
Wstyczniu odbyły się pierw-

sze targi w sosnowieckim

EXPO SILESIA. Jednocześnie

odbyły się w hali wystawienniczej

dwie imprezy: Międzynarodowe

Targi Gołębi Pocztowych Expo-

Gołębie 2008 oraz 58. Ogólnopol-

ska Wystawa Gołębi Pocztowych. 

W ramach targów obejrzeć moż-

na było ofertę ponad 100 wystawców.

Do Sosnowca zawitali wielbiciele go-

łębi z Belgii, Norwegii, Holandii

i Niemiec, a także po raz pierwszy

z odległych Chin. Oferta wystawców

obejmowała nie tylko sprzedaż i pre-

zentację gołębi, ale również trofeów,

środków czystości, karm, leków, od-

żywek i gołębników. Podczas targów

zaprezentowały się także wydawnic-

twa branżowe oraz firmy weteryna-

ryjne.

Targi trwały trzy dni. Pod-

czas drugiego dnia wręczono

wystawcom puchary. Odbyła się

też dekoracja Mistrzów Polski

wśród gołębiarzy. Na wystawie

można było zobaczyć 900 naj-

piękniejszych okazów. Frekwen-

cja i zainteresowanie ze strony

miłośników tych ptaków prze-

szła wszelkie oczekiwania ze

strony organizatorów. – Polski

Związek Hodowców Gołębi

Pocztowych sprzedał ponad 8 ty-

sięcy biletów. Kobiety i dzieci

wchodziły za darmo. Zaintereso-

wanie było ogromne – mówi

AAggnniieesszzkkaa DDzziiwwiińńsskkaa, menadżer

ds. promocji.

Z organizacji targów zadowo-

leni byli zarówno wystawcy, jak

i zwiedzający. 

– Targi się udały. W sobotę ha-

lę wystawienniczą odwiedziło tak

wielu ludzi, że nie nadążałem

z obsługą zainteresowanych klien-

tów – wspomina MMiirroossłłaaww SSppeellee--

nniiaakk, hodowca gołębi pocztowych.

Jedynym minusem organizacji

targów był, według wystawców,

zbyt krótki czas ich trwania w sto-

sunku do wielkiego zainteresowa-

nia i liczby zwiedzających.

Łącznie przez halę EXPO pod-

czas trwania targów przewinęło się

blisko 20 tysięcy zwiedzających. 

Teks i foto:

GABRIELA KOLANO
CZYTAJ STR. 7
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Razem lepiej i taniej

Z
godnie z zapowie-

dzią – dyrektor połą-

czonych sosnowiec-

kich szpitali miej-

skich – WWłłaaddyyssłłaaww

PPeerrcchhaalluukk złożył potrzebne doku-

menty w Krajowym Rejestrze Są-

dowym. 

W związku z tym od 6 lutego

w Sosnowcu rozpoczął działalność

Szpital Miejski, z siedzibą przy ul.

Szpitalnej 1. Placówka powstała

w wyniku zespolenia Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Szpitala Miejskiego nr

1 z Samodzielnym Publicznym

Zespołem Zakładów Opieki Zdro-

wotnej „Zagórze” w Sosnowcu. 

Decyzję o połączeniu szpitali

z dniem pierwszego stycznia 2008

Rada Miejska podjęła w sierpniu

ubiegłego roku. Daty tej nie wy-

znaczono przypadkowo. Kontrak-

ty z Narodowym Funduszem

Zdrowia obowiązują właśnie

od początku każdego roku do jego

końca. Dlatego też obie placówki

musiały się z podpisanych wcze-

śniej z NFZ umów wywiązać. 

Połączenie opóźniło się jednak

z powodu zaniedbań poprzedniej

dyrekcji szpitala. Konieczne doku-

menty nie trafiły na czas do Kra-

jowego Rejestru Sądowego. 

Należało tak uczynić ze wzglę-

du na wcześniejsze wpisanie ze-

spolonego szpitala do rejestru za-

kładów opieki zdrowotnej. Po-

przedni dyrektor nie zrobił tego,

m. in. dlatego, że przebywał

na zwolnieniu lekarskim.

W związku z tym prezydent KKaazzii--

mmiieerrzz GGóórrsskkii postanowił powołać

nowego dyrektora zespolonych

szpitali – Władysława Perchaluka. 

Zespolenie placówek było ko-

nieczne z wielu względów. Tym

najważniejszym argumentem były

rzecz jasna oszczędności finanso-

we. 

– Równie ważnym powodem

jest to, że połączenie zakończy

wreszcie rywalizację tych dwóch

szpitali między sobą. Odtąd będą

funkcjonować jako jeden orga-

nizm. Pięć milionów złotych

na spłacenie zobowiązań jednego

z nich przeznaczy miasto – mówi

GGrrzzeeggoorrzz DDąąbbrroowwsskkii, rzecznik

prasowy Urzędu Miasta.

Przy okazji warto wspomnieć, iż

Szpital Miejski w Sosnowcu wzbo-

gacił się w ostatnich dniach o dwa

dodatkowe oddziały – ginekologicz-

no – położniczy. Przejęte z Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistyczne-

go nr 5 w ramach umowy Gminy

Sosnowiec z Urzędem Marszałkow-

skim. O tym wydarzeniu i jego skut-

kach więcej napiszemy w kolejnym

numerze Kuriera Miejskiego. 

W nowyn szpitalu zastępcami

dyrektora Perchaluka zostali: ds.

medycznych dr Andrzej Pióro, ds.

ekonomicznych dr Grzegorz Gut,

a ds. administracyjno-organizacyj-

nych Krystyna Szykuła.

Połączenie placówek rozpoczę-

ło długofalowy proces restruktury-

zacji szpitala na lata 2008 – 2012. 

GABRIELA KOLANO
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W rocznicę powstania

6lutego pod tablicą umieszczoną na budynku Dworca Głównego

przy ul. 3 Maja, upamiętniającą wybuch powstania styczniowego kom-

batanci, władze samorządowe, młodzież oraz mieszkańcy Sosnowca zło-

żyli kwiaty. 

W tym roku przypada 145. rocznica wybuchu powstania styczniowe-

go i bitwy o Sosnowiec stoczonej w nocy z 6 na 7 lutego 1863 roku przez

Oddział Apolinarego Kurowskiego. Tablica upamiętnia wszystkich Pola-

ków, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. (UU)

Hytry prezesem „Zagłębia”

PPaawweełł  HHyyttrryy zastąpił LLeesszzkkaa BBaacczzyyńńsskkiieeggoo na stanowisku prezesa

„Zagłębia” Sosnowiec. 37-letni Hytry był do tej pory wiceprezesem

klubu odpowiedzialnym za sprawy futbolu młodzieżowego. Wraz z

poprzednim zarządem podał się do dymisji, ale wobec słabego

zainteresowania konkursem na stanowisko sternika klubu (wpłynęły tylko

dwie oferty) właściciel klubu KKrrzzyysszzttooff SSzzaattaann postanowił powierzyć

kierowanie klubem Hytremu, który uchodzi za zaufanego człowieka

właściciela „Zagłębia”. Wiceprezesem klubu został natomiast DDaarriiuusszz

KKaałłuuzziińńsskkii. Ostatnie lata swojej pracy spędził w dziale handlowym

Mercedes Benz Sosnowiec Sp. z o.o. KKPP

Apel Straży Pożarnej

Okres jesienno – zimowy to czas,

kiedy dochodzi do największej

liczby zatruć dwutlenkiem węgla. Nie-

które z nich kończą się śmiercią. Tra-

gediom można jednak zapobiec. 

Państwowa Straż Pożarna w So-

snowcu od początku roku wzywa-

na jest do wielu interwencji, dotyczą-

cych niedrożności przewodów komi-

nowych i wentylacyjnych. I właśnie

sosnowiecka straż apeluje do miesz-

kańców o szczególną ostrożność i kon-

trolę wszelkich urządzeń, pieców czy

przewodów kominowych. W razie po-

dejrzeń, co do odpowiedniego stanu

technicznego urządzeń grzewczych

można wzywać jednostki PSP. Telefon

alarmowy – 998. RREEDD
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Gwiazdy w Spodku

14lutego w Hali Widowiskowo – Sportowej

w Katowicach – popularnym Spodku odby-

ła się wyjątkowa impreza. Z okazji Dnia Zakocha-

nych odbył się koncert pod tytułem „Walentynkowe

hity”.

Liczną publiczność przyciągnęły niekwestiono-

wane gwiazdy. Rozpoczęli znani ze sceny klubowej

DDJJ AAddaammuuss && MMrr HHyyddee. Po nich wystąpił MMeezzoo

wspólnie z KKaassiiąą WWiillkk. Młoda widownia nie chcia-

ła ich wypuścić ze sceny, domagając się kolejnych

bisów. Inaczej, bo w wersji akustycznej, zaprezen-

tował się przed widzami zespół ŁŁzzyy. Przypomina-

jący swoje największe przeboje. 

Jednak niekoronowaną palmę pierwszeństwa

podczas katowickiego koncertu dzierżyła DDoorroottaa

RRaabbcczzeewwsskkaa –– DDooddaa. Gwiazda wieczoru rozgrzała

publiczność do czerwoności. Szczególnie męska

część widowni była zachwycona. 

