławnicy

Podziękowania

Głównym punktem porządku
obrad osiemnastej sesji był wybór
ławników Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz Sądu Okręgowego
w Katowicach. Po powołaniu komisji skrutacyjnej, w tajnym głosowaniu radni wybrali: 82 ławników Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa

Dwie miłe uroczystości towarzyszyły z kolei 19. sesji Rady
Miejskiej. Pierwszą było wręczenie nagród uczniom, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Drugą były gratulacje złożone
nowym sosnowieckim parlamenta-

dowolona, bo uzyskali możliwości
zatrudnienia kolejnych pracowników i dodatkowe środki na zajęcia
pozalekcyjne. To oczywiście była
mniejszość. Większość stwierdziła, że proces uderzył w personel

sprzątający – mówi Zbigniew Jaskiernia.
Wydział Edukacji UM przygotował trzy propozycje rozwiązań.
Treść nowego zarządzenia poznamy wkrótce.

rzystom. Na sali obrad nie zabrakło:
Witolda Klepacza (LiD), Jarosława
Pięty (PO) oraz Grzegorza Pisalskiego (LiD), którzy są posłami Sejmu VI kadencji. Jedynie poseł Ewa
Malik (PiS) nie mogła z racji obowiązków pojawić się na sali obrad.
W dalszej części obrad radni
zajmowali się m.in. problemem
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie
zabrakło też punktu dotyczącego
postępów w realizacji planu remontów dróg, mostów i oświetlenia ulicznego. Radni dokonali też
kilku zmian w budżecie miasta
Sosnowca na 2007 rok.
Tekst:
URSZULA PISZCZEK
JAROSŁAW ADAMSKI

Parametryzacja, niczym kij w mrowisku
poruszył sosnowiecką opinię publiczną
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– Podczas rozmów dyrektorzy nie sygnalizowali masowych
wypowiedzeń. W rachubę
wchodziły pojedyncze zwolnienia, w dużym stopniu korespondujące z naturalnymi odejściami
na emeryturę czy rentę – wyjaśnia prezydent Jaskiernia.
Parametryzacja wywołała
jednak poważny problem. Niektórzy dyrektorzy najwięcej
przesunięć dokonali wśród kadry technicznej, sprzątającej,
wręczając wypowiedzenia, obniżając etaty i wynagrodzenia.
– Wydział Edukacji analizował ze związkami każdą placówkę pojedynczo. Tylko co
do jednej osoby się nie zgadzaliśmy – wyjaśnia zastępca prezydenta. – Siedem a nawet
osiem decyzji to naturalne odejścia. Bardzo rzadko się zdarza,
by ktoś został zmuszony

do zwolnienia, mając uprawnienia do pracy. Na pewno wprowadzono wiele zmian korygujących wynagrodzenie. Zdaję sobie sprawę, że proces ten
przeprowadzono zbyt gwałtownie i dlatego wywołał on taki rezonans społeczny. Nie podlega
jednak wątpliwości, że parametryzacja jest potrzebna.

Skąd środki?
– Nie sztuką jest redukować
trzy, cztery placówki wiedząc,
że za cztery lata znów dzieci
w podstawówkach przybędzie
– mówi Zbigniew Jaskiernia.
– Mimo subwencji oświatowych
miasto coraz więcej dopłaca
do edukacji. Skoro mamy mniej
dzieci, mniej nauczycieli to te
wydatki też teoretycznie powinny być mniejsze, ale nie są. Stąd
potrzeba przynajmniej zastopowania tego procesu – podkreśla
prezydent Jaskiernia.

W zawieszeniu
Prezydent Sosnowca Kazi mierz Górski wycofał się z marcowego zarządzenia i zlecił Wydziałowi Edukacji opracowanie w trybie pilnym jego nowej treści.
– Będziemy przeprowadzać reformę zatrudnienia pracowników
administracyjnych bez krzywdy
dla ludzi – mówi Grzegorz Dą browski, rzecznik prasowy UM.
– Być może rozwiązaniem będzie przede wszystkim nieprzyjmowanie nowych pracowników.
Natomiast ruchy, które są elementem dochodzenia do parametru
będą następować w sposób naturalny, mam tu na myśli odejścia
pracowników na emeryturę czy
rentę lub do innych placówek,
w których parametryzacja wykazała niedobory. Podkreślmy, że takie placówki również były. I część
dyrektorów szkół nie ukrywała, że
z tej parametryzacji jest bardzo za-

Tymczasem sosnowiecki Oddział
Związku Nauczycielstwa Polskiego
domaga się rozmów z prezydentem
Kazimierzem Górskim. Nie tylko
na temat parametryzacji, ale również
podwyżek płac. mada
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Nowe światła
J

eszcze do 30 listopada możemy spotkać się z utrudnieniami na skrzyżowaniu
ulicy Kościelnej i Sienkiewicza oraz ulic 3 Maja, Mościckiego i Parkowej. Wraz z końcem miesiąca mają zakończyć się tutaj prace związane
z wymianą starej trzydziestoletniej sygnalizacji świetlnej.
– Wyeksploatowane i awaryjne światła starego typu zastąpi nowoczesna sygnalizacja z systemem detekcji. Będzie on regulował długość
zmiany świateł w zależności

od natężenia ruchu – wyjaśnia inspektor Grzegorz
Rączka z referatu Zarządu
Ruchu sosnowieckiego magistratu.
System ten działa w oparciu o kamery. Gdy samochód
podjedzie pod światła, kamera wyśle sygnał do komputera, który zmieni światło
na zielone.
Zamontowanie nowych
masztów, sygnalizacji, systemu detekcji i okablowania
kosztowało ponad 1,5 miliona zł. d

M I E S Z K A Ń C Y

N

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

Oferujemy:
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

RZETELNA, PROFESJONALNA ORGANIZACJA, DOBRE REFERENCJE
OD ZADOWOLONYCH KLIENTÓW, 15-LETNI STAŻ PRACY W TURYSTYCE,
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY W RATACH, ATRAKCYJNE CENY.
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Będzie boisko
ze sztuczną trawą

reklama

- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy

listopad 2007 nr 10

Artur Szczepański, naczelnik Wydziału Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystki w towarzystwie Macieja
Adamca, przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji wbija łopatę pod budowę boiska ze sztuczną
murawą, które powstanie w Sosnowcu-Zagórzu.

areszcie! Po latach oczekiwań
Sosnowiec doczeka się wreszcie boiska
ze sztuczną trawą. Będzie się ono mieścić
na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 14 przy ulicy Kisielewskiego. Kilkanaście
dni temu odbyło się uroczyste wmurowanie
aktu erekcyjnego pod budowę boiska ze
sztuczną trawą, która ma potrwać do 30 listopada. – Do tego dnia obiekt powinien być już
gotowy do użytku – mówi Artur Szczepański, naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki.
Inwestycja pochłonie blisko 600 tys. złotych. Sfinansowana jest z dwóch źródeł.
Po połowie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z kasy miasta.
Boisko o wymiarach 30x60 metrów będzie przeznaczone nie tylko dla uczniów
szkoły, przy której powstanie. – To ma być
obiekt dla wszystkich mieszkańców, z takim
założeniem jest budowany. Osoby, które nie
są uczniami ZSO nr 14 będą mogły korzystać z boiska po wcześniejszym ustaleniu terminu z zarządcą obiektu – dodaje Artur
Szczepański.
Jak udało nam się dowiedzieć boisko,
które powstanie w dzielnicy Zagórze nie
będzie jedynym takim obiektem w mieście.
Kolejne boiska ze sztuczną murawą powstaną w innych dzielnicach w przyszłym
roku.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

reklama

Stawka za wynajem boksów i garaży nie może być
mniejsza niż 6,00 zł za m 2 + VAT. WSZELKICH
INFORMACJI UDZIELA SEKCJA ds. LOKALI
UŻYTKOWYCH, pokój nr 2,
tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69. Informacje o wolnych
lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl

ADM - 1 032 291-50-75 - Sportowa 2; ADM - 2 032 291-70-57 Lwowska 29; ADM - 3 032 266-33-59 - Zwycięstwa 12a; ADM 4 032 266-32-73 - Dęblińska 7; ADM - 5 032 294-78-58 Saperów 11/2 ; ADM - 6 032 291-36-74 - Grota Roweckiego 59;
ADM - 7 032 263-22-23 - Boh. Monte Cassino 8a; ADM - 8 032
263-38-51 - Jodłowa 4; ADM - 9 032 266-80-26 – 1 Maja 21/23;
Pasaż - 032 368-17-75 - Warszawska 1

6

Kurier Miejski

K U L T U R A

listopad 2007 nr 10

W

dniach 28–30 października
br. w Szkole Podstawowej nr
29 gościła delegacja nauczycieli
z zaprzyjaźnionej litewskiej szkoły
– Filaretu Pradine Mokykla.
W czasie swojego pobytu goście zapoznali się z działalnością
szkoły, obserwowali zajęcia szkol-

ne, porównywali system edukacyjny w Polsce i na Litwie. Głównym
jednak celem wizyty było omówienie założeń dalszej współpracy
międzynarodowej pomiędzy szkołami w ramach akcji e-Twinning,
promującej wykorzystywanie technologii informacyjno-komunika-

cyjnych (ICT) w szkołach europejskich.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Zadania jakie
uczniowie obydwu szkół realizują

polegają na tworzeniu prac w języku
angielskim w postaci: listów, kartek,
prac plastycznych, prezentacji multimedialnych oraz nagrań video. Efektem tych działań jest m. in. powstanie filmu, w którym uczniowie SP 29
i szkół partnerskich przedstawiają jeden dzień ze swojego życia. (U)

SP 29

Nauczyciele z Litwy w SP 29

Michał Witkowski gościem
sosnowieckiej biblioteki

ARC UM

Znany jako autor
kontrowersyjnego
„Lubiewa”,
opowiadającego
o środowisku gejowskim
w czasach komunizmu.
Mówi o sobie: „Posiadam
wysoki pierwiastek
kobiecości”. Jest zaliczany
przez krytyków
do grona najbardziej
obiecujących pisarzy
młodego pokolenia.

100 lat! 100 lat!
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października 2007 roku swoje setne urodziny obchodziła sosnowiczanka, Pani CECYLIA NOWAKOWSKA. Ta wyjątkowa i niecodzienna uroczystość odbyła się w Przedszkolu Miejskim nr 11, w którym Szanowna Jubilatka przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora
placówki. Pani Cecylia całe swoje życie poświęciła pracy
dydaktycznej ucząc najmłodszych. W uroczystości oprócz
rodziny i przyjaciół wziął udział Zbigniew Jaskiernia – zastępca prezydenta miasta oraz Arkadiusz Trzuskowski
– kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Do serdecznych życzeń dołącza się redakcja „Kuriera
Miejskiego”. (U)

A

utor był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej
pierwszego października.
Spotkanie poprowadził dr
Dariusz Nowacki, adiunkt Zakładu
Krytyki Literackiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Witkowski to twórca nietuzinkowy. Nominowany do „Paszportu Polityki” w 2005 roku oraz dwukrotnie
do literackiej nagrody Nike (za wspomniane już „Lubiewo” w 2006 i „Fototapetę” w 2007). Jego książki są tłumaczone na język angielski, niemiecki, fiński, francuski czy węgierski.
Pisarz przyjechał do Sosnowca
w ramach promocji swojej najnow-

P

O

szej powieści „Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna Szczakowej”.
Książka otrzymała już nagrodę poznańskiego Przeglądu Nowości
Wydawniczych i Biblioteki Raczyńskich „Książka Lata 2007”.
Akcja powieści rozgrywa się

