
10stycznia uroczyście otwarto

Centrum Targowo-Wysta-

wiennicze Expo Silesia – wzniesio-

nego na terenie dawnej fabryki sil-

ników Silma. W wyniku zakończe-

nia pierwszego etapu budowy

powstał pawilon wystawienniczy

o powierzchni 13,5 tys. metrów

kwadratowych oraz parking na 700

miejsc. Budowa trwała ponad rok

i kosztowała 45 milionów złotych. 

– Można powiedzieć, że hala po-

wstała niemal od podstaw. To co tu

zastaliśmy wymagało generalnego

remontu. Wymieniono dach i ele-

menty konstrukcyjne – mówi TToo--

mmaasszz RRaacczzyyńńsskkii, prezes zarządu

Kolporter Expo.

Docelowo Centrum będzie dys-

ponować pawilonami o powierzch-

ni ponad 30 tys. m kw. oraz 35 tys.

m kw. zewnętrznego terenu wysta-

wienniczego. Na terenie obiektu

powstanie m.in.: czterogwiazdko-

wy hotel (w dawnym biurowcu)

oraz kompleks restauracyjno

– handlowy. Całkowity koszt inwe-

stycji wyniesie ok. 100 milionów

złotych.

– Posiadamy świetny zespół

pracowników. To są najlepsi ludzie,

którzy brali udział w Targach Kato-

wickich oraz pracownicy Targów

Kieleckich. Mamy duże doświad-

czenie. Gdy ogłosiliśmy, że poszu-

kujemy pracowników do Expo Sile-

sia zgłosiło się ponad 500 osób.

Spośród nich wybraliśmy najlep-

szych. Ludzi młodych, wykształco-

nych, biegle władających kilkoma

językami – dodaje MMaacciieejj TTooppoollsskkii,

rzecznik prasowy Expo Silesia. 

CZYTAJ STR. 6

Do tej pory blisko 7 tysięcy

mieszkańców Sosnowca nie

wymieniło jeszcze dowodów osobi-

stych na nowe. Jednak zgodnie

z ustawą przyjętą przez Sejm 7

września 2007 roku starych dowo-

dów na terenie całego kraju moż-

na używać jeszcze do końca marca.

Nie można jedynie na ich podstawie

przekraczać granicy z innymi kraja-

mi Unii Europejskiej.

Od 2 stycznia w sosnowieckim

referacie dowodów osobistych nie

obowiązuje już system numerkowy.

Na sześciu stanowiskach urzędnicy

referatu przyjmują codziennie oko-

ło 250-300 wniosków o wydanie

nowego dowodu. Do połowy lutego

wszyscy spóźnialscy powinni już

złożyć wymagane dokumenty:

wniosek, dwa zdjęcia, dowód wpła-

ty – 30 zł (opłata w Urzędzie Miej-

skim, pokój 106) oraz stary dowód

osobisty do wglądu.

Osoby, które złożą wnioski

w styczniu i lutym do końca marca

na pewno będą już posiadały nowy

dokument tożsamości. Pozostali mo-

gą mieć z tym problemy. Do połowy

stycznia dowody osobiste wymieni-

ło około 200 tys. sosnowiczan. Refe-

rat dowodów osobistych w Urzędzie

Miejskim przy Al. Zwycięstwa 20

przyjmuje: w poniedziałki w godzi-

nach 7.30 – 17.00: od wtorku

do piątku od godziny

7.30 do 15.30. (UU)
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P
odczas Nadzwyczaj-

nej Sesji Rady Miej-

skiej 10 stycznia za-

twierdzono uchwałę

w sprawie połączenia:

Samodzielnego Publicznego Za-

kładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Miejskiego nr 1 z Samodzielnym

Publicznym Zespołem Zakładów

Opieki Zdrowotnej „Zagórze”

w Sosnowcu. Za podjęciem

uchwały głosowało 14 radnych, 1

był przeciw, a 11 wstrzymało się

od głosu.

PPeerrcchhaalluukk  nniiee  SSttęęppnniiaakk

Decyzja miała być podjęta do 1

stycznia. Jednak z powodu nie-

obecności dyrektora MMaarrkkaa SSttęępp--

nniiaakkaa, wobec którego dwie proku-

ratury toczą postępowanie, nie do-

szło do złożenia wniosku o doko-

nanie wpisu „Szpitala Miejskiego”

do Krajowego Rejestru Sądowego.

Były już dyrektor szpitali obecnie

przebywa na zwolnieniu lekar-

skim. 

– Połączenie szpitali zostaje

przekazane w ręce Władysława

Perchaluka. – ogłosił podczas se-

sji zastępca prezydent ZZbbiiggnniieeww

JJaasskkiieerrnniiaa.

WWłłaaddyyssłłaaww PPeerrcchhaalluukk zgodnie

z wcześniejszymi przewidywania-

mi został powołany na stanowisko

dyrektora szpitala zespolonego.

I to on będzie nadzorować połą-

czenie obu placówek w jeden or-

ganizm. Musi to uczynić do 6 lu-

tego. Od tego też dnia rozpocznie

się restrukturyzacja jednej z pla-

cówek.

OOdd 66  lluutteeggoo

Z połączeniem szpitali tego

dnia nie zgodził się radny KKaarrooll

WWiinniiaarrsskkii, którego zdaniem po-

winno się wyznaczyć normalną

datę, np. 1 marca. 

Dlaczego więc 6 luty, a nie

np. 8? Okazuje się, że do 7 lute-

go obowiązuje uchwała sejmiku

województwa śląskiego. Doty-

cząca włączenia oddziałów: gine-

kologiczno – położniczego i no-

worodków z Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego nr 5,

dawniej oddziałów Szpitala nr 2,

w struktury szpitala miejskiego.

Jeśli więc WWłłaaddyyssłłaaww PPeerrcchhaalluukk

nie zdążyłby ze złożeniem wnio-

sku, mogłoby dojść do kolejnych

proceduralnych problemów. 

Na dodatek rośnie zadłużenie

Szpitala nr 1. W momencie, gdy

placówki zostaną połączone zadłu-

żenie przejmie budżet gminy.

Obecnie łącznie długi obu szpitali

wynoszą 5 mln złotych.

Radni podczas nadzwyczajnej

sesji dopytywali o odpowiedzial-

ność za zwłokę i nie zmieszczenie

się w poprzednio ustalonym termi-

nie. Zdaniem Zbigniewa Jaskierni

problemy wyniknęły z zaniechań

dyrektora Marka Stępniaka. 

Pomijając już tę kwestię nadal

nie wiadomo, jaki wariant połą-

czenia zostanie wybrany i jakie

w związku z tym będą skutki pod-

jętych działań. Choć zdaniem na-

czelnika Wydziału Zdrowia UM

– JJaannaa WWiieejjii – połączenie może

nastąpić z marszu. RREEDD
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EXPO SILESIA otwarte! Do 6 lutego wniosek o połączeniu szpitali musi się znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeden organizm

reklama

Nie czekaj na ostatnią chwilę

reklama



Świątecznie i kolorowo

21grudnia 2007 r. Aleję Zwy-

cięstwa w Sosnowcu opa-

nowały kolorowe Aniołki i Śnie-

żynki. Wszystko za sprawą zorga-

nizowanego po raz pierwszy

Jarmarku Świątecznego. 

Uroczystego otwarcia dokonał

MMaatteeuusszz  RRyykkaałłaa – Pełnomocnik

Prezydenta ds. Rozwoju i Współ-

pracy z Zagranicą, który dzieciom

i aniołom wręczył klucze do bram

miasta. 

Podczas festynu wystąpiły

dzieci i młodzież z Zespołu Szkół

Specjalnych Nr 1 i Nr 2. W bożo-

narodzeniowy nastrój wprowadził

uczestników koncert kolęd zespo-

łu wokalnego Kiepurki z Miejskie-

go Klubu im. Jana Kiepury. 

Chętni mogli skorzystać

z przejazdów zaprzęgami z psa-

mi. Z kolei na scenie przed mło-

dymi widzami wystąpił teatr lalek

ze spektaklem „Misterium Naro-

dzenia”. 

Na Jarmarku Świątecznym

można było oczywiście kupić wy-

roby świąteczne wykonane wła-

snoręcznie przez wychowanków

instytucji i placówek edukacyj-

nych, m.in. Zespołu Szkół Specjal-

nych Nr 1, Zespołu Szkół Specjal-

nych Nr 2, Ogniska Pracy Pozasz-

kolnej Nr 1, Zespołu Szkół

Projektowania i Stylizacji Ubioru,

Fundacji im. Brata Alberta, So-

snowieckiego Centrum Sztuki

– Zamek Sielecki, Miejskiego

Klubu Maczki, Caritas Sosnowiec

oraz Miejskiego Dom Kultury

„Kazimierz”. 

Imprezie towarzyszył kon-

kurs na najładniejsze stoisko.

Laureatów wybierali mieszkań-

cy, głosując na kartkach rozda-

wanych przez aniołki. Dwa rów-

norzędne pierwsze miejsca zaję-

ły stoiska Zespołu Szkół

Specjalnych Nr 1 i Zespołu

Szkół Specjalnych Nr 2. JJaann  

Pierwszą noworoczną premierą

w Teatru Zagłębia jest przed-

stawienie muzyczne „Niech żyje

bal”. W spektaklu usłyszymy naj-

bardziej znane piosenki AAggnniieesszzkkii

OOssiieecckkiieejj. Oprócz tytułowego

utworu artyści sosnowieckiej sce-

ny przedstawią także takie szlagie-

ry, jak: „Bossa Nova do poduszki”,

„Kobieta po przejściach”, „Mał-

gośka”, „Mówiłam żartem” oraz

wiele innych utworów tej niezwy-

kle utalentowanej pisarki, której

twórczość pamiętamy do dziś.

JJaakk  ww WWaarrsszzaawwiiee

Akcja spektaklu rozgrywa

się w kawiarni Sax. W lokalu

przebywają zwyczajni ludzie. To

właśnie tu mają szanse na spo-

tkanie kogoś, kto być może zro-

zumie problemy życia codzien-

nego. Swoje historie uczestnicy

spektaklu opowiadają słowami

Agnieszki Osieckiej.

Pierwowzorem Sax’a jest lokal

mieszczący się na Saskiej Kępie

w Warszawie, w którym regular-

nie pojawiała się autorka. 

Jak sama podkreślała – kawiar-

nie to „mikroświat na kilku krze-

sełkach”. To tam obserwując lu-

dzi, pisała swoje najlepsze teksty. 

Atmosferę legendarnego loka-

lu oddaje, dopracowana w naj-

mniejszych szczegółach, sceno-

grafia wykonana przez TTaattiiaannęę

KKwwiiaattkkoowwsskkąą, znaną między inny-

mi ze współpracy z Kabaretem OOll--

ggii LLiippiińńsskkiieejj.

Od strony wokalnej, niestety

spektakl nie jest już tak dopraco-

wany. Z wyzwaniem, jakie stanęło

przed śpiewającymi aktorami nie

wszyscy sobie poradzili. 

Najlepiej prezentuje się MMaałł--

ggoorrzzaattaa JJaakkuubbiieecc––HHaauukkee. Ak-

torka swoją grą potrafiła widza

przenieść w atmosferę war-

szawskiej kawiarni. Śpiewając

„Niech żyje bal” potrafiła za-

równo wzruszyć, jak i rozśmie-

szyć sosnowieckich wielbicieli

teatru.

Mimo drobnych niedociągnięć

spektakl to prawdziwa gratka dla

wielbicieli twórczości pisarki.

O powodzeniu przedstawienia

najlepiej świadczy fakt, iż pod-

czas premiery publiczność wielo-

krotnie domagała się bisów.

Inscenizacja, scenariusz, reży-

seria: CCeezzaarryy  DDoommaaggaałłaa. Chore-

ografia: TToommaasszz  TTwwoorrkkoowwsskkii..

Scenografia i kostiumy: TTaattiiaa--

nnaa KKwwiiaattkkoowwsskkaa. Obsada: BBeeaattaa

DDeeuuttsscchhmmaann,,  MMaallggoorrzzaattaa  JJaakkuu--

bbiieecc-- HHaauukkee,,  EEwwaa  KKooppcczzyyńńsskkaa,,

PPrrzzeemmyyssłłaaww  KKaanniiaa,,  AAddaamm  KKoopp--

cciiuusszzeewwsskkii,,  KKrrzzyysszzttooff  KKoorrzzeenniiooww--

sskkii..  Zespół muzyczny w składzie:

pianino: WWoojjcciieecchh  SSaannoocckkii, sakso-

fon: KKrrzzyysszzttooff  KKaappeell,, kontrabas:

PPiioottrr  GGóórrkkaa, perkusja: ŁŁuukkaasszz  KKuu--

rreekk,,  PPiioottrr  CCzzyyjjaa. GGKK
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Magiczna noc…

Wnocy z 25 na 26 stycznia

2008 r. rozpocznie się

sprzedaż długo oczekiwanej,

najnowszej części serii JJ..  KK..

RRoowwlliinngg  pt. „Harry Potter i In-

sygnia Śmierci” w polskiej wer-

sji językowej. Z tej okazji we

wszystkich księgarniach wydaw-

nictwa „Świat Książki” odbę-

dzie się konkurs dla miłośników

przygód młodego czarodzieja.

25 stycznia o godzinie 22.30

w sosnowieckiej księgarni (ul.

Modrzejowska 20) rozpocznie

się Ogólnopolski Konkurs Wie-

dzy o Harrym Potterze. Zada-

niem uczestników pierwszego

etapu będzie rozwiązanie quizu

złożonego z 60 pytań dotyczą-

cych wcześniej wydanych to-

mów serii. 

Trzy osoby, które zdobędą

największą ilość punktów otrzy-

mają w nagrodę najnowszy tom

serii pt. „Harry Potter i Insygnia

Śmierci”. Ponadto zwycięzca

może ubiegać się o nagrodę

główną: wycieczkę do Londynu,

śladami Harry’ego Pottera. Za-

praszamy do zabawy! jjaann

Premiera w Teatrze Zagłębia
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiN A  L U Z I E

OOdd  lleewweejj  BBeeaattaa  DDeeuuttsscchhmmaann,,  EEwwaa  KKooppcczzyyńńsskkaa,,  MMaałłggoorrzzaattaa  JJaakkuubbiieecc--HHaauukkee..

14grudnia w Sosnowieckim

Centrum Sztuki – Zamek

Sielecki odbył się wernisaż po-

konkursowej wystawy fotogra-

ficznej „Moja brama, Moja ulica,

Moje miasto”. 

Podczas spotkania nagrodzo-

nym i wyróżnionym uczestnikom

wręczono nie tylko nagrody, ale

także honoraria. Ubiegłoroczna,

druga już edycja konkursu, zorga-

nizowana przez Wydział Kultury

i Sztuki UM oraz SCS – Zamek

Sielecki, miała ciekawą i inspiru-

jącą formułę. Swoje prace na kon-

kurs nadesłali zarówno twórcy

zajmujący się fotografią zawodo-

wo, jak i  osoby rzadko fotografu-

jące, dla których robienie zdjęć

jest pasją. Konkursowe prace oce-

niano w jednej grupie, bez kate-

gorii wiekowych czy zawodo-

wych. Jedyne kryterium oceny

stanowiła wartość artystyczna sa-

mego zdjęcia. Na konkurs wpły-

nęło 356 prac 60 autorów.

Jury w składzie: ZZbbiiggnniieeww

PPooddssiiaaddłłoo – artysta fotografik,

przewodniczący jury, KKaattaarrzzyynnaa

ŁŁaattaa--WWrroonnaa - artysta fotografik,

prezes ZPAF Okręgu Śląskiego,

PPaawweełł DDuusszzaa – naczelnik Wy-

działu Kultury i Sztuki UM, TTee--

rreessaa SSzzcczzeeppaanneekk – dyrektor So-

snowieckiego Centrum Sztuki –

Zamek Sielecki oraz Małgorzata

Malinowska-Klimek – historyk

sztuki, pracownik SCS-ZS przy-

znało następujące nagrody: I na-

groda - AAnnnnaa  SSzzppaakkoowwiicczz (1200

zł), II - BBaarrttoosszz GGaacceekk (800 zł) i

III - PPaawweełł WWiięęccłłaawweekk (400 zł).

Wyróżnienia (o łącznej wartości

1400 zł) otrzymali: MMiieecczzyyssłłaaww

WWiieelloommsskkii, JJooaannnnaa BBrraattkkoo--LLii--

ttyyńńsskkaa, KKaattaarrzzyynnaa  NNiicczzeewwsskkaa,,

MMaaggddaalleennaa  BBeeddnnaarrcczzuukk,,  AAnnddrrzzeejj

NNiicczzeewwsskkii,,  WWoojjcciieecchh SSkkóórrkkaa

oraz AAnnnnaa UUrrggaacczz. 

Fotografie można oglądać do

25 stycznia. (UU) 
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E-katalog 
w sosnowieckiej
bibliotece

Wychodząc naprzeciw

prośbom, oczekiwa-

niom, a przede wszystkim

potrzebom Czytelników

Miejska Biblioteka Pu-

bliczna od nowego roku

wdrożyła nowy sposób

usprawniający wypożycza-

nie książek. Katalog elek-

troniczny, bo o nim mowa,

pozwala siedząc wygodnie

przed własnym kompute-

rem sprawdzić, czy wybra-

na przez nas książka jest

w zbiorach biblioteki.

Można ją też tą drogą za-

mówić, czy zarezerwować. 

Rozwiązanie dotyczy

wyłącznie zbiorów Biblio-

teki Głównej przy ul. Ze-

gadłowicza 2/1 oraz Od-

działu dla Dzieci i Mło-

dzieży przy ul. Parkowej 1

a. Katalog dostępny jest

na stronie internetowej

MBP – www.bibliote-

ka.sosnowiec.pl 

Informacje o zbiorach

pozostałych placówek

w ramach sieci Miejskiej

Biblioteki Publicznej do-

stępne są w dziale Infor-

macyjno-Bibliograficz-

nym Biblioteki Głównej

pod nr telefonu 032 266

64 72. (UU)
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Za
nami pierw-

szy rok dru-

giej już ka-

dencji pre-

zydentury

Kazimierza Górskiego. O planach

budżetowych na rok 2008 piszemy

szczegółowo na stronie 4. Jednak

spraw związanych z unowocześnia-

niem Sosnowca i dopasowywaniem

miasta do potrzeb mieszkańców nie

da się zawęzić wyłącznie do budże-

tu. Poniżej przedstawiamy krótką

charakterystykę wydarzeń, których

byliśmy świadkami w mijającym ro-

ku oraz tych, o których warto wspo-

mnieć przy okazji 2008 roku.

Sosnowiec od kilku lat przeżywa

znaczy wzrost gospodarczy. Tylko

w ciągu kilkunastu ostatnich miesię-

cy stopa bezrobocia w mieście spa-

dła z 16,1 do 12,8 procenta. To dużo

jak na miasto, w którym zlikwido-

wano wiele kopalń i innych zakła-

dów przemysłowych. Krajobraz So-

snowca zmienił się diametralnie.

IINNWWEESSTTYYCCJJEE

ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNEE

W ciągu ostatnich kilkunastu

miesięcy na terenie Sosnowca swe

przedsiębiorstwa ulokowało kilka

nowych firm. Niektóre już wkrótce

rozpoczną działalność. Wśród nich

jest wielka inwestycja grupy kapita-

łowej Kolporter. Koncern oddał wła-

śnie do użytku Centrum Wystawien-

niczo-Targowe „Expo Silesia”.

Kolejne firmy ulokowały swoje

zakłady w sosnowieckiej podstrefie

Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej, m. in.: Polska Presse,

Magneti-Marelli, Caterpillar, Pro-

cess-Electronic, Segu, Ferroli.

Z kolei już istniejące przedsię-

biorstwa podjęły decyzję o rozbudo-

wie swych zakładów. Zmieniają się

także tereny poprzemysłowe należą-

ce do gminy i CTL Maczki-Bór.

Tam również nie brakuje inwesto-

rów. Do tego rozbudowało się Cen-

trum Handlowe „Plejada”. A to jesz-

cze nie koniec inwestycji. We wrze-

śniu 2007 roku uroczyście otwarto

Śląskie Centrum Logistyczne na Ję-

zorze. Jedno z największych cen-

trum dystrybucyjnych w naszym re-

gionie.