W przerwach między występami zespołów swo-

je umiejętności taneczne prezentowali finaliści pierw-

szej edycji programu emitowanego na antenie TVN

– You Can Dance: IIddaa NNoowwaakkoowwsskkaa i RRaaffaałł „„TTIITTOO”

KKrryyllaa. Damska część widowni mogła podziwiać po-

kaz mody ślubnej. Organizatorem walentynkowego,

bardzo udanego zresztą koncertu była Agencja Arty-

styczna MENAGER. Tekst i foto: (UU)

Zapraszamy

do konkursu

Wojewódzka Biblioteka

Pedagogiczna – Filia

w Sosnowcu oraz Urząd Miejski

w Sosnowcu – Wydział Kultury

i Sztuki z okazji ROKU ZBI-

GNIEWA HERBERTA ogła-

szają konkurs recytatorski dla

uczniów sosnowieckich szkół

ponadgimnazjalnych. Honoro-

wy patronat nad konkursem ob-

jął prezydent miasta KKaazziimmiieerrzz

GGóórrsskkii.

Uczestników zgłasza szko-

ła (maksymalnie trzech). Każ-

dy z uczniów ma za zadanie

przygotowanie jednego utworu

poetyckiego Zbigniewa Her-

berta. Forma prezentacji jest

dowolna. Można wykorzystać

rekwizyt, muzykę itp.

Zgłoszenia uczestników:

imię i nazwisko ucznia, tytuł

utworu, imię i nazwisko na-

uczyciela przygotowującego

można zgłaszać do 20 marca

br. telefonicznie 032 266-81-

76 lub e-mailem:sosno-

wiec@pbw.katowice.pl.

Finał konkursu odbędzie

się 10 kwietnia w czytelni Bi-

blioteki Pedagogicznej w So-

snowcu przy ul. Zegadłowi-

cza 1. (UU)

Linttner 
do 30 marca

WSosnowieckim Centrum Sztuki – Za-

mek Sielecki oglądać można od 8 lu-

tego prace wybitnego artysty MMaarrcciinnaa LLiinntt--

ttnneerraa. Wystawa „Notatki towarzyszące” to

zbiór prac, które łączą w sobie fascynację

tekstu z obrazem, zainspirowane są zapisem

chwil. 

W swojej twórczości artysta wykorzystu-

je różnorodne techniki i materiały.

Marcin Linttner ukończył w latach 1988

– 1993 Akademię Sztuk Pięknych w Katowi-

cach. Dyplom obronił w Pracowni Projekto-

wania Graficznego u prof. ZZbbiiggnniieewwaa  PPiiee--

cczzyykkoollaannaa oraz w Pracowni Malarstwa

u prof. AAnnddrrzzeejjaa SSeewweerryynnaa KKoowwaallsskkiieeggoo.

Autor wystawiał swoje prace między in-

nymi w bytomskich galeriach: Kronika i Sta-

lowe Anioły, Górnośląskim Centrum Kultu-

ry czy Galerii ZPAP w Katowicach. Jego

malarstwo ukazane zostało również w Rec-

klinghausen w Niemczech. Wielokrotnie

brał także udział w wystawach zbiorowych.

Artysta jest laureatem honorowego wy-

różnienia „18. Festiwalu Malarstwa Współ-

czesnego” w Szczecinie w 2000 roku.

W tym samym czasie uzyskał w Tychach

II nagrodę w konkursie Muzyka w Malar-

stwie . 

Obecnie Marcin Linttner pracuje w katowic-

kiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowa-

dzi Pracownię Rysunku. Niebawem jego pra-

ce zostaną wydane w albumie.

Wystawę można oglądać do 30 marca.

Wstęp na wystawę kosztuje 2 zł. GGKK

28stycznia w Miejskim Klu-

bie im. Jana Kiepury od-

był się recital AArrttuurraa GGoottzzaa – wy-

konawcy piosenki aktorskiej, ale

także kabareciarza. Ten młody i

wszechstronny aktor znany z Te-

atru Rozrywki w Chorzowie za-

prezentował program „Tango

d’amore”. W repertuarze artysty

znalazły się piosenki zarówno li-

ryczne, jak i żartobliwe. Były in-

terpretacje utworów m.in. Gre-

chuty, Osieckiej, Książka czy Sa-

tanowskiego. Wszystkie wiązały

się z miłością. Artyście akompa-

niowali: BBeeaattaa RRuussnnaakk na forte-

pianie, JJooaannnnaa MMiizzeerraa--ZZaalleejjsskkaa

na skrzypcach oraz GGrrzzeeggoorrzz MMaa--

zzoońń na instrumentach perkusyj-

nych. (UU)

Inauguracja w MBP

Miłość liryczna i żartobliwa

22stycznia w Bibliotece

Głównej przy ul. Zegadło-

wicza odbył się wernisaż wystawy

„Polski rysunek satyryczny”, który

jest inauguracją tegorocznego cy-

klu wystawienniczego sosnowiec-

kiej książnicy.

Autorom wystawy przyświeca

popularyzacja wiedzy na temat

dziejów satyry i karykatury po-

cząwszy od pierwszych prób

na egipskich papirusach, a skoń-

czywszy na współczesnym rysun-

ku satyrycznym oraz prezentacja

czołowych, polskich przedstawi-

cieli tego gatunku.

Rysunek satyryczny, jak mó-

wią sami autorzy to nic innego, jak

pewna forma komentarza wobec

wydarzeń społecznych, obyczajo-

wych lub politycznych. Zadaniem

satyryka jest nie tylko rozbawienie

widza, zgrabne kreowanie otacza-

jącej go rzeczywistości, ale też po-

budzenie do myślenia.

Pierwsze elementy rysunku sa-

tyrycznego spotykano już w sztu-

ce starożytnej (na egipskich papi-

rusach, w małej rzeźbie, greckim

malarstwie wazowym) i w średnio-

wieczu (scenki i postacie wplecio-

ne w ozdoby rękopisów ilumino-

wanych lub rzeźbie kapiteli i stall

kościelnych).

Ekspozycję w Bibliotece

Głównej podzielono na pięć blo-

ków tematycznych: historię oraz

teorię satyry i karykatury, pleja-

dę polskich mistrzów rysunku

(m. in.: EE..  LLiippiińńsskkii,,  GG..  MMiikkllaa--

sszzeewwsskkii,,  ZZ..  LLeennggrreenn,,  SSzz..  KKoobbyy--

lliińńsskkii,,  ZZ..  JJuujjkkaa,,  EE..  LLuuttcczzyynn,,  AA..

MMlleecczzkkoo,,  HH..  SSaawwkkaa), regionalne

czasopisma satyryczne, epokę

„Szpilek” oraz polską satyrę

na emigracji. 

Wystawa kierowana jest

do szerokiego kręgu odbiorców,

zarówno młodzieży, jak i starszych

miłośników sztuki. 

Autorem i kustoszem wystawy

jest JJuussttyynnaa FFeennddlleerr. Ekspozycja

będzie prezentowana do 23 lutego.

Wstęp na wystawę jest wolny. (UU)

P
rzy Centrum Edukacji

i Wychowania Młodzie-

ży KANA powstał klub

AfreeKANA. Nazwa

składa się ze słowa free, oznacza-

jącego czas wolny oraz końcówki

KANA, czyli nazwy placówki. 

DDooppeełłnniieenniiee

– Od początku działalności

planowaliśmy założenie klubu.

AfreeKANA jest naturalnym

dopełnieniem i zwieńczeniem

działalności KANY – mówi

MMaaggddaalleennaa KKiieellsskkaa, dyrektor

ośrodka.

Klub prowadzić będzie działal-

ność kulturalną. Planowane jest

powstanie sceny dla ludzi mło-

dych, gdzie młodzież z regionu bę-

dzie mogła przedstawić swoje ta-

lenty. 

– Postaramy się także, by od-

wiedzali nas goście ze świata kul-

tury i sztuki. Pierwszym krokiem

w tym kierunku jest wystrój Afree

KANY. Ściany klubu zdobią foto-

grafie autorstwa MMaarrcciinnaa KKyyddrryyńń--

sskkiieeggoo, znanego podróżnika i foto-

grafa – dodaje LLiinnddaa HHooffmmaann,

rzecznik prasowy KANY.

AAddooppccjjaa  nnaa ooddlleeggłłoośśćć

Klub nie będzie się jednak

skupiać tylko na działalności kul-

turalnej. Jego głównym celem bę-

dzie działalność charytatywna.

W przeddzień otwarcia AfreeKA-

NY zaadoptowano w ramach ad-

opcji na odległość dwójkę dzieci:

dziewczynkę – JJooyyccee  TTeemmbboo

i chłopca – CChhrriissttoopphheerraa KKaattaann--

ggaammii. Oboje pochodzą z Namibii.

Właśnie skończyli siódmy rok ży-

cia i nadszedł czas, by rozpoczęli

naukę. Dzięki adopcji będzie to

możliwe. 

– Adopcja Serca jest działalno-

ścią znaną. Staramy się pomagać

konkretnym osobom w potrzebie.