R

A

D

na przełomie lat 80. i 90. Hubert
– główny bohater, zwany Barbarą
Radziwiłłówną prowadzi legalne
interesy, ale nie gardzi też drobnym
oszustwem. Jest właścicielem kina,
potem lombardu, zajmuje się też
handlem. Jednak mimo jego usil-

nych starań interesy nie idą najlepiej. I w końcu plajtuje.
Powieść pełna jest absurdów życia. A główny bohater przedstawiony
jest w książce jako postać wiecznie
targana sprzecznościami.
Tekst i foto: GK
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Renta socjalna
W

iele osób myli pojęcie renty
socjalnej z pojęciem renty
rodzinnej.
Komu przysługuje to pierwsze
a komu to drugie świadczenie? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby
ZUS przyznał prawo do ich otrzymywania?
O rencie rodzinnej pisaliśmy
w marcowym wydaniu „Kuriera
Miejskiego” – przypomnijmy więc
tylko, że świadczenie to wiąże się
ze śmiercią osoby ubezpieczonej
i jest adresowane do najbliższych
jej osób.
Natomiast renta socjalna to
świadczenie przysługujące osobom zamieszkującym i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej,
pełnoletnim i całkowicie niezdol-

nym do pracy, z zastrzeżeniem, że
owa niezdolność jest skutkiem naruszenia sprawności organizmu,
która powstała przed ukończeniem
18. roku życia, albo – w przypadku osób studiujących lub uczących
się – przed ukończeniem 25. roku
życia.
Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy oraz przewidywanego okresu jej trwania dokonuje
lekarz orzecznik ZUS, ale podstawą do przyznania tego świadczenia może być także aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przed 1 października
2003 r. lub aktualne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa
i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub
II grupy inwalidów, wydane

przed 1 września 1997 r. Jeżeli
niezdolność do pracy jest trwała
– renta socjalna może być przyznana na stałe, natomiast jeśli jest
ustalona na czas określony – renta
socjalna przysługuje czasowo.
Istnieje grupa osób, które spełniają powyższe warunki, jednak
renta socjalna nie będzie im przysługiwała. A więc renta socjalna nie
będzie przysługiwała osobie, która
ma ustalone prawo do emerytury,
renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, która pobiera świadczenie
o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, jest tymczasowo
aresztowana albo odbywa karę po-

zbawienia wolności, ma ustalone
prawo do renty rodzinnej (lub jej
części) w wysokości przekraczającej 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy. Świadczenie nie przysługuje również osobom, które posiadają nieruchomości rolne o powierzchni przekraczającej 5 ha
przeliczeniowych.
Wysokość renty socjalnej jest
taka sama dla wszystkich i wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty
z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy. Od 1 marca 2006 r. jest
to kwota 501,87 zł. Jest oczywiste,
że mając taką niewielką ilość pieniędzy trudno utrzymać się, dlatego przepisy dopuszczają aby osoba pobierająca rentę socjalną jed-

nocześnie pracowała zarobkowo
– o ile ma takie możliwości. Jednak jej wynagrodzenie nie może
przekroczyć 30 proc. przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia.
Po przekroczeniu tego progu renta socjalna jest zawieszana. Zaznaczyć należy, że za przychód uważa
się nie tylko wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy umowy
zlecenia, lecz również kwoty pobranych zasiłków chorobowych,
macierzyńskich, opiekuńczych,
świadczeń rehabilitacyjnych i wyrównawczych, zasiłków i dodatków wyrównawczych oraz wynagrodzenia za czas niezdolności
do pracy.
Osoba pobierająca rentę socjalną, która osiągnęła przychód po-

wodujący zawieszenie renty, powinna niezwłocznie powiadomić
o tym ZUS. Może to zrobić w formie zwykłego, pisemnego oświadczenia. Jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki
na ubezpieczenia społeczne, należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.
JOANNA BINIECKA
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Minimum do końca roku
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listopada wprowadziło się
pierwszych 16 rodzin, do
mieszkań zaadaptowanego na ich
potrzeby budynku przy ul. Kosynierów 39. Nowy budynek miał mieć
adres Szymanowskiego 1. Ostatecznie po sprawdzeniu planów zagospodarowania terenu okazało się, że
nowi lokatorzy będą mieszkać przy
Kosynierów.
Przypomnijmy, że to Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych –
TBS Spółka z o.o. podjął się adaptacji nieruchomości z lat 70. dwa
lata temu. Niestety trudności na
rynku budowlanym sprawiły, że oddanie mieszkań przeciągnęło się w

czasie. Pozostali lokatorzy wprowadzą się do końca tego roku. W
sumie w budynku znalazło się 40
mieszkań. W tym jedno, dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
MZBM-TBS Spółka z o.o. do
grudnia 2008 r. miał wybudować
dwa budynki przy ul. Dęblińskiej i
oddać do najmu 26 mieszkań. Niestety musiał zrezygnować z realizacji przedsięwzięcia, bo jedyna –
złożona w czterech ogłoszonych
przetargach – oferta przewyższała
kwotę, jaką MZBM-TBS Spółka z
o.o. miał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. pm

stanku. Trzeba tam postawić wiatę,
tym bardziej teraz – robi się coraz
zimniej, niebawem spadnie śnieg –
pod wiatą można się przecież schować nim nadjedzie autobus. Dla
starszych osób to naprawdę ważne
– mówi 76-letnia Zofia Pająk z ul.
Jagiellońskiej w Sosnowcu.
Grzegorz Dąbrowski zapowiada, że w najbliższym czasie,
zaraz po realizacji projektu modernizacji infrastruktury autobu-

sowej, ale z pewnością jeszcze w
tym roku, gmina zajmie się pojedynczymi przystankami. Jednym z nich będzie ten przy ul.
Kościelnej: – Wiata zostanie tu
postawiona w pierwszej kolejności. W ramach realizowanego
programu odzyskujemy wiaty,
które nadają się do wykorzystania na innych przystankach. Tak
będzie w tym przypadku, nie
odosobnionym zresztą – wyja-

śnia rzecznik. – Przy tej okazji
pozostaje mi kolejny raz zaapelować o to, żeby mieszkańcy,
którzy będą korzystać z przystanków, zgłaszali wszelkie próby ich dewastacji.
Jedna oszklona wiata z ławką
kosztuje około 6 tys. zł. W ubiegłym roku na naprawę samych
rozbitych szyb na 16 przystankach
miasto wydało 30 tys. zł.
Tekst i foto: mp

– Gmina naprawdę zrobiła
wszystko, co mogła. Ekrany zostały postawione zgodnie ze wszelkimi normami. W tej chwili pozostaje nam, co zresztą jest czynione, monitować do GDDKiA o to,
by dokonało ponownych pomiarów. Jedynym sposobem na ograniczenie hałasu dla wyższych pięter jest postawienie kolejnych

S

zkolny Klub Przyrody działający przy Szkole Podstawowej nr
18 w Sosnowcu funkcjonuje już
od pięciu lat. Opiekunami klubu są:
Edyta Uchnast i Magdalena Zacharow.
W październiku w SP 18 obchodzono „Miesiąc Polskiej Przyrody”. W konkursie uczestniczyły
także dzieci z innych sosnowieckich szkół.

Od zabawy do nauki

M

wiązek inwestycyjny cały czas leżał w gestii GDDKiA.
Mieszkańcy przyznają, że
po wymianie pism z Urzędem Miejskim dowiedzieli się, że w celu wyeliminowania nadmiernego hałasu,
należałoby osłonić drugi pas jezdni.
– Chcielibyśmy wiedzieć, co
więcej można zrobić w tej sprawie
– mówią lokatorzy bloków.

SP nr 18

Ekologiczny październik

Problem nie znika
imo zainstalowanych ekranów, hałas na wyższych
piętrach bloków
przy drodze ekspresowej Katowice – Warszawa jest ogromny.
Trudno się dziwić, bo to jeden
z najbardziej uczęszczanych odcinków w kraju. Trudno też dziwić się rozgoryczonym mieszkańcom, którzy walczą o ciszę.
Dla nich hałas jest już nie
do zniesienia.
– Nas, lokatorów wyższych
pięter nikt nie bierze pod uwagę
– skarżą się mieszkańcy bloków
nr 10, 12 i 14 przy ul. Gen. Hallera.
– Około 100 tys. samochodów
na dobę przejeżdża tą drogą. To są
liczby, które mówią same za siebie.
Żeby odciąć hałas należałoby zbudować tunel dźwiękochłonny,
na który miasta nie stać – mówi
Grzegorz Dąbrowski, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. – To odcinek drogi krajowej, która nie jest w zarządzie ani
gminy, ani powiatu. Jej administratorem jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina postawiła ekrany kilka lat temu
ze względu na interwencje i prośby
mieszkańców, mimo że ten obo-
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Mieszkania na Kosynierów

Liczba
zmodernizowanych
przystanków
w Sosnowcu będzie się
zwiększać. Wraz
z końcem tego roku ma
ich być 170, i to tylko
w ramach programu
modernizacji
infrastruktury
autobusowej na terenie
Sosnowca, Dąbrowy
Górniczej i Będzina.
– Realizacja projektu pozwala
gminie wymienić i zmodernizować wiat na trasach 22 linii autobusowych – mówi Grzegorz Dą browski, rzecznik prasowy sosnowieckiego magistratu.
Fakt ten cieszy szczególnie
tych, którzy na co dzień korzystają z usług komunikacji miejskiej.
Niektórzy jednak pytają o te przystanki, na których dotychczas nie
było wiat, i które nie są objęte programem. Jednym z nich jest peron
przy ul. Kościelnej w Sosnowcu,
na którym zatrzymują się autobusy linii 26, 106, 150, 835, 926.
– Mąż nieraz wracał do domu
przemoczony, bo nie miał gdzie
schronić się przed deszczem, gdy
czekał na autobus. Tak wiele ludzi
codziennie korzysta z tego przy-
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ekranów, ale już pomiędzy pasami jezdni. Tego miasto zrobić niestety nie może, ponieważ leży to
w gestii GDDKiA, czyli państwa
– wyjaśnia Grzegorz Dąbrowski.
– Przychylamy się do protestów
i wniosków mieszkańców, ale ich
adresatem może być tylko GDDKiA, a nie gmina Sosnowiec.
Tekst i foto: mada

– Bawiąc uczyć, ucząc bawić!
To nasza dewiza, zgodnie z którą
staramy się działać i zachęcać innych do działań proekologicznych.
Mamy nadzieję, że nam się to udaje – mówi Edyta Uchnast.
W ramach Miesiąca Polskiej
Przyrody SKP zorganizował „Zielone dni”, wystawę „Osobliwości
świata przyrody” oraz „Nasze ulubione książki o przyrodzie”, konkurs „Święta drzewa”, szkolny konkurs plastyczny „Jesienny park”,
konkurs eko-plastyczny „Drzewo
w barwach jesieni”, recytatorski
„Przyroda w literaturze dla dzieci”
dla uczniów i przedszkolaków z całego miasta. Ponadto dzieci wzięły
udział w zajęciach terenowych „Zaadoptuj rzekę” i „Odkryj swój park”
oraz w warsztatach ekologicznych
z członkiem Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego.
– Najmłodsi chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach ekologicznych. W czasie tzw. zielonych
dni przychodziły do szkoły ubrane
tylko na zielono. Miały naprawdę
wielką frajdę. Innym razem dekorowały drzwi klas według wylosowanej nazwy drzewa, co pomogło
im poznać i utrwalić cechy poszczególnych roślin. Wielkim zain-

teresowaniem cieszyły się także
szkolne konkursy recytacji tekstów
i wierszy o przyrodzie – wymienia
pani Edyta.
SKP przygotował również
przedstawienie
„Ekokapturek
w ekologicznym lesie”, z którym
zawędrował do pensjonariuszy Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej.

