
I
dą święta, a wraz z nimi

czas prezentów oraz zaku-

pów na wigilijny stół. Pro-

blem w tym, że w tym ro-

ku będzie on z pewnością

uboższy niż przed rokiem. Więk-

szości z nas zadrży ręka przy kolej-

nym artykule wkładanym do świą-

tecznego kosza. Powód? Szybko

rosnąca inflacja i dość energiczny

wzrost cen podstawowych artyku-

łów spożywczych oraz wynagro-

dzenia, które często nie drgnęły

od kilkunastu miesięcy. 

Dane płynące z Głównego

Urzędu Statystycznego pokazują,

że przed świętami czeka nas nie

lada wyzwanie – co kupić, by nasz

budżet zbyt mocno nie ucierpiał?

Możliwości rozwiązania tego pro-

blemu jest wiele – ograniczyć za-

kupy, dokładnie przyglądać się ce-

nom lub zapełnić wigilijny stół

płacąc za wszystko bonami otrzy-

manymi w firmie, w której na co

dzień pracujemy. Lecz tu – według

TTaaddeeuusszzaa MMiizzeerrsskkiieeggoo, prezesa

Stowarzyszenia Kupców Polskich

w Sosnowcu – czeka nas niemiła

niespodzianka. 

– Wiele sklepów, w których

bony należy realizować, podnosi

ceny na okres świąt. Ich właścicie-

le dokładnie wiedzą, że te pienią-

dze i tak do nich trafią, a podno-

sząc ceny zarabiają podwójnie,

podczas gdy klient stoi pod ścianą

– wyjaśnia prezes SKP. 

Na ceny jakich produktów trze-

ba zwracać największą uwagę?

Oczywiście tych, które przez

ostatni rok podrożały najbardziej

– pieczywo i wszystkie produkty

zbożowe. Choć wydaje się to nie-

wiarygodne w ciągu 12 ostatnich

miesięcy mąka podrożała aż o 25

proc. – to prawdziwy rekord. Nie-

wiele ustępują jej kasza i pieczy-

wo, które w ciągu roku podrożały

o kilkanaście procent. 

Są i dobre wiadomości. Szcze-

gólnie dla tych, którzy ponad mię-

so drobiowe (wzrost cen o 17

proc.), czy artykuły mleczarskie

(ok. 10 proc. w górę) cenią sobie

produkty wytwarzane z mięsa wie-

przowego. Tutaj ceny zatrzymały

się na poziomie sprzed roku. Ceny

mięsa nie zmieniły się w ogóle,

natomiast kiełbasy i wędliny wy-

soko gatunkowe kosztują tylko

o około 1 proc. więcej. 

Oznacza to nie mniej nie wię-

cej jak to, że stół w Boże Narodze-

nie nie powinien wyglądać gorzej

niż przed rokiem.

Według różnych szacunków

ruch w sklepach przed świętami

wzmaga się od kilkudziesięciu

do nawet kilkuset procent. 

– Dlatego niektórzy handlow-

cy starają się zarobić na zwiększo-

nym popycie i podnoszą ceny. To

– na szczęście – coraz rzadsza

praktyka – dodaje prezes SKP.

Po świętach rozpocznie się

czas zakupów sylwestrowych. I tu

zła wiadomość dla amatorów no-

worocznych zabaw suto zakrapia-

nych różnego rodzaju alkoholami. 

– Jeszcze w grudniu spodzie-

wamy się sporego wzrostu cen

produktów piwnych – ostrzega

Mizerski. – Podwyżki spowodo-

wane są rosnącymi cenami słodu

i chmielu oraz... aluminium, z któ-

rego produkowane są puszki. 

MMAACCIIEEJJ  WWĄĄSSOOWWIICCZZ
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Święta z kalkulatorem

reklama

reklama

reklama

Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia

oraz

nadchodzącego 2008 Roku

pragniemy złożyć

Wszystkim Mieszkańcom

Sosnowca najlepsze życzenia

zdrowia i wszelkiej

pomyślności.

Niech te świąteczne dni, tak

głęboko tkwiące w naszych

polskich tradycjach, będą

okazją do pełnych radości

spotkań, niech przyniosą zgodę

i wzajemne zrozumienie oraz

niech napełnią optymizmem i

nadzieją na lepszą przyszłość.

Oby Nowy Rok okazał się

dobrym i dostatnim czasem dla

naszych rodzin i dla naszego

kraju.

Do Siego Roku

DDaanniieell  MMiikkllaassiińńsskkii                        

Przewodniczący Rady

Miejskiej

KKaazziimmiieerrzz  GGóórrsskkii

Prezydent Sosnowca

Serdeczne życzenia,

wielu radosnych chwil

z okazji

Świąt Bożego Narodzenia,

wszystkiego co najlepsze

w każdym dniu nadchodzącego

Nowego 2008 Roku

życzy

Swoim Czytelnikom

Redakcja „Kuriera Miejskiego”

Osoby posiadające dowód

osobisty wydany przed 1

stycznia 2001 roku mają obowią-

zek wymienić go do 31 grudnia.

Choć czasu pozostało naprawdę

niewiele, nowych dowodów nie

ma jeszcze około 20 tys. miesz-

kańców Sosnowca.

W kolejce czeka zapisanych

jeszcze około 8 tys. sosnowi-

czan.

Informujemy, że w pierwszej

kolejności przyjmowane są oso-

by, które dokonały zapisu w sys-

temie numerkowym, dopiero po-

tem osoby niezapisane. 

Stare dowody (książeczkowe)

będą stanowiły dokument stwier-

dzający tożsamość do dnia 31

marca 2008 roku.

Osoby, które chcą złożyć

wniosek o wydanie nowego do-

wodu powinny zgłosić się do po-

koju nr 104 w budynku UM przy

Al. Zwycięstwa 20. Przypomina-

my, że do wniosku należy dołą-

czyć: dwa zdjęcia, dowód wpła-

ty – 30 zł (opłata w UM, pok.

106), stary dowód osobisty do

wglądu oraz w przypadku zmia-

ny danych - odpowiednie akty

stanu cywilnego. (UU)

To już naprawdę
ostatni dzwonek:
wymień dowód!

CCeennyy  ppnnąą  ssiięę  ww ggóórręę

SSttaattyyssttyykkii  nniiee  kkłłaammiiąą..
WW tteeggoorroocczznnee  śśwwiięęttaa
wwyyddaammyy  wwiięęcceejj  lluubb  ttyyllee
ssaammoo  zzaa mmnniieejjsszząą
lliicczzbbęę  pprroodduukkttóóww..
TTaakkżżee  zzaabbaawwaa
ssyyllwweessttrroowwaa  nniiee  bbęęddzziiee
ttaańńsszzaa..  AAmmaattoorrzzyy
sszzaammppaannaa,,  kkttóórrzzyy
pprrzzeedd rrookkiieemm
nnaa zzaabbaawwęę  
ssyyllwweessttrroowwąą  zzaaooppaattrrzzyyllii
ssiięę  ww cczztteerryy  bbuutteellkkii  
tteeggoo  sszzllaacchheettnneeggoo
ttrruunnkkuu,,  tteerraazz  zzaa ttee
ssaammee  ppiieenniiąąddzzee  kkuuppiiąą
oo jjeeddnnąą  bbuutteellkkęę  mmnniieejj..
SSzzaammppaann  ww cciiąągguu  
rrookkuu  ppooddrroożżaałł  aażż  
oo 2255  pprroocc..
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28listopada gościem księgar-

ni ŚWIAT KSIĄŻKI była

KKiirraa  GGaałłcczzyyńńsskkaa.. Autorka kilku-

nastu książek przyjechała promo-

wać swój najnowszy tytuł „Srebr-

na Natalia”. Książka opisuje życie

jej matki – Natalii Gałczyńskiej,

pięknej, skrytej i utalentowanej ko-

biety, pochodzącej z niezwykłej

rodziny. 

Natalia Gałczyńska była

wnuczką rosyjskiego radcy stanu i

córką korneta Gruzińskiego Pułku

Konnego, księcia Awaliszwili. Po

wielu latach autorka odbyła fascy-

nującą podróż śladami swej egzo-

tycznej rodziny, by dowiedzieć się

o sprawach, o których nie wiedzia-

ła nawet sama bohaterka książki. 

Zasłyszane historie i dokumen-

ty, odnalezione w dalekiej Gruzji,

przemówiły jednak w pełni dopie-

ro wraz z innymi pamiątkami. Pa-

ni Kira umie bowiem czytać ze

wszystkiego: z wyblakłych foto-

grafii, większych i mniejszych za-

pisków, z charakterów pisma, a na-

wet z ozdób na blankietach starych

telegramów, czy reklam, umiesz-

czonych na zdjęciach. Oczywiście

– także z wierszy ojca, pełnych

wątków biograficznych, z opisem

ich ślubu na czele...

Spotkanie autorskie, cieszyło się

sporym zainteresowaniem, przeisto-

czyło się w ciekawą opowieść, a na-

stępnie w dyskusję o życiu Konstan-

tego Ildefonsa Gałczyńskiego. JJaann  

Od24 listopada na scenie

Teatru Zagłębia możemy

oglądać „Kartotekę” Tadeusza Ró-

żewicza.

Dramat opowiada historię

mężczyzny, który po przeżyciu

wojny zatracił wiarę w miłość,

w sens istnienia. Historia bohatera

składa się z luźnych, pozornie nie-

spójnych ze sobą opowieści, które

należy złożyć w logiczną całość

– niczym fiszki w kartotece. 

Główny bohater pokazywany

przez pryzmat różnych etapów

życia – przedstawia różne posta-

cie, każda o innym imieniu. Ten

złożony charakter przedstawił

odtwórca głównej roli – GGrrzzee--

ggoorrzz  KKwwaass. Z wyczuciem pre-

zentując zarówno dramat, jak

i często komizm granej przez

siebie roli.

Akcja „Kartoteki” rozgrywa

się w mieszkaniu głównego boha-

tera. Pomieszczenie jest jednocze-

śnie ulicą, biurem czy kawiarnią.

Surrealistyczną scenografię stwo-

rzyła na deskach sosnowieckiego

teatru EEllżżbbiieettaa  WWeerrnniioo..

W dobrze dobranej obsadzie

pojawiają się inne ważne osoby.

WWoojjcciieecchh LLeeśśnniiaakk zagrał rolę wuj-

ka. Z kolei EEllżżbbiieettaa LLaasskkiieewwiicczz

znakomicie odnalazła się w roli

Grubej Kobiety. Postaci są zabaw-

ne, sprawiają wrażenie własnych

karykatur. 

Godny uwagi jest także chór

starców, parodiujący greckie trage-

die. Członkowie zespołu wyglądają

niczym główni bohaterowie kulto-

wego filmu „The Blues Brothers”

z lat 80. Garnitury z przykrótkimi

spodniami, białe skarpetki, okulary

przeciwsłoneczne, kapelusze to ich

znak rozpoznawczy. W roli muzy-

kalnego trio zobaczymy: AAnnddrrzzeejjaa

ŚŚlleezziiaakkaa,,  PPiioottrraa  ZZaawwaaddzzkkiieeggoo

i ZZyyggmmuunnttaa  BBiieerrnnaattaa..

Efekt pracy reżysera jest intere-

sujący i godny polecenia. Zachęca-

my Czytelników „KM” do obejrze-

nia sztuki Różewicza na sosno-

wieckiej scenie teatralnej. GGKK

Tadeusz Różewicz „Kartoteka”.

Reżyseria: JJuulliiaa  WWeerrnniioo.. Sceno-

grafia: EEllżżbbiieettaa  WWeerrnniioo..

Opracowanie muzyczne: MMaałłggoo--

rrzzaattaa  MMaałłaasszzkkoo..  Obsada: AAggnniieesszz--

kkaa  BBiieeńńkkoowwsskkaa,,  RRyysszzaarrddaa  CCeelliińń--

sskkaa,,  BBeeaattaa  CCiioołłkkoowwsskkaa--MMaarrcczzeeww--

sskkaa,,  KKrryyssttyynnaa GGaawwrroońńsskkaa,,  MMaarrttaa

KKaaddłłuubb,,  EEllżżbbiieettaa  LLaasskkiieewwiicczz,,  ZZyygg--

mmuunntt  BBiieerrnnaatt,,  AAlleekkssaannddeerr  BBlliitteekk,,

AArrttuurr  HHaauukkee,,  ŁŁuukkaasszz  KKoonnooppkkaa,,

KKrrzzyysszzttooff  KKoorrzzeenniioowwsskkii,,  GGrrzzeeggoorrzz

KKwwaass,,  ZZbbiiggnniieeww  LLeerraacczzyykk,,  WWoojj--

cciieecchh  LLeeśśnniiaakk,,  AAnnddrrzzeejj  RRoozzmmuuss,,

AAnnddrrzzeejj  ŚŚlleezziiaakk,,  PPiioottrr  ZZaawwaaddzzkkii..

Kartoteka rozrzucona

41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
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Wspomnienia

Wramach Kampanii „Zrobio-

ne, Docenione, Wiele War-

te...” w Warszawie miała miejsce

miła uroczystość. HHaalliinnaa SSoobbaańńsskkaa

– prezes sosnowieckiego Stowa-

rzyszenia Aktywne Kobiety otrzy-

mała Nagrodę Diamentowej

Szczotki. Celem kampanii było

pokazanie, że praca domowa nie

powinna być traktowana tylko ja-

ko „sfera kobiet”.

Podczas warszawskiej imprezy

wyróżniono osoby, które w szcze-

gólny sposób przyczyniły się

do promowania świadomego po-

dejścia do problematyki nieodpłat-

nej pracy domowej oraz dowarto-

ściowania kobiet pracujących

w domu.

Inicjatorzy kampanii zdecydo-

wali się na przyznanie dwóch rów-

norzędnych nagród. Razem z Hali-

ną Sobańską Nagrodę Diamento-

wej Szczotki odebrał dziennikarz

i satyryk – SSzzyymmoonn MMaajjeewwsskkii.

Liderka kampanii w woje-

wództwie śląskim, Halina Sobań-

ska, nagrodę otrzymała za niezwy-

kłe zaangażowanie w działania

na rzecz wyrównywania pozycji

społecznej kobiet oraz za dowarto-

ściowanie ich pracy domowej

na Śląsku, czyli w regionie, w któ-

rym nadal często pokutuje mit

„matriarchatu domowego”. Nato-

miast Szymona Majewskiego

uznano za promowanie partner-

skiego modelu rodziny, wskazywa-

nie na wagę więzi między rodzica-

mi i dziećmi, potrzebę spędzania

wspólnego czasu oraz „publiczne”

docenianie swojej żony Magdy. (UU)

Szczotki rozdane

Wystawa „Eksperymentuj!”

to ekspozycja objazdowa

przygotowana przez Centrum Na-

uki Kopernik. Składająca się z 25

stanowisk, z których każde pozwa-

la własnoręcznie wykonywać do-

świadczenia z takich dziedzin, jak:

biologia, fizyka, chemia czy mate-

matyka.

W dniach 29.11. – 1.12. wysta-

wa odbyła się w III Liceum Ogól-

nokształcącym im. Bolesława Pru-

sa w Sosnowcu.

– Rok czekaliśmy na pojawie-

nie się wystawy w naszej szkole.

Na szczęście wszystko udało się

zorganizować. To nas szczególnie

cieszy, bo zainteresowanie jest bar-

dzo duże – mówi IIwwoonnaa BBiieelleecckkaa,

nauczycielka fizyki i organizator-

ka imprezy.

Dzięki możliwości wykonania

doświadczeń uczestnicy mogli po-

znać wiele ciekawych zjawisk.

Między innymi efekt Bernoulliego,

polegający na utrzymaniu piłki

na pewnej wysokości za pomocą

strumienia powietrza. Można było

także sprawdzić stan swojej pamię-

ci, zobaczyć jak powstaje film, czy

rozwiązać łamigłówki.

– Największym zainteresowa-

niem cieszyły się eksperymenty

z ciekłym azotem. Wyjątkowo

spektakularne. Dużą ciekawość

wzbudzała też kula plazmowa

i stanowisko z dziedziny biologii,

na którym można było zobaczyć

jak zbudowany jest człowiek

– mówi Iwona Bielecka.

– Organizacja wystawy to świet-

ny pomysł. Nauczyciele nie mają

możliwości przedstawienia uczniom

tego rodzaju doświadczeń w szkole,

a wielka szkoda – mówi AAggnniieesszzkkaa

KKaarraalluukk, nauczycielka ze Szkoły

Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.

Tekst i foto: GGKK

Centrum Nauki w miniaturze

6grudnia 2007 roku w Muzeum w Sosnowcu odbył się

wernisaż wystawy Spotkania Artystyczne – Sosno-

wiec 2007, na której pojawiło się 24 twórców z Sosnow-

ca oraz regionu. Na wystawie można obejrzeć ponad 100

prac malarzy, grafików i fotografików. Artyści nawiązali

chociaż w jednej swojej pracy do Sosnowca, można więc

podziwiać sosnowieckie zabytki, jak również urokliwe

„zakamarki” miasta, których na co dzień nie zauważamy.

Sosnowieckie „Spotkania” mają już długą tradycję,

pierwsze zatytułowane „Impresje” odbyły się w 1997 ro-

ku, następnie zamieniono je na „Plener”, a od kilku lat

funkcjonuje nazwa „Spotkania”. Do tradycji należą wy-

jazdy artystów na kilka dni w malownicze tereny Polski.

W tym roku była to Wysowa, której piękno, obok wido-

ków Sosnowca, można podziwiać na ekspozycji. Wysta-

wa potrwa do13 stycznia 2008 roku. (UU)

Spotkania artystyczne – Sosnowiec 2007

Prezenty dla Domów Dziecka

Wzwiązku z nadchodzącymi

Świętami Bożego Narodze-

nia Demokratyczna Unia Kobiet

rozpoczęła akcję zbierania darów,

głównie w postaci żywności, ale

również zabawek i książek dla dzie-

ci przebywających w Domu Dziec-

ka na terenie Sosnowca. Kosz,

do którego możemy składać daro-

wane przedmioty stać będzie do 20

grudnia w Sosnowcu Klimontowie

przy ulicy Hubala Dobrzańskiego

99 (parter), po tym czasie zostaną

one rozdysponowane według wska-

zań MOPS-u. Więcej informacji

można uzyskać u BBaarrbbaarryy CCiieeśśllaakk

– przewodniczącej DUK, telefon

(32) 263 67 56. (JJaann)
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakkiiee  wwyyddaarrzzeenniiaa

ww  ssffeerrzzee  iinnwweessttyyccyyjjnneejj  ii  kkuullttuurraall--

nneejj  żżyycciiaa  mmiiaassttaa  zzaalliicczzyyłłbbyy  PPaann  ddoo

ttyycchh  nnaajjwwiięękksszzyycchh  ii  nnaajjwwaażżnniieejj--

sszzyycchh  ww  22000077  rrookkuu??