W tym przypadku pomagamy

dzieciom z Afryki zdobyć wy-

kształcenie. Poprowadzimy ich

edukację do końca. W Afryce są

prowadzone także większe przed-

sięwzięcia np. budowa szpitali,

szkół, studni… Sami nie podoła-

my takiemu zadaniu, ale jako or-

ganizacja postaramy się pomóc

– mówi M. Kielska.

Adoptowane dzieci otrzymają

także pomoc w postaci żywności,

środków higienicznych, a w razie

potrzeby leki.

OObbiiaadd  ddllaa  ppoottrrzzeebbuujjąąccyycchh

Dodatkowo w ramach swojej

działalności klub będzie prowa-

dzić dożywianie. Wprowadzone

zostaną tzw. obiady abonamento-

we dla młodzieży ze szkół ponad-

gimnazjalnych. Obiady dla dzieci

z tego przedziału wiekowego nie

są dofinansowywane i KANA po-

dejmie starania, by pomóc im

w uzyskaniu ciepłego posiłku.

Podczas uroczystego otwarcia

dyrektor KANY została uhonoro-

wana za zasługi dla Diecezji So-

snowieckiej. Biskup AAddaamm ŚŚmmii--

ggiieellsskkii wręczył złoty medal I Bi-

skupa Diecezji Sosnowieckiej

Magdalenie Kielskiej. 

– To dla mnie ogromny za-

szczyt i jednocześnie zaskoczenie

– powiedziała dyrektor KANY. 

AfreeKANA nie obyłaby się bez

pomocy sponsorów. Jednym z fun-

datorów całego przedsięwzięcia jest

JJaann KKuurrpp, prezes zarządu Południo-

wego Koncernu Energetycznego.

Klub zaprasza młodzież w go-

dzinach od 12.00 do 21.00. Nie

wyklucza się przedłużenia godzin

otwarcia klubu jeżeli zainteresowa-

nie jego działalnością będzie duże. 

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO
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41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22. 
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiN A  L U Z I E

W słońcu Afryki… pod sosnowieckim niebem
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  WW zzeesszzłłyymm  rrookkuu

bbiibblliiootteekkaa  oobbcchhooddzziiłłaa  sswwoojjee  8800--

lleecciiee..  JJaakkiiee  zzmmiiaannyy  pprrzzeesszzłłaa

nnaa pprrzzeełłoommiiee  wwsszzyyssttkkiicchh  ttyycchh  llaatt??

MMiirroossłłaawwaa  SSzzuullcc::  Przede wszyst-

kim „urosła”. Według naszych

statystyk przed wojną sosnowiec-

ka książnica posiadała ok. 10 ty-

sięcy woluminów. Obecnie jeste-

śmy w posiadaniu ponad 850 ty-

sięcy. Wzrosła oczywiście także

liczba czytelników do ponad 60

tysięcy. To prawie 25 proc. miesz-

kańców miasta. Dysponujemy

siecią 24 placówek. Na początku

działalności istniał tylko oddział

główny, który kilkakrotnie zmie-

niał siedzibę, nim ostał się

przy ulicy Zegadłowicza. 

KKMM::  JJaakkiiee  ssąą  nnaajjcceennnniieejjsszzee  wwoolluu--

mmeennyy  ww ppoossiiaaddaanniiuu  ssoossnnoowwiieecc--

kkiieejj  bbiibblliiootteekkii??  

MMSS::  W swoich zbiorach posiada-

my między innymi unikatowe eg-

zemplarze: „Dworzanina polskie-

go” Łukasza Górnickiego z 1639

r., „O ustanowieniu i upadku

Konstytucji 3 Maja” z 1793 r. Po-

siadamy także pojedyncze nume-

ry „Kuriera Polskiego” z 1831 r.,

„Ateneum” z 1882 r. i „Chimery”

z 1901. Warto dodać, iż jako

szczególnie cenne okazy są one

udostępniane wyłącznie w czytel-

ni osobom prowadzącym badania

naukowe. Niestety podczas oku-

pacji duża część księgozbioru

uległa rozproszeniu i zniszczeniu.

KKMM::  WW cciiąągguu  wwiieelloolleettnniieejj  ddzziiaa--

łłaallnnoośśccii  MMBBPP  uuzzyysskkaałłaa  wwiieellee  wwyy--

rróóżżnniieeńń..  

MMSS::  To prawda. Znaczącym wy-

różnieniem było otrzymanie od-

znaki „Zasłużony dla Miasta So-

snowca”, którą zostaliśmy uhono-

rowani przez Radę Miejską So-

snowca. Otrzymaliśmy także me-

dal przyznany przez Zarząd

Główny Stowarzyszenia Bibliote-

karzy Polskich w Warszawie

– „Biblioteca Magna – Perenni-

sque”. Przyznany on został nam

na 75. rocznicę obchodów po-

wstania biblioteki. Był to dla nas

ogromny zaszczyt.

KKMM::  BBiibblliiootteekkaa  MMiieejjsskkaa  jjeesstt  ttaakk--

żżee  wwaażżnnyymm  oośśrrooddkkiieemm  kkuullttuurraall--

nnyymm  ww nnaasszzyymm  mmiieeśścciiee..  JJaakkiiee  iimm--

pprreezzyy  ssąą  pprrzzeezz  nniiąą  oorrggaanniizzoowwaannee??

JJaakkiiee  ssąą  ppllaannyy  nnaa pprrzzyysszzłłoośśćć??

MMSS::  Cyklicznie organizowany

jest „Zjazd Pisarzy Zagłębiow-

skich”, w którym udział biorą ar-

tyści mieszkający, tworzący lub

urodzeni na terenie Zagłębia. Od-

bywają się także liczne wystawy

oraz spotkania autorskie. Organi-

zujemy także „Dni literatury”,

na które zapraszamy znanych i lu-

bianych pisarzy polskich. W tym

roku odbędą się także siódme już

naukowe Sesje Zagłębiowskie.

Każdy rok poświęcony jest inne-

mu tematowi. Później następuje

wydanie materiałów posesyjnych

i ich promocja. Pomagamy też

studentom tworzyć bibliografie

i przypisy przy tworzeniu prac

dyplomowych. Ważnym elemen-

tem funkcjonowania sosnowiec-

kiej książnicy jest prowadzenie

działalności wydawniczej.

Pod tym względem posiadamy

bardzo szeroki zakres działalno-

ści. 

KKMM::  OOdd ssttyycczznniiaa  MMBBPP  ppoossiiaaddaa

kkaattaalloogg  iinntteerrnneettoowwyy..  NNaa rraazziiee  jjeesstt

oonn  ddoossttęęppnnyy  ttyyllkkoo  ww ooddddzziiaallee

ggłłóówwnnyymm  bbiibblliiootteekkii..  CCzzyy  ppllaannoo--

wwaannee  jjeesstt  rroozzsszzeerrzzeenniiee  jjeeggoo  ddzziiaa--

łłaallnnoośśccii  nnaa ppoozzoossttaałłee  ffiilliiee??

MMSS::  Oczywiście. Jednak nie jest

to sprawa prosta. Aby mieć cały

księgozbiór w naszym katalogu

on-line trzeba go najpierw wpro-

wadzić, co jest niezwykle praco-

chłonne. Poza tym na obecną

chwilę nie posiadamy kompute-

rów w naszych filiach. Książki

w filiach posiadają już jednak ko-

dy paskowe, są więc poczynione

starania w celu wprowadzenia ka-

talogu internetowego we wszyst-

kich oddziałach. Najtrudniejszy

etap wprowadzenia do systemu

księgozbioru Biblioteki Głównej

mamy już za sobą. Teraz pozosta-

je nanieść do systemu te same po-

zycje tylko należące do poszcze-

gólnych oddziałów oraz zaopa-

trzyć je w brakujący sprzęt

komputerowy i sprawa zostanie

zakończona.

KKMM::  BBiibblliiootteekkaa  aaddrreessuujjee  sswwoojjee

uussłłuuggii  ttaakkżżee  ddoo cczzyytteellnniikkóóww  nniiee--

wwiiddzząąccyycchh,,  nniieeddoowwiiddzząąccyycchh  ii mmee--

lloommaannóóww..  JJaakkiiee  zzbbiioorryy  ssąą  ddllaa  nniicchh

pprrzzeezznnaacczzoonnee??

MMSS::  W oddziale „Książki Mó-

wionej” i Muzykaliów moż-

na znaleźć zbiór kaset z nagrania-

mi literatury nie tylko piękniej,

ale i popularno-naukowej. Posia-

damy także płyty analogowe

i kompaktowe oraz książki i cza-

sopisma tematyczne z zakresu

muzyki. Zbiór ten posiada łącznie

około czterech tysięcy pozycji.

Oferta ta stale jest wzbogaca-

na o nowe tytuły. Część lektur

przygotowana jest w formacie

mp3.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała: 

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

„Wszechświat zwany biblioteką”
Rozmowa z MMIIEECCZZYYSSŁŁAAWWĄĄ  SSZZUULLCC  – dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego. 