Autorski program
Podstawą działania klubu jest
autorski program edukacji ekologiczno-regionalnej „Świat wokół
nas” Edyty Uchnast i Magdaleny
Zacharow.
– Zależy nam na tym, by dzieci
poznawały świat roślin i zwierząt,
by uczyły się dostrzegać i przeżywać piękno natury. Zachęcamy ich
do dbania o przyrodę i częstego
z nią obcowania. Uświadamiamy
im, że takie działania powinien
czynić każdy z nas, na miarę swoich możliwości – mówi Magdalena Zacharow.
SKP współpracuje m. in. z Wydziałem Ochrony Środowiska UM,
Miejską Biblioteką Publiczną, Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Nadleśnictwem Siewierz i Zespołem Parków Krajobrazowych
Województwa
Śląskiego oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym. mada

W konkursie recytatorskim
„Przyroda w literaturze dla
dzieci” wzięło udział 40
przedszkolaków i uczniów.
Zwyciężyli: Natalia Hałęza z Przedszkola Miejskiego
nr 45 oraz Hanna Bodzioch
i Weronika Kupajska ze
Szkoły Podstawowej nr 6.
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reklama

„Za czym kolejka ta stoi?”

reklama

Jej

imię i nazwisko znają
chyba wszyscy. Nawet
młodzi potrafią zanucić choćby
jej „Małe tęsknoty”, czy
„Za czym kolejka ta stoi?”. 14
października br. w Miejskim Klubie „Maczki” w Sosnowcu gościła Krystyna Prońko, wokalistka,
absolwentka Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Recital z cyklu „Wieczór z Gwiazdami” przyciągnął w niedzielny
wieczór do Klubu wielu sosnowiczan. Sala tego wieczoru była pełna, a Ci, którzy zjawili się
na Maczkach, mogli usłyszeć jeden z najciekawszych polskich
głosów. pm
reklama

reklama

reklama
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Obchody rocznicy bitwy pod Lenino

Z

wiązek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 12
października obchodził 64. rocznicę bitwy pod Lenino. Z tej okazji
odbyło się spotkanie w Klubie im.
Jana Kiepury w Sosnowcu.
Rozpoczęło je wysłuchanie
hymnu, po którym odczytano okolicznościowy referat, poświęcony
tej jednej z bardziej znanych w historii polskiego oręża bitew.
W trakcie uroczystości wręczono liczne wyróżnienia. I tak: tytuł
Honorowego Prezesa Koła Miejreklama

reklama

skiego ZKRPiBWP otrzymali
ppor. Stefan Dwornik i mjr Marian
Gajek. Odznaczeni za zasługi zostali: Aleksandra Tasak, Adolf
Cencek, Artur Szczepański i dr
Krzysztof Lenkiewicz. Z kolei
w szeregi Związku, jako członkowie wspierający wstąpili Zbigniew
Jaskiernia – zastępca prezydenta
miasta Sosnowca wraz z Krystyną
Cencek i Krzysztofem Pielką.
Podczas akademii przed gośćmi wystąpili uczniowie z Zespołu
Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu. GK
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Autorskie spotkanie
z Olgą Tokarczuk
Jedna z najważniejszych postaci polskiej prozy. Ceniona zarówno przez krytyków, jak i czytelników, była
gościem sosnowieckiej biblioteki. W ramach cyklicznych spotkań, organizowanych przez MBP, została
zaproszona 12 października do Sosnowca. Spotkanie prowadził Dariusz Nowacki, adiunkt Zakładu Krytyki
Literackiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

O

lga T o k a r c z u k
przyjechała w ramach promocji
swej najnowszej
powieści „Bieguni”. Dostępnej w księgarniach
od 10 października. Pisarka pracowała nad nią przez trzy lata.
– Czasem pisałam luźne notatki,
nawet na biletach lub serwetkach
w restauracji – wyznaje. – Jednak nie jest to powieść tylko
o podróży – zastrzega pisarka.
Autorka zadebiutowała w roku
1979 na łamach czasopisma
„Na przełaj”, gdzie publikowała
opowiadania pod pseudonimem
Natasza Borwin. Dziesięć lat później wydała zbiór wierszy „Miasto
w lustrach”. W 1996 roku otrzymała pierwszą nominację do Literackiej Nagrody Nike za powieść
„Prawiek i inne czasy”. Wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą

Czytelników Nike, została doceniona także za granicą. Jest laureatką prestiżowej, niemieckiej nagrody literackiej Mosty Berli-

na za „Dom dzienny, dom nocny”.
Na podstawie jej utworów powstają teatralne inscenizacje. Między
innymi spektakl „Ofiara Wilgefor-

Apelujemy o pomoc dla Kuby
K

ażdy ma swego Anioła. Kiedy z chorobą
nowotworową zmagają się małe dzieci,
nawet ich Anioły potrzebują wsparcia drugiego człowieka...”
Fundacja „Iskierka” (www. fundacjaiskierka. pl) w imieniu rodziców zwraca się z apelem
o pomoc finansową dla 7 – letniego Kuby Jurgasia. Kuba jest wesołym, przebojowym i rezolutnym mieszkańcem Sosnowca. O dinozaurach
wie prawie wszystko, a w przyszłości chce zostać paleontologiem. Zgromadził potężną kolekcję wszelkiego rodzaju figurek, modeli i maskotek przedstawiających te wymarłe gady,
a wiedzą na ich temat zadziwiłby niejednego
naukowca. Obecnie jest w trakcie chemiotera-

reklama
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reklama

pii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
i Matki w Katowicach, po tym jak w sierpniu
nastąpił u niego nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej. To właśnie z tą chorobą Kuba zmaga się od 2003 roku. Wola walki jest w nim jednak tak ogromna, jak jego niesamowita pasja.
Koszty leczenia chorób onkologicznych
u dzieci są bardzo wysokie i często przekraczają możliwości finansowe rodziców. Bardzo potrzebna jest Państwa pomoc:
Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci
z chorobą nowotworową,
ING Bank Śląski Oddział w Zabrzu nr konta 30 1050 1588 1000 0023 0342 1412
na hasło: „Dla Kubusia Jurgaś”. (U)

tis” został zainspirowany wspomnianą wcześniej powieścią pt.
„Dom dzienny, dom nocny”.
Tekst i foto: GK
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85 lat komunikacji autobusowej
w Sosnowcu c.d.
W

ażne zmiany w strukturze
połączeń przyniósł przełom
lat 90. W Sosnowcu po wielu latach
przerwy ponownie działać zaczęli
przewoźnicy prywatni. Największym z nich w poprzedniej dekadzie
było Zrzeszenie Transportu Prywatnego „Transportowiec”, które na terenie Sosnowca obsługiwało przede
wszystkim linie D, K, PZ („Patelnia
– Zagórze”) i Z.
O znacznej roli przewoźników
prywatnych świadczy fakt, iż w niektórych rejonach miasta ich oferta
jest podstawową z jakiej korzystają
mieszkańcy, dotyczy to przede
wszystkim przejazdów na bezpośrednich liniach z Maczek i Kazimierza Górniczego pod sosnowiecki dworzec PKP, jak również linii
„K” z Mysłowic do Dąbrowy Górniczej.
Znaczne zmiany na początku lat
90. XX wieku czekały również komunikację WPK. Na skutek likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego powstało
niezależne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu-Zagórzu, posiadające również zajezdnie w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Jest to obecnie największy
przewoźnik na terenie miasta. Obsługuje on łącznie aż 68 linii komunikacyjnych na obszarze 17 gmin,
w tym oddział sosnowiecki 30 linii.
Spośród linii przebiegających przez
Sosnowiec, dwie mają charakter typowo lokalny i nie przekraczają granic miasta. Są to linia 188 (okrężna Zagórze – Dworzec PKP – Zagórze) długości 20,3 km oraz 622
(Maczki – Kazimierz – Pogoń) długości 20,21 km. PKM Sosnowiec
posiada łącznie 241 autobusów liniowych, spośród których najwięcej
jest przegubowych Ikarusów 280
(83 szt.), Jelczy 120M (46 szt.), Jelczy M11 (42 szt.), Jelczy M121I (20
szt.), Solarisów Urbino 15 (również
20 sztuk) i Solarisów Urbino 12 (12
szt.). Autobusy PKM-u Sosnowiec

przejechały w 2006 roku łącznie 17
937 276 km, w tym autobusy z Zagórza 7 272 323,3 km.
Bardzo ważny dla sosnowieckiego PKM-u był 2005 rok, w którym Minister Gospodarki i Pracy,
Jacek Piechota, przyznał fundusze
na modernizację komunikacji miejskiej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Wszystkie inwestycje, obejmujące między innymi zakup 72
nowych autobusów, remont prawie
300 stanowisk przystankowych
(w tym 169 w Sosnowcu), budowę
pętli autobusowej na ulicy Franciszka Kleeberga oraz modernizację
dworca przy Urzędzie Miejskim,
mają kosztować blisko 71 milionów
złotych. Znaczna część środków
na ten cel pochodzi z unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
ZPORR.
Na początku ubiegłej dekady,
podobnie jak PKM Sosnowiec, samodzielność uzyskało również
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Jaworznie, które na terenie miasta obsługuje obecnie trzy
linie autobusowe.
Oferta PKM Jaworzno stała
się
szczególnie
atrakcyjna po skróceniu większości linii
autobusowych KZK GOP z dworca głównego PKP do przystanku
w Katowicach Zawodziu. Dodatkową zachętą dla mieszkańców
Sosnowca są znacznie niższe ceny
biletów (na trasie Niwka – Mysłowice – Sosnowiec o 70 g., a Niwka – Katowice o 90 gr).
Nowością ostatnich czasów są
linie hipermarketowe. I mimo że
z założenia służyć one powinny
wyłącznie klientom tych sklepów,
wielokrotnie bywa i tak, że wpisują się w lokalny system połączeń.
W najszczęśliwszej sytuacji są
mieszkańcy Środuli, którym oferta linii bezpłatnych doskonale
wzbogaca siatkę połączeń. Popularnością w przejazdach z pl. Stu-

lecia na os. Rudna cieszy się również linia S-9.
Warto jednak podkreślić specyfikę naszego regionu, złożonego z
kilkunastu miast, która od lat przysparza problemów w komunikacji
miejskiej. Wydawać by się mogło,
iż tak zaawansowana wiekiem komunikacja powinna czerpać ze swoich 85-letnich doświadczeń i funkcjonować lepiej niż kiedykolwiek
w swej historii. Niestety życie pisze
inne scenariusze. Pasażerowie często muszą zmagać się z licznymi
niedogodnościami. Choćby brak
wspólnej oferty z komunikacją
tramwajową. Niedostatki organizacji naszego systemu komunikacyjnego są szczególnie widoczne dla
osób, które chociażby raz były
w nieodległym Krakowie i korzystały z tamtejszej komunikacji miejskiej.
W ciągu 85 lat sosnowiecka komunikacja miejska przeszła wielkie
przeobrażenia i w niczym nie przypomina już tej z początków lat 20.
XX wieku. Nie znaczy to jednak, że
wszystkie z tych zmian, które się
dokonały na przestrzeni zwłaszcza
ostatniej dekady, były na plus dla
pasażera i zewnętrznego wizerunku
naszego miasta. Niemniej jednak
tak dostojny jubileusz należało
uczcić w prawdziwie historycznym
stylu. Z tej okazji w dniu 9 czerwca
2007 roku odbyła się pierwsza publiczna prezentacja popularnego
„Ogórka” z 1974 roku należącego
do Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu.
Sosnowiczanie mieli okazję po raz
pierwszy od wielu lat zobaczyć autobus Jelcz 043. Autobus stał
przed dawnym sosnowieckim magistratem na ulicy Warszawskiej 6,
skąd w okresie międzywojennym
odjeżdżał autobus dalekobieżny
do Krakowa.
GRZEGORZ SZYNIEC
MARCIN RECHŁOWICZ
JANUSZ LEWANDA

Miłość Ci wszystko wybaczy

J

ak pisaliśmy w poprzednim wydaniu „KM”, u mieszkańca Sosnowca, Jana Łukaszewicza, odnaleziono
prywatne archiwum jednej z największych gwiazd przedwojennego polskiego filmu i teatru – Hanki Ordonówny
(prawdziwe nazwisko – Maria Anna Pietruszyńska).
Zdjęcia, rękopisy i nuty po prawie 30 latach, dzięki
przyjacielowi Łukaszewicza, Andrzejowi Sawickiemu,
ujrzały światło dzienne. Trudno sobie wyobrazić, że taki
skarb 28 lat przeleżał w szafie w tekturowym pudełku.
Jan Łukaszewicz odziedziczył kolekcję po swoim
stryju, wileńskim aktorze, Władysławie Łukaszewiczu.
Wojna zastała Ordonkę w Warszawie. Tutaj zaczęła
jej doskwierać okrutna codzienność okupowanej stolicy.
Aresztowanie, więzienie na Daniłowiczowskiej, wreszcie
Pawiak. Oskarżono ją o szpiegostwo na rzecz Anglii. Z
Pawiaka wyciągnął ją mąż, hrabia Michał Tyszkiewicz.
Wyjechali do Wilna, do rodzinnego majątku Tyszkiewiczów. Ordonówna zabrała ze sobą zapisaną na zdjęciach
historię swojej kariery. Gdy na Litwę wkroczyli Sowieci,
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dla aktorki rozpoczęła się wieloletnia tułaczka. Po wojnie osiadła w Bejrucie i tam w 1950 roku zmarła na gruźlicę. Miała 48 lat. Jej prochy złożono na warszawskich
Powązkach.
Jeszcze będąc w Wilnie artystka zaprzyjaźniła się z
Władysławem Łukaszewiczem. I to właśnie on zaopiekował się „kuferkiem” Ordonki. Po jego śmierci w 1980
roku „skarb” trafił do sosnowieckiego bratanka.
Niektóre z pamiątek można obejrzeć w Art Cafe
Muza przy ul. Warszawskiej. 8 listopada otwarto tam
wystawę poświęconą Hannie Ordonównie. Gwiazdą
wieczoru była diva Teatru Rozrywki w Chorzowie –
Maria Mayer. Ta jedna z najznakomitszych polskich
aktorek musicalowych już w 2002 roku, inspirowana
piosenkami Hanki Ordonówny, nagrała spektakl pt.
„Ordonka. Miłość ci wszystko wybaczy”. Występ Marii Mayer w Muzie dostarczył widzom wielu emocji.
Był czas na śmiech, na zadumę i na wzruszenie. Nie
było czasu na nudę. (U)