MMaatteeuusszz  RRyykkaałłaa:: Bez wątpienia

realizacja inwestycji Expo Silesia.

Usytuowanie w Sosnowcu obiektu

targowego o takim potencjale

przez następne lata będzie wpły-

wać na rozwój miasta. Nawet po-

mijając działalność stricte targową,

trzeba powiedzieć, że dzięki Expo

Silesii rozwinie się w mieście ho-

telarstwo i gastronomia. Skorzysta

na tym wielu mieszkańców, którzy

znajdą tam zatrudnienie. Poza tym

Expo wpłynie na promocję miasta

w kraju i za granicą. Już we wrze-

śniu 2008 roku odbędzie się świa-

towa wystawa górnicza, potężna

impreza o wielkim prestiżu.

KKMM::  AA  ww  ssffeerrzzee  kkuullttuurraallnneejj??

MMRR:: Dla mnie najważniejszymi

wydarzeniami tego roku były

koncerty Caravan Palace i Erica

Marchand`a podczas Górnoślą-

skiego Festiwalu Muzyki Kame-

ralnej, które odbyły się w Teatrze

Zagłębia i Art. Cafe Muza. Poka-

zaliśmy, że wielkie osobistości

świata kultury mogą z dużym po-

wodzeniem występować właśnie

u nas, w Sosnowcu. Poza tym te-

goroczne Dni Sosnowca - rekor-

dowa frekwencja i wspaniały pro-

gram. Nie zabrakło gwiazd pol-

skiej estrady i najlepszych w

kraju kabareciarzy. Dodam rów-

nież, że zakończenie lata w mie-

ście z udziałem Budki Suflera

było kolejnym sukcesem organi-

zacyjnym sosnowieckiego samo-

rządu. 

KKMM::  AA  ww  ssffeerrzzee  oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj??

WW  mmiięęddzzyycczzaassiiee  nnaassttąąppiiłłoo  ppooddzziiee--

lleenniiee  wwyyddzziiaałłuu  ooddppoowwiiaaddaajjąącceeggoo

zzaa  kkuullttuurręę  ii  ssppoorrtt  ww  mmiieeśścciiee..  ZZ  ppeerr--

ssppeekkttyywwyy  mmyyśśllii  PPaann,,  żżee  bbyyłłoo  ttoo

ppoottrrzzeebbnnee??

MMRR::  Uważam, że było to znako-

mite posunięcie. Widać, że odpo-

wiednie akcenty przesunęły się

teraz w dobrą stronę. Żeby zobra-

zować to co dziś dzieje się w so-

snowieckiej kulturze warto przy-

toczyć liczby. W przyszłorocz-

nym budżecie na tę sferę życia

miasta zostanie przeznaczonych

aż 4 proc. budżetu miasta. Wie-

rzę, a właściwie jestem przekona-

ny, że te pieniądze przełożą się na

wiele fantastycznych imprez.

Obecnie pracujemy nad opraco-

waniem strategii rozwoju kultury

w mieście do 2020 roku. Wydzia-

ły aktywnie współpracują z orga-

nizacjami pozarządowymi, m.in.:

z Fundacją Kultury Zagłębia. Śro-

dowisko kulturalne w Sosnowcu

coraz szybciej się integruje, a to

bardzo cieszy. 

KKMM::  WWiieellee  lluuddzzii  zzaarrzzuuccaałłoo  wwłłaa--

ddzzoomm  SSoossnnoowwccaa  ooppiieesszzaałłoośśćć  ww  rree--

mmoonncciiee  SSttaaddiioonnuu  LLuuddoowweeggoo..

WWrrzzaałłyy  ppoorrttaallee  iinntteerrnneettoowwee,,  kkiibbii--

ccee  pprrootteessttoowwaallii..  DDllaacczzeeggoo  ssaammoo--

rrzząądd  nniiee  zzaaddbbaałł  oo  ttoo,,  żżeebbyy  ssttaaddiioonn

bbyyłł  ggoottoowwyy  nnaa  cczzaass??

MMRR::  Można mówić wiele rzeczy

na ten temat, ale trzeba wiedzieć,

że miasto dołożyło wszelkich sta-

rań, by przygotować stadion do

rozgrywania na nim spotkań na

poziomie Orange Esktraklasy. Od

kiedy obserwuję to od wewnątrz

widzę, że ewentualne opóźnienia

mogły być spowodowane tylko i

wyłącznie ostrożnością i dbało-

ścią o inne, równie ważne, jeśli

nie jeszcze ważniejsze potrzeby.

Remonty Ludowego już pochło-

nęły ponad 8 mln zł. Z taką sumą

musi się liczyć każdy samorząd.

To nie jest kwota, którą można

wydać bez większej refleksji.

Pragnę zapewnić, że poczyniono

wszystko co było tylko możliwe,

by „Zagłębie” mogło rozgrywać

mecze u siebie, i że remonty i

modernizacje nadal będą prowa-

dzone. 

KKMM::  CCzzyyllii  ppoommyyssłł  bbuuddoowwyy  zzuuppeełł--

nniiee  nnoowweeggoo  oobbiieekkttuu  ttrrzzeebbaa  uuzznnaaćć

zzaa  jjuużż  nniieeaakkttuuaallnnyy??

MMRR::  Nowy stadion to dla mnie te-

mat nieaktualny.  Trzeba pójść

ścieżką wyznaczoną przez Wisłę

Kraków. Modernizować stary sta-

dion, budować nowe trybuny, re-

montować i unowocześniać zaple-

cze. To znacznie obniży koszty, a

rezultat może być bardzo podobny.

Zwyczajnie w miejscu starego mo-

że  powstać zupełnie nowy sta-

dion. 

KKMM::  JJaakkiiee  pprriioorryytteettyy  ww  ssffeerrzzee  kkuull--

ttuurryy  ii  iinnwweessttyyccjjii  wwyyzznnaacczzaa  PPaann  ssoo--

bbiiee  ii  mmiiaassttuu  nnaa  pprrzzyysszzłłyy  rrookk??

MMRR:: Przede wszystkim inwesty-

cje w duże obiekty koncertowe.

Budowę brakującej auli przy

Szkole Muzycznej oraz remont

sali byłego kina Muza. W całym

Zagłębiu nie ma miejsc, w któ-

rych możnaby zorganizować pro-

fesjonalne koncerty, a ostatnie la-

ta pokazały, że taka potrzeba ist-

nieje. Jest też inwestycja, może

mało medialna, ale szalenie waż-

na dla miasta – II etap gospodar-

ki wodno-ściekowej. To mozolna

praca „w ziemi”, mało przyjem-

na dla oka, ale jej efekty odczuje

z pewnością bardzo wielu miesz-

kańców. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

7grudnia 2007 r. w Sali Kon-

gresowej Pałacu Kultury i Na-

uki w Warszawie odbyła się wiel-

ka gala Przedsiębiorstwa „Fair

Play”. Z województwa śląskiego

w programie promocji kultury

przedsiębiorczości nagrodzonych

zostało 116 przedsiębiorstw,

w tym 10 firm z Sosnowca: Agen-

cja Rozwoju Lokalnego S. A.,

Energokon Plus Sp. z o.o., H. Ba-

nyś i wspólnicy „AGA” Spółka

Jawna, P. H. U. P. „STANLEY”

Stanisław Zając, Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe „VA-

RIA” Sp. z o. o., REM- EN Sp.

z o. o., Spółdzielnia Niewidomych

„PROMET”, Zakład Inżynierii

„GEOREM” Sp. z o.o., Zakłady

Usługowe „EZT” Sp. z o.o., Za-

kład Remontowo- Usługowy An-

drzej Łukowicz. 

Agencja Rozwoju Lokalne-

go S. A. w Sosnowcu uczestniczy-

ła w programie po raz siódmy i zo-

stała wyróżniona kolejną nagrodą:

„Srebrnym Laurem Przedsiębior-

stwa Fair Play”. Wpisana została

jednocześnie do Złotej Księgi

„Przedsiębiorstw Fair Play 2007”.

Głównym mianownikiem

otrzymania przez firmę tytułu

„Przedsiębiorstwa Fair Play” jest

zasada etyki dotycząca wszyst-

kich aspektów działalności firmy.

Ocenie podlegały również dzia-

łania na rynku lokalnym oraz

unijnym. (UU)

W mieście potrzeba...
... miejsc, w których mogłyby odbywać się wielkie wydarzenia kulturalne. Dla mnie temat budowy nowego stadionu jest mało zasadny.

Trzeba konsekwentnie  modernizować Ludowy, to mniejsze koszty, a efekt może być bardzo zbliżony – zdradza w rozmowie z MMaacciieejjeemm
WWąąssoowwiicczzeemm MMAATTEEUUSSZZ  RRYYKKAAŁŁAA, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą

Polki, mimo iż mają lepsze wy-

kształcenie od mężczyzn dłużej

pozostają bezrobotne. Te dyspropor-

cje widać także wśród osób pracują-

cych. Kierownicze stanowiska są ob-

sadzane głównie przez tę brzydszą

płeć. I między innymi o tym dysku-

towano podczas konferencji dotyczą-

cej sposobów aktywizacji zawodo-

wej kobiet „Praca jest rodzaju żeń-

skiego”.

Spotkanie odbyło się trzeciego

grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miej-

skiego.

PPrraaccaa  ii……  pprraaccaa

Aż sześć milionów kobiet w Pol-

sce nie pracuje zawodowo, zajmując

się wyłącznie domem. Oczywiście

za swoją pracę panie wynagrodzenia

nie otrzymują. Także te kobiety, któ-

re łączą pracę zawodową z pracą

w domu.

Stowarzyszenie Aktywne Kobie-

ty, działające w Sosnowcu od daw-

na dba o równy status kobiet i męż-

czyzn. Także na tle aktywizacji za-

wodowej. Organizacja bierze

aktywny udział w ogólnopolskich

wydarzeniach promujących rozwój

kobiet.

FFeenniikkss

Ostatnie spotkanie zorganizowa-

no w ramach projektu FENIX finan-

sowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego – Inicjatywa Wspólno-

towa EQUAL.

Podczas konferencji omawiano

m.in. sytuację kobiet na śląskim

rynku pracy. Z raportu przygoto-

wanego przez Wojewódzki Urząd

Pracy w Katowicach wynika, że

mimo spadku bezrobocia najwięk-

szą grupę wśród nich wciąż stano-

wią właśnie kobiety.

Spotkanie było także przyczyn-

kiem do przedstawienia kwestii pra-

cy kobiet w domu, czy też aktywiza-

cji zawodowej i gospodarczej miesz-

kanek powiatu zawierciańskiego.

NNiiee  ttyyllkkoo  tteeoorriiaa

O tym, że panie, co wiąże się

z dużym wysiłkiem, potrafią godzić

pracę z obowiązkami domowymi

wiadomo od dawna. O tym, że jed-

nocześnie są w stanie osiągnąć

na polu zawodowym sukces już

nieco mniej wiadomo. Jedną z ta-

kich kobiet jest GGaabbrriieellaa GGiibbaass

z Żywca, laureatka konkursu „Ak-

cja Akacja 2007”. Konkurs ma

na celu wyłonienie kobiet niezwy-

kłych. Pań, które przez swą aktyw-

ność zmieniają otaczający je świat.

Gabriela Gibas jest prezesem Ży-

wieckiej Fundacji Rozwoju, zajmu-

jącej się rozwojem edukacji, ekolo-

gii, przedsiębiorczości i inicjatyw

młodzieżowych. Fundacja wspiera

także organizacje pozarządowe

na terenie żywiecczyzny. I to wła-

śnie spotkanie ze zwyciężczynią

konkursu stanowiło podsumowanie

sosnowieckiej konferencji. GGKK

Aktywne nie tylko w pracy
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Srebrny Laur dla ARL

WPałacu Schoena w Sosnow-

cu odbyło się Bożonaro-

dzeniowe spotkanie przyjaciół mu-

zeum. Gościem specjalnym był

BBoohhuummiill MMaazzaannkkaa, nowy konsul

Republiki Czeskiej w Katowicach.

Mazanka pracę rozpoczął w listo-

padzie. Poprzednio misję dyplo-

matyczną prowadził JJoosseeff BByyrrttuuss,

wieloletni przyjaciel sosnowiec-

kiego Muzeum. 

– Współpraca z Muzeum

w Ołomuńcu w Republice Cze-

skiej będzie kontynuowana. Już

mamy w przygotowaniu dwie wy-

stawy – zapewnia ZZbbiiggnniieeww SSttuu--

ddeenncckkii, dyrektor Muzeum.

Podczas uroczystości Zbi-

gniew Studencki przyznał konsu-

lowi Mazance medal „Przyjaciel

Muzeum w Sosnowcu 2007”.

Wyróżnienia te przyznawane są

dla sponsorów i osobistości pro-

wadzących ścisłą współpracę

z sosnowiecką placówką. 

Uroczystość zakończył koncert

„Hej kolęda, kolęda…” w wykona-

niu Zespołu Pieśni i Tańca „Bobro-

wiczanie” oraz Zespołu Śpiewacze-

go „Wymysłowianki”. Oba zespoły

działają przy Gminnym Ośrodku

Kultury w Bobrownikach. 

Tekst i foto:

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

Nowy konsul Republiki
Czeskiej

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii R O Z M O W A  „ K U R I E R A ”

reklama

KKOONNKKUURRSS
Mamy do zaproponowania naszym Czytelnikom

konkurs. Wystarczy przyjść do siedziby naszej redakcji:
SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa  2222,,  ppookkóójj  nnrr  99

CCzzeekkaammyy  nnaa  ppiieerrwwsszzyycchh  1155  oossóóbb..

Nagrody w postaci biletów na: aqua aerobic
i zajęcia ruchowe ufundowało:

SSttuuddiioo  FFiittnneessss,,  SSoossnnoowwiieecc,,    uull..  CCiiaassnnaa  1100  
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To
już kolejny mie-

siąc, gdy rad-

nym przychodzi

debatować dwu-

krotnie. Obie sesje sosnowieckiej

Rady odbyły się tego samego dnia

– 29 listopada. I obie dostarczyły

gorących dyskusji. 

NNaa rraazziiee  ppllaann

Podczas pierwszej sesji go-

ściem radnych był wicemarszałek

województwa śląskiego – JJaarroo--

ssłłaaww  KKoołłooddzziieejjcczzyykk. Zarówno

radni, jak i prezydent KKaazziimmiieerrzz

GGóórrsskkii dopytywali się wicemar-

szałka o takie kwestie, jak choć-

by Drogowa Trasa Średnicowa

wiodąca przez Zagłębie. Jarosław

Kołodziejczyk najczęściej rozkła-

dał dłonie, bo też trudno wytłu-

maczyć dlaczego Zagłębie ma

czekać, według jego słów 10 lat

na realizację tej inwestycji. Urząd

ustami marszałka obiecał, że

znajdą się pieniądze na opraco-

wanie planów budowy. Tyle, że

powstanie dokumentu ma zająć 3

lata. Kolejne 7 lat ma trwać bu-

dowa drogi, tak ważnej nie tylko

dla mieszkańców Sosnowca, Dą-

browy Górniczej czy Będzina,

ale też dla mieszkańców Śląska

chcących z jednego krańca woje-

wództwa dojechać szybko

na drugi koniec. 

SSttaawwkkii  bbeezz  zzmmiiaann

Podczas sesji radni przyjęli

stawki podatku od psów oraz

stawek podatku od nieruchomo-

ści. 

Od 1 stycznia przyszłego ro-

ku właściciele psów w związku

ze zmianami przepisów będą

uiszczać tzw. opłatę od posiada-

nia psów zamiast dotychczaso-

wego podatku. Opłata w przeci-

wieństwie do podatku ma cha-

rakter fakultatywny i dlatego

niektóre samorządy nie wprowa-

dziły opłaty od posiadania psów.

W Sosnowcu stawki będą wyno-

sić 40 zł za pierwszego psa,

od drugiego 30 zł, a od trzeciego

i następnych po 20 zł. Emeryci

i renciści zapłacą 20 zł od jedne-

go psa. Stawki zatem nie zmieni-

ły się w porównaniu z rokiem

2007. 

Wpłatę za posiadanie psa nale-

ży dokonać do 30 kwietnia w kasie

UM przy Al. Zwycięstwa 20

i przy ul. Małachowskiego 3 lub

na rachunek: Gmina Sosnowiec,

ING Bank Śląski 23 1050 1142

1000 0008 0000 1182.

JJeesstt  ssiięę  cczzyymm  cchhwwaalliićć

MMaatteeuusszz RRyykkaałłaa – pełnomoc-

nik prezydenta miasta ds. rozwoju

i współpracy z zagranicą przedsta-

wił informację na temat współpra-

cy z zagranicą oraz promowania

kultury Sosnowca poza granicami

kraju. 

Sukcesów i osiągnięć sosno-

wiczan i osób związanych z na-

szym miastem jest dużo. Wydział

Kultury i Sztuki UM nie zamierza

jednak na tym poprzestać. Także

poprzez promowanie Sosnowca

oraz imprez, które będą się odby-

wać na terenie naszego miasta.

Jedną z nich będzie przyszłorocz-

ny festiwal szantowy. 

PPrrzzeemmyyssłłaaww WWyyddrraa z klubu

PiS oraz AArrkkaaddiiuusszz CChhęęcciińńsskkii

z PO – to nowi wiceprzewodniczą-

cy Rady Miejskiej. Trzeci z kandy-

datów MMaacciieejj AAddaammiieecc z SdPL nie

uzyskał w drugim głosowaniu wy-

starczającej liczby głosów, by po-

konać któregoś z wyżej wymienio-

nych kontrkandydatów. W pierw-

szym głosowaniu trzej kandydaci

uzyskali identyczną liczbę głosów. 

Przypomnijmy, że wiceprze-

wodniczący zostali powołani

w związku z tym, że dotychczaso-

wi wiceprzewodniczący – GGrrzzee--

ggoorrzz  PPiissaallsskkii – SdPL oraz JJaarroo--

ssłłaaww PPiięęttaa – PO zostali wybrani

na posłów do Sejmu obecnej ka-

dencji. 

JJAARROOSSŁŁAAWW  AADDAAMMSSKKII

5grudnia w 96. rocznicę uro-

dzin WWłłaaddyyssłłaawwaa SSzzppiillmmaannaa

uroczyście odsłonięto tablicę pa-

miątkową poświęconą temu

wybitnemu kompozytorowi i pia-

niście. Tablicę umieszczono na

ścianie frontowej kamienicy przy

ul. Targowej 18, w której w mło-

dości mieszkał artysta.