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  CChhyybbaa  nniiee  ttaakkiieeggoo  ppoowwrroo--

ttuu  ddoo „„ZZaaggłłęębbiiaa””  PPaann  ssiięę  ssppooddzziieewwaałł??  PPóółł

rrookkuu  mmiinnęęłłoo,,  aa PPaann  zznnóóww  rroozzssttaałł  ssiięę  zz „„ZZaa--

ggłłęębbiieemm””..  NNiiee  zzaa sszzyybbkkoo??

LLeesszzeekk  BBaacczzyyńńsskkii::  Czasem tak bywa. Je-

śli nie można osiągnąć kompromisu to

jedna ze stron musi ustąpić. Ja byłem tyl-

ko pracownikiem i doszedłem do wnio-

sku, że dalsza praca w „Zagłębiu” nie ma

sensu. Szkoda, że tak się stało, bo „Zagłę-

bie” leży mi mocno na sercu, ale na siłę

nic nie da się zrobić.

KKMM::  AA wwiięęcc  ddoo rrzzeecczzyy..  DDllaacczzeeggoo  ppooddaałł

ssiięę  PPaann  ddoo ddyymmiissjjii??

LLBB:: Bo lubię jasne sytuacje. Skoro mam

za coś odpowiadać to muszę wiedzieć

wszystko od A do Z. A tymczasem każ-

de niewygodne pytanie było ignorowane.

Miałem swoją wizję, wraz z trenerem

Romualdem Szukiełowiczem opracowa-

liśmy wizję ratowania zespołu

przed spadkiem do trzeciej ligi, ale była

ona odmienna od tej prezentowanej

przez właściciela klubu. Skoro nie ma

porozumienia to nic się nie osiągnie. Nie

wiem jaki plan ma właściciel i nowy pre-

zes, ale jak patrzę na politykę transfero-

wą to jako kibic sosnowieckiego klubu

boję się, że wiosną może się jednak nie

uratować drugiej ligi.

KKMM::  PPaann  wwrraazz  zz bbyyłłyymm  jjuużż  ttrreenneerreemm  SSzzuu--

kkiieełłoowwiicczzeemm  ppoossttaawwiilliibbyyśścciiee  nnaa ppoozzyysskkaa--

nniiee  ggrruuppyy  ppiiłłkkaarrzzyy  rruuttyynnoowwaannyycchh..  MMóówwii--

łłoo  ssiięę  oo sspprroowwaaddzzeenniiuu  PPiioottrraa  ŚŚwwiieerrcczzeeww--

sskkiieeggoo..  LLaatteemm  śścciiąąggnnęęlliiśścciiee  ddoo kklluubbuu  kkiillkkaa

zzggrraannyycchh  kkaarrtt  nnaa cczzeellee  zz GGrrzzeeggoorrzzeemm  KKaa--

lliicciiaakkiieemm  ii DDaarriiuusszzeemm  KKoozzuubbkkiieemm  ii tteenn

wwaarriiaanntt  ssiięę  nniiee  sspprraawwddzziiłł..

LLBB::  Mieliśmy pomysł na ściągnięcie czte-

rech, pięciu zawodników ogranych, bo to że

mamy zdolną młodzież wiemy wszyscy.

Ale ona musi się od kogoś uczyć. Owszem,

jak pokazały wyniki osiągane jesienią, wie-

le transferów było pomyłką. Ale zwróćmy

uwagę w jakich warunkach kompletowali-

śmy zespół. Wszystko było robione na wa-

riackich papierach. Za te pół roku biorę od-

powiedzialność. Pewnie, że można szukać

tłumaczeń, że gdyby nie kara, minusowe

punkty, to byłoby inaczej. To tanie wymów-

ki. Ściągnęliśmy JJuurrkkaa KKoowwaalliikkaa i daliśmy

mu wolną rękę. Takich zawodników chciał,

takich dostał. Prezes może doradzić, pod-

sunąć pomysł, ale nie może wejść do szat-

ni i powiedzieć: ma grać ten, kupujemy te-

go i tamtego, a ty odpowiadasz za wynik.

Życzę nowemu prezesowi i właścicielowi

jak najlepiej i będę trzymał kciuki aby im

się udało. Jeśli ktoś będzie potrzebował ra-

dy, wsparcia to nigdy nie odmówię. Tak się

stało jak się stało i nie ma co już rozdrapy-

wać ran. Rządzi właściciel. Usunąłem się

z drogi, bo nie lubię być figurantem. Lubię

tylko jasne sytuacje. Albo gramy w jednej

drużynie albo nie. Boję się tylko, że wiosną

znów zespół i klub mogą upaść na dno. Ale

wierzę, że tak się nie stanie.

KKMM::  SSkkrryyttyykkoowwaałł  PPaann  ssppoossóóbb  wwyybboorruu  nnoo--

wweeggoo  pprreezzeessaa,,  kkttóórreeggoo  mmiiaałł  wwyyłłoonniićć  kkoonn--

kkuurrss..  ZZrreesszzttąą  oossttaatteecczznniiee  zzaanniieecchhaannoo  ttaa--

kkiieeggoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa,,  bboo  zzggłłoossiiłłoo  ssiięę  rraapptteemm

ddwwóócchh  kkaannddyyddaattóóww..  AA ggddyybbyy  bbyyłłoo  iicchh

wwiięęcceejj  tteeżż  ttaakkii  wwaarriiaanntt  bbyy  ssiięę  PPaannuu  nniiee  ppoo--

ddoobbaałł??

LLBB::  Nie, bo w konkursie to można wybrać

Miss Polonię, a nie prezesa klubu. Zresz-

tą jak widać, cały ten konkurs to jakaś li-

pa, bo prezesem został Paweł Hytry. Bę-

dzie mu trudno gdyż jest osobą anonimo-

wą w świecie naszego futbolu, ale

naprawdę szczerze życzę mu wszystkiego

dobrego.

KKMM::  ŻŻaałłuujjee  PPaann,,  żżee  ddaałł  ssiięę  nnaammóówwiićć  llaatteemm

nnaa ppoowwrróótt  ddoo kklluubbuu??

LLBB::  Nie żałuję ani jednego dnia przepraco-

wanego w klubie. Owszem, zostawiłem

klub na ostatnim miejscu w tabeli, ale szan-

se na obronę drugiej ligi nadal są. Poza tym

udało się wyremontować Ludowy. Wiem,

że do ideału jeszcze daleko, ale mamy już

podgrzewaną płytę, oświetlenie, wyremon-

towane szatnie. Baza więc jest. Druży-

na może przechodzić różne koleje losu, ale

solidna baza to podstawa. Na pewno chcia-

łem zostawić po sobie więcej dobrego. Nie

udało się i bardzo tego żałuję. Ale liczę, że

jeszcze kiedyś wrócę do klubu. Żona się za-

łamie jak to przeczyta, ale co tam (śmiech).

KKMM::  WWyyddzziiaałł  DDyyssccyypplliinnyy  zzaajjąąłł  ssiięę  wwłłaa--

śśnniiee  kkoolleejjnnyymmii  kklluubbaammii  uuwwiikkłłaannyymmii  ww kkoo--

rruuppccjjęę..  ZZaaggłłęębbiiee  LLuubbiinn  ii WWiiddzzeeww  ŁŁóóddźź  tteeżż

zzddeeggrraaddoowwaannoo..  CChhyybbaa  ddoo kkoońńccaa  nniiee  wwiiee--

rrzzyyłł  PPaann  ww ttoo,,  żżee  ttaakkii  kklluubb  jjaakk  „„ZZaaggłłęębbiiee””,,

zzaa kkttóórryymm  ssttooii  KKGGHHMM  kkttoośś  wwrreesszzcciiee  rruu--

sszzyy  ii wwyymmiieerrzzyy  mmuu  kkaarręę..

LLBB:: Trochę byłem zaskoczony, bo myśla-

łem, że ich ukarają bardziej łagodnie. Nie

stało się tak i można się cieszyć tylko z te-

go, że jak do tej pory wszystkich traktuje

się tak samo. Dobrze, że tak wyszło, bo

nie może być tak, że jednych kara się ła-

godniej a innych surowo. Z drugiej strony

patrząc na aspekt walki z korupcją to po-

trzebne jest przecięcie tego węzła i zasto-

sowanie grubej kreski. Musi to jednak zro-

bić ktoś odważny i z autorytetem, gdyż

w innym przypadku jeszcze przez kilka lat

nasza liga będzie wywrócona do góry no-

gami. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Nie lubię niejasnych sytuacji
Rozmowa z LLEESSZZKKIIEEMM  BBAACCZZYYŃŃSSKKIIMM, byłym prezesem „Zagłębia” Sosnowiec. 
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii R O Z M O W Y  „ K U R I E R A ”

WWyyssttaawwyy  ttoo  jjeeddnnaa  zz  nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh  cczzęęśśccii  ddzziiaałłaallnnoośśccii  MMBBPP  ww  SSoossnnoowwccuu..  
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O
statnia sesja Ra-

dy Miejskiej mi-

nęła głównie

pod znakiem

podsumowań

roku 2007 oraz planów na rok

obecny. Sprawozdania za minio-

ny rok przedstawili: Komenda

Miejska Państwowej Straży Po-

żarnej oraz Powiatowy Inspek-

tor Nadzoru Budowlanego. Na-

stąpiło również podsumowanie

2007 roku przez Powiatową Ko-

misję Porządku i Bezpieczeń-

stwa. Najważniejszym punktem

obrad wydaje się jednak przyję-

cie „Strategii Miasta Sosnowca

na lata 2008 – 2011”

Obrady rozpoczęły się wy-

stąpieniami gości. Głos zabrali

poseł na Sejm RP JJaarroossłłaaww PPiięę--

ttaa (PO), który zapraszał zainte-

resowanych do swojego biura

przy ulicy Modrzejowskiej oraz

radny Sejmiku Województwa

Śląskiego PPiioottrr ZZaarrzzyycckkii.