Z „Kurierem” po mieście
01. 10. – obchodzono Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej okazji zespół ekspertów z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych Oddz.
w Sosnowcu udzielał seniorom
wyjaśnień i odpowiadał na pytania z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.
02. 10. – na zaproszenie Biura
Poselskiego Witolda Klepacza
do Sosnowca przyjechał poseł
Ryszard Kalisz. Po konferencji
spotkał się na Placu 100-lecia
z mieszkańcami Sosnowca,
a po południu był gościem zagłębiowskiej filii krakowskiego Stowarzyszenia „Kuźnica „.
03. 10. – w Rudzie Śląskiej Goduli pochowano Pana Tadeusza
Dymka, byłego Prezydenta Sosnowca w latach 1977-1978.
05. 10. – w Wyższej Szkole Humanitas zainaugurowano rok
akademicki 2007/2008. Uroczystość uświetnił wykład prof. dra
hab. Jana Miodka, językoznawcy, dyrektora Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członka Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii
Nauk oraz Rady Języka Polskiego. W inauguracji wzięło udział
ponad 200 osób: przedstawiciele
samorządu, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk naukowych, kulturalnych i biznesowych.
05. 10. – Miejski Zarząd Ulic
i Mostów obchodził 40-lecie istnienia. Podczas uroczystości,
które odbyły się w Pałacu Schoena, zakład otrzymał „Odznakę
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
05. 10. – w Kielcach odbył się
II Międzynarodowy Konkurs dla
Projektantów i Entuzjastów Mody „OFF FASHION”. Sosnowiec reprezentowała projektantka Karolina Karwat, uczennica
Zespołu Szkół Projektowania
i Stylizacji Ubioru.
05. 10. – w ramach kolejnej,
III edycji konkursu „Aktywna Gmina” Fundacja Aktywni
uhonorowała Sosnowiec w dziedzinie kultury fizycznej przyznając naszemu miastu wyróżnienie.
Komisja konkursowa brała
pod uwagę wszelkie imprezy
sportowo-rekreacyjne zorganizowane w sezonie wiosenno-letnim
i jesienno-zimowym oraz zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminę inwestycje sportowe.
0 8 . 1 0 . – w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. Św. Barbary gościła Ode dea Benin - Goren , dyrektor
Centrum Edukacyjnego Medycyny Ratunkowej i Resuscytacji w Tel-Awiwie, konsultant
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela. Jest ona jednym z najbardziej znanych
specjalistów w dziedzinie medycznych skutków terroryzmu.
Wizyta Pani Benin-Goren
związana była z rozwojem so-

snowieckiego Centrum Urazowego.
08. 10. – w Miejskim Klubie im.
Jana Kiepury odbył się koncert
Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Kryzy. Solistą
był skrzypek, laureat Konkursu
im. H. Wieniawskiego (w 1986
r.) – Robert Kabara. Wykonał
„Cztery pory roku” A. Vivaldiego.
09. 10. – w Miejskim Klubie im.
Jana Kiepury otwarto wystawę
rysunku Tadeusza Drążkiewicza
„Hajastan – Armenia jaką pamiętam”. Prace stanowią reminiscencję plastyczną z dwukrotnej
podróży artysty do tego kraju.
10. 10. – Ewa Bebłot, uczennica
IV LO im. St. Staszica wygrała
w polskiej edycji konkursu Combat Climate Change 2007, a promującego najlepsze pomysły
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W rywalizacji wzięło udział ponad 1,7 tys. prac
przygotowanych przez ok. 4,4
tys. uczniów z 28 krajów Europy.
10. 10. – w ramach m. in. projektu „Wyprowadzić na prostą” finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego (IE
EQUAL) przy al. Zwycięstwa
wystawiono dwanaście plansz
z fotografiami ludzi bezdomnych. Pokazują one ludzi, którym
udało się wyjść z bezdomności,
znaleźć pracę i zacząć normalne
życie. Autorem zdjęć jest wrocławski artysta Wiesław Jure wicz. Plansze staną w 12 miastach w Polsce, w których działają
punkty
aktywizacji
bezrobotnych. W Sosnowcu taki
punkt działa przy ul. Kaliskiej
25.
11. 10. – w Cechu Rzemiosł
Różnych odbyła się konferencja
prasowa z udziałem Andrzeja
Leppera, przewodniczącego Samoobrony.
11. 10. – w Zespole Szkół Muzycznych odbył się wieczór
przy świecach poświęcony pamięci, zmarłemu przed rokiem,
Stefanowi Dąbrowiakowi – lekarzowi, działaczowi harcerskiemu
i publicyście. Spotkanie zorganizowali: Urząd Miejski w Sosnowcu, Krąg Seniorów Harcerstwa „Zagłębiacy” oraz Fundacja
im. Jana Kiepury.
14. 10. – na zaproszenie posła
Witolda Klepacza w Sosnowcu
gościł Przewodniczący SLD
Wojciech Olejniczak. Wziął
udział w koncercie bluesowym,
który odbył się w budynku dworca PKP oraz odwiedził Stadion
Zimowy.
15. 10. – w Miejskim Klubie im.
Jana Kiepury z recitalem fortepianowym wystąpił Artur Dut kiewicz. Wykonał kompozycje
własne oraz jazzowe interpretacje utworów Czesława Niemena.
16. 10. – Szkolny Klub „Polityki” przy IV LO im. St. Staszica
zorganizował przedwyborczą debatę, w której udział wzięli lide-

rzy list wyborczych okręgu sosnowieckiego: Ewa Malik (PiS),
Grzegorz Dolniak (PO) i Witold
Klepacz (LiD).
17. 10. – wychodząc naprzeciw
podróżnym gmina Sosnowiec zamontowała na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego zegar
elektroniczny wskazujący czas
na cztery strony świata oraz wyświetlający aktualną temperaturę
powietrza.
17. 10. – w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego odbyła się VII sesja
Młodzieżowej Rady Miasta. Jej
tematem były „Zagrożenia i korzyści wynikające z powstania
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego”.
18. 10. – w Domu Katolickim
przy ul. Kościelnej posłanka Ewa
Malik zorganizowała dla mieszkańców Zagłębia spotkanie
z premierem Jarosławem Ka czyńskim.
18. 10. – za kwotę 350 tys. zł
w Zespole Szkół Specjalnych
uruchomiono nowoczesną windę
dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Środki finansowe
z własnego budżetu wyłożyło
miasto. Szkoła obecnie pomaga
ponad stu dzieciom z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością.
27. 10. – w Roubaix we Francji
przebywała grupa młodzieży
z Zespołu Szkół Muzycznych.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z pedagogami konserwatoriów francuskich, próbach orkiestry oraz w dwóch koncertach.
Orkiestrą smyczkową złożoną
z obu szkół dyrygował skrzypek,
koncertmistrz filharmonii w Lille, prof. Stefan Stalinowski.
30. 10. – pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu zakończyła się 6.
edycja ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W jej ramach odbyło się 5 konkursów indywidualnych i 2 konkursy grupowe. Wśród laureatów
znaleźli się uczniowie szkół sosnowieckich.
30. 10. – na Stadionie Śląskim
podpisano list intencyjny w sprawie powołania Stowarzyszenia
Klubów Śląska i Zagłębia „Silesia – 6”. Dokument podpisali
przedstawiciele sześciu drużyn:
Górnika Zabrze, Polonii Bytom,
„Zagłębia” Sosnowiec, Piasta
Gliwice, GKS Katowice i GKS
Tychy.
31. 10. – Spółdzielnia Uczniowska „Mały Łasuch od 23 lat działająca w Szkole Podstawowej nr
15 po raz kolejny otrzymała wyróżnienie w Konkursie o Puchar
Ministra Edukacji Narodowej
i Krajowej Rady Spółdzielczej
na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju. Dyplom
uznania oraz list gratulacyjny
odebrały w Krakowie opiekunki
spółdzielni: Wiesława Szopa
i Violetta Dziuba. (U)
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Dla Zagłębia i z Zagłębia

J

uż po raz szósty zorganizowano „Spotkania z Pisarzami Zagłębiowskimi”.
Tymi urodzonymi w Zagłębiu Dąbrowskim, ale także
z tymi, którzy od lat tworzą właśnie tu.
Organizatorem imprezy tradycyjnie były: Miejska Biblioteka
Publiczna im. Gustawa Doniłowskiego w Sosnowcu przy współpracy z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej, Międzyinstytutowej
Pracowni Życia Literackiego
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim Uniwersytetu Śląskiego.
Dwudniowe spotkania autorskie (18-19 października) rozpoczęła akademia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prof.
dr hab. Włodzimierz Wójcik poprowadził dyskusję na temat przynależności i przywiązania pisarzy
do regionu Zagłębia. Podczas spotkania odbyła się także promocja
III tomu słownika bibliograficznego „Pisarze i badacze literatury
w Zagłębiu Dąbrowskim”.
W pierwszej części spotkań autorskich, które odbyły się 18 paź-
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Sosnowieccy
stypendyści
O

bardzo dobre, a często celujące wyniki w nauce
walczą przez cały rok szkolny.
Uczą się pilnie. Są zdolniejsi
od innych. Wiedzą, że bez wysiłku, samozaparcia i godzin
spędzonych nad książkami nie
osiągną efektów. 29 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z możliwością uzyskania matury) w Sosnowcu
uzyskało stypendia Ministra
Edukacji Narodowej i Prezesa
Rady Ministrów na rok szkolny
2007/2008.

dziernika uczestniczyli: Krysty na Borkowska, Wojciech Brzoska,
Jacek Durski, Janusz Koniusz, Tomasz Kostro, Jan Krzysztofczyk,
Paweł Lekszycki, Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Sławomir Ma tusz, Jerzy Przeździecki, Paweł
Sarna, Grzegorz Słobodnik, Janina Barbara Sokołowska, Jerzy Suc h a n e k i Jerzy L u c j a n W o ź n i a k .

Spotkania odbywały się także:
w filiach sosnowieckiej biblioteki,
Art Cafe Muza, Pub & Galeria
„Patelnia 36”, Nauczycielskim
Klubie Literackim ZNP w Sosnowcu oraz Bibliotece Głównej
MBP w Czeladzi.
W drugiej części udział wzięli: Paweł Barański, Jacek Golon ka, Barbara Gruszka - Zych, Sta -

nisław Krawczyk, Janusz Osiń ski, Dariusz Rekosz, Andrzej
Krzysztof Torbus oraz Włodzimierz Wójcik.
Dwudniową imprezę zakończono w Art Cafe Muza, w którym zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem historyków
i krytyków literackich.
Tekst i foto: GK

Poeci przeciw… poetom
D

okładnie 800 osób wzięło udział w
I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Witolda Gombrowicza
„Przeciw poetom”, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie „Związek Zagłębiowski” i Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Czeladzi. Patronat nad imprezą sprawował „Kurier
Miejski”.
Konkurs miał charakter otwarty. Nie
liczył się wiek i miejsce zamieszkania.
Uczestnicy mogli przesłać na konkurs
maksymalnie trzy swoje utwory. Spośród 800 nadesłanych zestawów prac jury, które tworzyli poeci: Paweł Sarna,
Sławomir Matusz, Paweł Barański oraz
Anna Zasada -Chorab, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Czeladzi i Andrzej Huras, przedstawiciel „Związku Zagłębiowskiego”,
wybrało 29 finalistów z całej Polski.
Wyróżnione utwory opublikowano w
antologii „Przeciw Poetom”, którą wydano w nakładzie 500 egzemplarzy.

Trudny wybór
– To bardzo dobra książka. Trudno
było nam wybrać – spośród tylu dobrych
prac – tych najlepszych. Gdyby to ode
mnie zależało naprawdę nagrodziłbym
wszystkich – mówił Sławomir Matusz
26 października podczas gali finałowej
w Pałacu Pod Filarami w Czeladzi.
Patronami I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Witolda Gombrowicza „Przeciw Poetom” był Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i
Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Czeladzi. mp

Jury wręcza nagrody.