Fundatorem tablicy jest SSttaannii--

ssłłaaww WWooźźnniiaakk, a odsłonięcia doko-

nali: ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa i WWiill--

hheellmm ZZyycchh – zastępcy prezydenta

miasta. Krótkie wspomnienie o

Władysławie Szpilmanie przedsta-

wił PPaawweełł DDuusszzaa, naczelnik Wy-

działu Kultury i Sztuki UM. 

Na uroczystość licznie przyby-

li sosnowieccy przedstawiciele

świata kultury oraz mieszkańcy

miasta. Na zakończenie spotkania

wszyscy wysłuchali hymnu So-

snowca. 

Tekst i foto: (UU)

4grudnia w Miejskim Domu Kultury

„Kazimierz” odbyła się uroczysta aka-

demia z okazji Dnia Górnika. Popular-

na „Barbórka” to święto, które w Sosnow-

cu obchodzone jest od lat. I zawsze pod-

kreśla ciężką pracę górników. Tych

najbardziej zasłużonych podczas uroczy-

stości odznaczył prezydent Sosnowca KKaa--

zziimmiieerrzz GGóórrsskkii. 

Przed zaproszonymi gośćmi z progra-

mem artystycznym wystąpiły dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 33. (UU)

XX i XXI sesja Rady Miejskiej

DTŚ–ka za 10 lat w Zagłębiu?
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Pamięci Szpilmana

Tootwarty, publiczny i bez-

płatny dostęp do internetu.

Od 3 grudnia trwa w naszym mie-

ście jego testowanie. Na dobre ma

ruszyć przed świętami. Z hotspo-

tem będzie się można połączyć

w Sosnowcu w trzech miejscach:

w budynku Urzędu Miejskiego

przy al. Zwycięstwa, w promieniu

ok. 50 metrów od ratusza oraz

w centrum miasta, przy Placu 100-

lecia.

Zainteresowani bezpłatnym in-

ternetem muszą jednak posiadać

osobisty komputer, w którym za-

instalowane jest odpowiednie

urządzenie do komunikacji bez-

przewodowej. 

Internautom udostępnione zo-

staną np. strony samorządowe,

kulturalne i serwisy różnego ro-

dzaju mediów. 

Na razie na udostępnienie

mieszkańcom Sosnowca darmo-

wego bezprzewodowego interne-

tu samorząd miasta podpisał

umowę na dwa lata, do grudnia

2009 roku.

Na zainstalowanie hotspotu

gmina wyda w sumie 28 tys. zł. Co

miesiąc będzie też płacić stały abo-

nament w wysokości 750 zł. (UU)

Hotspot w Sosnowcu

Zmieniły się zasady dofinanso-

wania dla właścicieli miesz-

kań zmieniających system ogrze-

wania z węglowego na proekolo-

giczny. Przy zakupie urządzenia

grzewczego wykorzystującego

tzw. alternatywne źródła energii

można liczyć na dotację z Gmin-

nego Funduszu Środowiska i Go-

spodarki Wodnej. Chodzi głównie

o ogrzewanie budynków przy po-

mocy urządzeń uzyskujących

energię przy użyciu np. pompy

ciepła, baterii słonecznych, elek-

trowni wodnych lub wiatrowych. 

Dotychczas przy zakupie kotła

olejowego dotacja wynosiła 50

procent ceny kotła, nie więcej jed-

nak niż 1200 złotych. Od począt-

ku przyszłego roku suma ta wzra-

sta do 1500 złotych.

Aby uzyskać dotację należy

spełniać odpowiednie kryteria.

Jednym z niezbędnych warun-

ków jest likwidacja wszelkich

węglowych palenisk znajdują-

cych się w domu. Nowe urzą-

dzenie grzewcze powinno być

na stałe związane z obiektem

budowlanym, w którym zostało

zainstalowane. Pamiętać należy

też o tym, iż zlikwidowanie eko-

logicznego systemu grzewczego

i powrót do ogrzewania węglem

wiąże się ze zwrotem uzyskane-

go dofinansowania. 

Szczegółowych informacji

na ten temat udziela mieszkań-

com Sosnowca Wydział Ochro-

ny Środowiska i Rolnictwa

mieszczący się przy ulicy Mo-

ścickiego 14. GGKK

Można korzystać z dopłat

KKOOMMUUNNIIKKAATT  UURRZZĘĘDDUU  MMIIEEJJSSKKIIEEGGOO

Informujemy, że zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Sosnowca w dniach 24 grudnia
(WIGILIA) i 31 grudnia (SYLWESTER)
wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego
pracują krócej – w godzinach od 7.30
do 15. 30.
W tym roku Wigilia i Sylwester
przypadają w poniedziałek, a więc
w dni, w którym Urząd pracuje
od godz. 7.30 do 15.30. (UU)

KKoommuunniikkaatt  WWyyddzziiaałłuu  KKuullttuurryy  ii SSzzttuukkii

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miej-
skiego w Sosnowcu informuje wszyst-
kie zainteresowane placówki edukacyj-
ne, że wnioski o dofinansowanie pro-
jektów w zakresie kultury na rok 2008
należy składać do końca stycznia
2008 roku.
Wnioski można pobrać na stronie in-
ternetowej Urzędu (www. um. sosno-
wiec. pl) oraz w Wydziale Kultury
i Sztuki przy ul. Małachowskiego 3
(I piętro, pokój 24). (UU)

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiP R O S T O  Z  U R Z Ę D U

Barbórkowe spotkanie
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6grudnia Urząd Miejski tradycyj-

nie zorganizował imprezę miko-

łajkową dla dzieci specjalnej troski

oraz najmłodszych z domów dziec-

ka. Tym razem spotkanie ze Świę-

tym Mikołajem odbyło się w kinie

Helios. Dzieci obejrzały „Film

o pszczołach”, a przy wyjściu każde

z nich otrzymało od Mikołaja świą-

teczną paczkę ze słodyczami. Patro-

nat nad imprezą objął prezydent

miasta KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii, a organi-

zacją zajął się Wydział Kultury

i Sztuki Urzędu Miejskiego. (UU) 

WSzpitalu Miejskim nr 1

w Sosnowcu otworzono

nowo wyremontowaną izbę przy-

jęć. Remont rozpoczął się w listo-

padzie 2006 roku w związku

z tym, że stara izba nie spełniała

norm sanitarno-epidemiologicz-

nych. 

– Remont był możliwy głów-

nie dzięki dotacji z Urzędu Miasta.

Bardzo istotna była także pomoc

sponsorów. Dzięki ich dofinanso-

waniu zakupiono odpowiednią

aparaturę. Teraz szpitalna izba

przyjęć spełnia wszystkie wyma-

gania stawiane przez Ministerstwo

Zdrowia – podkreśla WWłłaaddyyssłłaaww

PPeerrcchhaalluukk, zastępca dyrektora

szpitala.

Warto dodać, że teraz izba

przyjęć przystosowana jest dla

osób niepełnosprawnych. Koszt re-

montu wyniósł ponad milion zło-

tych. 

– Wcześniej w miejscu obecnej

izby znajdowała się jedna sala.

Obecnie jest podzielona na po-

szczególne pomieszczenia. Po-

wstała między innymi: sala reani-

macyjna, izba położnicza, ambu-

latorium ogólne oraz sala zabiego-

wa. Posiadamy w tej chwili najle-

piej przygotowaną przychodnię,

potrafiącą zabezpieczyć nagłe

przypadki w trybie 24-godzinnym

– mówi Władysław Perchaluk. 

Tekst i foto: GGKK

Spełniają wymogi

Toczy się batalia o sosnowiec-

kie Schronisko dla Bezdom-

nych Zwierząt. Placówka ta od

pewnego czasu wzbudza kontro-

wersje, szczególnie wśród człon-

ków fundacji „Niechciane i Nieko-

chane – SOS dla Zwierząt”. To

właśnie według członków fundacji

sposób prowadzenia schroniska

jest niewłaściwy. 

JJeesstt  pprroobblleemm??

– Warunki są bardzo złe. Psy

nie są strzyżone, czesane, nie obci-

na im się pazurów. Wiele zwierząt

ciężko choruje. Na pomoc wetery-

naryjną mogą liczyć tylko dwa ra-

zy w tygodniu. Dużym problemem

jest brak sterylizacji zwierząt. Psy

nie są segregowane według płci.

Prowadzi to do niekontrolowanej

liczby urodzeń szczeniąt – twierdzi

prezes fundacji JJaanniinnaa PPrrzzyyssiięężż--

nniiuukk--MMuuzzyysszzyynn..

Z taką opinią nie zgadzają się

pracownicy schroniska. 

– Zwierzęta po przybyciu do

schroniska przechodzą dwutygodnio-

wą kwarantannę. W tym czasie są

diagnozowane przez lekarza wetery-

narii. Psy otrzymują szczepienia prze-

ciw nosówce i wściekliźnie. Dbamy o

zwierzęta. Regularnie przeprowadza-

ne są zabiegi pielęgnacyjne. Boksy są

czyste i zadbane – podkreśla BBaarrbbaarraa

JJęęddrryycchh  dyrektor schroniska.

Opinii wydanej przez fundację

dziwią się również osoby odwie-

dzające sosnowieckie schronisko.

Azyl nie jest w stanie tragicznym.

Boksy są czyste. Nie spotkałem się

też z agresją wśród zwierząt – dzi-

wi się KKaammiill NNiieessoołłoowwsskkii z Psar.

WWaallcczząą  oo  ddoobbrree  iimmiięę

Trudno jednak ukryć przepeł-

nienie w schronisku. Na 150 miejsc

znajduje się obecnie około 200

zwierząt. Na swoje nieszczęście so-

snowieckie schronisko jest jedyną

tego typu placówką w okolicy. 

– Powinniśmy przyjmować

zwierzęta tylko z określonych ob-

szarów. W praktyce jednak bywa

różnie. Często, gdy odmawiamy

przyjęcia zwierzęcia, znajdujemy

je następnego dnia przywiązane

do ogrodzenia lub drzewa. Wtedy

nie mamy wyjścia i musimy je

przyjąć. Nie wszyscy ludzie za-

chowują się odpowiedzialnie –

mówi dyrektor schroniska.

Fundacja „SOS dla Zwierząt”

zaproponowała przejęcie admini-

stracji schroniska. Według nich or-

ganizacje pozarządowe mogą i po-

zyskują środki niedostępne dla

jednostek budżetowych. Środki ta-

kie będą spożytkowane dla dobra

zwierząt i poprawienia warunków

pracy pracowników schroniska.

Szczegółową propozycję przeka-

zano MZUK, które nadzoruje

schronisko. 

– Placówkę odwiedziła już ko-

misja złożona z przedstawicieli

miasta i fundacji aby określić jego

rzeczywisty stan. Opinia jednak

jeszcze do nas nie dotarła i żadna

decyzja w tej sprawie nie została

podjęta – dodaje Barbara Jędrych. 

Tekst i foto: GGKK

O sosnowieckim schronisku ciągle głośno

reklama
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„„MMiikkii““  BBiiuurroo  UUssłłuugg  TTuurryyssttyycczznnyycchh

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy

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

OOffeerruujjeemmyy::

Z
ima to ciężki okres

dla ludzi bezdom-

nych. Przy niskich

temperaturach szu-

kają schronienia

na klatkach schodowych, dwor-

cach, ogródkach działkowych czy

dworcach. I tam ich najczęściej

możemy spotkać. 

Potrzebną pomoc mogą jednak

uzyskać w jednym z sosnowiec-

kich ośrodków dla bezdomnych.

NNaajjggoorrzzeejj  zziimmąą

Na nocleg mogą liczyć osoby nie

posiadające stałego zameldowania

lub nie będące w stanie zapewnić

sobie miejsca zamieszkania.

W Sosnowcu działają, oprócz

mniejszych placówek dwa główne

ośrodki pomocy. Ośrodek Opie-

kuńczy przy ul. Piotrkowskiej

przyjmuje kobiety, mężczyzn

i dzieci. Drugą z placówek jest

noclegownia dla bezdomnych

mężczyzn „Spokojna noc”

przy ulicy Kaliskiej 25. To właśnie

tam mogą przenocować i zjeść go-

rący posiłek. W ośrodkach moż-

na także otrzymać podstawowe

środki czystości, a w razie potrze-

by odzież na zmianę.

– Noclegownia jest czyn-

na od godziny 19.00 do 6.00.

Od początku grudnia ze względu

na okres zimowy czynna jest cało-

dobowo. Latem posiadamy 50

miejsc. Zimą, gdy zapotrzebowa-

nie rośnie, dostawiamy więcej łó-

żek. W tej chwili możemy zapew-

nić nocleg dla blisko 70 mężczyzn

– mówi SSłłaawwoommiirr KKoozziieełł, kierow-

nik noclegowni „Spokojna noc”.

CCoorraazz  mmłłooddssii

Liczba bezdomnych i potrzebują-

cych pomocy niestety ciągle ro-

śnie. W roku ubiegłym dla porów-

nania przebywało w domu „Spo-

kojna noc” 55 osób. – Najbardziej

przeraża, że wiek osób bezdom-

nych diametralnie spada. Coraz

więcej jest osób młodych, które nie

mają się gdzie podziać. Często wy-

nika to z problemów rodzinnych,

nałogów czy odbytych wyroków

– podkreśla Sławomir Kozieł.

Pobyt w takim ośrodku wiąże

się zawsze z przestrzeganiem regu-

laminu. Do podstawowych obo-

wiązków osób, które szukają

schronienia należy dbanie o czy-

stość i higienę. Zabronione jest

wnoszenie na teren ośrodków alko-

holu, środków odurzających,

ostrych i niebezpiecznych narzę-

dzi. Noclegownia nie przyjmuje

osób pod wpływem alkoholu oraz

osób agresywnych.

– Niestety zdarza się i tak, że

ktoś nie potrafi przestrzegać regu-

laminu. Najczęściej dotyczy to

osób z problemem alkoholowym.

Niestety takich osób nie możemy

trzymać w ośrodku – mówi Sławo-

mir Kozieł.

To między innymi z tego po-

wodu policja czy straż miejska

wciąż odnajdują osoby bezdomne

np. na terenach ogródków działko-

wych.

SSzzuukkaajjąą  wwoolloonnttaarriiuusszzyy

W ośrodku „Spokojna noc” naj-

bardziej brakuje… chętnych

do pracy wolontariuszy. Na 70

podopiecznych pracuje tam tylko

trzech opiekunów i jeden wolon-

tariusz. To zdecydowanie za ma-

ło, jak na tak dużą ilość potrzebu-

jących.

Zgodę na przebywanie w nocle-

gowni „Spokojna noc” wydaje Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej i

dyrektor Caritas Diecezji Sosno-

wieckiej. Aby uzyskać pomoc nale-

ży zgłosić się do Działu ds. Uzależ-

nień i Bezdomności przy ulicy Mo-

ścickiego 14 lub bezpośrednio do

jednego z ośrodków dla bezdom-

nych. I właśnie tak najczęściej robią

korzystający z pomocy. Warto o bez-

domnych pamiętać, gdy za oknem

temperatura znacznie spadnie. Czę-

sto bowiem od naszej interwencji

może zależeć czyjeś życie.

Tekst i foto:

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

Schronienie dla
potrzebujących

Miasto dzieciom
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Spełniamy marzenia

C
aritas Polska od lat prowadzi

akcję charytatywną „Jestem

przyjacielem – Artyści Dzie-

ciom”. Między innymi dzię-

ki tej akcji pomoc trafiała do dzieci z ro-

dzin patologicznych, ale także do naj-

młodszych dotkniętych porażeniem

mózgowym.

OOdd lliippccaa

Celem tegorocznej akcji jest pomoc

w spełnieniu marzeń właśnie dzieciom

niepełnosprawnym. Obecna, czwarta

edycja rozpoczęła się w lipcu 2007. Tak-

że w Sosnowcu zbierano pieniądze na ten

cel. Od 12 do 14 listopada odbywały się

koncerty w CH SOSNOWIEC. Redakcja

„Kuriera Miejskiego” objęła medialny

patronat nad imprezą.

– Dzięki akcji organizowanej przez

CARITAS udało nam się już spełnić

niewielkie dziecięce marzenia. Jed-

na z dziewczynek marzyła o tym, by

wystąpić w teledysku lub filmie. Uda-

ło nam się spełnić jej prośbę. Pod ko-

niec lipca zagrała jedną z głównych

ról w naszym klipie. Niestety są ocze-

kiwania, których spełnić nie potrafi-

my. Jak te o powrót do zdrowia. Stara-

my się jednak zapewnić podopiecz-

nym potrzebną im rehabilitację

– mówi TToommaasszz ZZeebbiieeggaałłoowwsskkii z ze-

społu TEAM, współorganizator kon-

certów.

WWssppaarrcciiee  UUnniivveerrssaalluu

W ramach listopadowej imprezy wystą-

pił duet TEAM – bracia Zabiegałowscy

oraz TRAY – raper ze Stanów Zjedno-

czonych, znany jako współtwórca i wo-

kalista zespołu THE JET SET.

Podczas imprez sprzedawano płytę

z piosenką promującą tegoroczną akcję

„Kiedy tracisz przyjaciela” w wykonaniu

zespołu TEAM. Singiel można nabyć

za zaledwie sześć złotych. Zdobyte w ten

sposób pieniądze trafiają na spełnienie

dziecięcych marzeń. Do tej pory sprzeda-

no ponad dwadzieścia tysięcy płyt. Dzięki

Universal Music Polska od listopada płytę

można kupić w większości sklepów mu-

zycznych i hipermarketów w całej Polsce.

KKoonniieecc  ww GGddyynnii

Tegoroczna akcja zakończona zostanie

wielkim koncertem finałowym w Gdyni

w maju 2008 roku. W imprezie udział

wezmą znani artyści wraz z niepełno-

sprawnymi dziećmi.

– Nasi podopieczni będą mieli okazję

zaśpiewać ze swoimi ulubionymi artysta-

mi. Wydana zostanie także płyta z pio-

senkami wykonanymi przez dzieci i mu-

zyków biorących udział w akcji – mówi

Tomasz Zabiegałowski.

Spełnienie marzeń dzieci zależy tak-

że od nas. Płytę można kupić drogą in-

ternetową – www.jestemprzyjacielem.pl

lub wysyłając sms o treści POMAGAM

– PRZYJACIEL na numer 72902. Pomóc

można także wpłacając dowolną kwotę

na rachunek bankowy Caritas Polska:

Bank Millennium S. A. Warszawa Al. Je-

rozolimski 123. Numer rachunku 77

1160 2202 0000 0000 3436 4384. W ty-

tule przelewu należy dopisać PRZYJA-

CIEL.

Tekst i foto: GG..  KK..