W trakcie sesji głos zabrał także

jeden z członków przebywającej

w Sosnowcu delegacji ukraiń-

skiej z powiatu Dergaczi. 

Tym, co jednak najważniej-

sze, i co będzie stanowić o przy-

szłości miasta było przyjęcie

przez sosnowieckich radnych

strategii promocji Sosnowca

na lata 2008 – 2011. Radni

wszystkich klubów opowiedzieli

się za przyjęciem proponowanej

uchwały. Polityka zatem nie zdo-

minowała tego ważnego punktu

obrad. Przy okazji zgodnie z de-

cyzją prezydenta KKaazziimmiieerrzzaa

GGóórrsskkiieeggoo z porządku obrad

zdjęto uchwałę o logo Miasta So-

snowca. W związku z potrzebą,

jak podkreślał prezydent dodat-

kowej dyskusji nad projektem

graficznym. Być może promują-

ce miasto logo powstanie w wy-

niku rozpisanego konkursu. 

Ważnym punktem sesji była

sprawa dotycząca działań podej-

mowanych przez gminę w celu

ograniczenia przemocy w rodzi-

nie. 

Rozmawiano także na temat

projektu „Zagospodarowanie

Placu Papieskiego”. Radni

sprzeciwili się finansowaniu

przez miasto całości projektu.

Gmina zdaniem niektórych rad-

nych miałaby się starać o dofi-

nansowanie projektu ze strony

sponsorów, różnych firm oraz

instytucji. Przygotowany projekt

został jednak uchwalony. 

Jednym z punktów obrad by-

ło odwołanie ze składu Kapituły

Odznaki „Zasłużony dla Miasta

Sosnowca” posła Jarosława Pię-

ty. Z racji wielu obowiązków

miejsce sosnowieckiego parla-

mentarzysty w kapitule zajął

radny WWiieessłłaaww WWóójjcciikk. 

Tekst i foto:

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

Gościli w Sosnowcu

Od 6 do 9 lutego gościli w na-

szym mieście przedstawiciele

młodzieży z Komarom (Węgry), Su-

ceavy (Rumunia), Les Mureaux

i Roubaix (Francja) oraz Idar-Obe-

rstein (Niemcy). Poza niemieckim

przedstawicielem pozostałe miasta

to partnerzy Sosnowca. Wizyta

związana jest z projektem wymiany

młodzieży „Eurokadr – Kręci mnie

to!” realizowanym w ramach euro-

pejskiego programu „Młodzież

w działaniu”. Tematem projektu  jest

międzykulturowa wymiana skoncen-

trowana na współczesnym kinie eu-

ropejskim, jego różnorodnych arty-

stycznych aspektach i ponadkulturo-

wym wymiarze. 

Celem projektu jest promowanie

aktywności i inicjatywy młodych pa-

sjonatów filmu i twórców kina z Pol-

ski i z innych europejskich miast, za-

fascynowanych możliwościami na-

wiązania dialogu międzykulturowego,

jakie daje ta dziedzina działalności ar-

tystycznej. Ze strony Sosnowca w pro-

jekt zaangażowana jest młodzież i na-

uczyciele sosnowieckich szkół:

VI LO im. J. Korczaka – członkowie

grupy filmowej SCHISM, III LO im.

B. Prusa oraz Zespołu Szkół Projek-

towania i Stylizacji Ubioru. (RREEDD)

Noc stop!

Dokładnie od 1 kwietnia, w ra-

mach realizowanej strategii

„Razem Bezpieczniej”, rusza ak-

cja „Noc Stop”. 

Program ma na celu oznakowa-

nie samochodów, których właści-

ciele deklarują, że z reguły nie jeż-

dżą swoim pojazdem w godzinach

nocnych. Podobnie oznakowane

pojazdy poruszają się po terenie

kilkunastu miast Polski. 

Dla patrolujących drogi poli-

cjantów, pojawienie się takiego

samochodu (ze specjalną odbla-

skową naklejką na przedniej oraz

tylniej szybie) w godzinach po-

między 23.00 a 5.00 rano będzie

sygnałem do kontroli. 

Jeśli właściciel będzie jechać ta-

kim samochodem rzecz jasna nic się

nie stanie. Jeśli jednak, co jest zamy-

słem pomysłodawców, samochód

będzie prowadzony przez złodzieja,

ten szybciej trafi za kratki. A samo-

chód do prawowitego właściciela. 

Od kwietnia naklejki będą do-

stępne dla chcących przystąpić

do akcji w: Urzędzie Miejskim,

Straży Miejskiej, Komendzie Miej-

skiej Policji w Sosnowcu i komisa-

riatach policji. Uczestnictwo w ak-

cji jest bezpłatne. (RREEDD)

Dotacje na sport i turystykę
rozdane

23stycznia Prezydent Miasta Sosnowca przyznał dotacje

na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dzie-

dzinie sportu, turystyki i rekreacji w 2008 roku. W ramach prze-

prowadzonego konkursu fundusze trafią do kilkudziesięciu pod-

miotów. Pieniądze otrzyma m.in.: Uczniowski Klub Sportowy

„Zagłębie ZSME” – 30 tys. zł, MKKS „Zagłębie” Sosnowiec

– 28 tys., KS „Górnik” Sosnowiec 20 tys., MKS-MOS „Płomień”

18 tys., KS „Budowlani” 16 tys., Sosnowiecki Klub Karate 15

tys., KKS „Czarni” 17 tys. 

Środki (24 tys. zł) trafią także do Stowarzyszenia Rozwoju

Kultury Fizycznej, Hipoterapii i Jeździectwa „Ostrowy” na pro-

jekt pt.: Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z Sosnowca w ra-

mach programu „Zdrowie i Sprawność” poprzez hipoterapię. 17

tysięcy złotych trafi w ręce Stowarzyszenia Rozwoju Piłki Noż-

nej „SELTON” na organizację rozgrywek „Sosnowieckiej Halo-

wej Piłki Nożnej”. 24 tys. zł trafią na konta MUKS „Kasztanka -

Pogoń” na projekt pt.: Zajęcia hipoterapii „Koń przyjacielem

dzieci”. Z kolei Zagłębiowskie Stowarzyszenie Turystyki Rowe-

rowej na Międzynarodowy Wyścig „Szosami Zagłębia” otrzyma

30 tys. zł. Łącznie blisko 100 organizacji, stowarzyszeń i klubów

otrzyma prawie 250 tys. zł. RREEDD

Dobiegła końca wizyta przed-

stawicieli Ukrainy w So-

snowcu, której podstawowym ce-

lem było nawiązanie współpracy

między Sosnowcem a ukraińskim

powiatem Dergaczi. 

W skład pięcioosobowej dele-

gacji wchodzili przedstawiciele

władz samorządowych oraz środo-

wisk naukowych miasta Dergaczi,

położonego w pobliżu Charkowa.

Jednym z zaproszonych był AAllee--

xxaannddeerr PPeepprryyggiinn, zastępca prze-

wodniczącego Rady Powiatu Der-

gaczi.

W programie wizyty znalazł

się między innymi wykład zorga-

nizowany przez Związek Zagłę-

biowski. Dotyczący możliwości

współpracy z samorządem So-

snowca. Seminarium odbyło się

w auli Wydziału Informatyki i Na-

uki o Materiałach Uniwersytetu

Śląskiego.

Przedstawiciele Dergaczi wzię-

li także udział w spotkaniu, które-

go gospodarzem była sosnowiecka

Agencja Rozwoju Lokalnego. Ce-

lem wizyty było przedstawienie

i nawiązanie współpracy gospodar-

czej pomiędzy firmami oraz insty-

tucjami Sosnowca i okolic z wła-

dzami powiatu Dergaczi. W wizy-

cie uczestniczyli przedstawiciele

takich firm jak: EXPO SILESIA,

PRONOS Sp. z o.o. czy Grupa Ka-

pitałowa DUDA.

Ukraińska delegacja gościła

również na styczniowej sesji Rady

Miejskiej.

Przedstawiciele Dergaczi go-

ścili m.in. w sosnowieckich pla-

cówkach kulturalnych, odwie-

dzili cerkiew prawosławną. De-

legacja zawitała także do Art

Cafe Muza i sosnowieckiego

Muzeum przy ulicy Chemicz-

nej. Tekst i foto: GGKK

24. sesja Rady Miejskiej 

Promocja ponad podziałami
Wizyta gości z Ukrainy

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

29stycznia przy Placu Ko-

ściuszki 5 otwarto Cen-

trum Organizacji Pozarządowych.