TTRRAANNSSPPOORRTT

II KKOOMMUUNNIIKKAACCJJAA

Nowe autobusy, dworzec, prze-

budowane i zupełnie nowe drogi – to

tylko nieliczne działania władz, któ-

re można było obserwować w ostat-

nich miesiącach. Przedsięwzięcia sa-

morządu skupiają się nie tylko

na dzielnicach w centrum. Kierowcy

już od roku jeżdżą nowym, wybudo-

wanym od podstaw odcinkiem dro-

gi krajowej nr 79. Ważną inwestycją

było również wybudowanie zjazdów

z drogi ekspresowej S1 do terenów

CTL Maczki-Bór, dzięki czemu

ograniczono ruch samochodów cię-

żarowych w okolicy osiedla Bór,

Dańdówki i Niwki.

W ramach projektu „Moderniza-

cja infrastruktury autobusowej trans-

portu publicznego” zakupiono 72

autobusy niskopodłogowe dla PKM,

wybudowano nowoczesny dworzec

autobusowy przy ul. Mościckiego

oraz dwie sygnalizacje świetlne

w Zagórzu, zmodernizowano 171

przystanków na terenie całego mia-

sta. Całkowita wartość projektu wy-

nosi ponad 70 mln zł. Na ten cel

udało się pozyskać dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w kwocie

ponad 29 mln zł.

EEDDUUKKAACCJJAA

II SSZZKKOOLLNNIICCTTWWOO

WWYYŻŻSSZZEE

Władze Sosnowca od wielu lat

przywiązują dużą uwagę do rozwo-

ju szkolnictwa wyższego, nie zapo-

minając przy tym o szkołach śred-

nich, gimnazjach, szkołach podsta-

wowych czy przedszkolach.

Najważniejszą i największą inwesty-

cją jest z pewnością budowa nowe-

go gmachu dla sześciu instytutów

Wydziału Filologicznego Uniwersy-

tetu Śląskiego. To jedna z najwięk-

szych i najbardziej spektakularnych

w historii Sosnowca inwestycji, któ-

rą miasto realizuje wspólnie z Uni-

wersytetem Śląskim. Inwestycja

za ok. 64 mln zł będzie gotowa

w marcu 2008 roku. I tu udało się

pozyskać dofinansowanie z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego. Pięciokondygnacyjny budy-

nek będzie mieć ponad 9,5 tys. m?

kw. powierzchni. Korzystać z niego

będzie ponad trzy tysiące studentów

i 200 pracowników, którzy będą

mieli do dyspozycji 700 stanowisk

z dostępem do szerokopasmowej

sieci szybkiego przesyłu danych.

Do nowej placówki przeprowa-

dził się Zespół Szkół Specjalnych nr

4, na potrzeby którego dostosowano

budynek przy ul. Franciszkańskiej.

Ruszył także program budowy boisk

szkolnych.

SSPPOORRTT  II RREEKKRREEAACCJJAA

Próżno szukać na mapie Polski

miasta porównywalnego wielkością

z Sosnowcem, które na najwyższym

szczeblu rozgrywek miałoby 4 dru-

żyny w najpopularniejszych w Pol-

sce sportach. Tak jest właśnie w So-

snowcu, gdzie o tytuł mistrzowski

walczą piłkarze „Zagłębia” i piłkar-

ki „Czarnych”, a także hokeiści „Za-

głębia” oraz siatkarze „Płomienia”.

Sport w naszym mieście to jednak

nie tylko zawodowcy. Także ten

sport przez małe „s”, związany z ru-

chem amatorskim od lat jest wspie-

rany przez miasto. 

Jupitery, podgrzewana płyta bo-

iska i nowa murawa – to ostatnie in-

westycje jakie władze miasta prze-

prowadziły na Stadionie Ludowym.

Na te zadania z budżetu miasta prze-

znaczono 8 mln złotych. 

Sosnowiec to jednak nie tylko

Stadion Ludowy. Gmina stale mo-

dernizuje obiekty AKS Niwka, któ-

re przejęła w 2005 roku. W trakcie

realizacji jest projekt modernizacji

elewacji hali MOSiR w Milowicach.

Miasto chce także zagospodarować

obiekty przy terenach rekreacyjnych

„Stawiki”.

W listopadzie 2007 roku w Trój-

kącie Trzech Cesarzy, miejscu w któ-

rym stykały się granice trzech zabo-

rów: Prus, Austrii i Rosji, odsłonięto

obelisk z napisem „Obelisk pamięci

o dawnym podziale Europy i jej zjed-

noczeniu”. Samo miejsce powoli na-

biera „kształtów”, bowiem przy oka-

zji władze samorządowe podjęły de-

cyzję o uporządkowaniu terenu

wokół „trójkąta”, tak by mieszkańcy

mogli swobodnie dotrzeć w te okoli-

ce choćby na rowerach. 

21 września 2007 roku prezy-

dent Kazimierz Górski podpisał

w Warszawie umowę na dofinanso-

wanie budowy hali dla szermierzy

MOSiR Sosnowiec. Sala zostanie

dobudowana do hali MOSiR

przy ul. Żeromskiego. Realizacja za-

dania, które zamknie się ogólną su-

mą ok. 2,3 mln zł nastąpi w tym ro-

ku. 

Także najmłodsi skorzystali

w ubiegłym roku. Zainstalowano

pięć nowych placów zabaw, m. in.

na terenach: przy ul. Zagłębiowskiej,

Witosa, u zbiegu ulic Piłsudskiego

i Mireckiego oraz Zegadłowicza

i Kruczkowskiego, a także przy bul-

warach na „Stawikach”. Nowe huś-

tawki lub ogrodzenia zyskało osiem

innych placów.

OOCCHHRROONNAA  ZZDDRROOWWIIAA

Temat, który spędza sen z po-

wiek wielu Polakom. Problemy służ-

by zdrowia, to temat, którym rów-

nież mieszkańcy Sosnowca żyją

na co dzień.

Właśnie z myślą o nich samo-

rząd zadecydował o przejęciu od-

działów i budynku po dawnym Szpi-

talu Miejskim nr 2. W nowoczesne

urządzenia wyposażane są funkcjo-

nujące do końca roku osobno Szpita-

le Miejskie 1 i 3, które od lutego ma-

ją działać już jako jeden organizm.

O tym temacie szerzej wspominamy

w innym miejscu „Kuriera”.

W Szpitalu Miejskim Nr 1 w So-

snowcu otwarto zmodernizowaną

Izbę Przyjęć. Stara nie spełniała wy-

maganych norm sanitarnych i bu-

dowlanych. W tym roku planowany

jest remont podjazdu dla karetek po-

gotowia.

Z kolei od lutego 2007 roku

do dyspozycji mieszkańców Sosnow-

ca jest nowoczesny rezonans magne-

tyczny, który został zainstalowany

w Szpitalu Miejskim w Zagórzu.

Pisząc o służbie zdrowia w na-

szym mieście, warto wspomnieć

o Fundacji Timkena, która od po-

nad 10 lat wspiera Sosnowiec. Ro-

dzina amerykańskich biznesmenów

w ciągu kilku lat współpracy prze-

kazała prawie 2 mln dolarów na so-

snowiecką służbę zdrowia oraz pro-

gramy edukacyjne. Tylko w roku

ubiegłym z Fundacji trafiło 450 tys.

dolarów na sfinansowanie progra-

mów medycznych.

Mieszkańcy Niwki oraz okolicz-

nych dzielnic od maja 2007 roku ko-

rzystają ze zmodernizowanego seg-

mentu Przychodni Rejonowo-Spe-

cjalistycznej nr 1 przy ul. Wojska

Polskiego. Prace modernizacyjne,

które pochłonęły 200 tys. zł sfinan-

sowała gmina.

GGOOSSPPOODDAARRKKAA

KKOOMMUUNNAALLNNAA

Począwszy od roku 2007 So-

snowiec wspólnie z trzema innymi

miastami zagłębiowskimi i jednym

powiatem (Jaworzno, Czeladź, Bę-

dzin i Starostwo Powiatowe w Bę-

dzinie), przystąpił do realizacji pro-

jektu „Gospodarcza Brama Śląska

– uruchomienie Zagłębiowskiej

Strefy Gospodarczej”. Projekt zo-

stał zgłoszony w formule pozakon-

kursowej do dofinansowania ze

środków UE, przyznanych Polsce

na lata 2007-2013. W jego ramach

na terenie Sosnowca zrealizowane

zostanie uzbrojenie kilkunastu hek-

tarów terenów gminnych m. in.

po byłej kopalni piasku „Maczki-

-Bór” i Niwka Modrzejów. Wszyst-

ko po to, by zapewnić przyszłym

inwestorom korzystne warunki

do prowadzenia działalności go-

spodarczej.

Nie brakuje też prac przy okazji

rewitalizacji terenów po byłej KWK

„Sosnowiec”. Tak, by ożywić to

miejsce zarówno dla gospodarki, jak

i mieszkańców. W tej chwili działa-

ją tam już dwa zakłady pracy: Segu

oraz Heraeus. Kolejna firma – Fer-

roli – kończy budowę swojego za-

kładu.

Miasto to także budownictwo

mieszkaniowe. W listopadzie 2007

roku do budynku Towarzystwa Bu-

downictwa Społecznego przy ul.

Kosynierów 39 wprowadziły się

pierwsze rodziny.

Budowa kolejnych TBS-ów pla-

nowana jest w rejonie ul. Zegadłowi-

cza. Pod budownictwo jedno- i wie-

lorodzinne została również przezna-

czona 3-hektarowa działka

na zrekultywowanych tenarach

po kopalni KWK „Sosnowiec”. In-

tensywnie rozwija się budownictwo

mieszkaniowe także w rejonie ul.

Kukułek.

W połowie grudnia 2007 roku

Urząd Miejski w Sosnowcu urucho-

mił na terenie miasta pięć punktów

darmowego Internetu bezprzewodo-

wego zwanych HotSpotami.

OOCCHHRROONNAA

ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

Duże inwestycje infrastruktural-

ne w dziedzinie ochrony środowiska

są realizowane przez gminę Sosno-

wiec dzięki wsparciu finansowemu

ze środków Funduszu Spójności

Unii Europejskiej. Aktualnie realizo-

wane są 3 projekty z dziedziny go-

spodarki odpadami i gospodarki

ściekowej.

Pierwszy z projektów, „Go-

spodarka ściekowa w Sosnowcu”,

dotyczy budowy ponad 15-kilo-

metrowego kolektora ściekowego

„Bobrek” wraz z przepompow-

niami oraz modernizacją oczysz-

czalni ścieków „Radocha II”.

Koszt tej największej w ostatnich

latach inwestycji, której prace bu-

dowlane są już na ukończeniu

wyniesie około 106 mln złotych,

z czego 63 mln pochodzi z Fun-

duszu Spójności. Ważnym projek-

tem jest „Budowa kompleksowe-

go systemu gospodarki odpadami

w Sosnowcu”. Wartość projektu

wynosi ok. 77 mln złotych. Reali-

zacja rozpoczęła się w roku 2007,

a jego zakończenie zaplanowano

na 2012 rok.

KKUULLTTUURRAA

Po pierwszej części przebudowy

jest dawne kino Muza. W przygoto-

waniu jest już dokumentacja doty-

cząca modernizacji Teatru Zagłębie.

W 2007 roku otwarto Centrum Han-

dlowo-Rozrywkowe Plaza, a w nim

udostępniono kolejnych 6 sal kino-

wych i Fantazy Park. Obecnie opra-

cowywana jest dokumentacja do bu-

dowy nowoczesnej sali koncertowej

przy Szkole Muzycznej. Prężnie roz-

wija się Dom Kultury w Kazimie-

rzu. W zeszłym roku wyremontowa-

no pod warsztaty kilka pomieszczeń.

Coroczne imprezy kulturalne i roz-

rywkowe przyciągają rzesze miesz-

kańców.

Opracowano na podstawie ma-

teriału Wydziału Informacji i Pro-

mocji Miasta UM w Sosnowcu.

Pora na podsumowania i plany
KKuurriieerr  MMiieejjsskkii Z  Ż Y C I A  M I A S T A
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N
ie było gorącej dysku-

sji przy okazji przyję-

cia budżetu Miasta

Sosnowca na 2008

rok. Budżetu, który

skrojono z całą pewnością nie na mia-

rę marzeń. Plan finansowy Sosnowca

zakłada dochody gminy w wysokości

545 mln złotych. Wydatki zaplanowa-

no na 650 mln złotych, w tym

na oświatę aż 213 mln zł. Deficyt

w wysokości 104 mln złotych miasto

chce pokryć z nadwyżek z roku ubie-

głego – 24 mln zł oraz w wyniku emi-

sji obligacji w wysokości 80 mln zło-

tych. 

BBęęddąą  nniiżżsszzee

Tegoroczne dochody są niestety

niższe od tych z ub. roku. Wynika to m.

in. z tego, że niższe są udziały miasta

w podatku dochodowym. Głównie

w wyniku wprowadzenia ulg rodzin-

nych. – Uchwalono ulgi prorodzinne,

które stanowią uszczuplenie w budże-

cie państwa ok. 7 mld złotych. W tej

kwocie przypadnie na miasta na pra-

wach powiatu znaczna część. Sosno-

wiec straci w ten sposób 20 mln zło-

tych, a np. Warszawa ok. 400 mln zło-

tych. To jest duże uszczuplenie dla

naszego miasta – mówił podczas sesji

prezydent KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii.

Dodatkowo w budżecie nie uwzględ-

niono środków unijnych, w związku

z tym, że opóźniające się rozmowy

wciąż nie pozwalają miastom na osią-

gnięcie pełnej wiedzy, co do wysokości

uzyskanych dotacji z Unii. 

– Można było do budżetu dodać

środki unijne, ale tych pieniędzy wciąż

nie ma – podkreślał prezydent Górski. 

Dyskusja w ramach poszczegól-

nych komisji była dosyć burzliwa.

Radni składali wiele wniosków, choć

jak zwykle nie wszystkie mogły zostać

zrealizowane. Pieniądze znalazły się

np. na budowę boisk ze sztuczną na-

wierzchnią. 

WWiięękksszzoośśćć  „„zzaa””

Po przedstawieniu założeń budżetu

na 2008 rok głos zabrali radni.

W imieniu klubu radnych Platformy

Obywatelskiej RP opinię o budżecie

wygłosił przewodniczący klubu PO

– TToommaasszz JJaammrroozzyy. – W bieżącej ka-

dencji po raz pierwszy uchwalamy bu-

dżet, na który mieliśmy od początku

do końca wpływ.  – podkreślał Tomasz

Jamrozy.

O budżecie mówił także TToommaasszz BBaańń--

bbuułłaa, przewodniczący klubu radnych Le-

wicy i Demokratów, a jednocześnie prze-

wodniczący Komisji Budżetowej sosno-

wieckiego samorządu. Tomasz Bańbuła

podkreślał prorozwojową rolę obecnego

budżetu. Jednocześnie uspokajając, iż za-

ciągnięta pożyczka w postaci emisji obli-

gacji z pewnością przyczyni się do rozwo-

ju miasta.

WWiieessłłaaww SSuuwwaallsskkii – przedstawiciel

klubu radnych „Ponadpartyjna Inicjaty-

wa Rozwoju Sosnowca” – również mi-

mo kilku zastrzeżeń podkreślił, że jego

klub zagłosuje za przyjęciem uchwały

w sprawie „Budżetu Miasta Sosnowca

na 2008 rok”. 

W imieniu klubu radnych PiS głos

zabrał wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej – PPrrzzeemmyyssłłaaww WWyyddrraa. Podkreśla-

jąc, że choć nie jest to budżet marzeń

klubu Prawa i Sprawiedliwości, to jako

odpowiedzialny klub opozycji radni PiS

wstrzymają się od głosu.

JJeeddeenn  pprrzzeecciiww

Głos sprzeciwu na sali sesyjnej padł

z ust jednego radnego – KKaarroollaa  WWiinniiaarr--

sskkiieeggoo – Rok temu zaufałem zapewnie-

niom prezydenta Górskiego i wycofałem

się z niektórych proponowanych przeze

mnie zmian budżetowych licząc, że

zgodnie z jego obietnicą zostaną one zre-

alizowane w trakcie roku – mówił pod-

czas sesji Karol Winiarski, który podał

dwa przykłady własnych wniosków z ro-

ku ubiegłego. Pierwszy dotyczący prze-

budowy układu komunikacyjnego w re-

jonie ulic Grota-Roweckiego i Lotników,

drugi zaś dodatkowych badań profilak-

tycznych dla dzieci i młodzieży. – Dziś

tego zaufania nie mam i dlatego zagło-

suję przeciw – mówił Karol Winiarski. 

Replikował radnemu prezydent Gór-

ski: Jeśli tylko z takich powodów Karol

Winiarski jest przeciw, to wypada się

cieszyć, bo oznacza to, że budżet został

dobrze przygotowany. 

Ostatecznie budżet przyjęto 20 gło-

sami radnych „za”, pięciu radnych

wstrzymało się od głosu, jeden radny był

przeciw. 

Wcześniej budżet został zaakcepto-

wany od strony formalnej przez Regio-

nalną Izbę Obrachunkową w Katowi-

cach. 

JJAARROOSSŁŁAAWW  AADDAAMMSSKKII

22. sesja Rady Miejskiej

Budżet przyjęty
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Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w So-

snowcu przypomina o obowiązkach właścicieli lub

zarządców obiektów budowlanych wynikających z prze-

pisów ustawy o „Prawie budowlanym”. Zgodnie z nim na-

leży zapewnić, dochowując należytej staranności, bez-

pieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czyn-

ników zewnętrznych oddziałujących na obiekt,

związanych z działaniem człowieka lub sił natury (np. in-

tensywne opady atmosferyczne). Ponadto właściciele lub

zarządcy powinni poddawać obiekty okresowej kontroli

zgodnie z tą samą ustawą, co najmniej raz w roku, pole-

gającej na sprawdzeniu: stanu technicznego elementów

budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe

wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących

ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewo-

dów kominowych. 

Należy również pamiętać o obowiązku przeprowadzania

dodatkowych kontroli w terminach do 31 maja oraz do 30 li-

stopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy

przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych

o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba, która

dokonuje kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie za-

wiadomić tutejszy organ o przeprowadzonej kontroli. JJaann  

Apel o zabezpieczenie obiektów

Prezydenci miast, przedstawiciele wojewody,

marszałek sejmiku, wójtowie, burmistrzowie

i przedstawiciele policji spotkali się u biskupa AAddaa--

mmaa ŚŚmmiiggiieellsskkiieeggoo, aby podzielić się opłatkiem. 15

stycznia do Domu Biskupiego w Sosnowcu przy-

było 58 osób z miejscowości, które leżą na terenie

diecezji.

Jednym z przybyłych był nowy marszałek wo-

jewództwa śląskiego, BBoogguussłłaaww PPiioottrr ŚŚmmiiggiieellsskkii,

który został wybrany na to stanowisko zaledwie

trzy dni temu. – To nie jest mój syn – z uśmiechem

dementował bp AAddaamm ŚŚmmiiggiieellsskkii. – Codziennie

modlę się za każdego z was. Nie patrzę, do jakiej

opcji należycie. Jesteśmy zjednoczeni pracą dla

drugiego człowieka – podkreślał sosnowiecki bi-

skup. Przypomniał, że tradycja świątecznych spo-

tkań w jego domu wywodzi się z czasów wizyty

Jana Pawła II w Sosnowcu. 

Po niej odbyło się pierwsze spotkanie, które sta-

ło się tradycją. Tegoroczne miało charakter wspo-

minkowy, bowiem biskup po cichu przyznał, że

z racji swojego wieku może być jednym z ostat-

nich. Prezydent Sosnowca KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii odpo-

wiadając prosił, by biskup jeszcze nie przechodził

na emeryturę. – Jak trzeba, to wszyscy pojedziemy

do Watykanu – dodał. Na zakończenie spotkania

przyznał, że i tak chce zorganizować pielgrzymkę

samorządowców do Rzymu.

W czasie spotkania marszałek województwa

śląskiego zadeklarował, że będzie się starał dbać

o wszystkie subregiony województwa, nie narzuca-

jąc nikomu dominacji żadnego z nich. Owocem wi-

zyty w Domu Biskupim jest także konsolidacja

działań przy Placu Papieskim w Sosnowcu, gdzie

już na wiosnę ruszą prace przy wylewaniu dużego

ołtarza – sceny i budowie alejek spacerowych. Ma-

teriał na te ostatnie obiecali przedstawiciele kilku

miast i miejscowości z diecezji. – Chcemy zdążyć

z dużą częścią robót na planowane Forum Młodych

w czerwcu tego roku – wyjaśnił Kazimierz Górski. 