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiZ  Ż Y C I A  M I A S T A

Jak wiadomo, renta z tytułu nie-

zdolności do pracy przysługuje

ubezpieczonemu, którego niezdol-

ność do pracy została uzna-

na przez lekarza orzecznika ZUS

lub komisję lekarską. Jeśli niezdol-

ność tę uznano za trwałą, wówczas

przyznawana jest renta stała, jeśli

lekarz lub komisja uznała, że nie-

zdolność ma charakter czasowy

– przysługuje renta okresowa. To

drugie świadczenie przysługuje

przez okres wskazany w decyzji

organu rentowego ZUS, nie dłuż-

szy jednak niż przez 5 lat. Spora-

dycznie może być przyzna-

na na okres dłuższy – jeżeli we-

dług wiedzy medycznej nie ma

rokowań odzyskania zdolności

do pracy przed upływem tego

okresu. 

Drugim warunkiem do nabycia

prawa do renty z tytułu niezdolno-

ści do pracy jest staż ubezpiecze-

niowy. Zależy on od wieku ubez-

pieczonego. I tak okres składkowy

i nieskładkowy wymagany

do przyznania renty wynosi:

11  rrookk  – jeżeli niezdolność do pra-

cy powstała przed ukończeniem 20

lat

22  llaattaa  – jeżeli niezdolność do pra-

cy powstała w wieku powyżej 20

lat do 22 lat

33  llaattaa  – jeżeli niezdolność do pra-

cy powstała w wieku powyżej 22

lat do 25 lat

44  llaattaa – jeżeli niezdolność do pra-

cy powstała w wieku powyżej 25

lat do 30 lat

55  llaatt  – jeżeli niezdolność do pracy

powstała w wieku powyżej 30 lat.

Osoby, które ukończyły 30

lat muszą spełniać dodatkowy

warunek – a mianowicie wyma-

gany 5-letni okres musi przypa-

dać w ostatnim dziesięcioleciu

przed dniem zgłoszenia wniosku

o rentę lub powstania niezdolno-

ści do pracy. Jednak do tego 10-

letniego okresu nie wlicza się

okresów pobierania renty z tytu-

łu niezdolności do pracy, renty

rodzinnej lub renty szkolenio-

wej. 

W przypadku osób, u których

niezdolność do pracy powstała

przed ukończeniem 30. roku życia,

uwzględnia się okresy składkowe

i nieskładkowe udowodnione

na przestrzeni całego życia, bez

ograniczeń do ostatniego dziesię-

ciolecia.

Jeżeli ubezpieczony nie osią-

gnął wymaganego ze względu

na wiek stażu, warunek posiadania

okresu składkowego i nieskładko-

wego uważa się za spełniony, gdy

ubezpieczony został zgłoszony

do ubezpieczenia:

pprrzzeedd uukkoońńcczzeenniieemm  1188  llaatt  aallbboo

ww cciiąągguu  66  mmiieessiięęccyy po ukończeniu

nauki w szkole ponadpodstawo-

wej, ponadgimnazjalnej lub

w szkole wyższej oraz do dnia po-

wstania niezdolności do pracy

miał, bez przerwy lub z przerwa-

mi nieprzekraczającymi 6 miesię-

cy, okresy składkowe i nieskładko-

we. 

Ustawa o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych zawiera szczególną

regulację, przewidującą możli-

wość przyznania renty z tytułu

niezdolności do pracy w przypad-

ku, gdy nie został udowodniony

okres składkowy i nieskładkowy

wymagany do przyznania renty.

Możliwość ta ma miejsce, gdy

częściowa lub całkowita niezdol-

ność do pracy jest skutkiem wy-

padku w drodze do pracy lub

z pracy zaistniałego po dniu

31.12.2002 r.

Osoba ubiegająca się o przy-

znanie renty z tytułu niezdolności

do pracy, która stała się niezdolną

do pracy wskutek wypadku w dro-

dze do pracy lub z pracy, nie musi

spełniać warunku posiadania wy-

maganych lat składkowych i nie-

składkowych stosownych do wie-

ku, w którym powstała ta niezdol-

ność. Musi ona jednak spełniać

dwa pozostałe warunki wymagane

do przyznania tej renty – tzn. mu-

si mieć orzeczoną niezdolność

do pracy (całkowitą lub częścio-

wą) która jest skutkiem takiego

wypadku, a niezdolność do pracy

musi powstać w okresach składko-

wych wskazanych w ustawie eme-

rytalnej lub w ciągu 18 miesięcy

od ich ustania.

JJOOAANNNNAA BBIINNIIEECCKKAA  

Staż uprawniający do renty
PP OO RR AA DD YY

Świąteczny prezent 

dla Hospicjum
Wdniach od 6 października do 30

listopada już po raz czwarty

w ponad 100 miastach trwała ogólno-

polska kampania – „Hospicjum to też

życie”. W tym roku odbyła się pod ha-

słem „Wolontariat hospicyjny – lubię

pomagać”. Kampania skierowana była

do wszystkich, którzy chcą w jakikol-

wiek sposób wesprzeć działania hospi-

cyjne w swoim mieście, a przede

wszystkim do potencjalnych wolonta-

riuszy.

Również sosnowieckie Hospicjum

Domowe im. św. Tomasza Apostoła ak-

tywnie włączyło się do kampanii. Mię-

dzy innymi 24 listopada przygotowano

Dni Otwarte, w ramach których odbyła

się prezentacja multimedialna związa-

na z opieką hospicyjną i 10-letnią histo-

rią hospicjum. Możliwa była też konsul-

tacja z lekarzem, pielęgniarką, psycholo-

giem, czy koordynatorem wolontariatu.

W szkołach odbył się cykl spotkań edu-

kacyjnych z młodzieżą. 28 listopada

w ramach programu charytatywnego Fir-

my C&A, obejmującego całą Europę, so-

snowiecki sklep C&A mieszczący się

w Centrum Handlowo-Rozrywkowym

Plaza przekazał na rzecz Hospicjum św.

Tomasza darowiznę w wysokości 2 000

euro.

– Szczególnie w okresie świąt Boże-

go Narodzenia nasza firma pamięta

o ludziach, którzy z różnych powodów

znajdują się w trudnej sytuacji życio-

wej. Poprzez różnorodne działania pró-

bujemy do tych osób dotrzeć i je wspie-

rać. W tym roku pomożemy 1200 pla-

cówkom w całej Europie – powiedziała

UUrrsszzuullaa SSttyyrrcczz, kierownik sosnowiec-

kiego sklepu C&A.

W uroczystym wręczeniu czeku

wziął udział zastępca prezydenta mia-

sta – ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa oraz przed-

stawiciele Hospicjum.

Tekst i foto: (UU)
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„Reggae wypływa
z serca”

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakk  ppoowwssttaałł  WWaasszz

zzeessppóółł  ii jjaakkiiee  bbyyłłyy  jjeeggoo  ppoocczząąttkkii??

MMaarrcciinn  GGaallaass::  To ja byłem spraw-

cą całego zamieszania…(śmieje

się). Wraz z Tomkiem Morawskim

i Tomkiem Witkowskim postano-

wiliśmy założyć zespół. Wtedy

od pierwszych liter naszych imion

powstała nazwa: Tomato. Rok póź-

niej dołączyli do nas Piotrek

i Przemek.

PPiioottrreekk  RRoommaanneekk::  Pamiętam jak

dostałem od Marcina propozycję

dołączenia do zespołu. Na pierw-

szej próbie chwyciłem za perkusję,

tamburyna i tak już zostało. Bar-

dzo lubię reggae. To bardzo ryt-

miczny, falujący styl muzyki.

MMaarrcciinn  GGaallaass:: Od samego począt-

ku zależało mi by grać właśnie

reggae.

KKMM::  DDllaacczzeeggoo  wwłłaaśśnniiee  tteenn  ggaattuu--

nneekk  mmuuzzyykkii??

MMGG:: Słuchałem Dżemu. Tam po-

jawiały się jego elementy. Wtedy

zafascynowałem się tego rodzaju

muzyką. Ta fascynacja pozostała

mi do dziś.

KKMM::  CCzzyy  rreesszzcciiee  zzeessppoołłuu  nniiee  bbyyłłoo

cciięężżkkoo  ddoossttoossoowwaaćć  ssiięę  ddoo  rreeggggaaee??

NNiiee  kkaażżddyy  zz WWaass  bbyyłł  nniiąą  zzaaffaassccyy--

nnoowwaannyy..  MMiieelliiśścciiee  iinnnnee  wwzzoorrccee,,

iinnnnee  mmuuzzyycczznnee  iinnssppiirraaccjjee..

TToommeekk  MMoorraawwsskkii:: Ja przed po-

wstaniem zespołu nie słuchałem

reggae. Wzorce czerpałem m.in.

z Ericka Claptona. Zresztą po po-

wstaniu Tomato graliśmy różną

muzykę. Dopiero z czasem skupi-

liśmy się na tym jednym stylu.

Przejście na reggae wymagało ode

mnie pewnego rodzaju przełama-

nia się. Trwało do dosyć długo.

Do tej pory gram na próbach Clap-

tona. To znakomite ćwiczenie

techniczne (śmieje się). Nie ukry-

wam, że Marcin gra lepiej ode

mnie, ale może kiedyś pozwolą mi

zagrać jakąś solówkę (śmieje się).

KKMM::  WWsszzyyssccyy  jjeesstteeśścciiee  ssaammoouukkaa--

mmii..  CCzzyy  ttrraakkttoowwaalliiśścciiee  nnaauukkęę  ggrryy

nnaa iinnssttrruummeennttaacchh  jjaakkoo  śśrrooddeekk

ddoo oossiiąąggnniięęcciiaa  ppeewwnnyycchh  cceellóóww??

DDoo zzaałłoożżeenniiaa  ww pprrzzyysszzłłoośśccii  zzee--

ssppoołłuu??

TTMM::  Nigdy nie sądziłem, że zosta-

nę członkiem jakiegokolwiek ze-

społu muzycznego. Wydawało mi

się, że przeszkodą jest właśnie

brak wykształcenia. Granie było

dla mnie pasją.

PPRR:: U mnie pierwsze zetknięcie

z instrumentami muzycznymi mia-

ło miejsce w kuchni (śmieje się).

Wyciągałem garnki i wystukiwa-

łem na nich rytm. Muzyka od za-

wsze była moją miłością. Po pro-

stu lubiłem grać. Nie myślałem

o graniu w zespole. Wydaje mi się,

że to właśnie sympatia do muzyki

napędzała mnie do dalszej nauki

gry na instrumentach.

KKMM::  WW uuttwwoorrzzee  „„MMaasskkaa””  śśppiieewwaa--

cciiee::  „„TTwwaarrzzyy  wwiięęcceejj  nniiżż  uubbrraańń

mmaasszz//KKttóórraa  pprraawwddzziiwwaa  nniiee  wwiieesszz

ssaamm//TTwwóójj  wwiizzeerruunneekk  zzaattaarrłł

ssiięę//PPrrzzeedd ssaammyymm  ssoobbąą  tteerraazz

ggrraasszz””..  CCzzyy  nniiee  bbooiicciiee  ssiięę,,  żżee

ppoodd wwppłłyywweemm  rroossnnąącceejj  ppooppuullaarrnnoo--

śśccii  zzaacczznniieecciiee  ssiięę  zzmmiieenniiaaćć??  ŻŻee

ggddzziieeśś  ssiięę  zzaattrraacciicciiee??

PPRR::  Nie, nie wydaje mi się, że za-

czniemy się w ten sposób zmie-

niać. Nie traktujemy naszego ze-

społu jako wytworu marketingo-

wego. Robimy to z miłości

do muzyki.

MMGG:: Reggae wypływa z serca.

Grając je ukazujemy swoje praw-

dziwe oblicze. Jesteśmy naturalni,

jesteśmy sobą.

KKMM::  JJaakkiiśś  cczzaass  tteemmuu  nnaaggrraalliiśścciiee

sswwoojjee  ddeemmoo..  KKiieeddyy  mmoożżeemmyy  ssppoo--

ddzziieewwaaćć  ssiięę  ppiieerrwwsszzeejj  ppłłyyttyy??  JJaakkiiee

ssąą  wwaasszzee  nnaajjbblliiżżsszzee  ppllaannyy??

PPRR:: W sprawie nagrania płyty to

jesteśmy na etapie pozyskiwania

funduszy do jej realizacji. Staramy

się o dofinansowanie z Urzędu

Miejskiego, szukamy sponsorów,

zapewne przeznaczymy na nią tak-

że część własnych, prywatnych

środków finansowych. Chcieliby-

śmy ją wydać pod koniec następ-

nego roku. Pracujemy też nad no-

wymi utworami. Planujemy kolej-

ne koncerty. Szykuje się kilka

większych imprez, w których weź-

miemy udział. Na razie jednak nie

chcielibyśmy zdradzać szczegó-

łów. Myślimy też o nagraniu wide-

oklipu.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała: 

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

T
omato to pięcioosobowy zespół reggae. W jego skład wcho-

dzą: MMaarrcciinn GGaallaass (wokal i gitara), TToommeekk MMoorraawwsskkii (gitara),

Tomek Witkowski (gitara basowa), PPiioottrr RRoommaanneekk (instrumen-

ty perkusyjne) i PPrrzzeemmeekk KKrruużżyyńńsskkii (dźwięk). Grają od 2004

roku. Debiutowali na festiwalu muzycznym „Rudstock” w Świętochło-

wicach.
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W
tym roku przy-

padł jubileusz

konkursu o Laur

Plateranki. Impre-

za odbyła się 23 listopada. Jak

zwykle było to święto II Liceum

Ogólnokształcącego im. Emilii

Plater w Sosnowcu, organizatora

Turnieju Jednego Wiersza – tur-

nieju już międzynarodowego. 

Nadesłane utwory autorstwa li-

cealistów rozsianych po Europie

nie znalazły uznania w oczach Ju-

rorów (którym tym razem prze-

wodniczył MMaarriiaann KKiissiieell). Nie-

mniej ranga i zasięg Turnieju

wciąż rośnie w środowiskach po-

lonijnych. Tym razem wiersze na-

grodzone, wyróżnione i zakwalifi-

kowane do finału nie wzbudziły

szczególnego zachwytu, ale sama

idea turnieju, jego konsekwent-

na kontynuacja i niezmiennie wy-

soki poziom budzą respekt. 

Szczególne słowa uznania na-

leżą się MMiicchhaałłoowwii WWaalliińńsskkiieemmuu

– pomysłodawcy i konsekwentne-

go opiekuna Turnieju. Przy okazji

którego warto zwrócić uwagę, że

większość nadesłanych utworów

wyszła spod rąk dziewcząt. 

Podczas XV Turnieju obecny

był jeden z najsławniejszych absol-

wentów II LO w Sosnowcu – JJaa--

cceekk  CCyyggaann, który własną nagro-

dę specjalną przyznał AAlleekkssaann--

ddrrzzee KKiill z Bielska – Białej. 

Laur Plateranki został tym ra-

zem przyznany DDoorroocciiee  CCyyrraann

z Zabrza. Drugą nagrodę Jury

przyznało AAnnnniiee KKaawwaałłkkoo z Ryb-

nika, dwie równorzędne trzecie

nagrody: DDaaggmmaarrzzee MMiinnddzziiee

z Kielc oraz AAlleekkssaannddrrzzee KKiill. 

Rozdano także inne nagrody

i wyróżnienia: nagrodę publicz-

ności otrzymała Anna Kawałko,

nagrodę Wyższej Szkoły „Hu-

manitas” w Sosnowcu otrzymał

KKaarrooll OOnnyysszzcczzuukk z Zamościa,

nagrodę byłego długoletniego

nauczyciela szkoły i jej dyrekto-

ra dostała SSaannddrraa GGłłąąbb z Dąbro-

wy Górniczej, a nagrodę Mło-

dzieżowej Rady Miasta w So-

snowcu otrzymała MMaarrttaa SSoowwaa

z Tarnowa. Przyznano także na-

grodę Kawiarenki Literackiej

przy II LO im. J. Słowackiego

w Chorzowie, szkoły szczegól-

nie zaprzyjaźnionej z sosno-

wiecką organizatorką Turnieju

– MMiicchhaałłoowwii BBrrooddzziikkoowwii z Lu-

blina.

Tekst i foto: ttookkoo
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Goście z Moskwy

2grudnia br. kościół św. Tomasza Aposto-

ła w Sosnowcu gościł 60-osobowy Chór

Akademicki z Uniwersytetu im. Dymitra

Mendelejewa z Moskwy. Wspierani przez

piękne i utalentowane solistki: DDiiaannęę  PPeettrroo--

wwąą,,  AAlleennęę  AAnnddrriieejjeewwąą oraz IIrriinnęę SSaakknnee,

chórzyści z Rosji oczarowali parafian i gości

obecnych na mszy św. oraz koncercie. 

Chórowi akompaniowała Żeńska Orkie-

stra Salonowa pod dyrekcją GGrrzzeeggoorrzzaa MMiieerrzz--

wwiińńsskkiieeggoo. Widzowie mogli wysłuchać wie-

le pieśni z repertuaru muzyki rosyjskiej, jak

i światowej. Nie zabrakło więc „Kalinki”,

„Serc” i „Podmoskiewskich Nocy”. Nie za-

brakło też braw, kwiatów, oraz podziękowań.

Obowiązki gospodarza tego muzycznego spo-

tkania pełnił ks. prałat JJaann  SSzzkkoocc. (U)
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Międzynarodowa obsada, kilkudzie-

sięciu tancerzy, wielu widzów oraz

znakomita oprawa stworzyły 8 grudnia w

Hali Widowiskowo – Sportowej w Zagó-

rzu wyjątkową atmosferę. Okazją do spo-

tkania był kolejny już Śnieżynkowy Tur-

niej Tańca Towarzyskiego – Shock Dan-

ce. Organizatorem imprezy, jak co roku

był Miejski Klub im. Jana Kiepury w So-

snowcu, wspólnie z Urzędem Miejskim,

MOSiR-em Sosnowiec, Polskim Towa-

rzystwem Tanecznym oraz IDSF. Cieszy

szczególnie dobra postawa tancerzy z So-

snowca. Poniżej prezentujemy zwycięz-

ców w poszczególnych kategoriach. 

Kategoria 14-15 lat, Klasa D, Styl

Kombinacja 8T – GGrrzzeeggoorrzz  ZZiieelliińńsskkii,,

PPaauulliinnaa  SSoobbiieerraajj  GCT Gliwice; Katego-

ria pow. 15 lat, Klasa D, Styl Kombina-

cja 8T – BBaarrttoosszz  BBoocchhaacckkii,,  OOllggaa  MMuussiiaałł

– Kiepura Sosnowiec; Kategoria pow. 15

lat, Klasa E. Styl Kombinacja 8 T 

Ryszard Giemza, Syyllwwiiaa  GGrraabbsskkaa –

Nowy Styl Bielsko – Biała; kategoria pow.