W uroczystości wzięli udział po-

seł WWiittoolldd KKlleeppaacczz (LiD) oraz za-

stępca prezydenta Sosnowca RRyy--

sszzaarrdd ŁŁuukkaawwsskkii. Centrum będzie

podlegać nowo powstałemu Wy-

działowi Polityki Społecznej.

Z budżetu tego wydziału finanso-

wany będzie czynsz za lokal, me-

dia, wynagrodzenie dla pracowni-

ków (dwa i pół etatu) oraz ubez-

pieczenie. Siedziba Centrum obej-

muje dwa pokoje biurowe, salę

konferencyjną i telewizyjną. Wy-

posażenie: komputery z oprogra-

mowaniem, rzutnik multimedial-

ny, kamerę, aparat cyfrowy, sprzęt

nagłaśniający i kolorową kseroko-

piarkę zakupiono ze środków Fun-

dacji Timkena. 

Podstawowym celem działal-

ności centrum będzie pomoc orga-

nizacjom pozarządowym, zareje-

strowanym w Sosnowcu. (UU) 

Nowe Centrum
A

R
C

U
M
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8lutego odbyła się uroczystość

wręczenia tytułu „Zasłużony

dla Miasta Sosnowca” JJaannoowwii  AAnn--

ttoonniieemmuu  SSttrrzzeelleecckkiieemmuu..  Absol-

wentowi IV Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Stanisława Staszica

w Sosnowcu. 

Tytuł przypadł w 90. urodziny

i 70. rocznicę matury Jana Anto-

niego Strzeleckiego – współzało-

życiela i prezesa Stowarzyszenia

Wychowanków i Sympatyków Li-

ceum im. Stanisława Staszica

w Sosnowcu. 

Honorową odznakę wręczyli

prezydent Sosnowca KKaazziimmiieerrzz

GGóórrsskkii oraz przewodniczący Rady

Miejskiej – DDaanniieell MMiikkllaassiińńsskkii.

Spotkanie uświetnili swoim wystę-

pem uczniowie liceum. (RREEDD)

Jan Antoni Strzelecki odznaczony



Prywatny kolekcjoner
przejął pamiątki po
Ordonce

Kolekcja pamiątek HHaannnnyy OOrr--

ddoonnóówwnnyy zmieniła właścicie-

la. Został nim 33 – letni krakowski

fascynat aktorki. 

JJaann  ŁŁuukkaasszzeewwiicczz, spadkobierca

około 200 zdjęć zebranych przez

Ordonkę, jej korespondencji, auto-

grafów, tekstów i nut piosenek miał

nadzieję, że kolekcja trafi do insty-

tucji publicznej np. biblioteki lub

muzeum. Tak by każdy zaintereso-

wany mógł ją obejrzeć. Stało się

inaczej i kolekcja opuściła nasz re-

gion. Tyle, że na zakup podobnych

pamiątek trzeba mieć odpowiednie

środki. 

Na razie w najbliższych pla-

nach jest wydanie albumu poświę-

conego pamiątkom po artystce

oraz szereg wystaw, m.in. w Cen-

trum Sztuki Filmowej (dawne kino

Kosmos) w Katowicach. (UU) 
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D
obiega końcu budowa

sosnowieckiego Cen-

trum Neofilologii.

Według przewidywań

budowa powinna zakończyć się

wraz z nadejściem marca. Jeśli

prace przebiegną zgodnie z pla-

nem to od października Centrum

będzie otwarte dla studentów Uni-

wersytetu Śląskiego. 

Dotąd sześć z dziesięciu insty-

tutów Wydziału Neofilologii Uni-

wersytetu Śląskiego mieściło się

w Sosnowcu. Tyle, że brakowało

nowoczesnych sal, spełniających

wymogi nowoczesnego kształce-

nia. Ciasnota dawała się we znaki

nie tylko studentom, ale także pra-

cownikom naukowo-dydaktycz-

nym.

Nowe Centrum powstaje na te-

renie po byłym Szpitalu Dziecię-

cym przy ulicy Grota – Roweckie-

go 5. Posiada 100 miejsc parkingo-

wych, przy okazji dostosowane jest

do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Budynek posiada pięć pięter

i powierzchnię użytkową wyno-

szącą ponad 13 tysięcy m kw.

Zgodnie z projektem w Centrum

znajdzie się wystarczająca ilość

potrzebnych auli i sal seminaryj-

nych dla studentów, ale nie zabrak-

nie także miejsca na laboratoria

i bibliotekę. Dzięki tej inwestycji

wzrośnie jakość i warunki kształ-

cenia studentów.

Realizacja projektu, finansowa-

nego w 50 procentach przez Gmi-

nę Sosnowiec była możliwa rów-

nież dzięki dofinansowaniu ze

strony Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Dofinan-

sowanie wyniosło ponad 13,5 mln

złotych. 10 mln wyłożył Uniwer-

sytet Śląski. 

Koszt inwestycji początkowo

miał wynieść 64 mln złotych, jednak

z powodu wzrostu cen materiałów

budowlanych kwotę przetargową

przekroczono o osiem procent. Róż-

nicę pokryje gmina. Jednak już

po zakończeniu inwestycji uczelnia

wystąpi do Urzędu Marszałkowskie-

go o zwrot poniesienia dodatkowych

kosztów. Tekst i foto: GGKK

Neofilologia do końca marca

reklama
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ee--mmaaiill::  bbuuttmmiikkii@@iinntteerriiaa..ppll
rreejjeessttrr  OOrrggaanniizzaattoorróóww  TTuurryyssttyykkii  111111//9999

GGwwaarraannccjjaa  uubbeezzppiieecczzeenniioowwaa  zz  ttyyttuułłuu  śśwwiiaaddcczzoonnyycchh  uussłłuugg  ttuurryyssttyycczznnyycchh  nnrr  11550055//  WWAA//  119955//  22000077

„„MMiikkii““  BBiiuurroo  UUssłłuugg  TTuurryyssttyycczznnyycchh

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy

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

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

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

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.

Lp
. Adres lokalu ADM Pow. użytk. 

w m2 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 z 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 Niepodległo-
ści 8 1 16,59 Instalacja elektryczna

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej, wejście od
strony zaplecza. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do

lokalu w ciągu 2 tygodni od daty najmu. 

4 Grottgera 8 2 12,47
Instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna, cwg

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

5 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.

6 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.

7 Grottgera 10 2
25,70 Instalacja elektryczna,

wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania,

wc

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.
Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2

tygodni od wynajmu.

8 Targowa 16 3 53,24 Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wc Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

9 3-go Maja 35a 3 32,26 Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

10 Małachow-
skiego 14c 3 63,66

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania 

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

Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

11 Legionów 12 -
pawilon 3 204,63

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania,
wc

Lokal usytuowany w pawilonie.

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

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

13
Piłsudskiego

7a -  boks
garażowy

4 2,66 Instalacja elektryczna Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10-
piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

14

Dobrzańskie-
go 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.

15 Saperów 5, 5a,
7

5
Od 4,14 d0 5,60

Instalacja elektryczna 6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

16

Dobrzańskieg
o  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.

17 Dobrzańskieg
o 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. 

18 Dąbrowszczak
ów 17 6 13,71

Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, 

wc
Lokal usytuowany w piwnicy budynku .

19

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 zdjęt

20
Modrzejow-

ska 32a
„Forum” 

9 142,50 - Taras usytuowany na II piętrze. Stawka nie mniejsza niż 3 zł /m2. 

21 1-go Maja
21/23

9 33,25
Instalacja elektryczna,

centralnego ogrzewania,
wc wspólne na korytarzu

Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w
całości na działalność gospodarczą.

Lp
. Adres lokalu ADM Pow. użytk. 
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W
ciągu kilkunastu ostatnich dni

o promocji miasta, ale także

o logo, które ma być klamrą spi-

nającą kształtowanie wizerunku

miasta było dość głośno. Głów-

nie ze względu na samo logo, które jest jednak tylko

jednym z elementów strategii promowania Sosnowca.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wszyst-

kie kluby zgodziły się co do przyjęcia projektu, do-

tyczącego „Strategii promocji miasta Sosnowca

na lata 2008–2011”. Wcześniej przez kilka miesię-

cy wrocławska agencja Metamorphosis Brand Co-

munications opracowywała, wspólnie ze specjalnie

powołanym Zespołem Marki, pomysły na promo-

wanie miasta.

– Podjęliśmy się zadania, które było trudne.

Wręcz pionierskie. Dość powiedzieć, że Sosno-

wiec mając tak nowoczesną strategię promocji bę-

dzie jednym z niewielu miast w kraju, które będą

promowane w sposób kompleksowy – podkreśla

GGrrzzeeggoorrzz DDąąbbrroowwsskkii, naczelnik Wydziału Infor-

macji i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w So-

snowcu.

Zanim wrocławska agencja, wyłoniona w drodze

konkursu zajęła się pracą nad stworzeniem naszemu

miastu wizerunku, Sosnowiec promowano w dość

chaotyczny sposób. Podobnie, jak w wielu innych

miastach brakowało spójnej koncepcji opartej na pro-

fesjonalnie przygotowanej strategii.