JJAARROOSSŁŁAAWW  KKWWIIEECCIIEEŃŃ

Bp Adam Śmigielski podzielił się opłatkiem
z samorządowcami

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

Tego jeszcze nie było

Od8 stycznia na stronie Urzędu Miejskie-

go dostępny jest multimedialny prze-

wodnik po Sosnowcu. Składa się on z 17 zdjęć

lotniczych pokazujących miasto. Na każdej z fo-

tografii można odszukać najważniejsze instytu-

cje, obiekty sportowe i kulturalne oraz firmy

działające na terenie naszego miasta. 

Jeszcze w tym roku przewodnik zostanie po-

szerzony o kolejne elementy. Aby zapoznać się

z multimedialną prezentacją należy nacisnąć

na odnośnik nad wiadomościami (wymienny

z innymi) lub na baner znajdujący się w prawej

kolumnie strony Urzędu. Link: http://www.eten-

dard.pl/hexity/sosnowiec/index2.html (UU)

UWAGA

Od 3 grudnia ubiegłego roku siedziba Miej-

skiego Rzecznika Konsumenta została

przeniesiona z budynku przy Al. Zwycięstwa 20

do budynku Forum przy ul. Modrzejowskiej 32

a, I piętro, pokój nr 12. 

Mieszkańcy Sosnowca mogą kontaktować

się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów:

osobiście – w godzinach pracy Urzędu (w po-

niedziałki od 7.30 do 17, w pozostałe dni od

7.30 do 15.30); lub telefonicznie – 032  296-04-

28, 032 296-07-49; korespondencyjnie oraz

pocztą elektroniczną – rzecznik@um.sosno-

wiec.pl. JJaann  

Informacja UM

Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Tury-

styki Urzędu Miejskiego informuje o

możliwości ubiegania się o stypendium sporto-

we w sporcie kwalifikowanym dla zawodników

osiągających wysokie wyniki sportowe w krajo-

wym lub międzynarodowym współzawodnic-

twie. 

Wnioski dostępne są w Wydziale Kultury

Fizycznej, Sportu i Turystyki przy ul. Mała-

chowskiego oraz na stronie internetowej. Oferty

można składać w sekretariacie Wydziału, pokój

41, do 31 stycznia 2008 r. (UU)

Wyrazy głębokiego
współczucia

RODZINIE i BLISKIM

Zmarłego Artysty

ZDZISŁAWA
LACHURA

rodowitego sosnowiczanina, jednego z

najwybitniejszych polskich malarzy

XX wieku,

twórcy bielskiego Studia Filmów

Rysunkowych

składają

Władze Samorządowe Miasta

Sosnowca
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- 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::

reklama

Lp. Adres lokalu ADM
Pow. użytk. 

w m 2 IGAWUulakol eineżasopyW

1 Bratków 1 1 21,00
Instalacja elektryczna, 
wodno - kanalizacyjna, 

wc - wspólne

Lokal usytuowany na parterze w budynku 
przeznaczonym w całości na działalność 

gospodarczą. Wejście do lokalu z korytarza. Korytarz wspólny pozostałymi
użytkownikami budynku.

Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

2 Objazd 4 1 19,32 Instalacja elektryczna, wc
wspólne 

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. Dotychczasowy
najemca przekaże klucze w ciągu dwóch tygodni od daty wynajmu.

3 Grottgera 8 2 12,47
Instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna, cwg

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

4 Grottgera 11 2 22,00 Instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, c.o. i cwg

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia
instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

5 Grottgera 12 2 20,50 Instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, c.o. i cwg

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do sprawdzenia
instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

6 Małachowskiego
14c 3 63,66

Instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania 

Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny
zdjęty. 

Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

7 Kołłątaja 9 4 24,00 Instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik elektryczny
zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

8
Dobrzańskiego

99

5

niski parter:
pok. nr 1 - 17,43
pok. nr 2 - 12,59
pok. nr 3 - 13,69

pok. nr 4 - 13,25
pok. nr 5 – 12,21 pok. nr

14 - 29,01
pok. nr 15 -

18,05

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

wspólne

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

pomieszczeń wspólnego użytku.

11 Dąbrowszczakó
w 17 6 13,71

Instalacja elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, 

wc
Lokal usytuowany w piwnicy budynku. 

12 Wojska Polskiego
6 8 134,51

Instalacje elektryczna,
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna, wc 

Lokal przeznaczony na bufet, usytuowany na niskim parterze w budynku
w którym prowadzona jest działalność edukacyjna. Przyszły najemca

zobowiązany będzie do udostępnienia wc dla osoby niepełnosprawnej.

13 Targowa 16 9 53,24
Instalacja elektryczna, wodno-

kanalizacyjna, wc
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia

instalacja elektryczna, Licznik elektryczny zdjęty. 

14 1-go Maja 40 9 13,00 Instalacja elektryczna wodno-
kanalizacyjna 

Lokal usytuowany na wysokim parterze. Istnieje możliwość wykonania wc
własnym kosztem i staraniem przez przyszłego użytkownika. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

15

Wspólna 12
budynek

prywatny w
administracji

MZZL 

9 41,60 Instalacja elektryczna, wc na
strychu 

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje
możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

16 Modrzejowska
32a

„Forum” 

m/ łz 3 żin azsjeinm ein akwatS .ezrtęip II an ynawoutysu saraT-05,2419 2. 

17
Saperów 5,5a,7 

5 od 4,14 do 5,60 Instalacja elektryczna 6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

9

Dobrzańskiego 
124 I piętro 5

12,06 
                11,50 

18,50

Instalacja elektryczna, wc
wspólne z innymi

użytkownikami budynku, c.o.
– kotłownia lokalna

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na
działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”. Do
powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń

wspólnych tj. korytarzy i wc.

10 Dobrzańskiego
142 5 około 610

Instalacja wodno-
kanalizacyjna, c.o. Instalacja

elektryczna do remontu.
Wspólne wc

Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.
Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna część wspólnego

użytku. 

Lp. Adres lokalu ADM
Pow. użytk. 

w m 2 IGAWUulakol eineżasopyW

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone 
na działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta, jak również  w poszczególnych jego dzielnicach:

Stawka za wynajem boksów i garaży nie może być mniejsza niż 6,00zł za m2 + VAT. WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA ds. LOKALI UŻYTKOWYCH, pokój nr 2, tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69. Informacje o 
wolnych lokalach dostępne są również na naszej stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.mzzl.pl/"www.mzzl.pl nasz e-mail: mzzz@mzzl.pl
ADM-1 032 291-50-75 – Sportowa 2; ADM-2 032 291-70-57 – Lwowska 29; ADM-3 032 266-33-59 – Zwycięstwa 12a; ADM-4 032 266-32-73 – Dęblińska 7; ADM-5    032 294-78-58 – Saperów 11/2; ADM-6 032 291-36-74 – 
Grota Roweckiego 59; ADM-7 032 263-22-23 – Boh. Monte Cassino 8a; ADM-8 032 263-38-51 – Jodłowa 4; ADM-9 032 266-80-26 – 1 Maja 21/23; Pasaż – 032 368-17-75 – Warszawska 1.

reklama

Nowy Rok dwie mieszkanki

Sosnowca rozpoczęły bar-

dzo uroczyście. Obydwie Panie

obchodziły wyjątkowe jubile-

usze: Pani WWAANNDDAA WWYYLLOONN

świętowała 101. urodziny i Pani

SSTTAANNIISSŁŁAAWWAA SSKKÓÓRRAA – 102.

rocznicę urodzin. 

Z tej okazji 8 stycznia z rąk

zastępcy prezydenta miasta ZZbbii--

ggnniieewwaa JJaasskkiieerrnnii otrzymały

symboliczne nagrody wraz z dy-

plomami,. Ten szczególny Jubi-

leusz solenizantki świętowały w

swoich domach w gronie rodzi-

ny i przyjaciół. Do serdecznych

życzeń dołącza się nasza redak-

cja. (UU)

Zaszczytne jubileusze



DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

C
entrum posiada do-

skonałą lokalizację.

Położone jest w bez-

pośrednim pobliżu

lotnisk międzynaro-

dowych w Katowicach – Pyrzowi-

cach i Krakowie – Balicach,

przy drodze szybkiego ruchu. Takie

położenie daje olbrzymie możliwo-

ści wystawiennicze. Kolporter już

zaproponował projekt dróg dojazdo-

wych do targów od strony Dąbrowy

Górniczej tak, by w przyszłości nie

było problemów z dojazdem i kor-

kami. 

– Dzisiaj Śląsk i Zagłębie za-

czynają nowy etap. To już nie jest

region znany wyłącznie z górnic-

twa i hutnictwa. To jest region sze-

roko rozwiniętej technologii i wy-

twórczości. Wszystkie te zmiany

dają regionowi nowe oblicze. Aby

je ukazać na wielką skalę, powsta-

ły targi godne tego regionu – do-

daje Maciej Topolski.

W najbliższym czasie na tere-

nie Centrum Targowo–Wystawien-

niczym odbędą się Międzynarodo-

we Targi Gołębi Pocztowych. Za-

początkują one działalność

sosnowieckich targów. 

– Oby targi miały zawsze tak

dużą frekwencję, jak podczas

otwarcia – żartował podczas uro-

czystości prezydent miasta KKaazzii--

mmiieerrzz  GGóórrsskkii.. GGKK
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiP U L S  M I A S T A

Zima to okres zachorowań

na grypy, anginy, przeziębie-

nia itd. Zarówno każdy lekarz, jak

i zdrowy rozsądek nakazuje, aby

czas choroby spędzić w domu, do-

chodząc w ten sposób szybciej

do zdrowia oraz nie narażając bliź-

nich na przekazanie im naszego

wirusa. Oczywiście wiąże się to

z koniecznością skorzystania z za-

siłku chorobowego. Warto więc

przypomnieć zasady związane

z przepisami dotyczącymi tego

świadczenia.

KKoommuu  pprrzzyyssłłuugguujjee  zzaassiiłłeekk  

Prawo do zasiłku chorobowego

przysługuje każdemu, kto jest

ubezpieczony, jednak wymagany

jest określony okres ubezpiecza-

nia. Długość tego okresu zależy

od charakteru ubezpieczenia. I tak:

•osoba podlegająca ubezpiecze-

niu chorobowemu obowiązkowo,

ma prawo do zasiłku chorobowe-

go po upływie 30 dni nieprzerwa-

nego ubezpieczenia chorobowego; 

•osoba podlegająca temu ubez-

pieczeniu dobrowolnie, prawo

do zasiłku nabywa po upływie 180

dni nieprzerwanego ubezpieczenia.

Zdarzają się sytuacje, że ktoś

np. zmienił pracę – i wtedy po-

wstaje problem, czy okres ubez-

pieczenia z poprzedniej pracy jest

uwzględniany w tej nowej? 

Otóż tak, ale pod warunkiem,

że przerwa w ubezpieczeniu nie

przekracza 30 dni. To samo doty-

czy urlopu wychowawczego, urlo-

pu bezpłatnego lub odbywania

czynnej służby wojskowej.

Bywa również i tak, że ktoś za-

chorował już np. po rozwiązaniu

umowy o pracę. Czy w tej sytuacji

ma prawo do zasiłku? Odpowiedź

jest – jak w poprzednim przypad-

ku twierdząca – jednak również

należy spełnić warunki.

Zasiłek przysługuje osobie,

która stała się niezdolna do pracy

po ustaniu tytułu ubezpieczenia

chorobowego, jeżeli niezdolność

do pracy trwała bez przerwy co

najmniej 30 dni i powstała nie póź-

niej niż w ciągu 14 dni od ustania

ubezpieczenia chorobowego. Na-

tomiast w razie choroby zakaźnej,

której okres wylęgania jest dłuższy

niż 14 dni od początku choroby,

świadczenie przysługuje, jeśli nie-

zdolność do pracy powstała nie

później niż w ciągu 3 miesięcy

od ustania tytułu ubezpieczenia

chorobowego.

JJaakk  ddłłuuggoo

mmoożżnnaa ppoobbiieerraaćć  zzaassiiłłeekk

ii ww jjaakkiieejj  wwyyssookkoośśccii??

Zasiłek chorobowy przysłu-

guje przez 182 dni, w przypad-

ku gruźlicy –, 270 dni. 

Wysokość zasiłku chorobo-

wego wynosi 80 proc. wynagro-

dzenia lub przychodu, stanowią-

cego podstawę jego wymiaru.

Natomiast za okres przebywania

w szpitalu zasiłek chorobowy

przysługuje w wysokości 70

proc. podstawy wymiaru. 

Są przypadki, kiedy zasiłek

przysługuje w wysokości 100

proc. podstawy wymiaru – także

w razie pobytu w szpitalu. Wa-

runek – przyczyna niezdolności

do pracy to: wypadek przy pra-

cy, w drodze do pracy lub z pra-

cy albo choroba zawodowa albo

ciąża. Zasiłek w takiej wysoko-

ści należy się także jeśli niezdol-

ność do pracy została wskutek

poddawania się niezbędnym ba-

daniom lekarskim albo zabiego-

wi pobierania komórek, tkanek

bądź narządów. 

JJaakkiiee  ddookkuummeennttyy??

Dokumentem stanowiącym

podstawę do wypłaty zasiłku

chorobowego jest zaświadczenie

o czasowej niezdolności do pra-

cy wystawione na druku ZUS-

-ZLA. Jeżeli zasiłek wypłacany

jest przez ZUS, do jego wypłaty

niezbędne jest zaświadczenie

płatnika składek wystawione

na druku ZUS-Z-3 w przypadku

pracowników oraz ZUS-Z 3a

w przypadku pozostałych ubez-

pieczonych.

Dodatkowo do wypłaty przez

ZUS zasiłku po ustaniu ubezpie-

czenia należy złożyć oświadcze-

nie o zaprzestaniu i niepodjęciu

działalności zarobkowej, o nie-

ustaleniu prawa do emerytury,

renty, zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłku lub świadczenia przed-

emerytalnego i o niepodleganiu

obowiązkowo ubezpieczeniu

społecznemu rolników. 

Zaświadczenie należy dostar-

czyć płatnikowi zasiłków choro-

bowych nie później niż w ciągu

7 dni od daty jego otrzymania.

Niedopełnienie tego obowiązku

powoduje obniżenie o 25 proc.

zasiłku przysługującego za okres

od 8 dnia orzeczonej niezdolno-

ści do pracy do dnia dostarcze-

nia zaświadczenia lekarskiego,

chyba że niedostarczenie L-4

nastąpiło z przyczyn niezależ-

nych od ubezpieczonego. 

KKoonnttrroollee  zzaassiiłłkkóóww

Prawidłowość orzekania

o czasowej niezdolności do pra-

cy z powodu choroby oraz wy-

stawianie zaświadczeń lekar-

skich podlega kontroli przez le-

karzy orzeczników ZUS.

W celu takiej kontroli lekarz

orzecznik ZUS może:

przeprowadzić badanie lekar-

skie w wyznaczonym miejscu

lub w miejscu pobytu ubezpie-

czonego; 

skierować ubezpieczonego

na badanie specjalistyczne wy-

konane przez lekarza konsultan-

ta ZUS;

zażądać od wystawiającego

zaświadczenie lekarskie udo-

stępnienia dokumentacji me-

dycznej dotyczącej ubezpieczo-

nego, która stanowi podstawę

wydania zaświadczenia lekar-

skiego lub udzielenia wyjaśnień

i informacji w sprawie;

zlecić wykonanie badań po-

mocniczych w wyznaczonym

terminie.

Jeżeli lekarz orzecznik

po kontroli L-4 stwierdzi, iż nie-

zdolność do pracy ustała wcze-

śniej niż ustalona w zaświadcze-

niu lekarskim, za okres od tej

daty zaświadczenie traci waż-

ność, a osoba której dotyczy, nie

otrzyma za te dni zasiłku choro-

bowego.

JJOOAANNNNAA BBIINNIIEECCKKAA  

Wszystko o zasiłku chorobowym

PP OO RR AA DD YY

2255  –– 2277  ssttyycczznniiaa

EXPO Gołębie

1144  –– 1166  lluutteeggoo

Międzynarodowe Targi Tury-

styki, Rekreacji i Wypoczyn-

ku INTOUREX

Targi Fitness, Zdrowie i Uro-

da

2299  lluutteeggoo  –– 22  mmaarrccaa

Silesia Buliding Expo SIBEX

1100  –– 1122  mmaarrccaa

Międzynarodowe Targi Anty-

korozyjne SURFPROTECT

1144  –– 1166  mmaarrccaa  

MOTOR BIKE SHOW CEN-

TRAL EUROPE 2008

33  –– 44  kkwwiieettnniiaa

PRESSFORUM Forum Prak-

tyków Rynku Prasowego

1155  –– 1177  kkwwiieettnniiaa

LOGISTEX Targi Logistyki,

Magazynowania i Transportu

17 maja

SILESIA FARMACJA Ślą-

skie Targi Farmaceutyczne

1133  –– 1155  cczzeerrwwccaa

MOTO-SERVICE EXPO

Międzynarodowe Targi Prze-

mysłu Samochodowego

i Technik Motoryzacyjnych

99  –– 1122  wwrrzzeeśśnniiaa

MINING EXPO Światowa

Wystawa Górnicza

11  –– 33  ppaaźźddzziieerrnniikkaa

RUB EXPO Targi Przemysłu

Gumowego

2211  –– 2222  ppaaźźddzziieerrnniikkaa

WIRTOTECHNOLOGIA

Międzynarodowe Targi Wi-

zualizacji Procesów

11  –– 2233  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  

ExpoWELDING Międzyna-

rodowe Targi Spawalnicze

2211  –– 2233  ppaaźźddzziieerrnniikkaa

STEELMET Międzynarodo-

we Targi Metali i Stali

1122  –– 1144  ggrruuddnniiaa

Sympozjum i Wystawa USG

Nagrody Stowarzyszenia
Kupców Polskich 

Podczas uroczystości z okazji

Święta Kupca tradycyjnie już

przyznano nagrody w konkursie

„Lider Handlu i Gastronomii – So-

snowiec 2007”. W skład jury kon-

kursu weszli organizatorzy i przed-

stawiciele firm sponsorujących

uroczystość. 

DDwwiiee  kkaatteeggoorriiee

Ocenie lokali biorących udział

w konkursie podlega wystrój, estety-

ka i zagospodarowanie wnętrza oraz

jakość obsługi klientów. Liderem

Handlu roku 2007 w branży spo-

żywczej został MONOPOL IIwwoonnyy

GGóórraall..  Tytuł w branży przemysłowej

otrzymał natomiast sklep z galante-

rią skórzaną „Leder” TTeerreessyy i JJóózzeeffaa

SSttaarroosstteecckkiicchh. W zdobyciu tytułu Li-

dera Gastronomii bezkonkurencyj-

na była indyjska restauracja Bombaj

Tandoori KKaattaarrzzyynnyy i OOmmaarraa FFaarruuqq.

Lokal zdobył już tytuł w roku 1998.

Nagrody wręczyli zwycięzcom za-

stępca prezydenta RRyysszzaarrdd ŁŁuukkaaww--

sskkii oraz GGrrzzeeggoorrzz FFrruuggaallsskkii – prze-

wodniczący komisji konkursowej.

ZZłłoottee  ooddzznnaakkii

Podczas uroczystości wrę-

czono także odznaki wielolet-

nim członkom stowarzyszenia,

którzy swoją pracą i zaangażo-

waniem przyczynili się do roz-

woju organizacji. Wyróżnienia

otrzymali: GGrraażżyynnaa CChhuuddzziiaakk,,

LLuuccyynnaa GGoorrzzoocchh,,  AAddaamm i AAnn--

nnaa UUłłaannoowwssccyy  oraz OOsskkaarr  ŻŻóó--

rraawwsskkii. Odznaki złote przypadły

FFrraanncciisszzkkoowwii KKoozzookkoowwii i EEwwiiee

MMrróózz.

Puchar prezydenta miasta przy-

znano z kolei dla Zakładu Piekar-

skiego JJaannuusszzaa RRyynnkkiieewwiicczzaa

– za dynamiczny rozwój firmy

oraz tworzenie nowych miejsc pra-

cy.

Ponadto w ramach obchodu

Święta Kupca odbył się turniej pił-

ki siatkowej pomiędzy drużynami

pracowników MOSiR-u, członka-

mi Stowarzyszenia Kupców Pol-

skich oraz przedstawicielami Ze-

społu Szkół Ekonomicznych w So-

snowcu, którzy zajęli pierwsze

miejsce. GGKK
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Piątego grudnia

2007 roku IV Liceum

Ogólnokształcące

im. St. Staszica

gościło w swych

murach nauczycieli

z Sosnowca

i Dąbrowy Górniczej,

którzy przybyli

na konferencję

poświęconą

regionalizmowi

w edukacji szkolnej. 