15 lat, Klasa C. Styl Standard – MMaatteeuusszz

KKaazziibbuuddzzkkii,,  KKllaauuddiiaa  WWiięęccłłaaww  – Kiepura

Sosnowiec; Kategoria pow. 15 lat, Klasa

C. Styl Latin – MMaatteeuusszz  KKaazziibbuuddzzkkii,,

KKllaauuddiiaa  WWiięęccłłaaww  – Kiepura Sosnowiec. 

JJAACCEEKK  JJAABBŁŁOOŃŃSSKKII

0011..  1111..  – Pielgrzymi z diecezji sosnowiec-

kiej, pod opieką biskupa PPiioottrraa SSkkuucchhyy, od-

wiedzili groby swoich rodaków w Jerozoli-

mie.

0011..  1111.. – w budynku byłej kopalni Niwka-Mo-

drzejów przy ul. Wojska Polskiego rozpoczę-

ła działalność Wyższa Szkoła Mechatroniki.

0022..  1111.. – w Sosnowieckim Centrum Sztuki

– Zamek Sielecki odbyła się projekcja filmu

w reżyserii AArrttuurraa WWiięęcckkaa pt. „Jegomość Ti-

schner i jego filozofia po góralsku”. Patro-

nat honorowy nad prezentacją objęli: Ks.

Kardynał SSttaanniissłłaaww DDzziiwwiisszz, MMiicchhaałł KK.

UUjjaazzddoowwsskkii – Minister Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego oraz MMaarreekk NNaawwaarraa – Mar-

szałek Małopolski.

0033..  1111.. – w Art. Cafe Muza wystąpił męski

kwintet wokalny Banana Boat. Zespół spe-

cjalizuje się w dziedzinie współczesnej pio-

senki żeglarskiej i śpiewa a capella.

0033..  1111..  – w Miejskim Klubie im. J. Kiepury

odbył się spektakl pierwszej polskiej opery

„Nędza uszczęśliwiona”, której premiera od-

była się w 1778 roku. Organizatorem projek-

tu było Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych z siedzibą w Sosnowcu.

0055..  1111.. – w ramach II Ogólnopolskiego Fe-

stiwalu Fotografii Otworkowej OFFO w ga-

lerii Patelnia 36 zaprezentowano prace AArr--

kkaaddiiuusszzaa PPooddssttaawwkkii z Wrocławia. Prace zo-

stały zebrane w cykl pt. „Wałbrzych – miasto

niewidzialne”.

0066..  1111.. – Teatr Zagłębia otrzymał z Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dotację w wysokości 40 000 zł. Kwota ta

będzie przeznaczona na przygotowanie

przedstawienia „Wyzwolenie” Stanisława

Wyspiańskiego.

0099..  1111..  – z okazji Święta Niepodległości

przy ul. Mościckiego pod tablicą upamięt-

niającą rozstrzelanie 20 Polaków oraz

przy ul. Wawel pod tablicą upamiętniającą

kwaterę I Kompanii Legionów zagłębia Dą-

browskiego złożono kwiaty.

0099..  1111.. – w Gdańsku odbywały się IV Mi-

strzostwa Służb Skarbowych w Halowej Pił-

ce Nożnej. W imprezie wystartowało 15 dru-

żyn. Tytuł mistrzowski zdobyła po raz pierw-

szy drużyna Urzędu Skarbowego

z Sosnowca, przed Łodzią i Krakowem.

1100..  1111.. – w Centrum Handlowym Plaza od-

było się spotkanie ze stylem i dobrym sma-

kiem „Elegancja – Francja”. Gościem spe-

cjalnym był PPaassccaall BBrrooddnniicckkii.

1100..  1111.. – grupa nauczycieli z Zespołu Szkół

Mechaniczno-Elektrycznych gościła w part-

nerskiej szkole w Suceavie w Rumunii. Ce-

lem wizyty było przygotowanie przyszło-

rocznej wymiany między uczniami i nauczy-

cielami partnerskich miast.

1111..  1111.. – pod pomnikiem Tadeusza Ko-

ściuszki i Krzyżem Wolności złożono kwia-

ty. W Katedrze odbyła się msza św. w inten-

cji Ojczyzny, a w Domu Katolickim Chór

Mieszany „Lutnia” wykonał koncert pieśni

patriotycznych.

1111..  1111.. – dla uczczenia święta 11 Listopada

już po raz ósmy w Niwce zorganizowano

Bieg Niepodległości. W biegu wzięły udział

sosnowieckie szkoły podstawowe nr: 15, 19,

21, 29 i 35.

1122..  1111.. – w Klubie Miejskim im. J. Kiepury

z okazji Święta Niepodległości odbył się

uroczysty koncert w wykonaniu Śląskiej Or-

kiestry Kameralnej pod dyr. SSzzyymmoonnaa BByy--

wwaallccaa. Partie solowe na skrzypcach wykona-

ła MMaaggddaalleennaa RReezzlleerr.

1133..  1111.. – Pani SSTTAANNIISSŁŁAAWWAA SSOOKKOOŁŁOOWW--

SSKKAA, mieszkanka Sosnowca, obchodziła

103. urodziny. Życzenia Dostojnej Jubilatce

złożyła rodzina i przyjaciele. Władze miasta

reprezentował zastępca prezydenta, ZZbbii--

ggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa.

1133..  1111..  – pod patronatem prof. GGeennoowweeffyy

GGrraabboowwsskkiieejj, posła do Parlamentu Europej-

skiego, w ramach 16 Dni Przeciwdziałania

Przemocy Wobec Kobiet i dziewcząt

w Urzędzie Miejskim odbyła się międzyna-

rodowa konferencja.

1144..  1111..  – w Urzędzie Miejskim wręczono sty-

pendia dla studentów wyższych uczelni. Pa-

miątkowe dyplomy stypendystom wręczył TTaa--

ddeeuusszz WWnnuukk, były senator RP i przewodniczą-

cy Rady Fundatorów oraz KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii,

prezydent Sosnowca i JJaannuusszz ZZaawwiieerruusszzkkaa

– prezes Zarządu Fundacji. Łącznie przyzna-

no 21 stypendiów po 300 zł miesięcznie,

z czego 5 trafiło do studentów z Sosnowca.

1144..  1111.. – w Art. Cafe Muza wystąpił francu-

ski zespół Caravan Palas. Zaprezentował mie-

szankę cygańskiego folkloru, swingu i jazzu.

1155..  1111..  – w Centrum Pediatrii im. Jana Paw-

ła II jubileusz 50-lecia pracy zawodowej ob-

chodził dr JJaann PPaałłkkaa, wybitny specjalista ra-

diolog. Wygłosił wykład pt. „Postępy w dia-

gnostyce obrazowej na przestrzeni mojego

życia zawodowego”. Władze miasta repre-

zentował na uroczystości ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerr--

nniiaa, zastępca prezydenta Sosnowca.

1155..  1111..  – V LO im. Roberta Schuma-

na w ZSO nr 7 było organizatorem roboczej

wizyty dla dyrektorów i przedstawicieli

szkół partnerskich z Belgii, Włoch i Słowa-

cji. Spotkanie odbyło się w ramach europej-

skiego projektu edukacyjnego pt. „Obywa-

telstwo Europejskie”.

1177..  1111.. – w ramach Młodzieżowej Jesieni

Muzycznej w Miejskim Domu Kultury „Ka-

zimierz” wystąpiły zespoły „Sto Twarzy

Grzybiarzy” i „Rażeni Piorunem”.

1199..  1111.. – z powodu braku ofert Prezydent

Miasta Sosnowca unieważnił konkurs na wy-

bór kandydata na inkasenta na terenie miasta.

2211..1111.. – w Miejskim Domu Kultury

w Maczkach odbyła się III edycja konkursu

recytatorskiego pt. „Rady nie od parady, czy-

li wierszyki z morałem”. Pierwszą i drugą

nagrodę w konkursie zdobyły HHaannnnaa BBoo--

ddzziiaacchh i WWeerroonniikkaa KKuuppaajjsskkaa, uczennice

III klasy ze Szkoły Podstawowej nr 6.

2211..  1111.. – obchodzono ogólnopolski Dzień

Pracownika Socjalnego.

2222..  1111.. – w Stowarzyszeniu Aktywne Kobie-

ty odbył się wykład lekarza ginekologa dok-

tora AAnnddrrzzeejjaa CCzzuubbyy na temat profilaktyki

raka szyjki macicy.

2222..  1111.. – w ramach spotkań „Sosnowiec-

kie wieczory przy świecach” w auli Szko-

ły Muzycznej odbył się koncert Chóru Ka-

tedralnego „Lutnia” i zespołu instrumen-

talnego „Lutnia-Band”. Koncert

zatytułowano „Sosnowieckie zespoły, któ-

re łączą pokolenia”. Organizatorem spo-

tkania był Urząd Miejski w Sosnowcu, Ze-

spół Szkół Muzycznych i Fundacja im. Ja-

na Kiepury.

2244..  1111.. – 20-lecie działalności obchodził so-

snowiecki Klub Anonimowych Alkoholików

„Dromader”.

2266..  1111. – kościół św. Tomasza odwiedziła

Rozgłośnia Katolicka Radia Maryja oraz Te-

lewizja Trwam. Nabożeństwo transmitowa-

ne było na całą Europę, do Ameryki, a przez

internet na cały świat.

2277..  1111..  – rozstrzygnięto konkurs na STYLI-

STĘ SMART STYLE. Konkurs zorganizował

Fashion House Outlet Centre. Jedną z laure-

atek została PPaauulliinnaa LLaaggiieerr z sosnowieckiego

Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji

Ubioru, która zajęła II miejsce. (UU)

ZZ „„KKuurriieerreemm””  ppoo mmiieeśścciieeShock Dance w Zagórzu

11grudnia br. Przedszkole Miejskie

Nr 34 w Sosnowcu obchodziło

jubileusz „55 lat przedszkola w górni-

czej dzielnicy Juliusz”.

Inicjatorem spotkania była dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 34 – UUrrsszzuullaa

SSeerreeddyykkaa, wspólnie z radą pedagogiczną. 

55 – lecie istnienia przedszkola było

okazją do przypomnienia historii tego

miejsca i ludzi, którzy tu pracowali. Tak-

że tych, którzy odeszli na zawsze. Przed-

szkole powstało z inicjatywy KWK Ka-

zimierz Juliusz w 1952 r. 

Wśród zaproszonych na uroczystość

gości byli m.in. absolwenci przedszkola

(dzisiaj mający po 60 i więcej lat) oraz

długoletni pracownicy.

– Miło wspominam wieloletnią pra-

cę w przedszkolu. Cieszę się, że pamięć

o emerytach nie zaginęła. I ilekroć tędy

przechodzę chętnie wchodzę do mojego

przedszkola. Uroczystość pozwoliła mi

przywołać wspomnienia i dała przy oka-

zji możliwość spotkania z dawnymi zna-

jomymi – powiedziała TTeerreessaa MMaallcczzeeww--

sskkaa, emerytowana nauczycielka i długo-

letnia pracownica przedszkola. 

Na imprezie pojawili się także przed-

stawiciele miasta – ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa

– zastępca prezydenta miasta, radny JJaann

BBoossaakk, naczelnik Wydziału Edukacji

PPiioottrr WWeessoołłoowwsskkii, inspektor BBaarrbbaarraa

MMaarroosszzeekk. Obecna była też ZZooffiiaa  DDyybbaa--

łłaa  – przedstawiciel ZNP oraz JJooaann--

nnaa SSttyycchhnnoo – dyrektor Poradni Psycholo-

gicznej. Nie zabrakło gości – członków

zarządu KWK Kazimierz Juliusz oraz

zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół

i przedszkoli. 

Uroczystość uświetnił występ przed-

szkolaków oraz orkiestry górniczej. Zarząd

kopalni ufundował placówce sprzęt audio

video oraz słodycze dla najmłodszych.

JJAACCEEKK  JJAABBŁŁOOŃŃSSKKII

Jubileuszowe przedszkole
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Zagłębiowskie rody
Szóstego grudnia br. w Auli Kolegium

Języka Biznesu Uniwersytetu Ślą-

skiego w Sosnowcu Miejska Biblioteka

Publiczna zorganizowała VI Sesję Zagłę-

biowską pt. „Zagłębiowskie rody”. Kon-

ferencja była kolejną inicjatywą Bibliote-

ki służącą pogłębianiu świadomości histo-

rycznej oraz poczucia tożsamości

regionalnej mieszkańców Zagłębia Dą-

browskiego. 

Sesję zorganizowano we współpracy

z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej,

Międzyinstytutowej Pracowni Życia Li-

terackiego na Górnym Śląsku i w Zagłę-

biu Dąbrowskim oraz Katedry Języka

Biznesu Uniwersytetu Śląskiego. 

Program spotkania obejmował m.in.

promocję najnowszej publikacji MBP pt.

„Symbole Zagłębia. Materiały V Sesji Za-

głębiowskiej oraz liczne referaty: „Więzy

krwi i dziedzictwo lokalne” (prof. dr hab.

EEwwaa KKoossoowwsskkaa), „Zagłębiowskie rody

w zbiorach regionalnych” (EEllżżbbiieettaa OOlleekk--

ssiiaakk), „Rodzina Ciechanowskich – legenda

i fakty” (prof. dr hab. WWłłooddzziimmiieerrzz WWóójjcciikk),

„Sosnowiec – miasto niemieckich przemy-

słowców” (prof. dr hab. RRyysszzaarrdd KKaacczzmmaa--

rreekk), „Zarzyccy” (JJaannuusszz LLeewwaannddaa), „So-

snowieccy przemysłowcy – Schönowie”

(AAnnnnaa MMaakkaarrsskkaa), „Ród Mieroszewskich”

(JJaarroossłłaaww KKrraajjnniieewwsskkii) i „Sosnowieckie

dzieje rodu Dietlów” (AAggnniieesszzkkaa MMiikkaa).

Przez cały czas trwania debaty w holu

Katedry odbywał się kiermasz publikacji

regionalnych, który był okazją do uzupeł-

nienia prywatnych i szkolnych bibliotek

o książki o tematyce zagłębiowskiej. Sesję

Zagłębiowską zakończył wernisaż wysta-

wy pt. „Zagłębiowskie rody”

W konferencji uczestniczyło blisko

200 osób, w tym młodzież gimnazjal-

na, licealna, studenci, słuchacze Uni-

wersytetu III Wieku, miłośnicy regio-

nu, członkowie zagłębiowskich stowa-

rzyszeń. (UU)
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TTeeaattrr  ZZaaggłłęębbiiaa,,  uull..
TTeeaattrraallnnaa  44  

Sekr. tel./fax 032/266-07-91, centrala tel. 032/266-04-

94, e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona internetowa:

www.teatrzaglebia.pl 

2200..1122  ggooddzz..  1188..0000 J. Chapman, L. Lloyd „Biz-

nes”

2266..1122  śśrrooddaa ggooddzz..  1188..0000 J. Chapman, L. Lloyd „Biz-

nes”

3311..1122 poniedziałek godz. 18.00 i 21.00 Wieczór Syl-

westrowy

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo wwyyggrraanniiaa::

22  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa ssppeekkttaakkll  JJ..  CChhaappmmaann,,  LL..

LLllooyydd  „„BBiizznneess””  ww ddnniiuu  2266..1122..  ((śśrrooddaa))  oo ggooddzz..  1188..0000

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo KKaassyy  TTeeaattrruu

((cczzyynnnnaa::  wwttoorreekk,,  śśrrooddaa,,  cczzwwaarrtteekk  1122..0000--1177..0000,,  ppiiąątteekk,,

ssoobboottaa,,  nniieeddzziieellaa  1166..0000--1188..0000))  zz nnaajjnnoowwsszzyymm  wwyyddaa--

nniieemm  „„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  1100//22000077  oottrrzzyymmaajjąą  ppoo--

ddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..  WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo  ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt

zzaappłłaacceenniiee  ssyymmbboolliicczznneejj  kkwwoottyy  22 zzłł..  ZZggooddnniiee  zz rreegguu--

llaammiinneemm  TTEEAATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa oossoobbaa  mmoożżee

wwggrraaćć  bbiilleett  ttyyllkkoo  rraazz  ww rrookkuu..  DDoottyycczzyy  ttoo  rróówwnniieeżż  bbii--

lleettóóww  ddoo TTeeaattrruu  wwyyggrryywwaannyycchh  ww kkoonnkkuurrssaacchh  zz iinn--

nnyycchh  mmeeddiióóww  ((pprraassaa,,  rraaddiioo))..

MMUUZZEEUUMM  
WW SSOOSSNNOOWWCCUU,,  
uull..  CChheemmiicczznnaa  1122,,  tteell..
003322  336633--1166--7700

ZZaapprraasszzaammyy  ww ggooddzziinnaacchh::  

wwttoorreekk  --  ssoobboottaa  1100..0000--1177..0000  nniieeddzz..  1122..0000--1177..0000

WWYYSSTTAAWWAA  SSTTAAŁŁAA::

- „POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”

WWYYSSTTAAWWYY  CCZZAASSOOWWEE::

- „MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. IKONY

ZE ZBIORÓW MUZEUM W BARDEJOWIE”

(Republika Słowacka); czynna do 31.12.

- „SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - SOSNOWIEC

2007 r.”; czynna do 13.01.2008.

Ruch szkół promujących

zdrowie działa w Europie

już od 15 lat. W sumie obejmuje

45 państw. Certyfikat otrzymują

placówki, które aktywnie działa-

ją na rzecz promocji zdrowia

wśród swoich uczniów. W Polsce

podobnych szkół jest już blisko

1200. 

W Sosnowcu taki Certyfikat

otrzymała właśnie Szkoła Podsta-

wowa nr 29 im. WWłłaaddyyssłłaawwaa BBrroo--

nniieewwsskkiieeggoo. Wyróżnienie na ręce

dyrektora szkoły MMaarriiuusszzaa MMiikkee

złożył przedstawiciel ROE-M „Me-

tis” TToommaasszz WWoojjttaassiikk.

W ramach realizacji programu

szkoła organizowała m. in.: zajęcia

na basenie dla swoich uczniów.

Odbywały się także inne zajęcia

sportowe np. czwartki lekkoatle-

tyczne. Uczniowie z SP 29 brali

także udział w biegu Trójkąta

Trzech Cesarzy. Częścią programu

były wycieczki krajoznawcze, np.

do Pszczyny oraz Parku Miniatur

„Świat Marzeń” w Inwałdzie.

Wśród zaproszonych na uro-

czystość gości byli: zastępca pre-

zydenta miasta ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerr--

nniiaa, radny JJaann BBoossaakk, wojewódzki

koordynator sieci szkół promują-

cych zdrowie BBaarrbbaarraa DDoobbiiaass--MMoo--

llaa, przewodniczący Rady Rodzi-

ców BBeenniiaammiinn JJaaśśkkoo oraz rodzice

i uczniowie szkoły.