Nagrody:
Jury przyznało trzy nagrody główne:
I nagroda - 500 zł - Robert Król
(Kraków)
II nagroda - 350 zł - Agata Chmiel
(Michałowice)
III nagroda - 250 zł - Piotr Macierzyński
(Łódź)
Wyróżnienia otrzymali:
Marek Chorabik (Gdynia), Rafał
Jaworski (Tychy), Dawid Markiewicz
(Czeladź), Michał Piętniewicz (Kraków),
Zofia Staniszewska (Mieczewo).
Nagroda specjalna Związku
Zagłębiowskiego w wysokości 150 zł

przypadła Filipowi Makowieckiemu
(Białystok).
Stowarzyszenie „Związek Zagłębiowski”
działa od 3 sierpnia 1994 roku.
Prowadzi działalność wydawniczą
poświęconą problematyce naszego
regionu, inicjuje przedsięwzięcia
integrujące mieszkańców Zagłębia
Dąbrowskiego, podejmuje działania
proekologiczne i prospołeczne, promuje
region zagłębiowski. Stowarzyszeniu
przewodniczy Marek Barański, profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, nauczyciel akademicki,
działacz społeczny i polityczny.
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Stypendia Ministra Edukacji
Narodowej przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom, którzy
są laureatami olimpiad lub konkursów na pracę naukową (a ich oceny
roczne nie są niższe niż dobre) bądź
uzyskują celujące i bardzo dobre
wyniki w nauce według indywidualnego programu czy toku nauki.
Wśród najbardziej uzdolnionych
znalazło się trzech podopiecznych
IV Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Sosnowcu – Alicja
Kosierska, Wojciech Oczkowski
oraz Wojciech Kałuża.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano aż 26
najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych
z naszego miasta. Otrzymali je:
1. Katarzyna Szablowska – I Liceum Ogólnokształcące im. W.
Roździeńskiego
2. Aleksandra Bednarska – II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater
3. Anna Leszczaniecka – III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
4. Alicja Kosterska – IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica
5. Dominika Dobosz – V Liceum Ogólnokształcące im. R. Schumana
6. Marta Hoffmann – VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka
7. Bogna Stanaszek – VII Liceum Ogólnokształcące im. K. K.
Baczyńskiego
8. Paweł Stach -VIII Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
9. Urszula Sokół – Zespół Szkół Ekonomicznych
10. Agata Jureczek – Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych
11. Paulina Skrzypek – Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych
12. Magdalena Kurcz – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich
13. Marcin Czekaj – Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im.
J. Kilińskiego
14. Kamila Dziok – Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru
15. Przemysław Dziedzic – Zespół Szkół Elektronicznych
i Informatycznych
16. Magdalena Mentel – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
17. Piotr Adamus – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
18. Bartosz Sikora – Zespół Szkół Technicznych
19. Klaudia Dubiel – Zespół Szkół Technicznych
20. Noemi Wołosiuk -Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św.
Jana Bosko
21. Kamil Essekkat – VI Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
22. Dagmara Mulczyk – Niepubliczne Technikum Hotelarskie
23. Aleksandra Matuła – Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1
24. Aneta Duda – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS PZPS
25. Filip Kwieciński – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS
PZH na Lodzie
26. Monika Skołucka – Niepubliczne Profilowane Liceum Policyjne
AS
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom,
którzy uzyskali w swojej szkole najwyższą średnią ocen lub wykazują
się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy i zdobywają w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach są przynajmniej dobrzy.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. pm
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ma formę
jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości około 3 tys. zł.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł. Jest
przyznawane na 10 miesięcy, od września do czerwca,
i wypłacane w dwóch ratach (pierwsza do 30 listopada
za okres od września do grudnia, druga – do 30 kwietnia
za okres od stycznia do czerwca).
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ma formę
jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości około 3 tys.
zł. Stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł.
Jest przyznawane na 10 miesięcy, od września
do czerwca, i wypłacane w dwóch ratach (pierwsza do 30
listopada za okres od września do grudnia, druga – do 30
kwietnia za okres od stycznia do czerwca).
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Teatr Zagłębia, ul.
Teatralna 4

Sekr. tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/26604-94, e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa: www.teatrzaglebia.pl
13 godz. 10.00 Denis Diderot „Kubuś Fatalista i jego
Pan”
14 godz. 10.00 Molier „Świętoszek”
15 godz. 10.00 Molier „Świętoszek”
16 godz. 18.00 Denis Diderot „Kubuś Fatalista i jego
Pan”
17 godz. 18.00 St. Wyspiański „Wyzwolenie" abon.
ważne
24 godz. 18.00 T. Różewicz "Kartoteka"
PREMIERA
25 godz. 18.00 T. Różewicz "Kartoteka" abon. ważne
27 godz. 10.00 T. Różewicz "Kartoteka"
28 godz. 10.00 wg F. H. Burnett " Tajemniczy ogród"
29 godz. 9.00 wg F. H. Burnett " Tajemniczy ogród"
godz. 12.30 B. Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
30 godz. 18.00 R.Cooney, J. Chapman "Podwójna
rezerwacja" Teatr Nowy z Zabrza

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
1 podwójne zaproszenie na spektakl St. Wyspiański
„Wyzwolenie" w dniu 17.11. (sobota) o godz. 18.00
oraz 1 podwójne zaproszenie na spektakl T. Różewicz "Kartoteka" w dniu 25.11. (niedziela) o godz.
18.00.
UWAGA!!!
P ie r w s z e 2 o s o b y , k tó r e p r z y j d ą d o K a s y T e a t r u
(czynna: wtorek, środa, czwartek 12.00-17.00, piąt e k , s o b o t a , n i e d z i e l a 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 ) z n a j n o ws z y m
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10/2007 otrzymają podwójne zaproszenia. Warunkiem jego odeb r a n i a je s t z a p ła c e n ie s y m b o li c z n e j k w o t y 2 z ł .
Zgodnie z regulaminem TEATRU ZAGŁĘBIA jedna osoba może wgrać bilet tylko raz w roku. Dotyczy to również biletów do Teatru wygrywanych w
konkursach z innych mediów (prasa, radio).
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w
repertuarach.

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

WYSTAWY:
do 04. 05. 2008 r. - wystawa interaktywna dla dzieci
pt. „Na średniowiecznym zamku”.
Wstęp 2 zł.
WARSZTATY PLASTYCZNE:
Poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 17.30; prowadzenie: Adrianna Pionka.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 19.00.
Sobota i niedziela od 15.00 do 19.00..

MI E J S K I K L U B
i m . J AN A
KI E PU RY
u l . Bę d z i ń s k a 6 ,
tel . 032 291 -39 -48

1 9. 1 1. g od z . 1 8. 0 0 – DOMINIK MARCIN
GŁUCH – recital fortepianowy. W programie I. J.
Paderewski, L. Różycki, K. Szymanowski, M. D.
Głuch, M. Spisak, R. Maciejewski, M. Magin.

C O ?

G D Z I E ?

Wstęp wolny.
24 i 25.11. – Ogólnopolski Turniej Klubów Szaradzistów „TRIADY-ARIADY” o tytuł Drużynowego Mistrza Polski.
26.11. godz. 18.00 – Koncert pt. Ballady Mickiewicza w muzyce Carla Lewego”. Bilety w cenie
15 zł.

M UZ EU M
W SO SN O W CU ,
u l . Ch e m i c z n a 1 2 ,
tel . 03 2 36 3-1 6-7 0

Z a pr as za m y w g od zi na ch :
po n . , w t . , c z w . , p t . , s ob . , n i e dz . 1 0. 0 0- 1 5. 0 0
ś r. 1 0 . 0 0 -1 7 . 0 0
W Y S T A WA S T A Ł A :
– POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE.
W Y ST A W Y C ZA S O W E:
– „MŁODOPOLSKA CYGANERIA” (czynna do 27.11.).
– „MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
IKONY ZE ZBIORÓW MUZEUM W BARDEJOWIE” (Republika Słowacka) – czynna do 31.12.
W RAMACH OBCHODÓW ROKU GENERAŁA
WŁADYSŁAWA ANDERSA odbędą się projekcje filmów dokumentalnych:
14. 11. godz. 16.00 – „Generał Anders i jego Armia” (55 minut)
21. 11. godz. 16.00 – „Generał Maczek i jego Pancerniacy” (50 minut)
28. 11. godz. 16.00 – „Generał Sikorski – tajemnica śmierci” (60 minut) wstęp bezpłatny
W YK ŁA DY : „Stanisław Wyspiański – artysta
niepokorny”
14. 11. godz. 12.00 – „Twórczość Stanisława Wyspiańskiego na tle epoki Młodej Polski” – Alicja
Paduch (historyk sztuki).
Wstęp bezpłatny, wykłady dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ZA J ĘC I A W A R SZ TA T O W E:
„Stanisław Wyspiański – artysta wszechstronny”
1 4 . , 2 1 . 1 1 . g o d z . 1 0 . 0 0 – „Wartość kulturowa
sztuk teatralnych Stanisława Wyspiańskiego”
– E l żb i e t a L a sk i e wi cz (aktorka). „Scenografia
do sztuki Stanisława Wyspiańskiego” – Han na Dobiecka, Elżbieta Żelezik.
23. 11. – Premiera fragmentu wybranego dramatu
Stanisława Wyspiańskiego w scenografii wykonanej podczas warsztatów oraz wernisaż prac plastycznych. Muzeum w Sosnowcu oferuje po zwiedzeniu wystawy Młodopolska cyganeria bezpłatne zajęcia „ZABAWA Z OBRAZEM” dla dzieci
z klas I – III szkół podstawowych.

Zajęcia bezpłatne, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć, prosimy o kontakt w celu ich potwierdzenia.
Edukacja przez zabawę: „ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ MIASTA I REGIONU”.
Program edukacyjny skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas I – III szkół
podstawowych. Zajęcia odbywają się w formie
warsztatowej, do wyboru trzy tematy:
1. „Charakterystyczne zawody związane z Sosnowcem i regionem – górnik, hutnik, włókiennik”.
2. „Z szafy pradziadka”.
3. „Tworzenie przestrzennej mapy Sosnowca”.
4. W ramach każdego z nich proponujemy dodatkowo zabawę „Muzealni tropiciele”.
Program jest współfinansowany z budżetu samorządu Województwa Śląskiego.

K I E D Y ?
M i e j s k i K l ub „M a c z k i ” ,
u l. K r akow ska 26 ,
te l. 0 32 2 94- 81- 28

21. 11. godz. 11.00 - III międzyszkolny konkurs
recytatorski dla klas I - III SP „Rady nie od parady czyli wierszyki z morałem Małgorzaty Strzałkowskiej”.
27. 11. godz. 16.00 - karaoke dla dzieci i młodzieży.
Z A JĘ C IA S T A Ł E
soboty godz. 10.00 – 14.00 - warsztaty plastyczne:
wikliniarstwo, rysunek, malarstwo, rzeźba.
od poniedziałku do czwartku godz. 15.00 – 20.00
- nauka gry na instrumentach muzycznych: gitara,
keyboard.
od poniedziałku do piątku godz. 14.30 – 18.30 zajęcia sportowe.

M ie js k a B ibli otek a
P ubliczna
im. G. D an iłow skie go

13. 11. godz. 10.00 i 11.00 – Oddział dla Dzieci
i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-96.
– Legendy Zagłębia – inscenizacja z cyklu Dzieci – Dzieciom w wykonaniu uczniów z SP nr 42.
15. 11 . go dz. 15. 30 – Filia nr 5, Walcownia, ul.
Maliny 14a, tel. 032 363-35-44.
– Biblioteka naszych marzeń – spotkanie kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych z okazji 80.
rocznicy powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
20. 11. godz. 10. 00 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-96.
– Poznajemy kraje Unii Europejskiej.
godz. 11.30 – Kultura europejska, co nas łączy?
– warsztaty adresowane do gimnazjalistów.
21. 11. godz. 11.30 – Filia nr 13, Maczki, ul. Krakowska 26, tel. 032 263-12-01.
– Rady nie od parady – III Międzyszkolny konkurs
recytatorski dla klas młodszych szkół podstawowych.
22. 11. – Jubileusz 80-lecia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sosnowcu – wieczór galowy w Teatrze Zagłębia z udziałem zaproszonych gości:
władz miasta, przedstawicieli instytucji kultury,
najwierniejszych czytelników i pracowników
MBP.
23. 11. godz. 16.00 – Filia nr 17, Pogoń, ul. Będzińska 22-24, tel. 032 291-00-71.
– Hobby, które może być sztuką – rysowanie
– warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez studentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.