O
rganizatorami

przedsięwzięcia,

oprócz wspomnia-

nego liceum, było

Muzeum Miejskie

„Sztygarka” w Dąbrowie Górni-

czej, urzędy obu miast. Patronat

honorowy objęły sosnowieckie or-

ganizacje związane ze szkolnic-

twem, tj. Centrum Doskonalenia

Nauczycieli i NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty. 

MMóówwiiąą  oo nniimm  oodd llaatt

Konferencja była kolejną pro-

pozycją związaną z historią regio-

nu, która wpisała się w kalenda-

rium działalności „Staszica”. Li-

ceum, którym kieruje dyrektor

TToommaasszz  SSzzyyjjkkoowwsskkii, było dotąd

organizatorem sesji historycznych

poświęconych osadnictwu średnio-

wiecznemu nad Przemszą i Bryni-

cą (2005 r.) oraz dziejom Żydów

w Zagłębiu Dąbrowskim (2006 r.). 

Tegoroczna konferencja pt.

„Regionalizm w szkolnej eduka-

cji” obejmowała 12 wystąpień,

a wśród prelegentów byli zarówno

nauczyciele, pracownicy naukowi

wyższych uczelni, muzealnicy, jak

również dziennikarz, łączący tę

profesję z pracą pedagogiczną.

Obszary zainteresowań autorów

wystąpień obejmowały zarówno

zagadnienia metodyczne, jak rów-

nież tematy wkraczające w histo-

rię regionu zagłębiowskiego, rozu-

mianego jako twór o dość szero-

kim zasięgu – z włączeniem

dziejów ziemi olkuskiej.

NNiiee  ttyyllkkoo  nnaauucczzyycciieellee

MMoonniikkaa  BBeeddnnaarrsskkaa  –– BBaajjeerr

omówiła tematykę regionalną re-

alizowaną przez nauczycieli so-

snowieckich szkół związaną z edu-

kacją humanistyczną. Z kolei BBaarr--

bbaarraa RRuuddyy przedstawiała wyniki

ankiet przeprowadzonych wśród

młodzieży będzińskiego liceum,

a SSłłaawwoommiirraa DDzziieewwiięęcckkaa z IV LO

w Sosnowcu zaprezentowała au-

torski projekt realizowany w szko-

le nazwany Młodzieżową Akade-

mią Krzewienia Edukacji. 

O praktyce regionalnej realizo-

wanej przez muzea mówił historyk

JJaarroossłłaaww KKrraajjnniieewwsskkii oraz arche-

olog – dr DDaarriiuusszz RRoozzmmuuss, który

przedstawił możliwości zastoso-

wania jego specjalizacji w eduka-

cji szkolnej. 

Z kolei prof. dr hab. ZZyyggmmuunntt

WWooźźnniicczzkkaa z Uniwersytetu Ślą-

skiego w swoim referacie poruszył

problem niewykorzystanego jak

dotąd potencjału, tkwiącego w tra-

dycji i historii regionu. 

DDuużżoo  ii ttrreeśścciiwwiiee

Pomysłodawca konferencji,

dr SSłłaawwoommiirr WWiittkkoowwsskkii, kieru-

jący Instytutem Studiów Ży-

dowskich Warszawskiego Semi-

narium Teologicznego zapre-

zentował odczyt „Jak i czego

nauczać o dziejach Żydów

na lekcjach historii, języka pol-

skiego i wiedzy o kulturze”,

a MMaaggddaalleennaa CCyyaannkkiieewwiicczz

przedstawiła kilka z epizodów

zagłady Żydów zagłębiowskich.

Dr MMaarrcciinn RRuuddyy mówił o moż-

liwościach wykorzystania prasy

jako źródła do nauczania dzie-

jów regionu, a historię począt-

ków czasopiśmiennictwa olku-

skiego ujął w swoim wystąpie-

niu OOllggiieerrdd DDzziieecchhcciiaarrzz. 

W części historycznej konfe-

rencji znalazła się informacja

na temat, o którym niewiele osób

wie. JJaacceekk SSyyppiieeńń, redaktor „Ga-

zety Polskiej” przedstawił infor-

macje na temat kontaktów polsko

– włoskich na przestrzeni wie-

ków. O historyczno-kulturowym

regionie samego Zagłębia Dą-

browskiego, jego granicach

i twórcy pojęcia „Zagłębie” – JJóó--

zzeeffiiee CCiieesszzkkoowwsskkiimm mówił dy-

rektor dąbrowskiego Muzeum

Miejskiego „Sztygarka” – AArrkkaa--

ddiiuusszz RRyybbaakk. 

Grudniowa konferencja to za-

pewne nie ostatnia propozycja so-

snowieckiego liceum, znanego

z kultywowania tradycji Zagłębia.

O kolejnych tego typu inicjaty-

wach będziemy informować na-

szych Czytelników. (UU)

Zlicytowali koszulkę

1460złotych. Tyle zapła-

cił RRaaffaałł WWiinnkkiieell,

kibic „Zagłębia” za koszulkę so-

snowiczan wystawioną na aukcję

internetową. Całą pulę zebraną

podczas licytacji przekazano

Świetlicy Specjalnej przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących nr 5

w Sosnowcu.

Uroczyste przekazanie koszul-

ki odbyło się we wtorek w sosno-

wieckiej placówce. Trykot z auto-

grafami piłkarzy beniaminka eks-

traklasy kibic „Zagłębia” odebrał

od przedstawicieli klubu i zawod-

ników, którzy pojawili się na spo-

tkaniu: kapitana drużyny RRaaffaałłaa

BBeerrlliińńsskkiieeggoo i DDaawwiiddaa SSkkrrzzyyppkkaa. 

– Zawsze marzyłem o takiej

koszulce. Cieszę się, że wreszcie

ją mam. Radość jest podwójna,

bo pieniądze, które zostały zapła-

cone, pójdą na tak szczytny cel

– mówił wzruszony kibic pierw-

szoligowca.

Cieszymy się, że dzięki życzli-

wości dobrych ludzi możemy po-

móc naszym podopiecznym – nie

krył radości AAllffrreedd BBrrooddaa, dyrek-

tor ZSO nr 5 w Sosnowcu. KKPP

4stycznia w Sosnowieckim

Centrum Sztuki – Zamek Sie-

lecki rozstrzygnięto V Turniej Ora-

torski. Honorowy Patronat

nad Turniejem objął Prezydent

Miasta KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii. Organi-

zatorem konkursu było Gimna-

zjum nr 10. Turniej skierowany był

do uczniów gimnazjów i szkół po-

nadgimnazjalnych. Jury w skła-

dzie: EEwwaa OOggłłoozzaa z UŚ, MMaałłggoo--

rrzzaattaa CCzzeekkaajj – dyrektor Gimn. nr

10 oraz JJaann BBoożżeekk – były dyrektor

gimnazjum tytuł Oratora Roku

2007 przyznało KKllaauuddiiii KKnnaappiikk

z Gimnazjum nr 10. Jedyne wy-

różnienie otrzymał RRoobbeerrtt WWoojjaa--

kkoowwsskkii z Gimnazjum nr 24. (UU)

Nie tylko o Zagłębiu

K
P

A
R

C
 M

U
Z

E
U

M
A

R
C

 S
C

S
 -

 Z
S
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reklama

Orator Roku

Polskie Stowarzyszenie „Dom

Europejski” Oddział Sosno-

wiec oraz Szkoła Podstawowa Nr

6 w Sosnowcu zorganizowały

w dniach 19 i 21 grudnia 2007 r.

charytatywny kiermasz ozdób

świątecznych. Pieniądze prze-

znaczono w całości na leczenie

ucznia szkoły, chorującego

na zanik mięśni. 

Impreza odbyła się jednocze-

śnie w gmachu Urzędu Miej-

skiego w Sosnowcu oraz

w Szkole Podstawowej nr 6.

Łącznie zebrano 645 zł. – W ra-

tuszu nasza akcja spotkała się

z bardzo przychylnym przyję-

ciem. Uzbieranie takiej kwoty

było możliwe dzięki szczodrości

osób, którym los drugiego czło-

wieka nigdy nie był obcy. Ta

akcja wzmacnia w nas wszyst-

kich wiarę, że dobro dawane po-

wraca, bo tyle jesteśmy warci,

ile dajemy innym – powiedziała

MMaałłggoorrzzaattaa KKoonneewwkkaa z Polskie-

go Stowarzyszenia „Dom Euro-

pejski”. JJaann

Jesteśmy warci tyle, ile dajemy innym
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13grudnia ubiegłego ro-

ku Zespół Opiekuń-

czo-Wychowawczy nr 4

przy ul. Koszalińskiej od-

wiedzili niecodzienni goście:

MMiicchhaałł WWiiśśnniieewwsskkii i MMaarrcciinn

MMrroocczzeekk. Lider Zespołu „Ich

Troje” chętnie udzielał odpo-

wiedzi na liczne pytania

dzieci. Dzieląc się także

wspomnieniami ze swojego

dzieciństwa. Przy okazji ob-

darował maluchów przepięk-

nymi prezentami. W rewan-

żu dzieci zaprezentowały

Michałowi krótki program

artystyczny oraz wręczyły

własnoręcznie wykonane

upominki. Artysta odjeżdża-

jąc obiecał, że za rok odwie-

dzi placówkę ponownie.

Tego samego dnia wycho-

wanków odwiedził MMaarrcciinn

MMrroocczzeekk, znany z serialu „M

jak Miłość”, wraz z DDoommiinnii--

kkiieemm BBoorrkkoowwiicczzeemm z Radia

Eska. Marcin Mroczek opo-

wiadał najmłodszym o swo-

jej karierze, odpowiadał

na pytania oraz uczył dzieci

kroków tanecznych. 

Oba spotkania przebiegły

w niezwykłej atmosferze,

dostarczając wychowankom

placówki wyjątkowych wra-

żeń. (UU)

Wiśniewski i Mroczek dzieciom 

Koniec ubiegłego roku oraz po-

czątek nowego 2008 obfitował

w Art. Cafe Muza w wydarzenia

kulturalne z najwyższej artystycznej

półki. Zdążyliśmy się już przyzwy-

czaić do tego, że jeśli przyjeżdża

do Sosnowca wybitny polski artysta,

to miejscem występu jest właśnie

Art Cafe Muza.

I właśnie tu 28 grudnia wystąpił

JJaann  PPttaasszzyynn  WWrróóbblleewwsskkii Quartet.

Zespół wystąpił w składzie: Jan Pta-

szyn Wróblewski – saksofon tenoro-

wy, WWoojjcciieecchh NNiieeddzziieellaa – fortepian,

JJaacceekk NNiieeddzziieellaa – kontrabas oraz

MMaarrcciinn JJaahhrr. 30 grudnia z recitalem

pt. „Sowie Piosenki” wystąpił GGrrzzee--

ggoorrzz TTuurrnnaauu. 

11 stycznia natomiast na scenie

koncertował zespół RAZ, DWA,

TRZY. Wykonał utwory ze swojej

ostatniej płyty pt. „Raz, Dwa Trzy

– Młynarski”, zawierającej kompo-

zycje z repertuaru WWoojjcciieecchhaa MMłłyy--

nnaarrsskkiieeggoo. Zespół wystąpił w skła-

dzie: Addaamm  NNoowwaakk,,  JJaacceekk  OOlleejjaarrzz,,

GGrrzzeeggoorrzz  SSzzwwaałłeekk,,  JJaarroossłłaaww  TTrreelliińń--

sskkii i MMiirroossłłaaww KKoowwaalliikk. (UU)

Gwiazdy na gwiazdkę... 

„„OOddrroobbiinnaa  ddoobbrreejj  wwoollii  mmoożżee  sspprraawwiićć,,  żżee  nnaa

ddzziieecciięęcceejj  ttwwaarrzzyy  ppoojjaawwii  ssiięę  uuśśmmiieecchh,,  aa  oocczzyy

rroozzśśwwiieettlląą  iisskkiieerrkkii  rraaddoośśccii””..

Zaprzyjaźniona z naszą redakcją Fundacja „ISKIERKA”, dzia-

łająca na rzecz dzieci z chorobą nowotworową zorganizowała

9 grudnia w Filharmonii Śląskiej Świąteczny Koncert Charytatyw-

ny integrujący chore dzieci, ich rodziny, lekarzy oraz różnorodne

środowiska artystów, biznesu i mediów. Myślą przewodnią była te-

za, że każdy może pomóc. 

Rada Honorowa Fundacji uhonorowała sponsorów i partnerów

medialnych, którzy wielokrotnie pomagali w realizacji wielu po-

mysłów, dzięki którym dzieci chociaż na chwilę mogły zapomnieć

o swojej chorobie. Mogły uwierzyć, że warto walczyć, że wokół

są ludzie, na których pomoc mogą liczyć.

„Wigilia Blockersów”, czyli kolędy ZUPEŁNIE inaczej – tak

podopieczni Fundacji z trzech śląskich oddziałów onkologii dzie-

cięcej zaśpiewały dla swoich gości. Ich występ uświetnił pokaz tań-

ca break dance w wykonaniu dzieci i WEZYRA (PPiioottrraa MMaaddeerryy,

który jako jedyny na świecie b-boy wystąpił przed Janem Pawłem

II). Wspólnie dorośli i dzieci zaprezentowały „Pastorałkę” na pod-

stawie dzieła Leona Schillera, a granice między publicznością i

wykonawcami zatarł PPiioottrr SSuutttt, magik muzyki perkusyjnej z Uni-

wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Patronat Honorowy nad koncertem objęli: prof. EEwwaa MMaałłeecckkaa--

--TTeennddeerraa – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof.

EEuuggeenniiuusszz KKnnaappiikk – rektor Śląskiej Akademii Muzycznej. (UU)

Wyjątkowy koncert

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiF O T O P L A S T I K O N

reklama
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D
zięki współpracy

miast Sosnowca

i Dąbrowy Górni-

czej zagłębiowski

finał Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy odbył

się na terenie Expo Silesia. W tym

roku setki wolontariuszy zbierało

datki na rzecz chorych laryngolo-

gicznie dzieci. Sztab organizacyjny

zadbał o atrakcje dla mieszkańców.

W programie finału znalazły się

liczne koncerty, licytacje oraz kon-

kursy. 

RReekkoorrdd  GGuuiinnnneessaa

Jednym ze stoisk cieszących się

zainteresowaniem mieszkańców

miasta był „Sklepik pod Aniołem”

– zorganizowany przez uczniów

V Liceum Ogólnokształcące

w Dąbrowie Górniczej. 

– Zorganizowaliśmy zbiórkę

przedmiotów do sprzedaży, z któ-

rych dochód wesprze WOŚP.

Przedmioty zostały niemal do koń-

ca wyprzedane. Dzięki temu ze-

braliśmy ponad dwa tys. złotych

– mówi MMaałłggoorrzzaattaa  OOlleessiińńsskkaa  ––JJoo--

ppeekk, nauczycielka z V LO w Dą-

browie Górniczej.

Podczas tegorocznego finału

w Sosnowcu pobity został rekord

Guinnesa w gotowaniu zupy

o wdzięcznej nazwie – parzybroda. 

Przygotowano ponad 11 800 li-

trów tradycyjnej śląskiej zupy ze

słodkiej kapusty, boczku, z dodat-

kiem kminku. Parzybrodę ugoto-

wano pod nadzorem wielokrotne-

go rekordzisty w pobijaniu rekor-

dów z księgi Guinnesa – ZZbbyysszzkkaa

ŚŚlliiwwiińńsskkiieeggoo z Przybędzy koło

Żywca. 

W sumie przygotowano ok. 30

tysięcy porcji dla uczestników fi-

nału WOŚP. 

ZZlliiccyyttoowwaallii……  wwiioossłłoo!!

Ogromne emocje wzbudziły li-

cytacje. Niektóre z nich przyniosły

kwoty rzędu ponad 1,5 tysiąca zło-

tych. Podczas wieczornej licytacji

głównej wiosło, którym była mie-

szana zupa parzybroda, zlicytowa-

ne zostało przez prezydenta So-

snowca KKaazziimmiieerrzzaa GGóórrsskkiieeggoo

i prezydenta Dąbrowy Górniczej

ZZbbiiggnniieewwaa PPooddrraazzęę za 500 zł. 

Zlicytowano także między in-

nymi: koszuli piłkarskie „Zagłę-

bia” Sosnowiec, gadżety WOŚP

oraz kurs językowy. Największą

sumę zebrano za licytację złotego

serduszka WOŚP nr 289 (sprzeda-

no go za 1400 zł.) oraz walentyn-

kowego przelotu śmigłowcem

ufundowanego przez firmę Kol-

porter S.A. (za 1600 zł.). 

MMuuzzyykkaa,,  mmuuzzyykkaa……

Obok licytacji i zbiórki fun-

duszy na WOŚP mieszkańcy So-

snowca mogli też się znakomicie

bawić. Choćby podczas występu

sosnowieckiej grupy reggae TO-

MATO. 

– Nie spodziewaliśmy się, że

zagramy na tak wielkiej impre-

zie jaką jest koncert na rzecz

WOŚP. Publiczność wspaniale

się bawiła i reagowała na naszą

muzykę. Jesteśmy zadowoleni

tym bardziej, że zagraliśmy jako

support dla grupy Feel. Orkiestra

to wspaniała inicjatywa, cieszy-

my się, że mogliśmy brać udział

w tym koncercie – powiedział

tuż po występie basista grupy

TToommeekk MMoorraawwsskkii. 

Gwiazdą wieczoru był zdo-

bywca Bursztynowego Słowika

Sopot Festiwal 2007 – zespół Feel.

Występ PPiioottrrkkaa KKuuppiicchhaa wraz

z zespołem zgromadził na terenie

wystawowym Expo ponad 30 tys.

fanów z Sosnowca, Dąbrowy Gór-

niczej, a także z Jaworzna, Czela-

dzi czy Będzina.  Prawdopodobnie

w zagłębiowskim finale wzięło

udział dużo więcej osób, niż w fi-

nale wojewódzkim WOŚP w Za-

wierciu. – To dzień, w którym

otwieramy nasze serca – mówił

o finale orkiestry wokalista zespo-

łu. Tradycyjnie podczas finału Or-

kiestry odbyło się „światełko

do nieba”. Odliczanie do startu

rozpoczął prezydent Zbigniew

Podraza, Kazimierz Górski oraz

posłanka BBeeaattaa MMaałłeecckkaa–LLiibbeerraa.

– Cieszę się, że tym razem Wielka

Orkiestra Świątecznej Pomocy

wspomaga dzieci z chorobami la-

ryngologicznymi. Przez lata le-

czyłam ludzi z takimi schorzenia-

mi – mówiła posłanka. 

W tym roku padła rekordowa

suma zebrana przez wolontariu-

szy z Sosnowca i Dąbrowy Gór-

niczej. Wyniosła ona ponad 110

tys. złotych. 

Tekst i zdjęcia:

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

W całym kraju Orkiestra Owsiaka zebrała ponad 30 mln złotych

Rekordowe granie

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii F O T O P L A S T I K O N
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Jubileusz obchodził pierwszy

w Sosnowcu Klub Abstynenta

„Dromader”.

Stowarzyszenie powstało z inspi-

racji Bogdana – anonimowego alko-

holika, który po zakończonym lecze-

niu w listopadzie 1987 roku w Woje-

wódzkim Ośrodku Leczenia

Odwykowego w Gorzycach z grupą

zapaleńców założył Klub Aktywne-

go Alkoholika.

Dzięki miastu klub znalazł pierw-

szą siedzibę – lokal w Klimontowie,

przy ulicy Popławskiego 18/1 (obec-

nie Gabrieli Zapolskiej). 

Obecnie Sosnowieckie Stowarzy-

szenie Rodzin Abstynenckich „Dro-

mader” ma swoją siedzibę na Środu-

li przy ulicy Słowackiego 58. 

Prezes „Dromadera” DDaarriiuusszz

SSzzaaffrraann oraz wszyscy przybyli

na uroczystość przedstawili historię

powstania Klubu. Wydano z tej oka-

zji monografię stowarzyszenia z ar-

chiwalnymi zdjęciami i przedrukami

z gazet z okazji 10 i 15-lecia Klubu.

Były też kwiaty i podziękowania. 