Wrocławska agencja za kilkumiesięczną pracę

nad całością projektu otrzymała 27 tysięcy złotych. To

niewiele, zważywszy na stawki, jakie agencje rekla-

mowe otrzymują za swoją pracę.

Tych kilka miesięcy pracy poświęcono na przygo-

towanie profesjonalnego projektu przedstawionego

w końcowej fazie radnym z Komisji Rozwoju Miasta.

Ci niemal jednogłośnie przyjęli koncepcję przedsta-

wioną przez Metamorphosis.

– Cieszy, że w kontekście promocji naszego mia-

sta radni stanęli ponad podziałami politycznymi – mó-

wi Grzegorz Dąbrowski.

Na czym opiera się wizja nowoczesnego Sosnow-

ca? Między innymi na wizerunku miasta targowego.

Dlaczego wizerunek ten nie opiera się na tym, że

w Sosnowcu mamy uczelnie akademickie lub znane

kluby sportowe? – Nowoczesna promocja wymaga,

by miasto czymś się wyróżniało spośród innych. Miast

z dobrymi ośrodkami akademickimi, lub mających

nowoczesną bazę sportową jest wiele. Dlatego skupi-

liśmy się na tym, by Sosnowiec z miasta dawniej ko-

jarzonego z przemysłem uczynić miastem nowocze-

snym, opartym o targi i całą gamę wyjątkowych

przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców i przy-

jezdnych w ramach wypracowanej tzw. marki tury-

stycznej, którą nazwaliśmy „SOSNOsfera”. Wszyst-

kie te działania oparte są o bardzo przemyślane i po-

zytywnie kojarzące się hasło „Sosnowiec – łączy”.

Wystarczy przypomnieć historię. To właśnie w So-

snowcu łączyły się granice trzech największych mo-

carstw z początku ubiegłego wieku. Miasto łączyło

wiele kultur i tradycji. Dziś łączy biznes w Centrum

Targowo – Wystawienniczym, a jako stolica Zagłębia

skupia wokół siebie pozostałe miasta regionu – wyja-

śnia Grzegorz Dąbrowski.

Jednak samo przyjęcie strategii nie obyło się bez

zgrzytu. Poszło o to, co widać najbardziej – logo.

Część internautów, którzy na sosnowieckich portalach

widzieli projekt uznała, że przygotowany znak gra-

ficzny nie jest wystarczająco dobrą wizytówką mia-

sta.

– Rozumiemy krytykę, choć jesteśmy przekonani,

że szersze naświetlenie kontekstu, zrozumienie, że tyl-

ko oryginalność ma w dzisiejszym świecie rację bytu

– dałyby zupełnie inny efekt. Nade wszystko oce-

na projektów w całości pozwoli z innej perspektywy

spojrzeć na nasze projekty – mówi AAlleexxaannddeerr SSiikkoorraa,

dyrektor zarządzający Metamorphosis Brand Comu-

nications.

W związku z tymi głosami prezydent Kazimierz

Górski zdecydował, by nad samym projektem graficz-

nym jeszcze podyskutować. Być może logo powsta-

nie dzięki rozpisanemu konkursowi. Rozmowy na ten

temat nadal trwają.

– Lepiej być krytykowanym za to co się zrobiło,

niż za to czego się nie zrobiło. Mam nadzieję, że doj-

dziemy do porozumienia w sprawie logo – powiedział

prezydent KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii. RREEDD

Marka – Sosnowiec
KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiZ  Ż Y C I A  M I A S T A

–– CCzzyy  kkoobbiieecciiee,,  kkttóórraa  bbęęddąącc  ww cciiąą--

żżyy  ssttrraacciiłłaa  pprraaccęę,,  pprrzzyyssłłuugguujjee  zzaassii--

łłeekk  mmaacciieerrzzyyńńsskkii??  

–– CCzzyy  oo śśwwiiaaddcczzeenniiee  ttoo  mmoożżee  uubbiiee--

ggaaćć  ssiięę  rróówwnniieeżż  mmęężżcczzyyzznnaa??  

–– KKttoo  mmaa  pprraawwoo  ddoo zzaassiiłłkkuu  ww pprrzzyy--

ppaaddkkuu  ppoorrzzuucceenniiaa  ddzziieecckkaa  pprrzzeezz

mmaattkkęę??  

–– KKiieeddyy  zzaassiiłłeekk  wwyyppłłaaccaa  pprraaccoo--

ddaawwccaa  aa kkiieeddyy  ZZUUSS??  

–– CCzzyy  zzaassiiłłeekk  nnaalleeżżyy  ssiięę  ttaakkżżee  oossoo--

bboomm,,  kkttóórree  pprrzzyyjjęęłłyy  ddzziieecckkoo

nnaa wwyycchhoowwaanniiee??  

Poniżej znajdziecie Państwo

odpowiedzi na te oraz inne pytania

dotyczące zasiłku macierzyńskie-

go.

Otóż przysługuje on kobiecie,

która jest ubezpieczona i w okresie

ubezpieczenia chorobowego lub

w okresie urlopu wychowawczego:

uurrooddzziiłłaa  ddzziieecckkoo

przyjęła na wychowanie dziec-

ko w wieku do 7. roku życia,

a w przypadku dziecka, wobec któ-

rego podjęto decyzję o odroczeniu

obowiązku szkolnego – do 10. ro-

ku życia i wystąpiła do sądu opie-

kuńczego w sprawie jego przyspo-

sobienia przyjęła dziecko w wieku

do 7. roku życia (a w przypadku

dziecka, wobec którego podjęto de-

cyzję o odroczeniu obowiązku

szkolnego, w wieku do 10. roku

życia) na wychowanie w ramach

rodziny zastępczej, z wyjątkiem ro-

dziny zastępczej zawodowej, nie-

spokrewnionej z dzieckiem.

Zasiłek macierzyński przysłu-

guje również w razie urodzenia

dziecka, po ustaniu ubezpieczenia

chorobowego (zatrudnienia), jeśli

ubezpieczenie to ustało w okresie

ciąży wskutek ogłoszenia upadło-

ści lub likwidacji pracodawcy albo

z naruszeniem przepisów prawa,

jeżeli zostało to stwierdzone pra-

womocnym wyrokiem sądu. 

Prawo do zasiłku mają także

pracownice zatrudnione na podsta-

wie umowy o pracę na czas okre-

ślony lub na czas wykonywania

określonej pracy, z którą umowa

o pracę została przedłużo-

na do dnia porodu. 

Prawo do zasiłku macierzyń-

skiego przysługuje również męż-

czyźnie, który jest ubezpieczony

i przyjmuje dziecko na wychowa-

nie. Zasady przyznawania są takie

same, jak w przypadku kobiety.

W razie śmierci ubezpieczonej

lub porzucenia przez nią dziecka,

zasiłek przysługuje ubezpieczone-

mu – ojcu dziecka lub innemu

ubezpieczonemu – członkowi naj-

bliższej rodziny, jeżeli przerwie on

zatrudnienie lub inną działalność

zarobkową w celu sprawowania

osobistej opieki nad dzieckiem. 

Zgodnie z art. 180 Kodeksu

Pracy, okres urlopu macierzyńskie-

go (od 19 grudnia 2006 r.) wynosi:

1188  ttyyggooddnnii  ((ttjj..  112266  ddnnii))

– przy pierwszym porodzie

2200  ttyyggooddnnii  ((ttjj..  114400  ddnnii))  – przy każ-

dym następnym porodzie

2288  ttyyggooddnnii  ((ttjj..  119966  ddnnii)) – w razie

urodzenia więcej niż jednego

dziecka podczas jednego porodu

1188  ttyyggooddnnii  ((ttjj..  112266  ddnnii))  – w razie

przyjęcia dziecka na wychowanie,

nie dłużej niż do ukończenia 7. ro-

ku życia, a w przypadku dziecka,

wobec którego podjęto decyzję

o odroczeniu obowiązku szkolne-

go, nie dłużej niż do 10. roku ży-

cia. Okres tego urlopu macierzyń-

skiego nie może być krótszy niż 8

tygodni, czyli 56 dni 

2200  ttyyggooddnnii  ((ttjj..  114400  ddnnii))  – ubezpie-

czonej, która wychowuje przyspo-

sobione dziecko lub która przyjęła

dziecko na wychowanie jako rodzi-

na zastępcza, z wyjątkiem rodziny

zastępczej pełniącej zadania pogo-

towia rodzinnego.

Prawo do zasiłku macierzyń-

skiego oraz jego wysokość ustala

oraz wypłaca pracodawca (płatnik

składek), który zgłosił do ubezpie-

czenia chorobowego powyżej 20

ubezpieczonych. Jeżeli do tego

ubezpieczenia zgłoszono mniej niż

20 osób, ustalenie prawa, wysoko-

ści i wypłata zasiłku macierzyń-

skiego to zadanie ZUS-u, tak samo

jak w przypadku pozostałych

uprawnionych do zasiłku, m. in.

osób prowadzących pozarolniczą

działalność gospodarczą. 