M IE J SK I D O M
K UL T U RY „ KA Z I M I E RZ ”

16.11. godz. 18.00 – Koncert rockowy.
23.11. godz. 9.00 – Wycieczka dla seniorów.
3 0 . 1 1 . g o d z . 1 9 . 0 0 – Zabawa Andrzejkowa
– wróżby, horoskopy, konkursy i zabawy.
Z A JĘ C IA S T A Ł E :
od poniedziałku do piątku godz. 12.00 – 19.00
– pracownia komputerowa: kursy komputerowe,
internet.
wtorki i piątki godz. 15.00 – 17.00 zajęcia tenisa
stołowego.
poniedziałki godz. 15.00 – 18.00 zajęcia w grupie
recytatorów.
w t or k i i c z wa r t k i g o d z . 1 7 . 3 0 – 19 . 30 zajęcia
w grupie teatralnej.
p o n i e d z i a ł ki o d g o d z . 1 6 . 0 0 zajęcia nauki gry
na instrumentach (gitara, instr. klawiszowe) oraz
grupy wokalnej.
środy godz. 18.00 karaoke dla dzieci i młodzieży.

K ur i er M ie js k i
Zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu klubu
„Dragon”.
w t or k i i cz w ar t ki o d go d z . 1 6 . 00 zajęcia sekcji
plastycznej.
Z AJ ĘCI A W ARS ZTA TOW E :
Warsztaty graffiti piątki od godz. 17.00.
Warsztaty fotograficzne czwartki i piątki od godz.
1 7 .0 0 .
Warsztaty bębniarskie środy od godz. 17.00.
Warsztaty akustyczne i d.j. poniedziałki od godz.
1 7 .0 0 .

C e n t ru m Ed u k a c j i
i Wychow ania
M ł o d z i e ż y K A NA

PROJEKCJE FILMOWE W RAMACH AMBITNEGO KINA STUDYJNEGO
Każdy pierwszy czwartek miesiąca poświęcimy
cyklowi spotkań filmowych dla młodzieży,
pod hasłem: „Kobiety za kamerą”
15. 11. godz. 18.00 – Kopia mistrza
22 . 11. godz . 18. 00 – Przekleństwo niewinności
2 9. 11. g odz . 1 8. 00 – Pięknie i jeszcze piękniej
Projekcje w ramach Ambitnego Kina Studyjnego
są dofinansowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu i udostępniane widzom BEZPŁATNIE.
Listopadowe projekcje z cyklu „kobiety za kamerą” są objęte patronatem dystrybutora Best Film.

K I N O HE L I O S
u l. Mo dr zejow ska 32b,

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

R E PE R TU A R K I N A H EL I O S W A Ż N Y : 1 6 . 11 .
– 2 2. 1 1. 20 07
P O K A Z S PE CJ A LN Y :
„1 408” prod. USA, od 18 lat.
Tylko 21-go Listopada godz. 20.45
„ZGON NA POGRZEBIE” prod. Niemcy/USA/Wielka Brytania, od 15 lat.
Tylko 22-go Listopada godz. 20.45
P R E M IE R Y :
„FILM O PSZCZOŁACH” (dubbing) prod. USA,
bo: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.45**
„RESIDENT EVIL: ZAGŁADA” prod. Australia/Francja/Niemcy/USA/ Wielka Brytania, od 15
lat: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30*
„MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY” prod. USA,
od 18 lat: 10.00, 17.30, 20.15.
R EP ERT U A R PO ZO S TA Ł Y :
„KATYŃ” prod. Polska, od 12 lat: 10.30, 12.45,
15.00.
„SUPERSAMIEC” prod. USA, od 12 lat: 19.00,
21.15.
F I L M Y D L A D Z IE C I :
„RATATUJ” (dubbing) prod. USA, bo: 10.00,
12.15, 14.30, 16.45.
* t y l k o w p ią te k i s o b o tę ( 1 6 i 1 7 . 1 1 )
* * z w y ją t k i e m ś r o d y i c z w a r t k u ( 2 1 i 2 2 .1 1 )
D l a na s z y c h C z y t e l n i k ó w m a m y d o w y g r a ni a 2
p o j e d y n c z e b i l e t y d o k i n a . P i e r w s z e 2 o s o b y , k tó r e p rz y j dą d o n as z e j r e d ak c j i ( S os n o w i e c , u l . 3
M a j a 22 p o kó j n r 9) z a kt u al n ym w y da ni e m „K u r i e r a M i e j s k i e g o ” n r 1 0 o t rz y m a j ą d a r m o w e b i l e t y . B i l e t y w a ż n e s ą d o 3 0 .1 1 . 2 0 0 7 r .

Kurier M iejski
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50 lat boksu w Górniku Sosnowiec
Równo pięćdziesiąt lat
temu z inicjatywy byłego
zawodnika klubu
„Zagłębiak” Dąbrowa
Górnicza i pracownika
kopalni „Mortimer”
– Stanisława Gierata
stworzono podwaliny
boksu w „Górniku”
Zagórze.
Przemianowanym
w kolejnych latach
na „Górnik” Sosnowiec.
Kilka tygodni temu byli
zawodnicy, trenerzy,
działacze i wszyscy
oddani pięściarstwu
w mieście świętowali
jubileusz istnienia klubu.
roczystości 50 – lecia istnienia sekcji
bokserskiej odbyły
się w hali MOSiR-u pod patronatem
prezydenta miasta Kazimierza Górskiego. Na obchody zaproszeni zostali wszyscy zawodnicy, którzy
występowali w klubie, a było ich
prawie 200. Także trenerzy, lekarze,
działacze i opiekunowie klubu z ramienia kopalni. Każdy z zaproszonych gości otrzymał okolicznościowy dyplom i odznakę. W trakcie
uroczystości odbyło się 8 walk towarzyskich pomiędzy juniorkami
i juniorami Górnika Sosnowiec
i Dąbrowskiego Klubu Bokserskiego.
Wszystko zaczęło się w 1957
roku. Wówczas to drużynę bokser-

U
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Zdążą
z remontem
Ludowego
oskonała wiadomość dla
kibiców „Zagłębia”. Mimo perturbacji wszystko
wskazuje na to, że Stadion Ludowy już 24 listopada będzie
gotowy. Na obiekcie postawiono już maszty oświetleniowe, trwa także wymiana murawy i instalacja podgrzewanej płyty.
W poprzednim numerze
„Kuriera Miejskiego” informowaliśmy, że prawdopodobnie w tym roku mecz ligowy
na stadionie Ludowym jeszcze się nie odbędzie, a wszystko przez arbitraż w sprawie
instalacji nowej murawy. Stało się tak, ponieważ Zakład
Pielęgnacji i Chirurgii Drzew
„Bata” ze Szczawna Zdroju
złożył protest do przetargu.
Protest został jednak odrzucony i władze miasta mogły

D

ską zgłoszono do rozgrywek klasy
„B”. Po roku zespół wywalczył
awans do klasy „A”, a następnie
do ligi śląskiej. Pięć lat po utworzeniu sekcji, w 1962 roku sosnowieccy bokserzy awansowali do drugiej
ligi PZB. Do roku 1986 zespół niemal cały czas występował na drugoligowych ringach. Trzykrotnie,
na krótki czas, w latach 1963, 1970
i 1980 zespół musiał opuścić szeregi drugoligowców, ale szybko powracał na zaplecze ekstraklasy,
do której awansował w 1986. Trenerem drużyny był wówczas Stanisław Dragan, który poprowadził zespół do zajęcia I miejsca w jednej
z trzech grup drugiej ligi i umożliwił walkę w barażach o ekstraklasę, które zakończyły się triumfem
sosnowieckich bokserów.

Istnieją mimo kłopotów
W bokserskiej ekstraklasie klub
z Sosnowca występował do 1992

roku. Wówczas z finansowania
klubu wycofała się kopalnia „Porąbka-Klimontów”, która niebawem uległa likwidacji. Od tamtego wydarzenia w sekcji pozostali
jedynie kadeci i juniorzy, którzy
do dziś kontynuują tradycje dawnych mistrzów.
Wiele osiągnięć indywidualnych w okresie 50-lecia istnienia
sekcji bokserskiej notowali, oprócz
seniorów także juniorzy i kadeci.
Zdobywając do tej pory aż 46 medali mistrzostw Polski, Pucharu
Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. – W roku 2002 byliśmy
najlepszym klubem młodzieżowym w Śląskim Związku Bokserskim – mówi z dumą Jerzy Jarocki,
trener Górnika i wychowawca wielu mistrzów wywodzących się z sosnowieckiego klubu.
Aktualnie w sekcji trenuje
około 30 dziewcząt i chłopców
w kategorii kadet-junior. – Chłop-

cy zdobywają medale od lat,
a od niedawna krążki dla Górnika
zdobywają także dziewczęta, którę mają już na koncie 9 medali
Mistrzostw Polski, w tym cztery
srebrne i pięć brązowych – wylicza trener Jarocki.
Klub z Sosnowca może się także poszczycić faktem, że przez
dziewięć lat był organizatorem
Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego Juniorów o Puchar Henryka Średnickiego, 7-krotnego mistrza Polski, w tym razem jako zawodnika sosnowieckiego teamu,
2-krotnego mistrza Europy i jedynego w historii mistrza polskiego
boksu mistrza świata z Belgradu
z roku 1978. Gwiazdy sosnowieckiego boksu nie mogło oczywiście
zabraknąć podczas obchodów 50lecia sekcji bokserskiej sosnowieckiego klubu.
Tekst i foto:
KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Największe sukcesy
Zespół seniorów największy
sukces odnotował
zdobywając trzecie miejsce
i brązowy medal
w rozgrywkach ligowych
w sezonie 1988/1989.
Indywidualnie bokserzy
„Górnika” wywalczyli 16
medali seniorskich
Mistrzostw Polski. Złote
medale wywalczyli: Henryk
Średnicki w 1982 roku,
Wiesław Dyła w 1984 roku
oraz Andrzej Puk w 1990
roku.
Do indywidualnych osiągnięć
seniorów należy także
zaliczyć 28 tytułów mistrza
Śląska, czternaście
pierwszych miejsc i 7 drugich
w międzynarodowych
turniejach bokserskich
„Czarne Diamenty”.

Na Ludowym prace idą
pełną parą. Do 24 listopada
wszystko ma być już
zapięte na ostatni guzik.

AKS Niwka świętował jubileusz 90 – lecia

Jak jeden dzień!
byłych obiektach Amatorskiego Klubu Sportowego, obecnie zarządzanych przez miasto,
świętowano jubileusz tego niezwykle zasłużonego dla polskiego sportu klubu.
Do Sosnowca zjechali wszyscy ci, którzy tworzyli historię klubu oraz ludzie, dla których los AKS nigdy nie był
obojętny. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta.
Obchody jubileuszu 90–lecia AKS Niwka rozpoczęły
się od rozegrania meczu pomiędzy AKS Niwka, a Zagłębiem Sosnowiec. Seniorów obu drużyn wzmocnili oldboje. Górą byli pierwszoligowcy, którzy pewnie pokonali jubilata 4:1.

Na

Na dobre i złe
Po meczu, w hali MOSiR-u, odbyła się uroczysta akademia. Rozpoczął ją prezes AKS Niwka, Janusz Zajączkowski, który przypomniał historię klubu całej dzielnicy Południe? Niwki, Modrzejowa, Jęzora i Boru. – Ten klub dla ludzi z południa Sosnowca zawsze był bardzo ważny. Nie tylko
wtedy, gdy nie brakowało nam niczego, gdy piłkarze grali
w drugiej lidze, a klub posiadał wiele sekcji. Także wtedy
gdy czasy były gorsze ludzie z tej dzielnicy nigdy się od klubu nie odwrócili. I za to serdecznie wszystkim dziękuję. Serdeczne podziękowania składam także wszystkim tym, którzy
tworzyli historię tego miejsca. Bez was nie byłoby tego ju-

szych trenerów wyjdą talenty, o których będzie głośno nie
tylko w naszym mieście – dodaje z nadzieją prezes AKS.
Na zakończenie obchodów pokaz swoich umiejętności
zaprezentowali obecni kick-bokserzy sosnowieckiego klubu, trenowani przez Roberta Chwałka.
Tekst i foto:

podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu – firmą Zielona Architektura. Prace nie
mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni, co oznacza, że 24
listopada mecz z Wisłą Kraków może się już odbyć
na naszym stadionie.
– Jeśli chodzi o oświetlenie, to tutaj wszystko jest już
dograne. Maszty stoją, czekamy tylko na próbę oświetlenia. Zobaczymy jak będzie
przebiegać instalacja murawy.
Mamy zapewnienie, że nie
powinno być żadnych komplikacji, ale musimy dmuchać
na zimne. Tyle już przeżyliśmy, że lepiej być przygotowanym na wszystko. Jesteśmy
jednak dobrej myśli i liczę, że
nic już nie stanie na przeszkodzie, aby 24 listopada rozegrać w Sosnowcu mecz ligowy – mówi Leszek Baczyń ski, prezes „Zagłębia”.
Tekst i foto:

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

bileuszu. Podziękowania składam także władzom miasta,
które wspierały nas w trudnych chwilach. Czasy są ciężkie,
ale myślę, że się nie poddamy i niebawem w tej samej hali
będziemy świętować 100–lecie Niwki – mówił wzruszony
prezes klubu.
Jubilat otrzymał puchary i medale od Śląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Podokręgu Sosnowiec, władz
miasta i klubu „Zagłębie” Sosnowiec.