Na jubileuszowym spotkaniu

Klub gościł przedstawicieli wszyst-

kich pozostałych klubów AA z So-

snowca wraz z rodzinami. Nie zabra-

kło honorowych gości: ZZbbiiggnniieewwaa JJaa--

sskkiieerrnniiii – zastępcy prezydenta miasta,

EEllżżbbiieettyy BBrrzzoozzoowwiicczz – przedstawi-

ciela Urzędu Miejskiego ds. rozwią-

zywania problemów alkoholowych

oraz JJeerrzzeeggoo RRuuttkkoowwsskkiieeggoo – tera-

peuty, inicjatora przemian w ruchu

AA. (UU)

20 lat „Dromadera”

14grudnia 2007 roku w Szkole

Podstawowej nr 29 w So-

snowcu odbyło się Świąteczne Spo-

tkanie Samorządów Uczniowskich

Szkół Podstawowych. W imprezie

również udział wzięły szkoły nr 18,

19, 21, 25, 40. Organizatorkami spo-

tkania były panie BBaarrbbaarraa DDeecc i AAggaa--

ttaa CCzzaajjkkaa – opiekunki Samorządu

Uczniowskiego.

Uczestnicy nie tylko znakomicie

się bawili, ale też mogli przy okazji

wymienić doświadczenia związane

z działalnością samorządów w szko-

le.  Atrakcją wieczoru były warszta-

ty plastyczne, które poprowadzili

uczniowie z SP nr 29. Najmłodsi

wspólnie przygotowywali ozdoby

świąteczne, m.in. z siana, makaronu,

odlewów gipsowych. 

W pracach uczestniczyli także

opiekunowie samorządów z zapro-

szonych szkół. 

Kolejnym wspólnym przedsię-

wzięciem będzie spotkanie z okazji

Świąt Wielkanocnych oraz Mię-

dzyszkolny Wiosenny Rajd Samo-

rządów Uczniowskich Szkół Podsta-

wowych. 

SP nr 29 jest jedyną szkołą w So-

snowcu, która systematycznie

od ośmiu lat organizuje podobne im-

prezy z samorządami z innych szkół

zapraszając je co roku na warsztaty,

sejmiki, turnieje, spotkania świątecz-

ne. JJaann  

Świąteczne spotkanie

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiZ  N A S Z E G O  P O D W Ó R K A

Szóstego stycznia, w dniu Ob-

jawienia Pańskiego, czyli

Trzech Króli, w parafii pw. św. To-

masza Apostoła w Sosnowcu Po-

goni odbył się koncert kolęd „Naj-

cieplejsze Święta”. Do naszego

miasta przyjechali nie byle jacy

kolędnicy, bo cała rodzina Pospie-

szalskich. 

Kościół pękał w szwach, a hu-

mory dopisywały wszystkim

uczestnikom wieczornej imprezy. 

Naruszając tradycyjny polski

monopol na przeżywanie świąt,

rodzina Pospieszalskich głosi

w swoich kolędach, że Jezus

Chrystus narodził się dla całego

świata. Dlatego słychać tu muzy-

kę z różnych tradycji, często z od-

ległych kultur. 

Rodzina Pospieszalskich składa

się z kilkunastu osób, które wystę-

pują na scenie. Wśród wykonawców

bardzo często pojawiają się także

przedstawiciele innych rodzinnych

klanów, jak np. Steczkowskich, czy

Iwańskich. Pospieszalscy przyje-

chali do Sosnowca po raz pierwszy. 

Koncert poprzedził przegląd

sosnowieckich chórów („Gloria

Dei”, „Lutnia” z Katedry, „Salva-

toris Amici”, „Lutnia” z parafii św.

Joachima oraz „Sempre Cantabi-

le”) oraz msza św. celebrowa-

na przez Biskupa Ordynariusza ks.

dra AAddaammaa ŚŚmmiiggiieellsskkiieeggoo. RREEDD

Pospieszalscy kolędowali w Sosnowcu

Więcej takich koncertów!

Święta Bożego Narodzenia to

w polskiej tradycji czas spotkań

przy wigilijnym stole, choinka, opła-

tek, ciepła rodzinna atmosfera. Taki

właśnie charakter miało spotkanie

zorganizowane przez członków so-

snowieckiego SLD. 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe

zaszczycili szczególni goście: dzieci

z zagłębiowskich Domów Dziecka.

Rolę gospodarza pełnił Poseł na Sejm

WWiittoolldd KKlleeppaacczz. Były oczywiście ży-

czenia, suto zastawiony wigilijny stół

i wspólne śpiewanie kolęd. Mikołaj

obecny na spotkaniu był szczególnie

szczodry, wręczając podarki nie tyl-

ko dzieciom, ale również najstarszym

członkom koła. Dzieci wręczyły Wi-

toldowi Klepaczowi upominek w po-

staci własnoręcznie wykonanej

akwareli. (UU) 
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0011..  1122.. – w ramach Młodzieżowej Jesie-

ni Muzycznej w Miejskim Domu Kultu-

ry „Kazimierz” wystąpił zespół Perły

i Łotry BANANA BOAT.

0033..  1122.. – w Miejskim Klubie im. Ja-

na Kiepury odbyła się wystawa poplene-

rowa prac uczestników Warsztatów Te-

rapii Zajęciowej oraz dzieci i młodzieży

uzdolnionej plastycznie z sosnowieckich

szkół. Plener był dofinansowany z gran-

tów Urzędu Miejskiego, a wystawę zor-

ganizowało Towarzystwo Przyjaciół

Dzieci Oddz. Miejski w Sosnowcu.

0044..  1122.. – już po raz piąty Szkolny Klub

Przygody przy Szkole Podstawowej nr

18 zorganizował akcję „Podziel się

paczką”. Paczki ze słodyczami trafiły

do chorych dzieci z oddziału onkologii

i chemioterapii Górniczego Centrum

Zdrowia Dziecka i Matki w Katowi-

cach-Ligocie.

0044..  1122..  – w Miejskim Domu Kultury

„Kazimierz” otwarto wystawę prac wy-

konanych w technice batik. 

0055..  1122..  – w Szkole Podstawowej nr 17

odbyło się spotkanie z Mikołajem i mi-

kołajkowe przedstawienie przygotowane

dla sześciolatków z okolicznych przed-

szkoli. Szkolna grupa „proFUNum”

przygotowała sztukę opartą na utworach

Jana Brzechwy. 

0055..  1122.. – w Miejskim Domu Kultury

„Kazimierz” swoje spotkanie autorskie

miał sosnowiecki dziennikarz i literat

– TToommaasszz KKoossttrroo.

0066..  1122.. – sosnowiecka galeria Patelnia 36

oraz Stowarzyszenie Istota zorganizowa-

ły wystawę plakatu OOllggii PPaassaammoonniikk, ab-

solwentki katowickiej ASP.

0099..  1122.. – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Sosnowcu Punkt Terenowy nr

2 zorganizował w Teatrze Zagłębia pro-

jekt socjalny „Mikołajki”.

1122..  1122..  – w Art. Cafe Muza odbył się Mi-

kołajkowy Turniej Scrabble.

1133..  1122..  – w restauracji „Passe” odbyły się

I „Zderzenia Poetyckie. Organizatorem

był Wydział Kultury i Sztuki.

1144..  1122.. – w ramach Młodzieżowej Jesie-

ni Muzycznej w Miejskim Domu Kultu-

ry „Kazimierz” wystąpił zespół SKAN-

KAN.

1144..  1122..  – w Przedszkolu Miejskim nr 54

odbyło się uroczyste zakończenie reali-

zacji projektu „Bezpieczeństwo dobrem

najważniejszym, czyli jesteśmy świado-

mi, skuteczni i bezpieczni”. Projekt pole-

gał na przekazaniu dzieciom zasad za-

chowania w przypadku ataku przez

zwierzę.

1155..  1122.. – Art. Cafe Muza obchodził

pierwszy rok istnienia. W programie uro-

dzinowego wieczoru znalazł się werni-

saż grafik KKaattaarrzzyynnyy SSaammbboorreekk, zdjęć

JJaaśśkkaa ŁŁaakkoommsskkiieeggoo oraz występ KKaarroollii--

nnyy KKiiddoońń z zespołem Puste Biuro.

1166..  1122.. – NNaattaalliiaa WWyyssoocckkaa, studentka eu-

ropeistyki w Wyższej Szkole Humanitas,

została laureatką konkursu „Geografia

społeczna Europy”. Konkurs zorganizo-

wało biuro poselskie eurodeputowanego

AAddaammaa GGiieerrkkaa oraz Instytut Europeisty-

ki WSH. Studentka pojedzie na mie-

sięczny staż w biurze A. Gierka w Bruk-

seli. Koszt pobytu w wysokości 1000 eu-

ro pokryje eurodeputowany.

1177..  1122..  – w Gimnazjum nr 15 przy ul.

Ostrogórskiej odbyło się mikołajkowo-

-świąteczne spotkanie integracyjne

„Dzieci – Dzieciom”. Organizatorem za-

bawy był Oddział Miejski Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu.

1188..  1122..  – dwoje wychowanków Zespołu

Opiekuńczo-Wychowawczego nr 2

otrzymało wyróżnienia w konkursie ry-

sunkowym na „Kartkę Świąteczną”,

a jedna praca w konkursie „Bezpieczne

drogi”. Konkursy zorganizowała Funda-

cja „Proventus”.

1199..  1122.. – w kościele św. Franciszka odbył

się koncert kolęd w wykonaniu zespołu

wokalnego z Zespołu Szkół Nr 1, Szko-

ły Muzycznej „Yamaha” oraz scholi

działającej przy kościele.

2200..  1122.. – do sosnowieckiej policji trafiły

trzy nowe KIA cee’d. Są koloru srebrne-

go i docelowo będzie ich osiem. Zakup

samochodów współfinansował Urząd

Miejski w Sosnowcu oraz Komenda Wo-

jewódzka Policji w Katowicach.

2211..  1122.. – uczniowie Gimnazjum nr 1

przygotowali bożonarodzeniowe jasełka.

Gośćmi spektaklu były władze miasta

oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji.

2222..  1122.. – Caritas Diecezji Sosnowieckiej

zorganizował spotkanie wigilijne dla

osób samotnych. W domach Caritas-

-u przy wieczerzy wigilijnej spotkało się

około 250 podopiecznych.

2222..  1122.. – przy Stadionie Zimowym

na otwartym lodowisku uruchomiono

ogólnodostępną ślizgawkę. Wstęp jest

bezpłatny.

2244..  1122.. – w Domu Pomocy Społecznej

nr 2 przy ul. Jagiellońskiej odbyła się

uroczysta Wieczerza Wigilijna. 

2244..  1122..  – w budynku obok Izby Wy-

trzeźwień przy ul. Piotrkowskiej 23

uruchomiono Ogrzewalnię, w której

bezdomni mogą przeczekać noc. Jest

ona przeznaczona głównie dla osób,

które nie chcą lub nie mogą dostosować

się do regulaminu ośrodka opiekuńcze-

go czy noclegowni. W ogrzewalni znaj-

duje się świetlica, sanitariaty i pokój

dyżurnego pracownika. Czynna jest

w godzinach od 18.00 do 7.00. Ogrze-

walnię prowadzi Centrum Usług So-

cjalnych i Wsparcia. 

3311..  1122.. – dziesięciominutowym poka-

zem ogni sztucznych na terenie Cało-

rocznego Centrum Narciarskiego w Par-

ku „Środula” mieszkańcy Sosnowca po-

żegnali stary 2007 rok. (UU)

07 grudnia 2007 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia

i nagrody wręczali: prezydent miasta KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii oraz zastępcy prezydenta RRyysszzaarrdd ŁŁuukkaawwsskkii i ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa.

Medale za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali Państwo:

MMiirroossłłaawwaa  ii JJaann  BBAADDZZIIOOCCHHOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii HHeennrryykk  BBAAŁŁDDYYSSOOWWIIEE,,  IIzzaabbeellaa  ii EEddwwaarrdd  BBAANNAASSIIKKOOWWIIEE,,  BBaarrbbaarraa  ii JJóózzeeff  BBAAWWOOŁŁOOWWIIEE,,

KKrryyssttyynnaa  ii JJóózzeeff  BBĘĘBBAASSOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii CCzzeessłłaaww  BBIIEELLEECCCCYY,,  MMaarriiaannnnaa  ii JJeerrzzyy  BBIIŃŃCCZZYYCCCCYY,,  CCzzeessłłaawwaa  ii JJuulliiaann  BBŁŁAAŻŻEEJJOOWWSSCCYY,,

SSttaanniissłłaawwaa  ii JJóózzeeff  BBRREEWWCCZZYYKKOOWWIIEE,,  DDaanniieellaa  ii JJaann  BBRRUUDDKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii EEuuggeenniiuusszz  CCHHRROOBBAAKKOOWWIIEE,,  RRoommuuaallddaa  ii TTaaddeeuusszz

FFAARRAACCIIKKOOWWIIEE,,  AAnnnnaa  ii KKaazziimmiieerrzz  FFIICCKKOOWWIIEE,,  TTeerreessaa  ii JJeerrzzyy  GGOOŁŁDDYYSSIIOOWWIIEE..  ZZaa 6600--lleecciiee::  WWaalleennttyynnaa  ii PPiioottrr  AAPPOOŁŁEENNIISSOOWWIIEE,,  LLiiggiiaa

ii JJaann  PPAAŁŁYYSSOOWWIIEE,,  DDaannuuttaa  ii KKaazziimmiieerrzz  ZZAATTOOŃŃSSCCYY..

HHeennrryykkaa  ii WWoojjcciieecchh  GGIIEERRSSZZOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii WWaaccłłaaww  GGOODDZZIICCOOWWIIEE,,  JJaaddwwiiggaa  ii JJeerrzzyy  GGÓÓRRNNIIKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii MMaarriiaann  GGRRAADDZZIIKKOOWWIIEE,,

AAnnttoonniinnaa  ii HHeennrryykk  GGRROOCCHHOOWWIINNOOWWIIEE,,  EEllżżbbiieettaa  ii MMaarriiaann  GGUULLCCZZYYŃŃSSCCYY,,  MMaarriiaa  ii AAnnttoonnii  JJAAMMRROOCCHHOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii AAlleekkssaannddeerr

JJAANNIISSZZEEWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa  ii ZZddzziissłłaaww  JJAASSIIKKOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii RRoollaanndd  JJAASSIIŃŃSSCCYY,,  MMaarriiaa  ii DDoommiinniikk  KKAABBAACCIIŃŃSSCCYY,,  ZZooffiiaa  ii JJóózzeeff

KKAARRKKOOSSZZKKOOWWIIEE,,  BBoogguussłłaawwaa  ii AAddaamm  KKAAZZAANNOOWWSSCCYY,,  AAnnnnaa  ii SSttaanniissłłaaww  KKMMIIEECCIIKKOOWWIIEE,,  LLuuccyynnaa  ii MMaarriiaann  KKOOĆĆMMOOWWIIEE,,  DDaannuuttaa  ii JJaann

KKOOLLCCZZEEWWSSCCYY,,  MMaarriiaa  ii JJeerrzzyy  KKOONNIIEECCZZNNII..

LLuuccyynnaa  ii KKaazziimmiieerrzz  KKOOSSKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii TTeeooffiill  KKUUBBIIKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii ZZddzziissłłaaww  KKUUPPIIEENNIIOOWWIIEE,,  HHeelleennaa  ii JJeerrzzyy  KKUURRKKOOWWIIEE,,

CCeelliinnaa  ii WWiieessłłaaww  KKUUŹŹMMIIŃŃSSCCYY,,  IIrreennaa  ii JJaann  KKWWIIEETTNNIIOOWWIIEE,,  RReeggiinnaa  ii BBoogguussłłaaww  LLIISSOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii SSttaanniissłłaaww  ŁŁAAZZAARRSSCCYY,,  HHaalliinnaa  ii WWiikkttoorr

MMAAJJCCHHEERROOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii WWaaccłłaaww  MMAARRCCOOWWIIEE,,  BBaarrbbaarraa  ii JJaann  MMIICCHHAAŁŁKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii TTeeooffiill  MMIIEERRZZWWOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa

ii GGuussttaaww  MMIIKKOOŁŁAAJJCCZZYYKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii HHeennrryykk  MMIITTKKOOWWIIEE,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  OOLLEESSZZCCZZUUKKOOWWIIEE,,  MMaarriiaa  ii TTaaddeeuusszz

OOSSTTRROOWWSSCCYY,,  MMaarriiaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  PPEERROOWWIIEE..

HHeelleennaa ii TTaaddeeuusszz  PPIIEECCHHOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa ii MMaarriiaann  PPIIEESSZZCCZZYYKKOOWWIIEE,,  AAlliinnaa ii JJaann  PPLLUUSSKKOOTTOOWWIIEE,,  AAnnnnaa ii SSyyllwweesstteerr  PPŁŁAAZZIIŃŃSSCCYY,,  HHeelleennaa ii JJaann

RROOKKIIEELLOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii WWłłooddzziimmiieerrzz  RRUUTTKKOOWWIIEE,,  ZZooffiiaa  ii JJóózzeeff  SSAADDOOWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa ii EEuuggeenniiuusszz  SSAARRNNOOWWIIEE,,  WWaannddaa  ii RRyysszzaarrdd  SSĘĘKKAALLOO--

WWIIEE,,  GGeennoowweeffaa  ii KKaazziimmiieerrzz  SSIIKKOORRSSCCYY,,  WWiieessłłaawwaa  ii SStteeffaann  SSOOBBCCZZYYKKOOWWIIEE,,  IIrreennaa ii EEddwwaarrdd  SSPPEERROOWWIIEE,,  MMiirroossłłaawwaa  ii JJeerrzzyy  SSTTRRZZEEMMIIŃŃSSCCYY,,

HHaalliinnaa ii JJeerrzzyy  SSZZEEWWCCZZYYKKOOWWIIEE,,  SStteeffaanniiaa  ii HHeennrryykk  SSZZYYLLLLEERROOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa ii LLuuccjjaann  ŚŚCCIIWWIIAARRSSCCYY,,  LLiiddiiaa  ii RRoommaann  TTAABBAASSZZEEWWSSCCYY..

EEmmiilliiaa  ii RRyysszzaarrdd  WWAACCHHOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii JJeerrzzyy  WWCCIISSŁŁOOWWIIEE,,  IIrreennaa  ii SStteeffaann  WWIIKKLLIIKKOOWWIIEE,,  AAlliiccjjaa  ii EEddmmuunndd  WWIILLKKOOWWIIEE,,  ZZeennoonnaa  ii JJaann

WWŁŁOODDAARRCCZZYYKKOOWWIIEE,,  HHeennrryykkaa  ii HHeennrryykk  WWOOŹŹNNIIAAKKOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii MMaarriiaann  WWÓÓJJCCIIKKOOWWIIEE,,  ZZooffiiaa  ii RRyysszzaarrdd  WWÓÓJJCCIIKKOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa

ii MMaarriiaann  WWRRÓÓBBLLEEWWSSCCYY,,  HHeelleennaa  ii IIrreenneeuusszz  ZZAAŁŁAAWWOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii AAllffrreedd  ŻŻUURRKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii JJóózzeeff  WWLLAAŹŹLLIIKKOOWWIIEE..

ZZaa 6600--lleecciiee::  MMaarriiaannnnaa  ii SSttaanniissłłaaww  KKRRUUPPKKOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii PPiioottrr  WWIILLKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  HHeelleennaa  ii JJaann  NNOOWWAAKKOOWWIIEE..  OOkkoolliicczznnoośścciioowwyy

ddyypplloomm  zz ookkaazzjjii  5500--lleecciiaa  ppoożżyycciiaa  mmaałłżżeeńńsskkiieeggoo  oottrrzzyymmaałłaa  PPaannii  MMaarriiaa  SSAAMMBBOORRSSKKAA..

ZZ  „„KKuurriieerreemm””  ppoo  mmiieeśścciiee
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SSTTAADDIIOONN  ZZIIMMOOWWYY  --  uull..  ZZaammkkoowwaa  44,,  tteell..  ((003322))

226666--6622--4422;;  ffaaxx  ((003322))  229922--1188--4499..

- Ślizgawka ogólnodostępna - tafla A

poniedziałek – piątek godz. 12.00 – 13.00; 13.30 –

14.30; 15.00 – 16.00

sobota, niedziela godz. 10.00 –11.00; 12.00 –

13.00.

Cennik: bilet normalny – 4 zł, bilet ulgowy – 3 zł.

Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew.

- Ślizgawki ogólnodostępne na tafli B od

poniedziałku do piątku w godz. 16.00-19.00 oraz w

soboty i niedziele od 14.00-20.00. Wstęp wolny.