Z okazji wręczenia wyróżnie-

nia uczniowie klasy V b przygo-

towali przedstawienie pt.: „Baśń

o panowaniu Króla Zdrówka”.

Odbyły się także konkursy np.

z wiedzy na temat higieny, pla-

styczne. 

Tekst i foto: GGKK

SP nr 29 szkołą promującą zdrowie

Zanami XVI Górnośląski Festi-

wal Sztuki Kameralnej. Im-

preza trwała niemal przez cały listo-

pad, rozpoczęła się 9 a zakończyła

27 listopada. Początkiem Festiwalu

był koncert inauguracyjny w Teatrze

Rozrywki w Chorzowie. 

NNiiee  ttyyllkkoo  zz FFrraannccjjii

Podczas chorzowskiego koncertu

wystąpił DDeenneezz PPrriiggeenntt, charyzma-

tyczny francuski wokalista, łączący

w swojej twórczości wiele muzycz-

nych gatunków: z pogranicza rocka,

trip hop, jazzu. Prigent w swojej

twórczości wykorzystuje także pieśni

liturgiczne czy muzykę celtycką.

Oferta przeglądu sztuki kameral-

nej była w tym roku bardzo różno-

rodna. 

Podczas festiwalu odbyły się też

przeglądy filmów w katowickim Ki-

noteatrze Rialto. Można było zoba-

czyć takie filmy, jak: „Dzika plane-

ta”, „Zima pod stołem” czy „Urze-

czona” Alfreda Hitchcocka. 

Nie zapomniano o miłośnikach

teatru. Dla nich przygotowano praw-

dziwą ucztę. Przed widzami wystąpił

m.in. Teatr Marionetek z przedsta-

wieniem „Święty Proutto”. Spekta-

kle przygotowała też grupa teatral-

na z III LO im. Stefana Batorego

w Chorzowie.

GGłłóówwnniiee  aalltteerrnnaattyywwaa

Największa część festiwalu po-

święcona była jednak muzyce alter-

natywnej. Przed widzami wystąpili:

GGeeoorrggee DDoorrnn SSccrreeaammss, PPiiaannoo MMaaggiicc

i brazylijska wokalistka CCiibbeellllee. 

W Sosnowcu odbyły się dwa kon-

certy. Pierwszy miał miejsce 14 listo-

pada w Art Cafe Muza, gdzie wystą-

pił zespół Caravan Palace z Francji.

Muzyka tej grupy to jedyna w swoim

rodzaju mieszanina stylów. Połącze-

nie nawoływań, zaskakujących dźwię-

ków instrumentalnych z elektronicz-

nymi, nowoczesnymi brzmieniami da-

ło niezapomniane wrażenia. 

Caravan Palace to projekt trzech

muzyków zainspirowanych gypsy jaz-

zem. Zespół tworzą CCoollooiiss  „„LLaattooyyaa””

ZZooee (wokalistka), CChhaarrlleess DDeellaappoorrttee

(kontrabas, oprogramowanie), AArrnnaauudd

ddee BBoossrreeddoonn (gitara, komputery), HHuu--

gguueess PPaayyeenn (skrzypce), AAuurreelliieenn TTrrii--

ggoo (skrecze), TToouussttoouu (perkusjonalia

różnego kalibru), CChhaappii (klarnet). 

MMaarrcchhaanndd  ww tteeaattrrzzee

Druga impreza miała miejsce

cztery dni później na scenie Teatru

Zagłębia. Wystąpił EErriikk MMaarrcchhaanndd

– żywa legenda śpiewu bretońskie-

go wraz z zespołem The Balkanis.

Artyści pochodzą z różnych regio-

nów świata (głównie z południowo-

-wschodniej Europy) prezentują

różnorodną stylistykę. Muzycy

przedstawili w Sosnowcu utwory

celtyckie uzupełnione m.in.: ele-

mentami pieśni serbskich oraz mu-

zyki ludowej Rumunii i Turcji.

Mieszanie stylów różnych regio-

nów świata stworzyło niezapo-

mniane muzyczne przedstawienie. 

Tegoroczny Górnośląski Festi-

wal Sztuki Kameralnej zakończył

spektakl „Faust” w wykonaniu Te-

atru Nowego z Poznania. GGKK

Moc snów Kto ratuje jedną duszę,
ratuje cały świat

Wsosnowieckim Muzeum 15 listopada przyznano me-

dale „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. 

Wyróżnienie otrzymali::  RRoommaannaa IIżżyycckkaa--FFeeddoorrsskkaa,,  JJaa--

nniinnaa i TTaaddeeuusszz GGóórrssccyy oraz MMaarriiaannnnaa i PPiioottrr ZZmmaarrzzllii. Me-

dale odebrały rodziny uhonorowanych. W imieniu ostat-

niej pary wyróżnienie odebrał ich syn, 75-letni sosnowi-

czanin ZZeennoonn ZZmmaarrzzłłyy. 

Historia wielu Polaków i Żydów układa się podobnie

jak ta, która była częścią życiorysu MMaarriiii SSmmaacczzyyńńsskkiieejj

i HHeelleennyy BBeełłsskkiieejj. Obie zdołały uciec z transportu. 

Po wyczerpującej wędrówce dotarły do wsi Odrzywół

(dzisiejszy Kostrzeszyn w województwie świętokrzyskim).

Tam pomocy udzielili im rodzice Zenona Zmarzłego.

Uczynili to narażając życie swoje i swoich dzieci. 

– W Izraelu znane jest powiedzenie, które mówi, że

„Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby

zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to

jest tak, jak gdyby uratował cały świat”. Osoby, które ra-

towały Żydów przed zagładą byli dobrymi ludźmi. Dobry-

mi obywatelami. Dobrymi chrześcijanami – podkreślał

w swoim przemówieniu YYoosssseeff LLeerryy, wiceambasador Izra-

ela w Polsce.

„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” – to najwyż-

sze izraelskie odznaczenie cywilne, przyznawane przez in-

stytut Yad Vashem. Wyróżnienie przyznaje się osobom

(lub pośmiertnie ich rodzinom), które narażając własne

życie, ratowały podczas II wojny światowej Żydów z Ho-

locaustu. Poza otrzymaniem medalu i dyplomu, nazwiska

uhonorowanych zostaną wyryte na „Ścianie Honorów”

w Ogrodzie Sprawiedliwych instytutu Yad Vashem w Je-

rozolimie. Przysługuje im także prawo do symbolicznego

zasadzenia drzewa na terenie parku otaczającego instytut.

Takie drzewo zasadził m.in. WWłłaaddyyssłłaaww BBaarrttoosszzeewwsskkii, by-

ły minister Spraw Zagranicznych. 

Tytuł trafił już do blisko 20 tys. osób, aż jedna czwar-

ta z tej liczby to Polacy. 

W uroczystości udział wzięli także: prezydent KKaazzii--

mmiieerrzz GGóórrsskkii, zastępca prezydenta ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa

oraz rodziny i znajomi osób nagrodzonych medalem

„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. 

Tekst i foto: 

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

Nowa publikacja

Nakładem Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Gustawa Dani-

łowskiego w Sosnowcu ukazała się

publikacja o tematyce regionalnej za-

tytułowana „Symbole Zagłębia”. Re-

daktorami opracowania są MMaarriiaann

KKiissiieell  i PPaawweełł MMaajjeerrsskkii. 

Książka jest naukowym pokło-

siem ubiegłorocznej V Sesji Zagłę-

biowskiej. Oddany do rąk czytelni-

ków, miłośników kultury zagłębiow-

skiej, tom jest zbiorem szkiców

regionalnych. Odpowiadający tema-

tom referatów wygłoszonych podczas

konferencji, a dotyczących szeroko

rozumianej symboliki zagłębiowskiej.

W znakomitej większości szkice do-

tyczą biografii konkretnych ludzi

– dwudziestowiecznych symboli Za-

głębia Dąbrowskiego, które wciąż

mogą budzić wiele emocji i sporów.

Nie brakuje także symboli kultury

materialnej, świadectw dawnego i no-

wego Zagłębia.

Autorami szkiców są m. in.: WWłłoo--

ddzziimmiieerrzz  WWóójjcciikk,,  AAddaamm  WWłłaaddyyssłłaaww

JJaarroosszz,,  JJaann  JJaakkóóbbcczzyykk,,  KKrrzzyysszzttooff

KKłłoossiińńsskkii,,  AAlleekkssaannddeerr  NNaawwaarreecckkii,,

PPiioottrr  FFaasstt,,  JJaann  FF..  LLeewwaannddoowwsskkii,,  PPiioottrr

ZZaacczzkkoowwsskkii,,  JJaannuusszz  OOssiińńsskkii..

Cena egzemplarza promocyjnego

wynosi 10 zł, a do nabycia jest w dy-

rekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Sosnowcu przy ul. Warszawskiej 6

oraz w Bibliotece Głównej przy ul. E.

Zegadłowicza 2/1. (UU)

Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Lokalnego S. A.

w Sosnowcu wydała „Informator

dla Inwestora”. Pozycja ta ma pomóc ma-

łym i średnim przedsiębiorcom w przy-

bliżeniu wiedzy w zakresie funduszy po-

mocowych, w nowym okresie budżeto-

wym Unii Europejskiej w latach 2007

– 2013. 

Informator stanowi cenne źródło wie-

dzy oraz ułatwi przedsiębiorcom porusza-

nie się w funduszach strukturalnych, ich

zakresie i wysokości dofinansowania.

Budżet Unii na lata 2007 – 2013 zo-

stał podzielony na siedem programów

operacyjnych. Cztery z nich skierowane

są do przedsiębiorców, a jeden jest pro-

gramem ramowym. Są to: Regionalny

Program operacyjny Województwa Ślą-

skiego (RPO), program Operacyjny Inno-

wacyjna Gospodarka, Program Operacyj-

ny Infrastruktura i Środowisko, Program

Operacyjny Kapitał Ludzki i 7. Program

Ramowy Badań, Rozwoju Technologicz-

nego i Wdrożeń Wspólnoty Europejskiej

na lata 2007 – 2013.

W ramach Informatora fundusze zo-

stały podzielone na dofinansowanie inwe-

stycji, doradztwa oraz wsparcie działalno-

ści eksportowej, w tym: targi i wystawy,

działalność naukową i technologiczną.

Wydawnictwo zawiera również dane te-

leadresowe organizacji zajmujących się

wsparciem biznesu oraz innych instytucji

działających na rzecz promocji eksportu.

Informator można otrzymać w siedzibie

ARL przy ulicy Teatralnej 9. (UU)



Piłkarze „Zagłębia” nie zapo-

minają o swoich najmłod-

szych kibicach. Trójka zawodni-

ków beniaminka ekstraklasy od-

wiedziła dzieci z sosnowieckiego

Przedszkola nr 12. Punktem kul-

minacyjnym wizyty było czytanie

przez piłkarzy bajek w ramach

ogólnopolskiej akcji „Cała Polska

czyta dzieciom”.

Do przedszkola zawitali PPiioottrr

BBaaggnniicckkii, SSłłaawwoommiirr PPaacchh i GGrrzzee--

ggoorrzz KKmmiieecciikk. Dzieci już kilka dni

przed wizytą piłkarzy nie mogły

się doczekać spotkania z nimi.

– Dobrze, że już jesteście. Nie mo-

gliśmy się was doczekać – powita-

ły zawodników chóralne okrzyki.

Było wspólne śpiewanie, zaba-

wa, a potem piłkarze czytali dzie-

ciom „Kubusia Puchatka”.

W nagrodę cała trójka zawod-

ników otrzymała laurki. Nie obe-

szło się także bez autografów dla

najmłodszych. Piłkarze do przed-

szkola przyjechali z prezentami.

– Przywieźliśmy dzieciakom tro-

chę gadżetów z logo klubu. Mam

nadzieję, że będą długo pamiętały

naszą wizytę – mówił Sławomir

Pach, który wspólnie z kolegami

z boiska wysłuchał także piosenek

wyśpiewanych przez małych

przedszkolaków.

Nie zabrakło też trudnych py-

tań do piłkarzy. – Tata prosił,

abym zapytał, kiedy zaczniecie

wygrywać – pytał z wypiekami

na twarzy 6-letni Mikołaj.

Zawodnicy obiecali młodym

kibicom, że zrobią wszystko, aby

wiosną ich zdobycz punktowa się

powiększyła. – Trzymajcie za nas

kciuki, a najlepiej przychodźcie

z rodzicami na nasz mecz. Wasz

doping na pewno nam pomoże

– dodał Grzegorz Kmiecik.

Z wizyty zadowoleni byli pił-

karze, a także dzieci i ich wycho-

wawcy. – Dzieciaki bardzo się cie-

szyły na to spotkanie. Już po jego

zakończeniu uśmiechy z ich twa-

rzy nie znikały i już dopytywały

się, kiedy znów ktoś znany nas od-

wiedzi – powiedziała Boże-

na Szczepańczyk, wychowawca

z Przedszkola nr 12. 

Tekst i foto: 
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Piłkarze „Zagłębia” odwiedzili jedno z sosnowieckich przedszkoli

I czytali dzieciom „Kubusia Puchatka”
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12listopada minęło 25 lat

od śmierci jednego

z najlepszych polskich komenta-

torów sportowych, pochodzące-

go z Sosnowca Jana Ciszewskie-

go.

Chociaż nie ma Go wśród

żywych, już ćwierć wieku pa-

mięć o jego talencie i dokona-

niach jest wciąż żywa w świado-

mości Polaków, a zwłaszcza fa-

nów sportu.

PPaassjjoonnaatt  ssppoorrttuu

Cieszewski urodził się 22

maja 1930 roku w Sosnowcu.

Od dziecka pasjonował Go

sport. Szczególnie żużel i piłka

nożna. Rozpoczął nawet treningi

w klubie żużlowym, ale wypa-

dek sprawił, że nigdy nie mógł

się zająć swoją pasją zawodowo.

Jego przygoda z komentowa-

niem widowisk sportowych roz-

poczęła się, gdy zaraz po ukoń-

czeniu szkoły zaczął udzielać

się jako stadionowy komentator

podczas meczów miejscowej

drużyny piłkarskiej. W 1952 ro-

ku otrzymał propozycję pracy

od Radia Katowice, zaś 4 lata

później pracował już dla lokal-

nej telewizji. Jego niezwykły ta-

lent komentatorski został do-

strzeżony szerzej w latach 50.

podczas zawodów żużlowych

w Częstochowie.

Zajmował się głównie rela-

cjonowaniem meczów piłkar-

skich. Jak skrupulatnie policzo-

no: skomentował ich po-

nad cztery tysiące.

NNaajjwwiięękksszzee  ssuukkcceessyy

Cała „telewizyjna” Polska

słyszała pełne wzruszenia i ra-

dości słowa Jana Ciszewskiego,

gdy Polacy triumfowali w tur-

nieju olimpijskim 1972 (2: 1

z Węgrami). I wcześniej, gdy

w 1970 r. Górnik Zabrze awan-

sował do finału rozgrywek Pu-

charu Zdobywców Pucharów.

Po słynnym rzucie monetą

w trzecim, półfinałowym meczu

z AS Roma, Ciszewski wykrzy-

kiwał: „Polska!, Górnik! Spra-

wiedliwości stało się zadość”.

Był na stanowisku komenta-

torskim, gdy na Wembley

(17.10.1973) Polacy zremisowa-

li 1: 1 z Anglią, otwierając so-

bie drogę do finałów MŚ 1974.

Mówił wtedy do mikrofonu, wy-

raźnie wzruszony: „Mój Boże,

co ja mam państwu powie-

dzieć... Tyle lat na to czekałem”.

A potem: „Dziś mogę wejść

do klatki z lwami, bo po tym

meczu już niczego się nie boję”.

O prestiżu, jakim cieszył się

w dziennikarskim środowisku

świadczy symptomatyczny lap-

sus, jaki zdarzył się jego „na-

stępcy”, Dariuszowi Szpakow-

skiemu. Zaczynając swą pierw-

szą relację ze słynnego

Wembley powiedział: „Dzień

dobry państwu. Ze stadionu We-

mbley wita Dariusz Ciszewski”.

Jan Ciszewski komentował

mecze mistrzostw świata w pił-

ce nożnej w 1974, 1978 i 1982

roku. Towarzyszył też polskim

sportowcom podczas innych

ważnych wydarzeń, jak np. Let-

nich Igrzysk Olimpijskich

w 1972, 1976 i 1980 roku.

„Gdyby nie sport, byłbym

magazynierem lub kierowni-

kiem domu wczasowego” – ma-

wiał po latach.

OOddsszzeeddłł  zzbbyytt  wwcczzeeśśnniiee

Po mundialu w Hiszpanii

(1982) wrócił do kraju poważnie

chory. Cierpiał na cukrzycę.

Po operacji woreczka żółciowe-

go pojawiły się komplikacje. Ci-

szewski zmarł w Warszawie 12

listopada 1982 r. Miał wówczas

zaledwie 52 lata.

Ten popularny komentator

futbolu miał też ciemne karty

w swym życiorysie. Niemal

uzależniony od hazardu, dał się

w latach 60. i 70. nakłonić

do współpracy ze Służbą Bez-

pieczeństwa PRL. Nie przesło-

niło to jednak jego dokonań. Bo

w świadomości kibiców pozo-

stał przede wszystkim jako zna-

komity dziennikarz i wielki mi-

łośnik sportu.