Ukochana piłka
Okolicznościowe wyróżnienia otrzymali byli sportowcy,
działacze, trenerzy i wszyscy Ci, bez których nie byłoby jubileuszu. Wśród wyróżnionych znaleźli się m. in. byli piłkarze: Zbigniew Mikołajów, Wojciech Tyc i Jerzy Miedziński. To właśnie piłkarze dostarczali kibicom klubu największych emocji. W latach 1971-1976 oraz w sezonie
1984/1985 Niwka występowała na zapleczu ekstraklasy.
W klubie działały też sekcje: siatkówki (II liga), kolarstwa,
piłki ręcznej, ping-ponga, hokeja, oraz kick-boxingu, z której wywodzi się sześciokrotny mistrz świata, Cezary Podraza. Obecnie ta ostatnia sekcja jest wizytówką klubu, znaną
w całym kraju. – Dziś mamy piłkarzy w klasie okręgowej
i grupy młodzieżowe, no i oczywiście kick-bokserów.
Do klubu wciąż garnie się młodzież z Niwki i okolic, to cieszy nas najbardziej. Mam nadzieję, że jeszcze spod ręki na-

Andrzej Adamczyk, wiceprezes sosnowieckiego
podokręgu wręcza Januszowi Zajączkowskiemu,
prezesowi AKS Niwka okolicznościową paterę.
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HOROSKOP
BARAN (21.03. – 19.04.) – Weź się w garść. Mądry człowiek
nie opłakuje przegranej, lecz szuka jak wyleczyć odniesione rany. A to była tylko potyczka. Niestety przyjdzie Ci zmierzyć się
z kolejnymi problemami. Koniecznie utrzymaj dobre relacje
z rodziną. Jej wsparcie okaże się niezbędne.
BYK (20.04. – 20.05.) – Przed Tobą walka z przeziębieniem
i anginą. Dlatego powinieneś zadbać o własną odporność. Będziesz jednak miał wsparcie i opiekę najbliższych. W połowie
miesiąca dobre wiadomości. Wcześniejsza pracowitość i upór
opłaciły się i będą teraz przynosić efekty.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Nie poddawaj się rozpaczy. Życie nie jest ani lepsze, ani gorsze od Twoich marzeń, jest tylko
zupełnie inne. Spotkanie, na które wybierasz się, nie zmieni
wiele w Twoim nastawieniu, ale przynajmniej poprawi Ci humor. Poznasz kilka ciekawych osób.
RAK (22.06. – 22.07.) – Zabrakło Ci pomysłu na poprawienie
swojej sytuacji. Nie chowaj głowy w piasek. Rozmowy to trochę
za mało. Przejdź do czynów. Jeżeli jesteś w stabilnym związku,
to zadbaj o zdrowie. Chłodne, jesienne dni nie sprzyjają dłuższym przechadzkom. Grożą katarem.
LEW (23.07. – 22.08.) – Twoja dobra passa utrzyma się prawie
przez cały miesiąc. Możesz spokojnie zaryzykować realizację
jakiegoś szalonego pomysłu. Kibicować w tym będzie Ci spora
grupa przyjaciół. Rodzinie może się to nie spodobać, ale z tym
także sobie poradzisz. Głowa do góry.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Tym razem już nie unikniesz konfrontacji. Nie pomoże Ci nawet chowanie się za gromadzone
od pewnego czasu „pilne” zajęcia domowe i wyszukiwanie
drobnych dolegliwości. Zdobądź się na odwagę i zawalcz
z przeciwnościami losu. Możesz liczyć na pomoc bliskiej osoby.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Jesteś już blisko celu, więc nie bój
się postawić następnych kroków. Twoje marzenia są w Twoim
zasięgu. Nie przyjmuj żadnych upominków, gdyż nie będą one
bezinteresowne. W najbliższych dniach możesz spodziewać
się zaskakującej propozycji.
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Niepotrzebnie rozpamiętujesz
każde słowo i każdy gest. Tracisz tylko spokój. Lepiej popatrz
w przyszłość. Wciąż masz kapitał i wystarczająco dużo siły, by
nic nie stracić ze swojej pozycji. Rozpamiętywanie drobiazgów
nie prowadzi do niczego dobrego.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) – Pod koniec miesiąca czekają
Cię dość zaskakujące zmiany. I nieprzyjemna sytuacja wśród
znajomych. Jeżeli się pospieszysz, to jest jeszcze szansa
na poprawę stosunków między Wami. Nadszedł okres grypowy, więc pora wyjąć z szafy cieplejsze ubrania.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.) – Rodzina ma już serdecznie dosyć Twoich zmiennych nastrojów. Przemyśl swoje postępowanie i zapanuj nad emocjami. Tylko w ten sposób możesz
uratować już i tak napiętą sytuację. Nie zapomnij o szczepieniu
przeciw grypie. Zaoszczędzisz na receptach.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Żeby się nie pogubić, przemyśl
ostatnie dni i reakcje wszystkich zainteresowanych. Po prostu
kochaj z umiarem. Przedmiot Twojego zainteresowania powinien jeszcze poczekać, gdyż w pierwszej kolejności potrzebować Cię będzie rodzina.
RYBY (21.02. – 20.03.) – Nałóż sobie więcej dyscypliny. Lepiej być o trzy godziny za wcześnie niż o pięć minut za późno.
Będziesz zaskoczony ryzykownym pomysłem swojego znajomego, ale propozycja spodoba Ci się. Jego zapałem zarazisz
nawet innych. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać. (VENA)

KONKURS ŚWIATA KSIĄŻKI
Pytanie: Proszę wymienić trzech satyryków,
którzy występują obok prowadzących w „Szkle
kontaktowym”.
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 10
i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę
książkową.

Kurier Miejski
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itery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać wraz z wyciętym
numerem
krzyżówki,
pod adresem redakcji do 17 grudnia. Wśród autorów poprawnych
rozwiązań rozlosowane zostaną
nagrody, które prosimy odbierać
osobiście w Redakcji.

– krzew owocowy, 32 – oścista
ryba, 34 – potrzebne podejrzanemu, 35 – opiekacz, 36 – walc lub
tango, 37 – uczta pierwotnych
chrześcijan, 38 – jeszcze nie
ksiądz, 39 – dzieło np. Dunikowskiego.
Pionowo: 1 – zakładane aresztowanemu, 2 – rabat, 3 – może być zielona, czarna, czerwona, 4 – od poniedziałku do niedzieli, 5 – smaczna ryba morska, 6 – do smarowania
pieczywa, 7 – pigułka, 13 – odmiana gipsu wykorzystywana przez
rzeźbiarzy, 15 – … brzmi w trzcinie, 18 – przełożony gminy żydowskiej, 20 – prestidigitator, 23 – jeden z oceanów, 24 – dach ze słomy,
26 – rośnie na brzegu jeziora, 27
– jednostka ciśnienia, 28 – tasiemiec, 31 – największy klawisz
na klawiaturze komputera, 33 – zimowy pojazd.

Poziomo: 1 – robi się na ciepłym
mleku gdy stygnie, 5 – chwila, 8
– przedmiot zamiast religii, 9
– z rodziny kotów, 10 – mieszka
na Kaszubach, 11 – targowisko,
12 – zobojętnienie, 14 – uczucia,
16 – kolor w kartach, 17 – faza księżyca, 19 – promieniotwórczy pierwiastek, 21 – ma go
wielbłąd, 22 – stwardniały środek kapusty, 25 – odgłos końskich kopyt, 28 – krasnal, 29
– zawiadomienie o przesyłce, 30

Nagrody ufundowała księgarnia „Świat Książki”, mieszcząca się w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza Czytelników od poniedziałku
do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty od 10 do 14.

Rozwiązanie z krzyżówki numer 9: Khady „Okaleczona”
Nagrody otrzymują: Bożena Młynarska, Jan Kurek, Zofia Ciura

Manuela Gretkowska

Grzegorz Miecugow, Tomasz Sianecki

Na dnie nieba

Kontaktowi, czyli szklarze bez kitu

Świat Książki, 2007
W księgarniach od 4 października
Cena: 24,90 zł

Świat Książki, 2007
Cena: 29,90 zł
W księgarniach od 18 października

J

F

eżeli „skandalem” jest mówienie prawdy, prześmiewanie kołtuństwa, fałszywej moralności, głupoty
i nietolerancji oraz nazywanie rzeczy po imieniu, to
Manuela Gretkowska słusznie uchodzi za „znaną
skandalistkę”, co zresztą sama cytuje. Lektura tych
tekstów nie pozostawia jednak wątpliwości, że błyskotliwa inteligencja, szerokie spojrzenie na świat, wiedza i literacki talent autorki idą w parze ze szczerą troską o nas samych i rzeczywistość, w jakiej przyszło
nam żyć.
Bronią Gretkowskiej są słowa: cierpkie, ironiczne, gdy
trzeba dosadne i zawsze układające się w wyraziste
puenty. Biorąc pod lupę mody i zjawiska, mentalność
i zachowania, autorka „Polki” nie oszczędza nikogo,
kto zasklepia się w stereotypach i pewności siebie, niepozwalającej wyjrzeć poza czubek własnego nosa.
„W czasach konkurencji i specjalizacji, definicję człowieka myślącego powinno się uszczegółowiać, dodając: myślący o czym? i jak? W przeciwnym razie
do gatunku załapie się każdy dostojnik Kościoła, polityk czy perwers” – pisze.
Manuela Gretkowska
Pisarka, ur. 1964 r. w Łodzi. Ukończyła filozofię
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1988 wyjechała
z Polski i studiowała antropologię średniowiecza
w École de Hautes Études Sociales w Paryżu. Zadebiutowała w roku 1990 prozą „My zdies emigranty”.
Ta i trzy następne książki Gretkowskiej opowiadają
o Paryżu, miłości i bohaterce bardzo przypominającej
autorkę; ich ledwo zarysowana fabuła przeplata się
z esejem (historycznoliterackim, a niekiedy popularnonaukowym), reportażem, ironicznym komentarzem,
groteską, heretyckim traktatem religijnym.
W jej pierwszej książce pobrzmiewają tony politycznej kontestacji, być może dlatego, że była jednym
z ostatnich emigrantów politycznych. Jest obywatelką
świata, która może żyć oraz tworzyć wszędzie. Na początku lat 90. powróciła do Polski i pracowała w polskiej redakcji pisma „Elle”, a w roku 1997 wyjechała
do Szwecji, obecnie mieszka w Polsce.

enomen popularności „Szkła kontaktowego”, nadawanego w TVN 24 pięć
razy w tygodniu, nie podlega dyskusji.
Na temat programu powstało już kilka
prac magisterskich, pękają w szwach internetowe fora sympatyków, fani urządzają zloty...
Nic więc dziwnego, że przyszła pora, „by
przed państwem odsłonić nasze, tak skrywane do tej pory, prawdziwe oblicza.
Ktoś, kto nas zna tylko z anteny, może nas
przecież postrzegać jako facetów nieskomplikowanych, o przyziemnych zainteresowaniach i skłonnościach do żartów
i takiej ogólnej wesołkowatości. By nie
powiedzieć głupkowatości. Tymczasem
prawda jest zupełnie inna...” Grzegorz
Miecugow i Tomasz Sianecki znają się
od dwudziestu lat, a spotkali w radiowej
Trójce. I „zbyt wiele ich łączyło”. Czyli:
„radio, harcerska przeszłość, piłkarska teraźniejszość i zamiłowanie do wieczornych rozmów Polaków (co się jednak nijak ma do harcerstwa)”. Ale jeszcze ciekawsze niż dzieje przyjaźni i życiorysy
obu panów – zredagowane z taką swadą,
że za CV do poszukiwania pracy służyć
by nie mogły – są kulisy powstania i trwania ich przebojowego programu. „Szkło”
pojawiło się na antenie 25 stycznia 2005.