Uruchomienie tafli B uzależnione jest od

warunków atmosferycznych.

KKRRYYTTAA  PPŁŁYYWWAALLNNIIAA  „„KKLLIIMMOONNTTÓÓWW””,,  uull..

DDoobbrrzzaańńsskkiieeggoo  9999,,  tteell..  ((003322))  229922--9966--5544..

Pływanie ogólnodostępne: poniedziałek – piątek

8.00 – 16.00; sobota, niedziela 10.00 – 16.00

Cennik: bilet normalny – 4 zł, bilet ulgowy – 2 zł.

HHAALLAA  „„MMIILLOOWWIICCEE””,,  uull..  BBaacczzyyńńsskkiieeggoo  44,,  tteell..  ((003322))

229933--8844--7744..

1188..0011. - Turniej siatkówki chłopców szkół

gimnazjalnych. Zapisy do turnieju od godz. 8.15 -

8.45, rozpoczęcie godz. 9.00.

2200..0011.. - V Mistrzostwa Sosnowca Drużyn

Młodzieżowych w tenisie stołowym w kat.: szkoły

podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, w

osobnych kategoriach dla dziewcząt i chłopców.

Drużyna składa się tylko z dwóch osób. Zapisy do

turnieju od godz. 8.15 - 8.45, rozpoczęcie godz.

9.00.

2211..0011..-- Turniej siatkówki dziewcząt szkół

gimnazjalnych i średnich. Zapisy od godz. 8.15 -

8.45, rozpoczęcie godz. 9.00.

2233..0011.. - Turniej siatkówki chłopców szkół średnich.

Zapisy od godz. 8.15 - 8.45, rozpoczęcie godz.

9.00.

2255..0011. -Turniej minitenisa ziemnego dla dzieci w

kategorii szkół podstawowych. Zapisy do turnieju

od 8.45 – 9.00, rozpoczęcie godz. 9.15.

HHAALLAA  WWIIDDOOWWIISSKKOOWWOO--SSPPOORRTTOOWWAA

„„ZZAAGGÓÓRRZZEE””,,  uull..  BBrr..  MMiieerroosszzeewwsskkiicchh  9911,,  tteell..  ((003322))

229933--0088--4444..

1177..0011..  ––  2244..0011 - Turnieje piłki nożnej 5-osobowej

HHAALLAA  SSPPOORRTTOOWWAA,,  uull..  ŻŻeerroommsskkiieeggoo  99,,  tteell..  ((003322))

226666--3388--6666..

1199..0011. - III Puchar Polski Młodzieżowców w szabli

kobiet i mężczyzn. Uroczyste otwarcie zawodów o

godz. 11.15, początek walk eliminacyjnych o godz.

11.30, walki finałowe godz. 16.00.

2200..0011. - Halowy turniej piłki nożnej studentów i

drużyn środowiskowych. Zapisy w dniu zawodów

od godz. 9.00-10.00. Rozpoczęcie o godz. 10.00,

zakończenie godz. 16.00.

2211  --  2255..0011.. godz. 12.00 – 14.00 - Trening

młodzieżowych grup piłkarskich (z opiekunem).

2277..0011..  Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w

Piłce Nożnej Juniorów - Finał. Rozpoczęcie godz.

8.00, zakończenie godz. 13.00.

środy w godz. 15.30 – 17.00 treningi karate dla

dzieci, młodzieży i dorosłych.

HHAALLAA  SSPPOORRTTOOWWAA  „„NNiiwwkkaa””,,  uull..  OOrrlląątt  LLwwoowwsskkiicchh

7700,,  tteell..  ((003322))  776644  3388  3300..

1188..0011. godz. 10.30-12.00 - zajęcia piłki nożnej dla

rocznika 1997 i 1998.

1199..0011. godz. 13.00-15.00 – trening AKS „Niwka”.

2211..0011. – 25.01 w godz. 10.30-12.00 (8.30 – 10 ) -

zajęcia piłki nożnej

GGIIMMNNAAZZJJUUMM  nnrr  1166,,  uull..  LLeeggiioonnóóww  tteell..  00550022  339922

443366..

2277..0011. - „Ferie z rakietką” - Indywidualny Turniej

Tenisa Stołowego w kat. wiekowych: szkoły

podstawowe: klasy 1-4 i 5-6, gimnazja: 1-3, szkoły

średnie: 1-4; osobne kategorie dla dziewcząt i

chłopców. Zapisy od godz. 9.30, rozpoczęcie

turnieju godz. 10.00.

CCAAŁŁOORROOCCZZNNEE  CCEENNTTRRUUMM  SSPPOORRTTOOWWOO--

RREEKKRREEAACCYYJJNNEE  --  SSppoorrttoowwaa  DDoolliinnaa  22..

WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::  ŚŚrroodduullaa  SSppoorrtt,,  tteell..  ((003322))  229955  7722  0000..

2222,,  2244..0011.. - „Zawody w narciarstwie alpejskim dla

dzieci” – Slalom o Puchar Prezydenta Miasta

Sosnowca (3 edycje) w następujących kategoriach

wiekowych: dziewcząt i chłopców do lat 7 (do

rocznika 2001); dziewcząt do lat 10 (rocznik 2000-

1998); chłopców do lat 10 (rocznik 2000-1998);

dziewcząt do lat 13 (rocznik 1997-1995); chłopców

do lat 13 (rocznik 1997-1995).

Zapisy od godz. 9.00, rozpoczęcie zawodów

godz. 10.00.

KKLLUUBB  SSppoorrttoowwyy  „„BBUUDDOOWWLLAANNII””,,  uull..  11  MMaajjaa  2233,,

tteell..  003322//226666  4455  8866..

poniedziałki, środy, piątki - w godz. 17.00 – 20.00

– judo/ju-jitsu;

wtorki, czwartki, soboty - w godz. 18.30 – 22.00 –

aikido;

od poniedziałku do niedzieli - w godz. 8.00 –

22.00 – czynna będzie siłownia.

SSOOSSNNOOWWIIEECCKKII  KKLLUUBB  KKAARRAATTEE,,  uull..  AAnnddeerrssaa  11AA,,

tteell..  003322//226666  3300  0000..

poniedziałki, środy i czwartki godz. 19.30, wtorki

godz. 17.00 – aerobik;

wtorki i czwartki godz. 20.30 – yoga;

poniedziałki i środy godz. 20.30 – tae-bo.

Siłownia czynna: od poniedziałku do piątku w

godz. 8.00 – 22.00; soboty w godz. 10.00 – 18.00.

KKLLUUBB  SSPPOORRTTOOWWYY  „„GGÓÓRRNNIIKK””,,  HHaallaa  MMOOSSiiRR  ww

ZZaaggóórrzzuu,,  uull..  BBrraaccii  MMiieerroosszzeewwsskkiicchh  9911,,  tteell..

003322//22993388  9922  3377..

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 –

12.00 oraz 15.30 – 19.00,

soboty w godz. 8.00 – 12.00 – czynna będzie

siłownia i salka do tenisa stołowego,

od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 – 18.00 -

zajęcia sportowe na salce bokserskiej.

MMIIEEJJSSKKII  DDOOMM  KKUULLTTUURRYY  „„KKAAZZIIMMIIEERRZZ””,,  uull..

GGłłóówwnnaa  1177,,  tteell..  3322  226666  4411  1199..

1188..0011..  ––  2255..0011 – zajęcia od godz. 9 aż do godz.

19 – 20. 

MMIIEEJJSSKKII  KKlluubb  iimm..  JJaannaa  KKiieeppuurryy,,  uull..  BBęęddzziińńsskkaa  66,,

tteell..  3322  229911  3399  4488..

ddoo  1188..0011. godz.12.00 - 13.00 - otwarte warsztaty

tańca współczesnego;

godz.13.00 - 14.00 - otwarte zajęcia tańca

towarzyskiego dla dzieci;

godz.14.00 - 16.00 - stacjonarny obóz taneczny.

ddoo  2255..0011. godz.12.00 - Szachowe Ferie Zimowe.

2211,,2233  ii  2255..0011.. godz. 13.00 - „ETNO ZIMA” –

ciekawe spotkania z kulturą, tradycją i obrzędami

ludowymi.

2222  ii  2244..0011.. - wycieczki etnograficzne.

1188,,  2233  ii  2255..0011.. godz.11.00 - warsztaty plastyczne.

do 25.01. godz.13.00 - 18.00 - Długofalowy

Turniej Tenisa Stołowego.

2211--2255..0011. godz.16.30 - 17.30 - otwarte zajęcia

Tańca Towarzyskiego dla dzieci;

godz.18.00 - 19.00 - stacjonarny obóz taneczny.

2255..0011. godz.12.00 - Bal Przebierańców (pokaz

zdobytych umiejętności tanecznych, konkursy,

dyskoteka).

Wszystkie zajęcia (poza wycieczkami) są

bezpłatne.

MMIIEEJJSSKKII  KKLLUUBB  MMAACCZZKKII,,  uull..  KKrraakkoowwsskkaa  2266,,  tteell..

3322  229944  8811  2288..

1166..0011. godz. 11.00 - turniej piłki siatkowej

chłopców szkoły podstawowej.

2233..0011. godz. 15.00 - śpiewać każdy może –

konkurs karaoke.

3300..0011. godz. 10.00 - karnawałowy bal

przebierańców dla dzieci.

Zajęcia stałe: soboty godz. 10.00 – 14.00

warsztaty plastyczne (wikliniarstwo, rysunek,

malarstwo, rzeźba); od poniedziałku do czwartku

godz. 15.00 – 20.00 nauka gry na instrumentach

muzycznych (gitara, keyboard); od poniedziałku

do piątku godz. 14.30- 18.30 zajęcia sportowe.

MUZEUM, ul. Chemiczna. 12, tel. 32 363 16 70.

W czasie Ferii Zimowych realizowany będzie

Program Edukacja przez zabawę „Odkrywamy

przeszłość miasta i regionu" skierowany do dzieci

w wieku przedszkolnym i do uczniów klas I-III

szkół podstawowych. 

SSOOSSNNOOWWIIEECCKKIIEE  CCEENNTTRRUUMM  SSZZTTUUKKII  --  ZZaammeekk

SSiieelleecckkii,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  22,,  tteell..  003322  226666  3388  4422..

Wystawa interaktywna dla dzieci pt. “Na

średniowiecznym zamku”. Na wystawie dzieci

będą mogły bawić się wyśmienicie, przenosząc

się w bajkowy świat minionej dawno epoki.

Wstęp na wystawę 2 zł. W poniedziałki wstęp

bezpłatny, przewodnik (dla chętnych) 10 zł.

Opłata za fotografowanie wystawy: 5 zł. Grupy

zorganizowane prosimy o wcześniejszą

rezerwację terminu.

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 

1188..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 Z. Ksiązek „Sztuka kochania czyli

Sceny dla dorosłych”

1199..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 „Niech żyje bal” abon. ważne.

2200..  0011..  ggooddzz..  1111..0000 wg F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”

godz. 18.00 „Niech żyje bal”

2233..  0011..  ggooddzz..  1100..0000 wg F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”

2255..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 Z. Ksiązek „Sztuka kochania czyli

Sceny dla dorosłych”

2266..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes”

abon. ważne.

2277..  0011..  nniieeddzziieellaa godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biz-

nes” abon. ważne.

2299..  0011..  ggooddzz..  1100..0000  E. Drozdowska na podstawie baśni

Andersena „Krzesiwo” 

3300..  0011..  ggooddzz..  1100..0000 wg F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”

3311..  0011..  ggooddzz..  0099..0000  ii 1111..0000 B. Rosiek „Pamiętnik narko-

manki”

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo  wwyyggrraanniiaa::

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

LLllooyydd    „„BBiizznneess””  ww  ddnniiuu  2266..  0011..  ((ssoobboottaa))  oo  ggooddzz..  1188..0000

oorraazz  11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll    JJ..  CChhaappmmaann,,  LL..

LLllooyydd    „„BBiizznneess””  ww  ddnniiuu  2277..  0011..  ((nniieeddzziieellaa))  oo  ggooddzz..  1188..0000..

UUWWAAGGAA!!!!!!  PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo  KKaassyy  TTee--

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

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

„„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  11//22000088  oottrrzzyymmaajjąą  ppooddwwóójjnnee  zzaa--

pprroosszzeenniiaa..  WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo  ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt  zzaappłłaacceenniiee

ssyymmbboolliicczznneejj  kkwwoottyy  22  zzłł..  ZZggooddnniiee  zz  rreegguullaammiinneemm  TTEE--

AATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa  oossoobbaa  mmoożżee  wwyyggrraaćć  bbiilleett  ttyyll--

kkoo  rraazz  ww  rrookkuu..  DDoottyycczzyy  ttoo  rróówwnniieeżż  bbiilleettóóww  ddoo  TTeeaattrruu  wwyy--

ggrryywwaannyycchh  ww  kkoonnkkuurrssaacchh  zz  iinnnnyycchh  mmeeddiióóww  ((pprraassaa,,  rraaddiioo))..

SSoossnnoowwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  SSzzttuukkii    --  ZZaammeekk  --  SSiiee--

lleecckkii,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  22    tteell..  003322  229966--3300--2277

WWYYSSTTAAWWYY::

ddoo  2255..  0011.. - Wystawa  Jubileuszowa: 10 lat Grupy Pla-

stycznej „Relacje” (wstęp 2 zł).              

ddoo  0044..  0055..  - Wystawa interaktywna dla dzieci pt. „Na śre-

dniowiecznym zamku” (wstęp 2 zł).                  

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE

PPoonniieeddzziiaałłkkii  ii  śśrrooddyy  ww  ggooddzz..  1166..0000 –– 1177..3300 - prowadzi:

Adrianna Pionka. 

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.00 do 19.00; sobota i niedziela od 15.00 do 19.00.

MMIIEEJJSSKKII  KKLLUUBB    iimm..  JJAANNAA    KKIIEEPPUURRYY    

uull..  BBęęddzziińńsskkaa  66,,  tteell..  003322  229911--3399--4488

2211..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 - Koncert karnawałowy z udziałem

ŚLĄSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ pod dyr.

MAŁGORZATY KANIOWSKIEJ. Solista WALDE-

MAR MALICKI – fortepian. Bilety w cenie 25,00 i 15,00

zł.

2266..  0011..  ggooddzz..  1177..3300 - Benefis laureata „NAGRODY AR-

TYSTYCZNEJ 2007 MIASTA DĄBROWY G.” - CE-

ZAREGO BIESIADECKIEGO. W karnawałowym pro-

gramie usłyszymy także przyjaciół artysty. Wstęp za za-

proszeniami (do obioru w klubie).

2288..  0011..  ggooddzz..  1177..0000 - ARTUR GOTZ w recitalu piosenki

aktorskiej i kabaretowej pt. TANGO D'AMORE. Arty-

ście towarzyszy zespół w składzie: Lena Minkacz – for-

tepian, Joanna Mizera-Zalejska - altówka, skrzypce, Grze-

gorz Mazoń - instrumenty perkusyjne. Bilety w cenie

10,00 i 5,00 zł.

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

- „SPOTKANIA ARTYSTYCZNE – SOSNOWIEC

2007” – czynna do 21.01.

- „WOJSKOWE  BUSOLE POLOWE” - czynna do

03.02.

- „KOBIETY HABSBURGÓW” -  do 29.02.

MMIIEEJJSSKKII  DDOOMM    KKUULLTTUURRYY  „„KKAAZZIIMMIIEERRZZ””

ddoo  1177..0011..  ggooddzz..  1100..0000  - Warsztaty lalkarskie – kontynu-

acja obrzędów świątecznych.

1199..0011..  ggooddzz..  1188..0000  - Koncert z okazji wyzwolenia miasta

Sosnowca.

2255--2266..0011..  ggooddzz..1177..0000  - Festiwal Muzyki Nieprzewidywal-

nej.

CCeennttrruumm  EEdduukkaaccjjii  ii WWyycchhoowwaanniiaa  

MMłłooddzziieeżżyy  KKAANNAA  

PPRROOJJEEKKCCJJEE  FFIILLMMOOWWEE  WW  RRAAMMAACCHH  AAMMBBIITTNNEEGGOO

KKIINNAA  SSTTUUDDYYJJNNEEGGOO

1177..  0011..  ggooddzz..  1188..0000  - Wiatr buszujący w jęczmieniu (The

Wind That Shakes the Barley) – reż.  HYPERLINK

"http://film.onet.pl/35565,,Ken_Loach,osoba.html" Ken

Loach.

2244..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 - Hotel Ruanda (Hotel Rwanda) – reż.

Terry George.

3311..  0011..  ggooddzz..  1188..0000 - Strajk (Strajk - Die Heldin Von Dan-

zing) – reż.  Volker Schlöndorff.

Projekcje w ramach Ambitnego Kina Studyjnego są dofi-

nansowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu i udostęp-

niane widzom BEZPŁATNIE.

Styczniowe projekcje są objęte patronatem dystrybutora

Best Film.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14,  e-mail: sosno-

wiec@heliosnet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR  KKIINNAA  HHEELLIIOOSS  WWAAŻŻNNYY::  1188  ––  2244..  0011..

NNOOCCNNYY  MMAARRAATTOONN  FFIILLMMOOWWYY::  

TTyyllkkoo  1199  ssttyycczznniiaa  ((ssoobboottaa)),,  ggooddzz..  2233..3300

„PIŁA I”, „PIŁA II”, „PIŁA III”, „PILA IV” prod. USA,

od 18 lat.

PPRREEMMIIEERRYY::  „PIŁA IV” prod. USA, od 18 lat: 11.30,

15.30, 18.45, 20.45, 22.30* „ZACZAROWANA” prod.

USA, bo, (dubbing): 10.15, 12.15, 14.15, 16.30 

RREEPPEERRTTUUAARR:: „ALVIN I WIEWIÓRKI” prod. USA,

bo: 10.15, 12.00, 13.45, 15.30 „REZERWAT” prod.

Polska, od 12 lat: 21.30 „JESTEM LEGENDĄ” prod.

USA, od 12 lat: 12.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.00

„JESZCZE RAZ” prod. Polska, od 12 lat: 10.00, 13.30,

17.30, 19.30 „RANCZO WILKOWYJE” prod. Polska,

bo: 16.00 „DON CHICHOT” prod. Hiszpania/Włochy,

bo: 9.45 „ SKARB NARODÓW: księga tajemnic” prod.

USA, od 12 lat: 17.15, 19.45

* tylko w piątek (18.01)

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo  wwyyggrraanniiaa  22

ppoojjeeddyynncczzee  bbiilleettyy  ddoo  kkiinnaa..  

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo  nnaasszzeejj  rreeddaakkccjjii

((SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa  2222  ppookkóójj  nnrr  99))    zz  aakkttuuaallnnyymm

wwyyddaanniieemm  „„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  11//22000088  oottrrzzyymmaajjąą

ddaarrmmoowwee  bbiilleettyy..  BBiilleettyy  wwaażżnnee  ssąą  ddoo  3311..0011..22000088  rr..

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii  zzaa  zzmmiiaannyy  ww  rree--

ppeerrttuuaarraacchh..

AAKKCCJJAA ZZIIMMAA  WW  MMIIEEŚŚCCIIEE  22000088

Jerzy Stuhr

Sercowa choroba, czyli 
moje życie w sztuce
wyd. ZNAK

Legendarna książka i pisarski debiut JJeerrzzeeggoo

SSttuuhhrraa – wybitnego aktora, reżysera i rektora

krakowskiej PWST.

Pisana na początku lat 90. książka to próba

podsumowania dotychczasowego życia, którą

sprowokował zawał serca. Jerzy Stuhr w brawurowy

sposób nie tylko opowiada o losach artysty, ale

próbuje też opisać swoje doświadczenie PRL-owskiej

rzeczywistości. Gawęda ta, w której refleksje

przeplatają się z dziesiątkami anegdot, przekonuje,

żeby zawsze pozostawać sobą, nawet jeśli

konsekwencją ma być tytułowa „sercowa choroba”.



Eko komunikat dla działkowców

Średnio każdy człowiek wytwarza ok. 300 kg odpadów rocznie

Wiemy gdzie, nie wiemy jak
Segregacja jest jedną z metod

ograniczenia ilości śmieci, pod-

legających utylizacji. Odzyskując tak

posegregowane odpady można je po-

nownie po przetworzeniu użyć lub

wykorzystać przy produkcji nowych

materiałów. Jak segregować odpady?

Najlepiej wykorzystując już stojące

na terenie Sosnowca kontenery, prze-

znaczone na poszczególne odpady. 

CCoo  ii  ddoo  cczzeeggoo??