W Sosnowcu jego imię nosi

stadion, na którym rozgrywają

swoje mecze piłkarze i piłkarki

Czarnych Sosnowiec (Al. Mi-

reckiego). Rozgrywany jest tak-

że w Rybniku memoriał żużlo-

wy im. Jana Ciszewskiego. 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

25. rocznica śmierci Jana Ciszewskiego

Perła mikrofonu

Miałeś wypadek? Potrzebujesz pomocy praw-
nej? Chcesz uzyskać odszkodowanie z powodu
wypadku? Dobrze trafiłeś! Najlepszym rozwią-
zaniem będzie stowarzyszenie WOKANDA.
Wielu ludzi poszkodowanych nie wie gdzie się
zgłosić po poradę oraz w jaki sposób ubiegać
się o odszkodowanie. Giną w gąszczu przepi-
sów. Stowarzyszenie zapewnia prowadzenie
spraw poszkodowanych w wypadkach, kolizjach
drogowych oraz na skutek błędów lekarskich.
W skład WOKANDY wchodzą m. in.: lekarze,
prawnicy, nauczyciele, agenci ubezpieczeniowi
i inżynierowie.
Cel działalności jest szeroki – udzielanie pomo-
cy prawnej, pomoc ekonomiczna w postaci za-
pomóg i czasowych zasiłków, a także ułatwianie
poszkodowanym kontaktów z policją i prokura-
turą. Wokanda oprócz prowadzenia spraw są-
dowych proponuje wszechstronną pomoc me-
dyczną: konsultacje i diagnozowanie, ale także
zabiegi i rehabilitację. WOKANDA zapewnia
także porady psychologiczne. 
– To co nas wyróżnia to fakt, że pomocy udzie-
lamy nieodpłatnie. Jedynie po wygranej sprawie
prosimy o wpłatę darowizny na rzecz Stowarzy-
szenia. To od poszkodowanego zależy jaka bę-
dzie jego wysokość. Istnieje też roczna składka
członkowska w wysokości 150 zł. Często jed-
nak np. ze względu na ciężką sytuację material-
ną poszczególne osoby są z niej zwalniane
– mówi prezes WOKANDY Marcin Marszołek.
WOKANDA nie poprzestaje jednak na prowa-
dzeniu spraw związanych z uzyskaniem ubez-
pieczeń i pomocy poszkodowanym. Stowarzy-
szenie prowadzi także szereg działań mających
na celu zmniejszenie liczby wypadków drogo-
wych, poprawianie bezpieczeństwa na ulicach,
przyspieszenie postępowań sądowych oraz
ulepszenia likwidacji szkód przez firmy ubezpie-
czeniowe. Celem stowarzyszenia jest więc nie
tylko pomoc poszkodowanym, ale także zapo-
bieganie wypadkom.WOKANDA prowadzi kore-
spondencję z firmami ubezpieczeniowymi, do-

starczając dokumentację oraz przeprowadza
własne opinie do spraw. 
Najbardziej znaną sprawą prowadzoną przez
Stowarzyszenie WOKANDA jest tragedia,
do której doszło podczas wystawy gołębi
na Międzynarodowych Targach Katowickich 28
stycznia 2006 roku. Pod zawaloną halą znalazło
się wielu poszkodowanych. Zginęły wówczas 63
osoby. Do tej pory zgłosiło się do WOKANDY 30
osób poszkodowanych w tym wypadku. Złożo-
no już w ich imieniu 30 pozwów przeciwko Mię-
dzynarodowym Targom Katowickim oraz 2
przeciwko ubezpieczycielowi – firmie Allianz.
Dotychczas wygrane zostały trzy sprawy prze-
ciwko MTK. Korzystne wyroki zapadły
przed Sądem Okręgowym oraz Sądem Rejono-
wym w Katowicach. 
– Warto dodać, że jako jedni z niewielu zajmuje-
my się sprawami błędów lekarskich. Są to spra-
wy niezwykle trudne i czasochłonne. Jednak
i na tym polu mamy doświadczenie i osiągamy
sukcesy – dodaje prezes WOKANDY.
Chcąc uzyskać pomoc w Stowarzyszeniu WO-
KANDA należy zgłosić się do jej siedziby w Kato-
wicach przy ulicy Jagiellońskiej 5 lub zadzwonić
na całodobowy numer telefonu: 032 781-64-65,
508 339 495. Organizacja działa na terenie ca-
łego kraju. Posiada swoje siedziby również
w Częstochowie, Warszawie, Wrocławiu oraz
Trójmieście. Wszelkie informacje na temat dzia-
łalności WOKANDY znaleźć można na stronie
internetowej www.wokanda.org.pl GK

Artykuł sponsorowany

CCeelleemm  ppoommoocc  ppoosszzkkooddoowwaannyymm
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HHOORROOSSKKOOPP
BBAARRAANN  ((2211..0033..--1199..0044..)) – Przed Tobą pracowity okres. W dodatku wygląda na to,

że im bliżej świąt, tym więcej obowiązków. A nie powinno być odwrotnie? Może

niektóre sprawy uda się na razie odłożyć na bok? Zakończ mijający rok robiąc to,

na co masz ochotę! W święta pozwól sobie na relaks. Może tegorocznego Sylwestra

także warto spędzić spokojniej i bardziej kameralnie, z tymi, których kochasz? 

BBYYKK  ((2200..0044..--2200..0055..)) – Z końcem roku jak zwykle masz wiele spraw do uregulowa-

nia, do załatwienia, wiele pracy. Stan finansów pozwoli na świąteczne szaleństwo.

Dzieciątko okaże się w tym roku wyjątkowo szczodre, a sylwestrowy wieczór spę-

dzony z fantazją i rozmachem. Może powitasz Nowy Rok pod palmami lub w Pa-

ryżu? Ktoś poznany w grudniu zrobi na Tobie duże wrażenie. Ciąg dalszy tej zna-

jomości jest możliwy. 

BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..--2211..0066..))  – W grudniu Twoje decyzje powinny być wyjątkowo

dalekowzroczne. Jeżeli coś się nie udało, nie przyniosło spodziewanych rezultatów

to znak, że trzeba zmienić metody działania na bardziej efektywne. Bądź ostrożny

w sprawach urzędowych, papierkowych. Licz pieniądze, nawet jeśli wydajesz je

na świąteczne zakupy. Święta i Nowy Rok spędź spokojnie. Chwile lenistwa okażą

się bardzo przyjemne.

RRAAKK  ((2222..0066..--2222..0077..)) – Nie zapominaj, że zbliżają się święta. Dużą radość sprawi ci

obmyślanie dekoracji domu i stołu oraz wędrówka po sklepach. W dziedzinie twór-

czości odkryjesz w sobie talent i pod choinką znajdą się upominki wykonane Two-

ją ręką. Jesteś samotny? Na zakupach możesz spotkać kogoś interesującego! Jeśli

Ci się podoba to nie bój się nawiązać znajomość. Sylwestrowe pomysły przyniosą

poszerzenie towarzyskich znajomości.

LLEEWW  ((2233..0077..--2222..0088..)) – Mijający rok zakończysz sukcesem. Będziesz też pełen po-

mysłów, otwarty na świat i ludzi. Twoim mankamentem jest skłonność do przesad-

nych zakupów. Święta to świetny pretekst do wydatków, więc zabierz ze sobą kogoś

kto wydaje się bardziej odporny na gwiazdkowe szaleństwa. Nie przesadź z sylwe-

strowym strojem i makijażem. Nie chcesz chyba, aby po balu zapamiętano wyłącz-

nie twoją kreację a nie ciebie. 

PPAANNNNAA  ((2233..0088..--2222..0099..))  – Planując świąteczny wypoczynek nie zapominaj o sobie.

Wyręczając wszystkich wokół tylko Ty będziesz zmęczony. Obowiązki przedświą-

teczne podziel na wszystkich domowników. Nie martw się o finanse. Na wszystko

wystarczy. Przed końcem roku dotrą do Ciebie bardzo dobre wiadomości. Sylwe-

strowy wieczór będzie w tym roku niepowtarzalny i niezapomniany. 

WWAAGGAA  ((2233..0099..--2222..1100..)) – Nie unikniesz spiętrzenia obowiązków, ale pokonasz je

z łatwością. Pomyśl o atrakcyjnej oprawie świąt, tym bardziej, że im bliżej gwiazd-

ki tym ważniejsze staną się sprawy rodzinne. Być może zapragniesz zgromadzić

przy wigilijnym stole najbliższych krewnych? To dobry pomysł! Tak rzadko się wi-

dujecie. Za to Nowy Rok powitasz w małym lecz doborowym towarzystwie. 

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..--2211..1111..)) – Uważaj by przedświąteczny okres nie zamienił się

wyłącznie w przesadne zakupowe szaleństwo. Nie zapomnij o kartkach świątecz-

nych i drobnych upominkach dla najbliższych. Po bardzo pracowitym roku należy

Ci się odrobina luksusu. Może pomyślisz o Sylwestrze w górach? Kulig, ognisko.

Wypoczywaj i zbieraj siły na nowe dwanaście miesięcy.

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..--2200..1122..)) – Uczucia, mimo sentymentalnej, świątecznej atmosfe-

ry, odłóż na dalszy plan. I tak przed nimi nie uciekniesz. Wigilia upłynie ci spokoj-

nie. Jeśli czujesz się zmęczony, w święta nie wychodź ze skóry, poczytaj książkę,

pozwól sobie na pełen luz. Nowy Rok przyniesie oczekiwane zmiany. Sylwestrowy

bal zapowiada się atrakcyjnie. Być może przyczyni się do tego... miłość. 

KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..--2200..0011..)) – W organizacji świątecznych dni okażesz się jak

zwykle praktyczny i zapobiegliwy. Nawet jeśli poprzednie tygodnie wcale tego nie

zapowiadały, tegoroczna gwiazdka przyniesie ci spełnienie marzeń. Coś ważnego

się wyjaśni, coś dobrego się zdarzy. Nowe uczucie wprawi cię w podniosły nastrój.

Sylwestra, nawet w największym tłoku, spędzicie tylko we dwoje. 

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..--2200..0022..)) – Czas dzielący Cię do świąt postaraj się precyzyjnie za-

planować, sprawiedliwie rozdzielając obowiązki pomiędzy najbliższych. W miłości

także lepiej nie oczekuj cudów. Jeśli liczysz, że wpadniecie na siebie „przypadkiem”,

możesz się zawieść. Lepiej weź sprawy w swoje ręce. Święta spędź z rodziną, Syl-

westra zaplanuj w gronie sprawdzonych osób. Wszystko się uda. 

RRYYBBYY  ((2211..0022..--2200..0033..)) – Nic nie zdoła przyćmić romantycznej atmosfery i radości

z nadchodzących świąt. Będziesz świetnym organizatorem wigilijnego wieczoru,

pożądanym i mile widzianym gościem, a pomysł spędzenia gwiazdki na nartach tak-

że wypali! Przed Sylwestrem warto odwiedzić kosmetyczkę, pochodzić po sklepach

z ciuchami i sprawić, aby ta szczególna noc należała do ciebie! VVEENNAA

Tego dnia niezwykłe chwile przydarzają się

młodszym i starszym, szczśliwym i nieza-

dowolonym, wierzącym i niedowiarkom. Ta-

jemnicza moc działa wszędzie: w Małopolsce

i w Zurichu, pod Warszawą i w Amsterdamie,

w Wiśle i na froncie wschodnim, w dawnej Je-

rozolimie i współczesnym Berlinie... 

Tego dnia nawet największym samotnikom

doskwiera samotność, bo – jak pisze Wojciech

Kuczok – jeśli nawet człowiek „przywyknie

do tego, że każdego roku sam sobie składa ży-

czenia urodzinowe, to jednak łamać się sam ze

sobą opłatkiem nie potrafi”. Anioł może stać

na skrzyżowaniu w stroju policjanta z drogów-

ki, jak u Stefana Chwina, a pies – co opisuje Łu-

kasz Dębski – może przy odrobinie pomocy

przemówić ludzkim głosem do zachwyconych

dzieci. „Rzeczy nie są tym, na co wyglądają”,

o czym przypomina Natasza Goerke, a niezwy-

kła chwila przytrafia się nawet niewierzącemu

profesorowi fizyki, o czym pisze Antoni Libe-

ra. Bowiem o tajemnicach, niesionych przez

Wigilię – jak mówi bohaterka opowiadania

Pawła Huelle –„zawsze jest coś do opowiedze-

nia, nawet jeśli człowiek całe życie siedzi w jed-

nym pokoju i patrzy w okno”...

ŁŁuukkaasszz  DDęębbsskkii,, urodzony w 1975 roku, proza-

ik, autor książek dla dzieci. Debiutował zbiorem

„Wiórki, wiewiórki i inne bajki wierszem”

(2001). 

NNaattaasszzaa  GGooeerrkkee,,  urodzona w 1960 roku w Po-

znaniu, studiowała polonistykę na tamtejszym

UAM i indianistykę na UJ w Krakowie. 

PPaawweełł  HHuueellllee, urodzony w 1957 roku, prozaik,

autor tomu wierszy. Debiutował znakomitą po-

wieścią „Weiser Dawidek”, sfilmowaną i prze-

łożoną na wiele języków. 

AAggnniieesszzkkaa  KKoołłaakkoowwsskkaa,,  urodzona w 1960 ro-

ku, wyjechała z Polski w roku 1968. Ukończy-

ła studia filozofii i filologii klasycznej w Anglii

i w Ameryce. Jest tłumaczką i publicystką, pi-

sze w prasie polskiej i angielskiej. 

WWoojjcciieecchh  KKuucczzookk,,  urodzony w 1972 roku, pro-

zaik, poeta, krytyk filmowy, scenarzysta, spele-

olog. W roku 2003 otrzymał paszport Polityki

w dziedzinie literatury, a rok później Nagrodę

Nike za powieść „Gnój”. 

AAnnttoonnii  LLiibbeerraa,, pisarz, tłumacz, reżyser. Przeło-

żył m. in. znaczną część twórczości Samuela

Becketta, w tym wszystkie jego dramaty, które

wielokrotnie wystawiał w kraju i za granicą. 

JJeerrzzyy  PPiillcchh,, urodzony w 1952 roku w Wiśle.

Prozaik, publicysta. Laureat nagrody Fundacji

Kościerskich (1989) oraz nagrody literackiej

NIKE (2001). 

JJooaannnnaa SSzzcczzeeppkkoowwsskkaa,,  aktorka, pisarka, felie-

tonistka. Zagrała  m. in. szekspirowską Julię, La-

dy Macbeth, Katarzynę, Tytanię. Autorką mo-

nodramu „Goła baba” i dwunastoodcinkowej

serii komedii „Garderoba damska”. 

Litery z pól dodatkowo ponu-

merowanych w prawym dol-

nym rogu dadzą rozwiązanie, które

prosimy przesłać wraz z wyciętym

numerem krzyżówki, pod adresem

redakcji do 11 stycznia 2008r.

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną nagro-

dy, które prosimy odbierać osobi-

ście w Redakcji.

PPoozziioommoo::  1 – odkrywca Amery-

ki, 5 – Trzej Królowie poszli, by

złożyć go Dzieciątku, 8 – rodzaj

ciastka z kremem, 9 – bije go np.

sprinter, 10 – stok, 11 – w karet-

ce, 12 – zasłona, 14 – polski se-

rial z Lucy i Kusym, 16 – część

koszuli, 17 – centralna część ko-

ścioła, 19 – zapalenie migdałów,

21 – kościelny lub cywilny, 22

– wzorek na sweterku lub w ar-

chitekturze, 25 – jedna z planet,

28 – sąsiad Pawlaka, 29 – samiec

konia, 30 – miara papieru, 32

– reguła, 34 – on i ona, czyli

ich…, 35 – stolica Algierii, 36

– część stadionu, 37 – powonie-

nie lub smak, 38 – rzadkie kobie-

ce imię, 39 – egipski bóg podzie-

mi.

PPiioonnoowwoo::  1 – poprawia błędy

w tekstach, 2 – o pracę lub kup-

na – sprzedaży, 3 – robi beczki, 4

– butelka, 5 – między lekcjami, 6

– rozśmiesza widzów w cyrku, 7

– nieszczęśnik, 13 – popular-

na gra liczbowa, 15 – dział medy-

cyny, 18 – popularny NRD-owski

samochód dostawczy, 20 – jezio-

ro w Afryce, 23 – ryzykowna wy-

prawa, 24 – największy ptak mor-

ski, 26 – zewnętrzne otwory no-

sa, 27 – technika graficzna, 28

– do siadania za stołem, 31 – za-

nik czynności życiowych organi-

zmu spowodowany starością lub

przewlekłą chorobą, 33 – potocz-

nie praca zarobkowa zagranicą.

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  1100::  BBEERRTT  GGHHEEZZZZII  „„CCUUDDAA II MMIISSTTYYCCYY””
Nagrody otrzymują: Marian Klimek, Wioletta Duda, Ryszard Jaskólski
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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.

Konkurs świąteczny Konkurs Świata książki nr 11

Sława tej pięknej powieści trwa od kilkudziesięciu lat.

I nic w tym dziwnego: skutecznie oparły się próbie

czasu świeżość uczuć i prawda emocji osiemnastolatki,

wchodzącej w dorosłe życie. Z pewnością znaczenie ma

fakt, że autorka była niewiele starsza od swej bohaterki

i pisała po części o sobie. Ale jej wielki talent sprawił, że

„Złuda” jest tylko z pozoru poruszającym dziewczęcym

pamiętnikiem. To bowiem przede wszystkim wnikliwy

traktat o tym „jak zrozumieć tysiące nici, które łączą ludz-

kie dusze i pojąć dokąd sięgają słowa”.

Jest rok 1939. Nieśmiała i wrażliwa Andrea przyby-

wa z rodzinnej wsi do Barcelony, by studiować i zamiesz-

kuje z rodziną matki. Nowy dom okazuje się ponurym

miejscem, którego mieszkańcy są pełni pretensji do sie-

bie i do świata. Zdziwaczała babka, oschła i apodyktycz-

na ciotka Angustias, „obojętny i daleki” wuj Roman,

zdolny skrzypek, jego krewki brat Juan, wiecznie kłócą-

cy się z żoną... CCaarrmmeenn  LLaaffoorreett  ((11992222--22000044)) Pisarka hisz-

pańska, zasłynęła debiutancką powieścią, „Złuda”, która

jako pierwsza otrzymała Nagrodę Nadal (1944), dziś jed-

ną z najważniejszych nagród literackich w Hiszpanii. Po-

wieść o spotkaniu młodej kobiety z wielkim miastem

i o jej rozczarowaniu. Stała się świadectwem fizycznego

i moralnego upadku drobnomieszczaństwa w Hiszpanii

po wojnie domowej. 

PPóóźźnniieejj  LLaaffoorreett  wydawała opowiadania, nowele i trzy po-

wieści: „Wyspa i demony” – 1952, „Nowa kobieta”

– 1955 i „Udar” – 1963. Ta ostatnia miała być począt-

kiem trylogii, ale nagle Laforet przestała pisać i wycofa-

ła się z życia publicznego. 

Ludzie węgla, nauki, kultury,

samorządowcy, przedsiębior-

cy, a także politycy i wojskowi – to

189 biogramów postaci osób za-

służonych dla Zagłębia. Zebranych

w jednej publikacji. Słownik wy-

dany został przez Stowarzyszenie

Autorów Polskich oddz. w Będzi-

nie pod redakcją BBoolleessłłaawwaa CCiiee--

ppiieellii. Jest pierwszą taką pozycją

w skali całego Zagłębia. 

Książka pozwala poznać osią-

gnięcia ludzi zasłużonych dla re-

gionu. Różnorodność zaprezento-

wanych sylwetek, przedstawicieli

poszczególnych środowisk i grup

zawodowych, czy też miejsc pracy

Zagłębiaków stanowi obraz doko-

nań mieszkańców Zagłębia. 