Grzegorz Miecugow
Dziennikarz Programu III Polskiego Radia, wydawca i prezenter Wiadomości
w TVP1, wcześniej pracował w Programie III Polskiego Radia, potem twórca
i prezenter TVN Faktów w stacji TVN.
Prowadził pierwszą polską edycję reality
show Big Brother. Obecnie szef zespołu
wydawców w TVN24. W stacji prowadzi

m. in. Gościa
Porannego oraz
Inny punkt widzenia. W TVN
Turbo Miecugow prowadził magazyn Testosteron. W 2005 roku na antenie TVN24
poinformował o śmierci Jana Pawła II.
W tym samym roku podczas wyborów,
w stacjach TVN i TVN24, prowadził także program Wybory 2005. W TVN24 jest
gospodarzem programu Cały ten świat
oraz współgospodarzem Szkła kontaktowego. Rzem z Tomaszem Sianeckim, laureat Wiktora 2006. Jest wykładowcą
na wielu uczelniach, na stałe związany
z Collegium Civitas.
Tomasz Sianecki
Dziennikarz „Faktów”. W TVN24 prowadzi „Szkło kontaktowe”. Ukończył Liceum Reytana w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Skończył podyplomowe
studia dziennikarskie. Przed pracą w telewizji prowadził wywiady w Programie
III Polskiego Radia. Debiutował w TVN
w 1997 jako prowadzący program Automaniak wraz z Martyną Wojciechowską.
Od 1998 roku przygotowuje materiały
o tematyce społeczno-kulturalnej, najczęściej z odrobiną humoru dla głównych
wydań Faktów TVN. Od 2005 roku jest
współprowadzącym Szkła kontaktowego
w TVN24. Autor serialu dokumentalnego
Wielkie ucieczki, emitowanego dawniej
w TVN, a obecnie kontynuowanego
w TVN Discovery Historia. W 2006 roku
był nominowany do nagrody Dziennikarza Roku Grand Press. Rzem z Grzegorzem Miecugowem laureat Wiktora 2006.

Kurier Miejski

S P O R T

listopad 2007 nr 10

15

Sosnowiec szczęśliwy dla włoskich szablistów

Po

raz kolejny
w Sosnowcu odbyły
się zawody
Młodzieżowego Pucharu Świata w szabli kobiet i mężczyzn. Do hali przy Żeromskiego zjechała cała światowa
czołówka zawodników w tej kategorii wiekowej. Tym razem stolica
Zagłębia okazała się szczęśliwa
dla włoskich zawodników. Zarówno wśród pań, jak i panów miejsca
na najwyższym podium zajęli szabliści z Italii.
Zawody wygrali Włosi Paola
Guarneri i Massimiliano Murolo.
Nasi zawodnicy tym razem musieli zadowolić się miejscami poza podium. Najlepiej spośród zawodników TMS Sosnowiec spisał się Maciej Regulewski, który
ukończył zawody na siódmym
miejscu. To najlepszy wynik spośród wszystkich Polaków startujących w turnieju. W rywalizacji
kobiet najlepiej z grona sosnowieckich szablistek spisała się
Katarzyna Rak , która była 16.
Ponadto w rywalizacji dziewcząt
40 była Marta Puda , 52 Małgo -

Amerykanin
w Sosnowcu

Maciej Regulewski zaprezentował się najlepiej z grona sosnowieckich szablistów. Zawody ukończył
na siódmym miejscu.

rzata Groniecka, 62 Lidia Sołtys,
64 Katarzyna Szczypińska , 74
Paulina Toniarz, 93 Jagna Wój cik.
Natomiast wśród chłopców 57
miejsce zajął Karol Trzebiński, 66
był Bartosz Mazur, 75 Marceli
Majcherczyk.

– Mogliśmy podczas tych dwudniowych zmagań oglądać najlepszych zawodników w tej kategorii
wiekowej na świecie. Poziom turnieju był bardzo wysoki. Podium
tym razem było poza naszym zasięgiem, ale możemy być bardzo
zadowoleni z występu Bartka Re-

gulewskiego. Siódme miejsce było
najlepszym wynikiem osiągniętym przez wszystkich polskich zawodników startujących w turnieju.
Przy odrobinie szczęścia Bartek
mógł nawet awansować do czołowej czwórki. Trochę słabiej spisały się nasze panie, ale w tym wie-

ku często zdarzają się wahania formy i po dobrych startach przychodzą gorsze – podsumował start sosnowieckich szablistów trener
TMS, Krzysztof Wątor.
Podczas zawodów byliśmy także świadkami niezwykłej uroczystości. Oficjalne zakończenie kariery ogłosił Rafał Sznajder, legenda sosnowieckiej szermierki, jeden
z najlepszych zawodników w historii polskiej szabli.
Występował na planszach całego świata przez wiele lat. Jego
pierwszym, znaczącym osiągnięciem w karierze był brązowy medal MŚ w Kapsztadzie w 1997 roku. W 1998 wraz z zespołem zdobył mistrzostwo Europy oraz
brązowy medal MŚ. Rok później
w Seulu wywalczył z drużyną
srebrny medal MŚ, w 2001 r. ponownie został trzecim szablistą
świata, natomiast w 2004 – drużynowym wicemistrzem Starego
Kontynentu. Uczestniczył w trzech
turniejach olimpijskich: w Atlancie
(1996), Sydney (2000) oraz Atenach (2004).
W świetle reflektorów publiczność zgromadzona w hali przy Że-

Doceniona młodzież
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października w sosnowieckim
ratuszu gościli młodzi sportowcy. Z rąk Zbigniewa Jaskierni
– zastępcy prezydenta miasta i Danie la Miklasińskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali okolicz-

nościowe statuetki i listy gratulacyjne. Wśród nagrodzonych znaleźli się:
tenisiści stołowi reprezentujący Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, piłkarze
nożni z „Zagłębia” Sosnowiec, koszykarki z JAS-FBG Sosnowiec oraz

Agnieszka Bronisz – lekkoatletka
z MKS-MOS Płomień Sosnowiec,
zdobywczyni
złotego
medalu
w pchnięciu kulą podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w lekkiej
atletyce. (U)

sandra Tarnas, Julia Dadzibug oraz Karo lina Jama broniąca srebrnego medalu
sprzed roku.
Karatecy rywalizowali w kata, kumite
lekki kontakt i kumite. Na tle rywali sosnowiczanin wypadli bardzo dobrze. Zawodnicy SKK wywalczyli w Sieradzu aż 9 medali: 3 złote, 2 srebrne i 4 brązowe.
Złoto w kata dziewcząt w kat. 8-9 lat
zdobyła Aleksandra Tarnas. Jej starszy kolega, Adam Gajewski wywalczył złoty krążek
w kata chłopców 14-15 lat. Złoto przypadło

również w udziale Mikołajowi Przeradzie,
który zaprezentował swoje umiejętności
w kat. kumite młodzików w wadze +65 kg.
Ten sam zawodnik sięgnął po brąz w kata
chłopców 14-15 lat. Srebrne krążki przywieźli: Marcin Błaszczyk oraz Patryk Rejdych. Karolina Jama uplasowała się na trzeciej pozycji. Brązowe medale zdobyli również: Juulia Dadzibug i Sebastian Rus.
Wyniki indywidualne zawodników SKK
złożyły się na sukces drużynowy. Sosnowiec zajął dobre trzecie miejsce. (U)

Wracają z brązem

Z

awodnicy Sosnowieckiego Klubu Karate z powodzeniem wystartowali
w XI Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza. Do rywalizacji stanęło ponad stu zawodników i zawodniczek
z całego kraju.
Wśród nich 15 sosnowiczan: Marcin
Błaszczyk, Igor Tomecki, Karol Błach,
Bartek Pawlak, Bartek Jama, Dariusz Su chy, Krzysztof Skolimowski, Sebastian
Francuz, Adam Gajewski, Mikołaj Przerada, Patryk Rejdych, Sebastian Rus, Alek -

KRZYSZTOF POLACZKIEWICZ

Czekają
na sponsora

K

olejna zmiana trenera
w Sosnowcu. Nowym
szkoleniowcem ostatniego
w tabeli ekstraklasy Zagłębia został Romuald Szu kiełowicz (59 l.). To już
trzecia roszada trenerska
w ekipie beniaminka
pierwszej ligi. Po przegranym meczu z Koroną Kielce Jerzego Kowalika (46
l.) zastąpił Andrzej Orze szek (40 l.). Zdążył kierować zespołem tylko w jednym meczu.
Wszystko przez licencję, a w zasadzie jej brak.
PZPN wyraził warunkową
zgodę na prowadzenie zespołu w jednym meczu ligowym. Po tym gdy jej nie
przedłużył klub musiał znaleźć mu zastępcę. Trafiło
na Szukiełowicza, który
przed laty pracował między
innymi w: Pogoni Szczecin, Zawiszy Bydgoszcz,
Lechu Poznań, Odrze Opole, Śląsku Wrocław. Ostatnio prowadził Polonię Nowy Jork. – Od razu informuje, że nie przybyłem
tutaj aby być figurantem.
Biorę pełną odpowiedzialność za swoją pracę – powiedział po przybyciu
do Sosnowca Szukiełowicz.
Jego asystentem będzie
Orzeszek. KP

romskiego nagrodziła jubilata burzą braw. Potem Sznajder przyjmował życzenia i prezenty od kolegów, trenerów, działaczy i władz
miasta. Dostał m.in. pamiątkową
szablę i puchar w kształcie klingi
zawiązanej na węzeł. Na koniec
uroczystości został obsypany złotym confetti.
– Decyzję by zostać szermierzem podjąłem w wieku 13-14 lat,
kiedy zacząłem przychodzić regularnie na treningi. Próbowałem też
hokeja i piłki nożnej. Nawet przez
jakiś czas byłem związany z piłkarską Sarmacją Będzin. Ostatecznie wybór padł na szablę. I nie był
to wybór zły. Jestem zadowolony,
trochę medali udało mi się zdobyć.
Zabrakło olimpijskiego, mimo
trzech prób. Trudno, taki jest sport
i życie. Nie ma co do tego wracać.
Nie rozstaję się z szermierką. Zamierzam zdać wszystkie wymagane egzaminy na sędziego międzynarodowego i... pojechać w nowej
roli na igrzyska w Londynie
za pięć lat – powiedział znakomity szablista.
Tekst i foto:

szystko wskazuje na to, że nadchodzą lepsze czasy dla siatkarzy Płomienia Sosnowiec. Drużyna Mirosława
Zawieracza zaczęła zdobywać punkty, lada dzień ma zostać podpisana umowa
sponsorska, a w klubie wyczekują nowych zawodników, którzy do stolicy Zagłębia przylecą ze Stanów Zjednoczonych.
Po kontuzjach Jakuba Łomacza oraz
Bułgara Aleksandra Krainova wydawało
się, że czarne chmury, które zebrały się
nad sosnowiecką siatkówką nieprędko
znikną. Na szczęście stało się inaczej.
Do drużyny udało się dokooptować kolejnego gracza, Pawła Pietkiewicza, grającego ostatnio w AZS Warszawa, a niebawem
do Sosnowca trafią kolejni. Tym razem
mają to być dwaj przyjmujący zza Oceanu: Nils Nielsen i Gray Garrett. – Zobaczymy w jakiej są formie. Nigdy nie grali
w Europie, ale Nielsen ma za sobą występy w kadrze USA. Grać na pewno potrafią, ale najpierw musimy zobaczyć w jakiej formie są obecnie. Muszą być odpowiednio przygotowani – mówi Mirosław
Zawieracz, szkoleniowiec Płomienia.
W klubie wyczekują na zawodników,
ale także na upragnionego sponsora.
– Wszystko idzie w dobrą stronę. Te negocjacje bardzo się przeciągają, ale ich finał jest już naprawdę blisko. Zaczęliśmy
wygrywać, jeszcze tylko sponsor i powinniśmy wyjść na prostą – dodaje Paweł
Kaczmarczyk, prezes klubu.
Tak jak wcześniej informowaliśmy,
sponsorem klubu ma zostać firma energetyczna z Francji. (KP)
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KONKURS
Mamy do zaproponowania
naszym Czytelnikom
konkurs. Wystarczy przyjść
do siedziby naszej redakcji:
Sosnowiec, ul. 3 Maja 22,
pokój nr 9
Czekamy na pierwszych 15
osób.
Nagrody w postaci biletów
na: aqua aerobic i zajęcia
ruchowe ufundowało:
Studio Fitness,
Sosnowiec,
ul. Ciasna 10
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Kurier Miejski