Mimo rosnącego zainteresowania

ze strony mieszkańców segregacją,

niewielu z nich robi to prawidłowo.

Przy kontenerowej segregacji odpa-

dów należy pamiętać o kilku szcze-

gółach. Przede wszystkim materiały

oddane do recyklingu powinny być

odpowiednio segregowane oraz nie

zabrudzone. Niestety często zdarza

się, iż np. do niebieskich kontenerów,

przeznaczonych na papier wyrzuca-

ne są kartony po mleku.

Do pojemnika czerwonego wrzu-

caj tylko butelki z tworzywa PET po

napojach, zakrętki od butelek i rekla-

mówki plastikowe. Butelki powinny

być przedtem odkręcone i zgniecio-

ne.

Do kontenera zielonego należy

wrzucać szkoło białe i kolorowe np.

butelki, słoiki i inne opakowania

szklane. Pamiętać należy by odkrę-

cić nakrętki. 

Pojemnik biały służy tylko i wy-

łącznie do szkła białego.

CCzzeeggoo  nniiee  wwoollnnoo??

Do obu pojemników na szkło nie

należy wyrzucać strzykawek, szkła

okiennego, żarówek i świetlówek,

ceramiki, szkła kryształowego i por-

celany, naczyń żaroodpornych i lu-

ster.

Kontener pomarańczowy prze-

znaczony jest na puszki aluminiowe,

folię aluminiową, drobny złom,

puszki z blachy stalowej i kapsle z

butelek. Nie należy jednak wrzucać

opakowań po aerozolach, puszek po

lakierach, farbach i oleju, baterii.

Ostatni, niebieski pojemnik

przeznaczony jest na makulaturę.

Nie wrzucajmy jednak papieru za-

brudzonego i zatłuszczonego oraz

opakowań, które oprócz papieru za-

wierają inne materiały np. tworzywa

sztuczne i folie metalowe (dotyczy

to głównie opakowań po sokach,

mleku oraz innych produktach spo-

żywczych). Nie służy on także na ta-

pety, kalki, papierowe wkłady wo-

doodporne, worki po cemencie. GGKK..
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Foliówki do lamusa(?)

W
kilku pol-

skich mia-

stach wpro-

wadzono

zakaz

sprzedaży artykułów spożyw-

czych w foliowych torbach. Ty-

le że wciąż nie ma odpowied-

nich przepisów, dzięki którym

można takie zapisy uznać za

zgodne z prawem. A szkoda, bo

popularne foliówki rozkładają

się w środowisku przez 400 lat. 

NNoowwaa  mmooddaa??

Tymczasem ilość używanych

przez sosnowiczan toreb wykona-

nych z folii rośnie z roku na rok.

Być może idąc za przykładem

choćby krajów skandynawskich

zamiast szkodliwych dla środowi-

ska foliówek wkrótce, wzorem na-

szych babć czy mam, będziemy je

zastępować torbami wielokrotne-

go użytku. Całkowity zakaz dys-

trybucji foliowych toreb jest już

wprowadzony m.in. w Australii i

niektórych regionach Francji, Indii

czy amerykańskiej Alaski, ale tak-

że w Południowej Afryce, Korsy-

ce, Irlandii…

W 2006 roku na polskim ryn-

ku pojawiły się torby ekologiczne

pod nazwą Greenbag. Produkt ten

jest alternatywą dla szkodliwych

dla środowiska jednorazówek.

Stworzona z polipropylenu torba

podlega recyklingowi. Jest wy-

trzymała, można w niej przetrans-

portować nawet do 7,5 kg produk-

tów. Średnia trwałość takiej torby

wynosi ok. dwóch lat. 

Ważnym atutem jest niewielki

koszt zakupu polipropylenowej

torby. Na dodatek jest modna i w

dobrym guście. Stąd liczba użyt-

kowników Greenbag’a stale ro-

śnie.

Te najpopularniejsze torebki

foliowe, które otrzymujemy w każ-

dym niemal sklepie rozkładają się

w środowisku nawet przez 400 lat.

To dużo, zważywszy na to jak wie-

le śmieci każdego roku składowa-

nych jest choćby w Sosnowcu. 

TTyy  tteeżż  mmoożżeesszz

Najprostszym rozwiązaniem

jest nieprzyjmowanie jednorazó-

wek w sklepach. Niestety wciąż w

większości sklepów otrzymamy

torbę z folii a nie z papieru choćby. 

W Sosnowcu Greenbag spo-

tkać można w Supermarkecie Sto-

krotka oraz w sklepie eLDe LD

Holding S.A. Torby wielorazowe-

go użytku wprowadziła także mię-

dzy innymi sieć sklepów Biedron-

ka i Tesco. Ale zakupy można no-

sić także w ogólnodostępnych

torbach płóciennych czy ratano-

wych koszach.

Sceptycy sądzą, iż rosnące za-

interesowanie torbami typu Green-

bag to tymczasowa moda na eko-

logiczny tryb życia. Miejmy na-

dzieję, że wzrost zainteresowania

tym, w czym na co dzień nosimy

zakupy, wynika z rosnącej świado-

mości społeczeństwa. Świadomo-

ści dotyczącej tego, jak ważne jest

dla nas samych by dbać o środowi-

sko naturalne. 

Warto podkreślić, że produkcję

Greenbagów wspiera organizacja

WWF działająca na rzecz ochrony

środowiska. Dzięki temu na tor-

bach drukowane będzie teraz logo

WWF. Charakterystyczną „Pandę”

będzie można zobaczyć w formie

nadruku już niebawem. GGKK

CCzzyy  wwiieesszz,,  żżee……??..

Plastikowej jednorazówki

nie da się powtórnie prze-

tworzyć, nawet po przesor-

towaniu śmieci, ponieważ

nasiąka zapachem odpa-

dów organicznych tak sil-

nie, że nie da się tego za-

pachu w żaden sposób

usunąć. Plastikowe torby

stanowią znaczną część

na wysypiskach. Podczas

spalania toreb powstaje

wiele szkodliwych odpa-

dów. Jedna torebka folio-

wa produkowana jest w

ciągu jednej sekundy, uży-

wana jest średnio dwa-

dzieścia pięć minut, a roz-

kłada się od stu do cztery-

stu lat. Koszt eliminacji to-

reb jest tej samej wielkości

co koszt ich produkcji.

Wprowadzono zakaz obrotu i stosowania nastę-

pujących środków ochrony roślin: Euparen

Multi 50 WP, Folicur Multi 50 WP, Folicur Multi 50

WG, Euparen Multi 50 WG.

Producentem ich jest: Bayer CropScience AG. 

Decyzję wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 grudnia 2007 roku i będzie ona trwać do 30 czerw-

ca 2008. Termin ten może podlegać wydłużeniu lub

skróceniu. Zakaz nie dotyczy eksportu wprowadzo-

nych do obrotu środków z terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Wymienione środki stosowane do ochro-

ny roślin zawierają tolilofluanid. Wpływa on na zanie-

czyszczenie wody. U spożywających taką wodę mogą

wystąpić reakcje alergiczne. GGKK

Przeterminowane leki oddaj do apteki

Każdy z nas posiada tzw. domową apteczkę, ale nie

każdy jest świadomy w jaki sposób należy pozbyć

się leków z przedawnionym terminem przydatności

do spożycia. Leków nie wolno wyrzucać do śmieci, ka-

nalizacji ani tym bardziej spalać w domowym piecu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Śro-

dowiska przeterminowane leki uznane są za odpady

niebezpieczne, wymagające specjalnego deponowania

na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub po-

winny być poddane termicznej utylizacji.

Medykamenty zbudowane z szeregu związków

chemicznych po upłynięciu terminu ważności stają się

istną ekologiczną bombą. Pozbycie się ich w ten spo-

sób zagraża środowisku. Leki są tak niebezpieczne, po-

nieważ zachowują dużą biologiczną aktywność. Teo-

retycznie przeterminowane leki powinny być oddane

do punktów ich zbiórki. W praktyce jednak brak spe-

cjalnych koszy na tego rodzaju odpady. 

Jest jednak wyjście. Leki można oddać do aptek.

Każda z nich ma obowiązek oddać niesprzedane, ale już

nieprzydatne do spożycia leki do utylizacji. W Sosnow-

cu jednak nie wszystkie apteki przyjmują tego rodzaju

odpady. W wielu z nich usłyszeć można, iż nie przyjmu-

ją starych leków, ponieważ nie mają podpisanej umowy

z zakładami utylizacji. Większość aptek rozliczana jest

z leków, które posiada i tylko te może oddać. Jedną z nie-

wielu aptek, w których można pozostawić leki bez kło-

potu jest Apteka przy ul. Zapały 10. GGKK

Przed wdrożeniem II etapu

20grudnia ubiegłego roku w Urzędzie Miejskim od-

była się konferencja prasowa dotycząca realizacji

projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”. 

Spotkanie otworzył prezydent KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii, któ-

ry na przykładzie Sosnowca wyjaśnił znaczenie infrastruk-

turalnych projektów środowiskowych, do których dopłaca

Unia Europejska.

Obecnie „Radocha II” przygotowana jest na przyję-

cie 65 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę. Pra-

ce budowlane w ramach projektu rozpoczęły się 10 ma-

ja 2006 roku, a formalnie zakończyły 10 stycznia tego

roku. Ukończono już prace związane z budową kolekto-

ra „Bobrek” i likwidacją starych oczyszczalni ścieków

„Radocha II”.

Wspomniany projekt, realizowany przez gminę, współ-

finansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Eu-

ropejskiej. Jak dotychczas jest to największe przedsięwzię-

cie proekologiczne w historii miasta, składające się z

dwóch zadań. Budowy kolektora ściekowego „Bobrek” i

modernizacji oczyszczalni ścieków „Radocha II”. 

To inwestycja, na którą mieszkańcy Sosnowca czeka-

li ponad 30 lat. Kolektor umożliwia doprowadzenie ście-

ków do istniejącej oczyszczalni z terenów Sosnowca już

skanalizowanych, a w przyszłości umożliwi utworzenie

systemu odprowadzania ścieków z terenów obecnie nie-

skanalizowanych. Modernizacja oczyszczalni zwiększy jej

potencjalną przepustowość. 

Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 106 mln zło-

tych, z czego 63 mln pochodzi z Funduszu Spójności UE.

Pozostałe koszty poniosą gminy Sosnowiec, Mysłowice,

Katowice oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu. (UU)
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HHOORROOSSKKOOPP

BBAARRAANN  ((2211..0033..  –– 1199..0044..))  – Rok 2008 nie będzie dużo gorszy od po-

przedniego, a planety nadadzą Twoim planom wyjątkową siłę przebi-

cia. Ponieważ jesteś znakiem aktywnym, powinieneś regularnie upra-

wiać sport. Pięknie rozwinie się Twoja intuicja. W miłości: stabilnie

i bezpiecznie.

BBYYKK  ((2200..0044..  –– 2200..0055..)) – Aura nad Twoją głową w nowym roku będzie

bardzo zmienna. Przyniesie wiele poważnych obowiązków do wypeł-

nienia. Żyj według recepty „co ma być, to będzie”. Planety przyniosą Ci

poprawę losu i Twoje życie może się potoczyć we właściwym kierun-

ku.

BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..--  2211..0066..)) – W rozpoczętym właśnie roku czeka Cię

wiele interesujących wydarzeń. Najważniejsze to znaleźć się na właści-

wym miejscu we właściwym czasie. Naucz się oddzielać sprawy waż-

ne od drobiazgów. Jeśli zajdą jakieś zmiany, to wyłącznie na lepsze.

RRAAKK  ((2222..0066..  –– 2222..0077..)) – W nadchodzącym roku nie będziesz mieć naj-

mniejszych powodów, by uskarżać się na swój los. Wkroczysz w niego

z pogodną miną. Szczególnie zdrowie będzie Ci dopisywać. Także ży-

cie rodzinne i zawodowe będzie dla Ciebie sprzyjające.

LLEEWW  ((2233..0077..  –– 2222..0088..)) – Pierwsza połowa nowego roku przyniesie kil-

ka życiowych komplikacji, za to druga okaże się fantastyczna. To, co

na początku roku wydawało się niemożliwe, za kilka miesięcy będzie

wspomnieniem. Unikaj zmian klimatu, gdyż będzie to miało wpływ

na Twoje samopoczucie.

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  –– 2222..0099..)) – Bez obaw, a wręcz fantastycznie rozpocz-

niesz nowy rok i wkrótce stwierdzisz, że stałeś się ulubieńcem gwiazd.

Pomyślnie w sprawach rodzinnych, zawodowych i finansowych. Szyku-

je się zwyżka formy. 

WWAAGGAA  ((2233..0099..  –– 2222..1100..)) – Chociaż pierwsza połowa 2008 roku minie

bez fanfar, druga okaże się wyjątkowo dynamiczna. Nie przegap uśmie-

chu losu. Twój poziom energii zdecydowanie się podniesie. Cały rok

będzie sprzyjał podróżom i poznawaniu ciekawych ludzi. Nie zapomi-

naj o rodzinie!

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..--2211..1111..))  – Nic nie trwa wiecznie. Nawet niepowo-

dzenia muszą się kiedyś skończyć. A stanie się to w rozpoczętym wła-

śnie roku. Co prawda przybędzie Ci obowiązków, jednak sukces i tak

osiągniesz. Wakacje zaplanuj zdecydowanie nad wodą. 

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  –– 2200..1122..))  – Czeka Cię wspaniały rok. Planety bę-

dą się Tobą troskliwie opiekowały. Pamiętaj jednak, że wiele zależy

od Ciebie. Wystrzegaj się nadużywania kawy i alkoholu. Jeżeli lekko-

myślnie wpakujesz się w kłopoty, sam będziesz sobie winny.

KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  –– 2200..0011..))  – Zapomnij o wrodzonej ostrożności

i skłonności do pesymizmu. W tym roku te cechy nie będą Ci potrzeb-

ne. Zrobisz coś szalonego. Będzie to miało związek z wielką miłością.

Nie martw się swoją metryką. Każdy wiek ma swoje prawa.

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  –– 2200..0022..)) – Nadszedł rok na rozliczenie się z prze-

szłością i zrobienie generalnych porządków w życiu osobistym i zawo-

dowym. Skoncentruj się na sprawach ważnych. Łapanie kilku srok

za ogon z pewnością się nie opłaci. Uwolnij się od złych wspomnień.

RRYYBBYY  ((2211..0022  –– 2200..0033..))  – Wyjątkowo odważnie i stanowczo wkroczysz

w nowy rok. Jeżeli masz postawiony cel, gwiazdy będą Ci sprzyjać. Po-

darują Ci pogodny nastrój i odporność na choroby. Zdecydowanie w tym

roku ogranicz nieprzemyślane wydatki i rozmach. VVEENNAA

Yukio Mishima – wielki erudyta,

znawca i miłośnik japońskiej historii,

tradycji i teatru – przeszedł do legendy, po-

pełniając w 1970 roku rytualne samobój-

stwo. Ale jego niezwykła twórczość, choć

głęboko osadzona w kulturze Kraju Kwit-

nącej Wiśni, jest tyleż ponadnarodowa, co

ponadczasowa – jak ludzka natura, którą

był zafascynowany. Szczególnie intereso-

wał go człowiek wobec miłości i śmierci.

Na te dwa wielkie tematy, stare jak litera-

tura, pisał tyleż oryginalnie, co pięknie,

mądrze i bez patosu. 

YYuukkiiyyoo  MMiisshhiimmaa  

UUrr..  11992255  rrookkuu..  JJeesstt  aauuttoorreemm  kkiill--

kkuunnaassttuu  ppoowwiieeśśccii  ((zz kkttóórryycchh  kkiillkkaa

ssffiillmmoowwaannoo)),,  3333  sszzttuukk  tteeaattrraall--

nnyycchh,,  ddwwóócchh  rreeppoorrttaażżyy  zz ppooddrróó--

żżyy,,  lliicczznnyycchh  eesseejjóóww  ii ooppoowwiiaaddaańń..

KKssiiąążżkkaa  „„SShhiioossaaii””  ((OOddggłłooss  ffaall))

uuzzyysskkaałłaa  ww 11995544  rrookkuu  nnaaggrrooddęę

SShhiinncchhoosshhaa..

MMiisshhiimmaa  bbyyłł  wwiieellbbiicciieelleemm  ii mmii--

ssttrrzzeemm  jjaappoońńsskkiicchh  sszzttuukk  wwaallkkii,,

kkeennddoo ii kkaarraattee..  

2255  lliissttooppaaddaa  11997700  rrookkuu,,  ppoo nniiee--

uuddaannyymm  pprrzzeewwrroocciiee  mmaajjąąccyymm

nnaa cceelluu  pprrzzyywwrróócceenniiee  ssiillnneejj  wwłłaa--

ddzzyy  cceessaarrsskkiieejj,,  MMiisshhiimmaa  ppooppeełłnniiłł

hhaarraa  kkiirrii..  TTwwóórrcczzoośśćć  MMiisshhiimmyy  ppoo--

rróówwnnyywwaannoo  zz ddookkoonnaanniiaammii  PPrroo--

uussttaa,,  GGiiddee''aa ii SSaarrttrree''aa..  AArrtthhuurr  MMiill--

lleerr  ppoowwiieeddzziiaałł  oo nniimm,,  żżee  „„PPoossiiaa--

ddaałł  mmoocc  ttwwoorrzzeenniiaa  ppoottęężżnnyycchh  mmii--

ttóóww..  JJeeggoo  ppoowwiieeśśccii  ttoo  eesseennccjjaa

wwiizzjjii””..  PPoo ppoollsskkuu  uukkaazzaałłyy  ssiięę

„„NNaa uuwwiięęzzii..  BBaallllaaddaa  oo mmiiłłoośśccii””,,

„„ZZłłoottaa  ppaaggooddaa””,,  „„WWyyzznnaanniiee  mmaa--

sskkii””..

Litery z pól dodatkowo ponu-

merowanych w prawym dol-

nym rogu dadzą rozwiązanie, któ-

re prosimy przesłać wraz z wycię-

tym numerem krzyżówki,

pod adresem redakcji do 11 lutego.

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną na-

grody, które prosimy odbierać oso-

biście w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – czasem wycho-

dzi z worka, 5 – tytoń zażywany

przez nos, 8 – owoc na Halloween,

9 – wakacyjny miesiąc, 10 – naj-

większy z kotów, 11 – cerkiewny

obraz, 12 – stosunkowo jednorod-

ny fragment powierzchni Ziemi,

14 – ukochany Ludmiły, 16 – tar-

cza Zeusa, 17 – część mowy, 19

– amerykański pasterz, 21 – staro-

żytne miasto w Egipcie, 22

– grzyb z piosenki Heleny Majda-

niec, 25 – duży, groźny pies, 28

– kicz, 29 – z niej pożar, 30 – tłu-

sty, słodki przysmak, 32 – produkt

uboczny przy produkcji cukru, 34

– wydzielona przymusowo część

miasta, w której osiedleni są przed-

stawiciele określonej grupy ludno-

ści, 35 – wymowa, 36 – kiełbasa

z osła, 37 – cięgi, baty, 38 – nie

brakuje jej bohaterowi, 39 – osło-

na lampy.

PPiioonnoowwoo::  1 – miażdżyca, 2

– o kimś niecywilizowanym, 3

– część serialu, 4 – Indianie Ame-

ryki Południowej, 5 – rośnie wokół

jeziora, 6 – serwowany najczęściej

na koniec polowania, 7 – nieobec-

ność, 13 – składnik niektórych kre-

mów do rąk, 15 – samica łabędzia,

18 – nauka o moralności, 20

– „Śniadanie na trawie” lub „Pło-

nąca żyrafa”, 23 – alfabet, 24 – wa-

rzywo z „różyczkami”, 26 – słyn-

ny amerykański wodospad, 27

– rozkosz, 28 – Zosia z wiersza

Tuwima, 31 – imię żeńskie, 33

– zabawka dla dziewczynki. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  1111::  WWEESSOOŁŁYYCCHH  ŚŚWWIIĄĄTT  ŻŻYYCCZZYY  RREEDDAAKKCCJJAA..
Nagrody otrzymują: AAnnnnaa  KKoorruussiieewwiicczz,,  KKrryyssttyynnaa  LLiissiiaakk,,  EEwwaa  PPaassiicchh..
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KKrrzzyyżżóówwkkaa  nnrr  11

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.

Jaki tytuł nosi książka - debiut Jerzego Stuhra – wybitnego aktora, reżysera i rektora krakowskiej PWST?