Każdy kto jest zainteresowany

swoją „małą ojczyzna” znajdzie tu

coś dla siebie. Książka pozwoli

wielu mieszkańcom ziemi zagłę-

biowskiej poznać ludzi i ich zasłu-

gi dla regionu.

Biografie zamieszczone w słow-

niku umieszczone są w porządku al-

fabetycznym. 

Duży wkład pracy w opraco-

wanie powyższej publikacji mieli

również: CCzzeessłłaaww  BBaannaaśś,,  ZZddzziissłłaa--

wwaa  GGwwiiaazzddaa,,  IIrreennaa IImmiioołłeekk,,  JJaacceekk

MMaalliikkoowwsskkii,,  ZZddzziissłłaaww  RRaabbsszzttyynn

ii MMaałłggoorrzzaattaa  SSrroommeekk..  (U)

Carmen Laforet

Złuda
Przeł. Kalina Wojciechowska

Świat Książki, 2007 

W księgarniach od 9 listopada 

Cena: 29,90 zł

Stefan Chwin, Łukasz Dębski, Natasza Goerke, 
Paweł Huelle, Agnieszka Kołakowska, Wojciech 
Kuczok, Antoni Libera, Jerzy Pilch, Joanna
Szczepkowska

9 Wigilii
Świat Książki 2007

SSyyllwweettkkii  ZZaaggłłęębbiiaakkóóww

Księgarnia „ŚWIAT KSIĄŻKI” zaprasza naszych Czytelników do wzięcia udziału w
KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM. Pierwsze 5 osób, które przyjdą do księgarni „ŚWIAT KSIĄŻKI”
(Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20) z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 11/2007 i
prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, otrzymają nagrody  niespodzianki.
AA  ppyyttaanniiee  bbrrzzmmii::  CCzzyyjjee  ssppoottkkaanniiee  aauuttoorrsskkiiee  ooddbbyyłłoo  ssiięę  ww  „„ŚŚWWIIEECCIIEE  KKSSIIĄĄŻŻKKII””  2288  lliissttooppaaddaa
bbrr..??  ((AA))

11.. PPyyttaanniiee::    JJaakk  nnaazzyywwaa  ssiięę  jjeeddnnaa  zz  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  nnaaggrróódd
lliitteerraacckkiicchh  ww  HHiisszzppaanniiii??
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec,
ul. 3 Maja 22 pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” nr 11  i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie
otrzymają nagrodę książkową.
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„Zagłębie” wróciło na Ludowy

5635
dni czeka-

li piłkarze

i kibice

„Zagłębia” na pierwszoligowy

mecz  sosnowiczan na własnym

stadionie. Po piętnastu latach prze-

rwy pierwsza liga wróciła na odre-

montowany Stadion Ludowy. Nie

obyło się bez problemów technicz-

nych, ale najważniejsze, że nasz ze-

spół wrócił wreszcie do domu.

Zanim 25 listopada drużyny

„Zagłębia” i Wisły Kraków wybie-

gły na murawę Stadionu Ludowe-

go, przez kilka dni poprzedzają-

cych mecz trwał prawdziwy wyścig

z czasem. Ba, o tym, że mecz się

odbędzie Komisja Licencyjna za-

decydowała dopiero w sobotę.

Przez kilkadziesiąt wcześniejszych

dni stadion przypominał plac budo-

wy. Najpierw instalacja oświetle-

nia, potem montaż podgrzewanej

murawy, którą z Holandii przywie-

ziono dopiero trzy dni przed spo-

tkaniem. Udało się zdążyć, ale nie

obeszło się bez zgrzytu. Opady

deszczu sprawiły, że montowa-

na w pośpiechu murawa nie wy-

trzymała. – Coś z drenażem było

nie tak, stąd też murawa wyglądała

jak bajoro. Na szczęście mecz się

odbył i wreszcie wróciliśmy do do-

mu – mówił po przegranym 1:3

meczu z Wisłą LLeesszzeekk BBaacczzyyńńsskkii,

prezes „Zagłębia”. Tydzień później

znów powiało grozą, bo tym razem

nawaliło oświetlenie. Dopiero

na pół godziny przed planowym

rozpoczęciem spotkania udało się

odpalić jupitery i drużyny „Zagłę-

bia” i Lecha wybiegły na płytę bo-

iska. – Jakieś fatum i złe duchy

opanowały nasz stadion. Nie prze-

biega to wszystko po naszej myśli,

ale cóż począć. Trzeba brać byka

za rogi i mieć nadzieję, że to już ko-

niec naszych problemów organiza-

cyjnych. Stadion naprawdę wyglą-

da dużo lepiej. Mamy światło, ma-

my podgrzewaną murawę, która

po usunięciu wszelkich usterek bę-

dzie na pewno świetnie funkcjono-

wać. Do tego wypiękniało zaplecze

socjalne, szatnie. Jeszcze tylko wy-

niki i będzie pełnia szczęścia – mó-

wi z wrodzonym optymizmem pre-

zes sosnowiczan. 

Prześmiewcy śmieją się, że nie-

bawem będziemy mieli najładniej-

szy stadion w III lidze, bo jak wia-

domo czeka nas po sezonie degra-

dacja o klasę niżej, a wciąż jesteśmy

„czerwoną latarnią” ekstraklasy. 

Co będzie, to będzie, a remont

stadionu to pozytyw wart odnoto-

wania. Kilka milionów złotych

na pewno nie poszły na marne.

Klub z Sosnowca miewał różne

okresy w historii, raz znajdował się

na wozie, innym razem pod, ale za-

wsze miał swój dom, jakim jest

Stadion Ludowy. Teraz odremonto-

wany stadion jest świadkiem ogól-

nej niepewności, ale pozostaje wie-

rzyć, że po latach chudych nadejdą

tłuste. Najpierw jednak musi odpo-

kutować za udział w aferze korup-

cyjnej. – Szlag mnie trafia gdy so-

bie pomyślę o tym, że my będzie-

my płacić za błędy poprzedników,

a ci którzy są za to odpowiedzialni

grają sobie w najlepsze. Ale nie ta-

kie chwile grozy przeżywaliśmy

więc i tym razem się nie poddamy

– dodaje Baczyński.

A o tym, że u siebie łatwiej,

przekonują ostatnie mecze,

w których przy dopingu tysięcy

kibiców sosnowiczanie postra-

szyli najgroźniejsze zespoły

w lidze. – Wspaniała atmosfera

była dzisiaj na Ludowym.

Chcieliśmy pokazać, że napraw-

dę u siebie jesteśmy bardzo

groźni i możemy powalczyć

z każdym, nawet z Wisłą. Uwa-

żam, że u siebie nie musimy się

nikogo obawiać. Kibice to nasz

dwunasty zawodnik – podkreśla

Rafał Berliński, kapitan sosno-

wiczan.

Pozostaje nam więc wierzyć, że

na odremontowanym obiekcie pił-

karze „Zagłębia” będą grali o nie-

bo lepiej niż przez większą cześć

rundy jesiennej i wiosną zdobywa-

jąc punkt za punktem unikną de-

gradacji do III ligi.

Tekst i foto: 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ  

„Wykopmy rasizm ze stadionów?” –

pod takim hasłem odbył się w Sosnow-

cu-Niwce turniej o mistrzostwo gimna-

zjalne Sosnowca 2007 w piłce nożnej ha-

lowej. Organizatorami byli dwaj kibice

sosnowieckiego klubu: KKaammiill WWnnuukk i

PPiioottrr WWoojjttaann przy współpracy stowarzy-

szeń antyfaszystowskich „Nigdy więcej”

oraz „Mieszkańcy RP”. 

Patronat nad turniejem objął klub

„Zagłębie” Sosnowiec. Była to pierwsza

taka impreza w regionie. – Chcieliśmy

pokazać, że kibice piłkarscy to nie chuli-

gani ale normalni ludzie, którzy potrafią

zorganizować fajny turniej. Po drugie w

Sosnowcu nie organizuje się takich za-

wodów zbyt często, a my chcemy to

zmienić. Po trzecie sport to najlepszy

sposób na oderwanie chłopaków od co-

dzienności i od kłopotów jakie ona może

nieść ze sobą. Wybraliśmy gimnazjali-

stów, bo to właśnie w tym wieku najle-

piej kształtuje się świadomość człowie-

ka. W ten sposób chcemy wpłynąć na za-

chowanie młodszych kibiców na

stadionach i liczymy, że oni będą oddzia-

ływać na swoje grupy rówieśnicze. Ma-

my nadzieję, że takie akcje doprowadzą

w przyszłości do marginalizacji, a potem

do zaniku zachowań rasistowskich na

stadionach – usłyszeliśmy od organizato-

rów turnieju.

Uczniom bardzo spodobało się hasło

pod jakim zorganizowano turniej. – Bar-

dzo dobrze, że ktoś wpadł na taki po-

mysł. Podoba nam się przesłanie tego

turnieju. Chodzimy na mecze piłki noż-

nej, hokeja i siatkówki. Atmosfera tam

jest bardzo dobra, ale ostatnio podczas

meczu „Zagłębia” z Wisłą momentami

wygwizdywano ciemnoskórego Brazylij-

czyka CClleebbeerraa. Mamy nadzieję, że do po-

dobnych sytuacji nie będzie już docho-

dziło – mówili uczniowie z niepublicz-

nego Gimnazjum nr 3.

Do zawodów zgłoszono pięć drużyn z

publicznych Gimnazjów numer 1, 7, 8, 13,

16 i dwie z Gimnazjów Niepublicznych

numer 3 i Katolickiego numer 5. Na par-

kiecie rywalizowały ze sobą sześcioosobo-

we drużyny. Rywalizowały one najpierw

w grupach, a następnie najlepsze zespoły z

grup toczyły półfinałowe boje. Turniej za-

kończył się zwycięstwem Gimnazjum nu-

mer 13, które pokonało w finale po rzutach

karnych ekipę z „szesnastki”. 

Zawody swoją obecnością zaszczyci-

li piłkarze „Zagłębia” - JJaacceekk  BBeerreennsszz--

ttaajjnn i DDaawwiidd SSkkrrzzyyppeekk oraz wiceprezes

GGrrzzeeggoorrzz BBaarraann. Wręczyli zwycięzcom

okolicznościowe dyplomy, puchary i na-

grody rzeczowe. 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Wykopmy rasizm ze stadionów

Zawodniczka TMS „Zagłębie” Sosnowiec Marta Puda zwy-

ciężyła w zawodach z cyklu Pucharu Polski Juniorów

w szabli dziewcząt, które rozegrane zostały w Łodzi. Bardzo

dobrze zaprezentowały się również KKaattaarrzzyynnaa RRaakk oraz JJaaggnnaa

WWóójjcciikk. Obie zakończyły zawody na trzecim miejscu.

Puda w drodze do finału pokonała kolejno IInnggęę  BBoorroowwiieecc

z Dragona Łódź 15: 4, klubową koleżankę Pamelę Warszaw-

ską 15: 5, Luizę Hornik z Kolejarza Katowice 15: 4 oraz inną

sosnowiczankę Jagnę Wójcik 15: 4. W finale zawodów Marta

bezapelacyjnie pokonała 15: 7 MMaarrttyynnęę  WWąąttoorr (AZS AWF

Warszawa). Pozostałe zawodniczki z Sosnowca zajęły następu-

jące lokaty: 8 KKaarroolliinnaa WWiillcczzaakk, 14 PPaammeellaa WWaarrsszzaawwsskkaa, 15

SSyyllwwiiaa BBiijjaakk, 20 AAnnggeelliikkaa WWąąttoorr, 40 MMaajjaa KKoowwaalliiłłoo. 

W rywalizacji chłopców najlepszy wynik zanotował KKaammiill

MMaarrzzeecc, który po porażce w 1/16 turnieju z Przemysławem

Plińskim (AZS AWF Katowice) 8: 15 ukończył zawody na 13

miejscu. 29 był ŁŁuukkaasszz JJuuddaa, 32 BBaarrttoosszz ŁŁyyssiikk, 42 AAddaamm GGrraa--

bbaallaa, a 57 ŁŁuukkaasszz ZZaabbiieeggaałłaa. 

– Marta od początku turnieju biła się znakomicie. Reszta

drużyny też spisała się na miarę możliwości. Występ w Łodzi

należy zaliczyć do bardzo udanych – podsumował start w za-

wodach KKrrzzyysszzttooff  WWąąttoorr  trener sosnowieckich szablistów. KKPP

Pucharowy triumf Marty

WSosnowcu znów zaświeciło słońce dla siatkówki. Po

wielomiesięcznych problemach siatkarze Płomienia wy-

chodzą na prostą. Drużyna odniosła kilka cennych zwycięstw

w lidze, wzmocniła zespół i, co najważniejsze, pozyskała spon-

sora, dzięki któremu może wreszcie normalnie egzystować.

O sponsorze Płomienia wiadomo tylko tyle, że to firma z

branży energetycznej. – Im mniej szumu tym lepiej. Najważ-

niejsze, że są pieniądze. Dyskrecja w pewnych sprawach jest

potrzeba – tłumaczy PPaawweełł KKaacczzmmaarrcczzyykk, prezes klubu.

Przed rozpoczęciem sezonu wydawało się, że nasz zespół

będzie chłopcem do bicia, ale podopieczni Mirosława Zawie-

racza pokazali, że za wcześnie ich skreślono. Wygrane z ze-

społami, z którymi Płomień będzie walczył o utrzymanie

sprawiły, że w klubie odzyskano nadzieję w końcowy sukces.

Tym będzie spokojne utrzymanie w tym roku pierwszoligo-

wego bytu. – Zespół pokonał Delectę Bydgoszcz, Politechni-

kę Warszawa oraz Jadar Radom, do tego wywalczył punkt w

meczu z ekipą z Olsztyna. Czeka nas jeszcze wiele pracy aby

wszystkie tryby w naszej maszynie pracowały jak trzeba, ale

najważniejsze, że drużyna pokazała charakter. Walczą, są

zdeterminowani.

Na pewno zrobiliśmy krok na przód w porównaniu z pierw-

szymi meczami – dodaje prezes Płomienia. Zespół został tak-

że wzmocniony. Nowym zawodnikiem sosnowieckiego klubu

został Norweg Geir Eithun, który już zadebiutował w zespole.

Jak udało nam się dowiedzieć to nie koniec wzmocnień. – Do-

staliśmy zapewnienie od sponsora, że mamy jeszcze środki na

kolejne transfery. Na pewno nie będziemy nikogo łapać na si-

łę. Gdy trafi się ktoś godny uwagi wówczas zadecydujemy –

dodaje Kaczmarczyk. KKPP

Płomień wygrywa i szuka
wzmocnień

23listopada w auli Zespołu

Szkół Elektronicznych i In-

formatycznych odbyła się uroczy-

sta gala z okazji jubileuszu 50-le-

cia Międzyszkolnego Klubu Spor-

towego. Klub znany pod nazwą

MKS-MOS Płomień prowadzi

obecnie sekcje piłki siatkowej i

lekkiej atletyki.

Początki MKS w mieście się-

gają drugiej połowy lat pięćdzie-

siątych. Jedną z pierwszych orga-

nizacji sportowych, która w okre-

sie powojennym rozwinęła swoją

działalność w Sosnowcu było

Zrzeszenie Sportowe „Zryw”, klub

o pięknych tradycjach, gromadzą-

cy w swoich szeregach młodzież

szkół zawodowych. W roku 1956

Zrzeszenie Sportowe „Zryw” prze-

kształciło się w Szkolny Związek

Sportowy, który powołał do życia

Międzyszkolny Klub Sportowy. W

pierwszych latach swojego istnie-

nia MKS Sosnowiec prowadził

szkolenie młodzieży w sek-

cjach piłki nożnej i piłki koszyko-

wej, a bazę klubu stanowiło Tech-

nikum Hutniczo-Mechaniczne,

gdzie pracował i działał nauczyciel

wychowania fizycznego, współza-

łożyciel klubu i jego pierwszy

sekretarz - SSttaanniissłłaaww  WWaallęętt--

kkoowwsskkii.. W roku 1957 powstały

sekcje: lekkiej atletyki (założyciel i

trener JJaacceekk SSiińńsskkii), piłki siatko-

wej, gimnastyki sportowej i akro-

batycznej oraz piłki ręcznej. Pra-

wie 50-lat działalności klubu to

okres związany z życiem trzech

pokoleń. Przez ten okres klub był

inspiratorem rozwoju kultury fi-

zycznej i sportu wśród młodzieży

oraz wychowawcą wielu sportow-

ców i działaczy.

W roku 1992 powstał Mię-

dzyszkolny Ośrodek Sportowy,

który wspólnie ze stowarzysze-

niem MKS-MOS Płomień 1997

kontynuuje działalność MKS So-

snowiec. Dyrektorem MOS w la-

tach 1992 - 2003 była Ewa Lato,

obecnie od września 2003 roku

funkcję tę sprawuje Jacek Markow-

ski. Prezesem klubu jest natomiast

AAnnddrrzzeejj  KKrręęggiieell..  

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

LLuuddzziiee  MMKKSS--MMOOSS

Zasłużeni działacze: SSttaannii--
ssłłaaww  WWaallęęttkkoowwsskkii,,  JJaacceekk
SSiińńsskkii,,  WWaallddeemmaarr  
SSzzcczzeecchhllaa,,  SSttaanniissłłaaww  BBiinn--
kkiieewwiicczz,,  EEddwwaarrdd  EEkkiieerrtt,,
TToommaasszz  SSłłuużżaałłeekk,,  LLeesszzeekk  
LLiissoowwsskkii,,  TTaaddeeuusszz  BBuucczz--
kkoowwsskkii,,  LLuuccjjaann  WWrrzzaasskk,,
SSttaanniissłłaaww  SSyycchh..
Wyróżniający się zawodni-
cy: AAlliiccjjaa  MMaanniiaa--MMoollcczzyykk,,
HHaalliinnaa  KKaazziimmiieerrcczzaakk--SSkkoo--
rreekk,,  HHaalliinnaa  PPrrzzęęcczzeekk,,  UUrr--
sszzuullaa  WWiillkk,,  BBaarrbbaarraa  RRaattaajj--
cczzyykk--FFiikkiieell,,  
BBaarrbbaarraa  NNiieewwiiaaddoommsskkaa
(MMaakkoowwsskkaa), AAnneettaa  BBeedd--
nnaarrcczzyykk--SSoossnnoowwsskkaa,,  MMaa--
rriiaann  KKaarrddaass,,  JJaarroossłłaaww  SSzzoo--
ppaa,,  WWaallddeemmaarr  WWssppaanniiaałłyy,,
RRoobbeerrtt  RRaattaajj,,  BBaarrttłłoommiieejj
SSoorrookkaa,,  PPaawweełł  CChhaaccuuśś..

Pięćdziesiąt lat MKS-MOS Płomień

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii S P O R T
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