Pierwsze 5 osób, które przyjdą do naszej redakcji (ul. 3 Maja 22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 1 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss  wwyyddaawwnniiccttwwaa  ZZNNAAKK  

Pytanie:  Podaj imię i nazwisko głównego bohatera książki Marka Haddona pt. „Drobny kłopot”

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” 

nr 1/2008  i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKOONNKKUURRSS  ŚŚWWIIAATTAA  KKSSIIĄĄŻŻKKII  –– NNrr  11

Gdyby z „Drobnego kłopotu” zrobić film, obejrzeli-

byśmy brawurową komedię obyczajową, pełną za-

skakujących zwrotów akcji, nieodparcie śmiesznych sy-

tuacji i błyskotliwych dialogów. Ale nawet najlepszy sce-

narzysta nie jest w stanie oddać sedna tej niezwykle

inteligentnej, ciętej, słodko-gorzkiej i jakże mądrej pro-

zy, która bawi do łez, by za chwilę autentycznie nas po-

ruszyć i dać do myślenia. To po prostu trzeba przeczytać!

Haddon w jednym zdaniu umie zawrzeć prawdę,

na jaką inni potrzebują całych stron. 

MMaarrkk  HHaaddddoonn

JJeeddeenn  zz nnaajjppooppuullaarrnniieejjsszzyycchh  ppiissaarrzzyy  bbrryyttyyjj--

sskkiicchh  ppiissaarrzzyy..  DDeebbiiuuttoowwaałł  zz ssuukkcceesseemm  jjaakkoo

ppiissaarrzz  ddllaa  ddzziieeccii..  SSłłaawwęę  pprrzzyynniioossłłaa  mmuu  ppoo--

wwiieeśśćć  „„DDzziiwwnnyy  pprrzzyyppaaddeekk  ppssaa  nnooccnnąą  ppoorrąą””

((ŚŚwwiiaatt  KKssiiąążżkkii,,  22000033)),,  kkttóórraa  sspprrzzeeddaałłaa  ssiięę

ww ssaammeejj  ttyyllkkoo  WWiieellkkiieejj  BBrryyttaanniiii  ww ppoonnaadd mmii--

lliioonnoowwyymm  nnaakkłłaaddzziiee  ii zzddoobbyyłłaa  lliicczznnee,,  ww ttyymm

mmiięęddzzyynnaarrooddoowwee  nnaaggrrooddyy..  

Mark Haddon

Drobny kłopot
Przeł. Marta Klimek-Lewandowska

Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 22 stycznia

Yukio Mishima

Zimny płomień i inne opowiadania
Przeł. Henryk Lipszyc

Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 8 lutego 

Cena: 31,90 zł

Kiran Desai

Zadyma w dzikim sadzie
Tłum. Małgorzata Dobrowolska, wyd. ZNAK

Nieudacznik Sampath Chawla

zrezygnował z kariery. Po

wielu próbach ułożenia sobie sta-

tecznego życia, pewnego dnia

stwierdził, że to zdecydowanie nie

jego droga. Wszedł na drzewo i

postanowił już z niego nie scho-

dzić. Rodzina szybko wykorzysta-

ła wyskok Sampatha: Kulfi rozwi-

jała swoje szalone talenty kuchar-

skie, przygotowując synowi coraz

to bardziej wymyślne potrawy, oj-

ciec postanowił spieniężyć dziwac-

two syna – ogłaszając go proro-

kiem, siostra – zakochała się w

najbardziej niewłaściwym dla sie-

bie chłopaku.

Zadyma w dzikim sadzie to

wielka, egzotyczna zabawa. To

książka, dzięki której Kiran Desai

zaistniała w świecie literackim,

zdobywając uznanie krytyki i cie-

płe przyjęcie czytelników. Salman

Rushdie uznał Desai za jedną z

najlepiej rokujących, najwybitniej-

szych autorek młodego pokolenia.

Dziewięć lat po ukazaniu się Zady-

my... autorka została laureatką

Man Booker Prize za Brzemię rze-

czy utraconych. 
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A
wans do ekstraklasy, kary

za udział w korupcji,

zmiana właściciela klubu,

poszukiwania zastępczego

obiektu, wreszcie powrót

na Stadion Ludowy. Do tego ostatnie miej-

sce po rundzie jesiennej, wreszcie kolej-

na zmiana prezesa i roszady na ławce tre-

nerskiej. Taką huśtawkę emocji przeżywa-

li w ostatnich miesiącach wszyscy, którym

na sercu leży dobro „Zagłębia” Sosnowiec. 

KKiieerruunneekk  WWrrooccłłaaww

To było najdziwniejsze pół roku w hi-

storii sosnowieckiego klubu. Jeszcze

w czerwcu drużyna fetowała awans do eks-

traklasy, ale już wtedy radość mieszała się

z niepewnością. Po tym jak w czerwcu

2006 roku wrocławscy policjanci do walki

z korupcją zatrzymali piłkarzy związanych

z klubem (w kolejnych miesiącach do pro-

kuratury trafiali kolejni podejrzani, z dy-

rektorem WWoojjcciieecchheemm RRuuddyymm włącznie,

trafił tam też trener KKrrzzyysszzttooff TToocchheell, ale

on do Wrocławia pojechał sam) stało się ja-

sne, że klub z Sosnowca odpowie za han-

dlowanie meczami. 

I tak też się stało na początku sierpnia

tego roku. Wydział Dyscypliny ukarał klub

karną degradacją do niższej klasy rozgryw-

kowej, 4 punktami minusowymi oraz

grzywną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Punkty minusowe miały obowiązywać już

w tym sezonie, ale ostatecznie karę tę prze-

sunięto na przyszły sezon.

Ten „ukłon” władz PZPN w stronę klu-

bu walczącego przed spadkiem do trzeciej

ligi na nic się zdały, bo mimo przywróco-

nych punktów „Zagłębie” po jesieni jest

„czerwoną latarnią” ekstraklasy.

NNoowwyy  wwłłaaśścciicciieell

Wymierzone kary uderzyły w nowy za-

rząd i nowego właściciela KKrrzzyysszzttooffaa  SSzzaa--

ttaannaa, który przejął klub od włoskiego kon-

cernu Ergom. Zarząd z LLeesszzkkiieemm BBaacczzyyńń--

sskkiimm na czele rządził w Sosnowcu jednak

tylko pół roku. Kilka dni temu podał się

do dymisji. Nowego prezesa miał wyłonić

konkurs, ale wszystko wskazuje na to, że

sternikiem klubu będzie PPaawweełł HHyyttrryy, do-

tychczasowy wiceprezes. Do zmian docho-

dziło także w sztabie szkoleniowym. Naj-

pierw był JJeerrzzyy KKoowwaalliikk, potem na chwilę

AAnnddrrzzeejj OOrrzzeesszzeekk, a następnie RRoommuuaalldd

SSzzuukkiieełłoowwiicczz, ale on już też nie jest szko-

leniowcem beniaminka ekstraklasy. 

Działacze misję ratowania drugiej ligi dla

„Zagłębia” powierzyli ostatecznie AAnnddrrzzeejjoo--

wwii OOrrzzeesszzkkoowwii.

Zanim jednak Szatan przejął klub

przez kilka godzin był on w rękach nie-

znanej firmy Kotrak. Licząca kilkanaście

osób spółka przejęła akcje od Włochów,

ale szybko zdała sobie sprawę, że nie po-

doła w utrzymaniu klubu i na gwałt doga-

dała się z Szatanem. 

DDrruuggaa  cczzyy  ttrrzzeecciiaa  lliiggaa??

To był początek komiczno-dramatycz-

nych scen, które na przestrzeni rundy roze-

grały się w Sosnowcu. Z powodu remontu

Stadionu Ludowego niemal przez całą run-

dę „Zagłębie” korzystało z gościnności sta-

dionu w Wodzisławiu. Kiedy w końcu

po długich oczekiwaniach wróciło na swój

stadion przydarzyły się drobne wpadki.

W pośpiechu instalowana murawa nie wy-

trzymała opadów deszczu i z Wisłą sosno-

wiczanie nie grali w piłkę nożną, ale wod-

ną. Tydzień później gdy do Sosnowca przy-

jechał Lech Poznań nie chciało odpalić

oświetlenie. Dopiero za jedenastą próbą

agregat zaskoczył i z półgodzinnym opóź-

nieniem rozpoczęto mecz.

Rotacje trenerskie, roszady w kadrze

i na szybko montowana drużyna to wszyst-

ko sprawiło, że „Zagłębie” tworzyło zlepek

przypadkowych indywidualności, które

w starciu z rywalami rzadko nawiązywało

równorzędno walkę. 

W klubie liczą jednak, że po spokojnie

przepracowanej zimie i wzmocnieniu składu

uda się uniknąć degradacji do trzeciej ligi.

Tekst i foto:

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Zawodnicy Płomienia Sosnowiec

zajęli drugie miejsce w VII No-

worocznym Turnieju Siatkarskim,

który jak co roku odbył się w Będzi-

nie. W finale zawodów nasz zespół

przegrał 1: 3 z ZAK Kędzierzyn-

-Koźle.

W fazie grupowej sosnowiczanie

najpierw pokonali MKS MOS Bę-

dzin, a następnie odprawili z kwit-

kiem akademików z Częstochowy.

W pierwszym spotkaniu trener MMii--

rroossłłaaww ZZaawwiieerraacczz dał pograć duble-

rom i niespodziewanie dwa pierwsze

sety zakończyły się wygraną gospo-

darzy. W kolejnych setach nasz ze-

spół wziął się jednak do roboty

i wygrał trzy kolejne partie meczu.

Wydarzeniem pojedynku był powrót

do gry po kontuzji JJaakkuubbaa ŁŁoommaacczzaa,

który przed rozpoczęciem rozgry-

wek zerwał więzadło w kolanie.

– Kuba wraca do zdrowia i nieba-

wem powróci na ligowe parkiety

– mówi PPaawweełł  KKaacczzmmaarrcczzyykk, prezes

klubu z Sosnowca.

W kolejnym meczu Płomień wy-

grał z ekipą spod Jasnej Góry i mógł

już myśleć o pojedynku finałowym.

Niestety jak się później okazało za-

kończył się ona dla beniaminka PLS

bez happy endu. Porażka 1: 3 po sła-

bym meczu i trofeum pojechało

do Kędzierzyna. – Nie wynik był tu-

taj najważniejszy, ale zawsze miło

jest wygrywać. Pożytecznie wyko-

rzystaliśmy przerwę w rozgrywkach

i to jest najważniejsze – podsumował

udział w turnieju szkoleniowiec Pło-

mienia. KKPP  

PPoojjeeddyynnkkii  ggrruuppoowwee

MKS MOS Będzin – Płomień

Sosnowiec: 2: 3 (25: 20, 25:

18, 21: 25, 23: 25, 11: 15).

Płomień – Wkręt-met Domex

AZS Częstochowa: 3: 0 (25:

20, 25: 21, 25: 20).

Finał Płomień – ZAK S. A.

Kędzierzyn-Koźle: 1: 3 (23: 25,

20: 25, 25: 17, 16: 25).

Bomba z opóźnionym zapłonem

Drugie miejsce dla Płomienia

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  PPoo  kkiieeppsskkiimm  ppoocczząąttkkuu  zzeessppóółł

wwrreesszzcciiee  zzaasskkoocczzyyłł  ii  ppoo  kkiillkkuu  wwyyggrraannyycchh  zzaacczzęę--

ttoo  wwrreesszzcciiee  mmóówwiićć  oo  WWaass  ww  ppoozzyyttyywwnnyymm  kkoonn--

tteekkśścciiee..  SSppłłaaccoonnoo  ttaakkżżee  zzaalleeggłłee  ddłłuuggii,,  ppoojjaawwiiłł  ssiięę

ssppoonnssoorr,,  zznnaallaazzłłyy  ssiięę  śśrrooddkkii  nnaa  wwzzmmooccnniieenniiaa..  JJuużż

cchhyybbaa  nniiee  mmyyśśllii  PPaann  oo  ooppuusszzcczzeenniiuu  kklluubbuu??

MMiirroossłłaaww  ZZaawwiieerraacczz::  Były momenty gdy chcia-

łem rzucić to wszystko, ale szkoda mi było pra-

cy włożonej w powrót do PLS, a także kibiców,

którzy tak kapitalnie nas dopingowali podczas

całego sezonu. Było ciężko, ale na całe szczęście

pewne sprawy udało się wyprostować i wreszcie

można się było skupić tylko na sportowych

aspektach.

KKMM::  OOggrraalliiśścciiee  rryywwaallii  zz  ddoołłuu  ttaabbeellii,,  aallee  ppoossttrraa--

sszzyylliiśścciiee  ttaakkżżee  ttuuzzóóww  zz  OOllsszzttyynnaa..  NNiieewwiieellee  zzaa--

bbrraakkłłoo  aa  ppookkoonnaalliibbyyśścciiee  jjeeddnneeggoo  zz  ffaawwoorryyttóóww

rroozzggrryywweekk..  PPrroowwaaddzziilliiśścciiee  ppoo  ddwwóócchh  sseettaacchh  ii  bbyy--

lliiśścciiee  oo  kkrrookk  oodd  mmeeggaasseennssaaccjjii..  CCzzyy  ttoo  oozznnaacczzaa,,

żżee  tteenn  zzeessppóółł  ssttaaćć  nnaa  wwiięęcceejj  nniiżż  wwaallkkaa  oo  uuttrrzzyy--

mmaanniiee  ww  lliiddzzee??

MMZZ::  Spokojnie, wygraliśmy na razie trzy mecze

i to z zespołami, które są w naszym zasięgu. Na-

szym celem jest spokojne utrzymanie w lidze i

tego się trzymajmy. Do składu weszli nowi lu-

dzie, było trochę kontuzji, ale i w tym aspekcie

jest znacznie lepiej bo Kuba Łomacz wraca do

składu. Oczywiście rotacje w składzie sprawiają,

że zgrywanie pewnych elementów wymaga cza-

su, zespół cały czas się dociera. Na razie wyglą-

da to lepiej niż wszyscy się spodziewali. Chłop-

cy ciężko pracują, są niezwykle ambitni i wie-

rzę, że jeszcze nie raz w tym sezonie

postraszymy ligową czołówkę.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Ten zespół ma potencjał
Rozmowa z MIROSŁAWEM ZAWIERACZEM, trenerem 

Płomienia Sosnowiec. 

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii S P O R T

Tak grali jesienią 2007

Lech Poznań – Zagłębie Sosnowiec 4: 2

Odra Wodzisław – Zagłębie 1: 0

Ruch Chorzów – Zagłębie 1: 0

Zagłębie – Polonia Bytom 1: 0

Legia Warszawa – Zagłębie 5: 0

Zagłębie – Jagiellonia 3: 1

ŁKS Łódź – Zagłębie 3: 0

Zagłębie – Dyskobolia Grodzisk Wilkp. 1: 3

Cracovia – Zagłębie 1: 0

Górnik Zabrze – Zagłębie 4: 2

Zagłębie – Korona 2: 3

Zagłębie Lubin – Zagłębie 2: 1

Zagłębie – Widzew Łódź 0: 0

GKS Bełchatów – Zagłębie 2: 0

Zagłębie – Wisła Kraków 1: 3

Zagłębie – Lech 0: 0

Zagłębie – Odra 0: 2

„Zagłębie” 
już trenuje

Piłkarze „Zagłębia” rozpoczęli przy-

gotowania do rundy wiosennej.

W zespole dojdzie do prawdziwej rewolu-

cji kadrowej. Z drużyną beniaminka eks-

traklasy pożegnać się ma jedenastu piłka-

rzy.

Ośmiu zawodników już rozstało się

z klubem. To: JJaacceekk  BBeerreennsszzttaajjnn,,  GGrrzzee--

ggoorrzz  KKaalliicciiaakk,,  DDaarriiuusszz  GGaawwęęcckkii,,  DDaarriiuusszz

KKoozzuubbeekk,,  JJaacceekk  PPaacczzkkoowwsskkii,,  KKrryyssttiiaann

PPrryymmuullaa,,  GGrrzzeeggoorrzz  KKmmiieecciikk  i PPiioottrr BBaa--

ggnniicckkii. Ponadto w Sosnowcu nie ma

miejsca dla AAddmmiirraa  AAddżżeemmaa,,  JJaarroossłłaawwaa

BBiiaałłkkaa  i JJaarroossłłaawwaa  PPiiąąttkkoowwsskkiieeggoo. Cała

trójka nie doszła jednak jeszcze do poro-

zumienia i nadal przebywa w „Zagłębiu”.

Po stronie zysków jak na razie moż-

na zapisać powrót do drużyny Tomasza

Łuczywka, wychowanka „Zagłębia”, któ-

ry podpisał z klubem 2,5-letni kontrakt.

Ponadto klub prowadzi negocjacje z SSee--

bbaassttiiaanneemm OOllsszzaarreemm oraz BBaarrttłłoommiieejjeemm

CChhwwaalliibbooggoowwsskkiimm i PPaattrryykkiieemm MMaałłeecc--

kkiimm. W orbicie zainteresowań jest także

dwóch obcokrajowców: napastnik z Buł-

garii i pomocnik ze Słowacji. 

– Czekamy także na dwóch Ukraiń-

ców, którzy byli u nas już jesienią. Rota-

cja w składzie jest duża, ale jeśli chcemy

na wiosnę wygrywać to zmiany są nie-

zbędne. Większość transferów dokona-

nych latem okazało się niewypałami.

Wierzę, że tym razem będzie inaczej

– mówi AAnnddrrzzeejj OOrrzzeesszzeekk, trener „Zagłę-

bia”, który w ostatnich dniach przebywał

na stażu w angielskim Wigan. 

Dzięki temu szkoleniowiec spełni

wszystkie warunki aby otrzymać licencję

UEFA PRO wymaganą do prowadzenia

drużyn w ekstraklasie.

Podczas zimowych przygotowań nasz

zespół wyjedzie na dwa zgrupowania.

Najpierw do Dzierżoniowa, a następnie

do tureckiej Antalyi. Inauguracja wiosen-

nej rundy nastąpi 23 lutego. Na Ludo-

wym „Zagłębie” zagra z Ruchem Cho-

rzów.

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Wygrana Dominika

Zwycięstwem GGrrzzeeggoorrzzaa DDoommiinnii--

kkaa, zawodnika TMS „Zagłębie”

Sosnowiec zakończył się XVI memo-

riał Fechmistrza Leona Kozy-Kozar-

skiego będący zarazem I edycją Puchar

Polski w szabli mężczyzn.

Zawody odbyły się w Poznaniu. W

finale imprezy Dominik pokonał daw-

nego kolegę klubowego, obecnie za-

wodnika AZS AWF Katowice MMaarrccii--

nnaa KKoonniiuusszzaa 15:9. Blisko finałowej

ósemki był także TToommaasszz DDoommiinniikk.

Ostatecznie ukończył zawody na 12

miejscu. W gronie 51 zawodników do

rywalizacji przystąpił także Bartosz

Mazur. W końcowej klasyfikacji zajął

15 miejsce.

Wśród kobiet do finałowej ósemki

zakwalifikowała się LLiiddiiaa SSoołłttyyss. So-

snowiczanka po porażce w ćwierćfina-

le z KKaattaarrzzyynnąą KKęęddzziioorraa z AZS Poznań

13:15 ukończyła zawody na 8 miejscu.

Pozostałe szablistki „Zagłębia” zajęły

odpowiednio: MMaarrttaa WWąąttoorr 10, a KKaattaa--

rrzzyynnaa SSzzcczzyyppiińńsskkaa 12. miejsce. KKPP
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SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo  –– wwłłaaśścciicciieellee  llookkaallii
ww bbuuddyynnkkaacchh  WWssppóóllnnoott  MMiieesszzkkaanniioowwyycchh

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS-Spółka z o. o.

uprzejmie informuje, że zbliża się okres przeprowadzania rocznych

zebrań dla właścicieli mieszkań i lokali użytkowych w budynkach

Wspólnot Mieszkaniowych.

W roku 2008 będziemy spotkać się z Państwem w terminie od 12

lutego do 28 marca. Każdy właściciel otrzyma od nas imienne

zaproszenie, w którym poinformujemy o dokładnej dacie, godzinie

i miejscu spotkania oraz przedstawimy porządek obrad tegorocznych

zebrań. 

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli do czynnego

uczestnictwa w zebraniach, które są okazją do podjęcia ważnych decyzji

w sprawach bieżących i przyszłych takich jak plany remontowe

nieruchomości, których jesteście Państwo współwłaścicielami.

Z wyrazami szacunku 

Zarząd i pracownicy

MZBM-TBS Spółka z o. o. w Sosnowcu

reklama reklama
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