Wysokość zasiłku macierzyń-

skiego to 100 proc. wynagrodzenia

lub przychodu, stanowiącego pod-

stawę jego wymiaru. 

Podstawę wymiaru zasiłku ma-

cierzyńskiego dla pracownika sta-

nowi przeciętne miesięczne wyna-

grodzenie wypłacone za 12 miesię-

cy kalendarzowych

poprzedzających powstanie nie-

zdolności do pracy. Do ustalenia

podstawy wymiaru przyjmuje się

przychód stanowiący podstawę

wymiaru składki na ubezpieczenie

chorobowe, po odliczeniu potrąco-

nych przez pracodawcę składek

na ubezpieczenie społeczne. 

Natomiast podstawę wymiaru

zasiłku przysługującego ubezpie-

czonemu nie będącemu pracowni-

kiem, stanowi przeciętny miesięcz-

ny przychód za okres 12 miesięcy

kalendarzowych poprzedzających

powstanie niezdolności do pracy,

od którego opłacana jest składka

na ubezpieczenie chorobowe lub

wypadkowe, po odliczeniu kwoty

odpowiadającej:

1188,,7711  pprroocc..  ppooddssttaawwyy  wwyymmiiaarruu

sskkłłaaddeekk  nnaa ttoo  uubbeezzppiieecczzeenniiee

–– ww pprrzzyyppaaddkkuu  pprrzzyycchhoodduu  zzaa ookkrreess

ddoo 3300  cczzeerrwwccaa  22000077  rr..

1155,,7711  pprroocc..  ppooddssttaawwyy  wwyymmiiaarruu

sskkłłaaddeekk  nnaa ttoo  uubbeezzppiieecczzeenniiee

ww pprrzzyyppaaddkkuu  ookkrreessuu  oodd 11  lliippccaa

22000077  rr..  ddoo 3311  ggrruuddnniiaa  22000077  rr..

1133,,7711  pprroocc..  ppooddssttaawwyy  wwyymmiiaarruu

sskkłłaaddeekk  nnaa ttoo  uubbeezzppiieecczzeenniiee

ww pprrzzyyppaaddkkuu  pprrzzyycchhoodduu  zzaa ookkrreess

ppoo 3311  ggrruuddnniiaa  22000077  rr..  

DDookkuummeennttaammii  wwyymmaaggaannyymmii

ddoo wwyyppłłaattyy  zzaassiiłłkkuu  mmaacciieerrzzyyńńsskkiiee--

ggoo  ssąą::

zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo pprrzzeewwiiddyywwaanneejj

ddaacciiee  ppoorroodduu  ((zzaa ookkrreess  pprrzzeedd ppoorroo--

ddeemm));;

sskkrróóccoonnyy  ooddppiiss  aakkttuu  uurrooddzzeenniiaa

ddzziieecckkaa  ((zzaa ookkrreess  oodd ddnniiaa  ppoorroodduu));;

oośśwwiiaaddcczzeenniiee  oo uurrooddzzeenniiuu  ppiieerrww--

sszzeeggoo  lluubb  kkoolleejjnneeggoo  ddzziieecckkaa..

Do wypłaty zasiłku macierzyń-

skiego w przypadku przyjęcia

dziecka na wychowanie wymaga-

ne jest zaświadczenie o wystąpie-

niu do sądu z wnioskiem o wszczę-

cie postępowania w sprawie przy-

sposobienia dziecka lub przyjęcia

dziecka w ramach rodziny zastęp-

czej. 

Jeżeli zasiłek macierzyński wy-

płacany jest przez ZUS, do jego

wypłaty niezbędne jest zaświad-

czenie płatnika składek wystawio-

ne na druku ZUS Z-3 oraz za-

świadczenie pracodawcy o okresie

udzielonego urlopu macierzyńskie-

go lub urlopu na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego – w przypad-

ku pracowników. Natomiast

w przypadku pozostałych ubezpie-

czonych, niezbędne jest zaświad-

czenie płatnika składek na druku

ZUS Z-3a.

JJOOAANNNNAA BBIINNIIEECCKKAA  

Macierzyństwo z zasiłkiem
PP OO RR AA DD YY

Oświadczenie
Metamorphosis Brand
Comunications

„„KKsszzttaałłtt  llooggoo  zzoossttaałł  wwpprroosstt  zzaacczzeerrppnniięęttyy
zz jjeeddnneejj  zz cczzęęśśccii  hheerrbbuu,,  pprrzzeeddssttaawwiiaajjąącceejj
cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyy  mmoottyyww  łłąącczząąccyycchh  ssiięę
lliinniiii..  MMoottyyww  tteenn  jjeesstt  jjeesszzcczzee  bbaarrddzziieejj
wwyyrraazziiśścciiee  oobbeeccnnyy  nnaa ffllaaddzzee  mmiiaassttaa..
SSyymmbboolliizzuujjee  oonn  uujjśścciiee  BBrryynniiccyy  ddoo CCzzaarrnneejj
PPrrzzeemmsszzyy..  NNaa ttyymm  mmoottyywwiiee  ooppaarrlliiśśmmyy
pprroojjeekktt  llooggoo..  MMoottyyww  tteenn  zzoossttaałł
uunnoowwoocczzeeśśnniioonnyy..  NNaaddaalliiśśmmyy  mmuu  tteeżż
rroozzsszzeerrzzoonnyy  sseennss::  jjuużż  nniiee  ttyykkoo  łłąącczzeenniiaa
rrzzeekk,,  aallee  ww ooggóóllee  SSoossnnoowwccaa  jjaakkoo
nnoowwoocczzeessnneeggoo  mmiiaassttaa,,  kkttóórree  jjeesstt
łłąącczznniikkiieemm  ddllaa  rroozzwwoojjuu::  ddllaa  ccaałłeeggoo
ZZaaggłłęębbiiaa,,  ddllaa  ŚŚlląąsskkaa  ii ddllaa  PPoollsskkii..  TToo
SSoossnnoowwiieecc  wwsszzaakk  bbęęddzziiee  oorrggaanniizzoowwaałł
wwiieellkkiiee  TTaarrggii,,  ttuu  bbęęddzziiee  nnaassttęęppoowwaałłaa
wwyymmiiaannaa tteecchhnnoollooggiiii,,  ttuu  bbęęddąą  ssppoottyykkaaćć  ssiięę
lluuddzziiee  ii wwyymmiieenniiaaćć  nnoowwee  iiddeeee,,  ttuu  ttaakkżżee
bbęęddąą  oorrggaanniizzoowwaannee  iimmpprreezzyy  ooppaarrttee
nnaa mmoottyywwiiee  łłąącczzeenniiaa  rróóżżnnyycchh  nnuurrttóóww
kkuullttuurryy””  –– ppiisszzee  AAlleexxaannddeerr  SSiikkoorraa..
AAggeennccjjaa  ttłłuummaacczzyy,,  iiżż  kkoolloorryy  llooggoo  zzoossttaałłyy
zzaacczzeerrppnniięęttee  zz hheerrbbuu  SSoossnnoowwccaa..  BBaarrwwyy
zzoossttaałłyy  jjeeddnnaakk  lleekkkkoo  zzmmiieenniioonnee,,  bboowwiieemm
jjaakk  ppiisszzee  ddyyrreekkttoorr  aaggeennccjjii::  „„NNiiee  mmoogglliiśśmmyy
wwpprroosstt  uużżyyćć  ttyycchh  ssaammyycchh  ooddcciieennii,,  bboo  ssąą
oonnee  mmaałłoo  cciieekkaawwee  ii nniiee  rreepprreezzeennttuujjąą
nnoowweeggoo  wwiizzeerruunnkkuu  mmiiaassttaa””..
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W
styczniu za-

kończyły się

wszystkie ro-

boty budow-

lane związa-

ne z kontraktem „Modernizacja

Oczyszczalni Ścieków Radocha

II i budową kolektora Bobrek

w Sosnowcu”. Prace wykonano

w ramach projektu „Gospodarka

ściekowa w Sosnowcu”. 

NNoowwoocczzeessnnee  tteecchhnnoollooggiiee

Projekt obejmował m.in. budo-

wę kolektora Bobrek o długości 15

672 mb. Przy okazji zmodernizo-

wano oczyszczalnię ścieków Ra-

docha II. 

Kolektor to wyjątkowe zada-

nie, zarówno pod względem tech-

nicznym, jak i organizacyjnym.

Jednym z największych kłopotów

dla budujących był fakt, że trasa

kolektora przebiegała przez zurba-

nizowane, południowo–wschodnie

rejony miasta. 

Jak podkreślają twórcy projek-

tu, w trakcie budowy zastosowano

nowoczesne technologie wykony-

wania robót budowlanych. Tylko

dzięki temu można było np. uło-

żyć rurociąg w pobliżu jednego

z budynków przy ulicy Śliwki.

Gdyby kopano w naturalny sposób

konstrukcja budynku mogłaby zo-

stać naruszona. Wielokrotnie sto-

sowano również przewierty i mi-

krotunele, dzięki którym ułożono

kolektor pod rzeką w rejonie dziel-

nicy Porąbka. W podobny sposób

przebudowywano kanalizację

pod katowickim Rynkiem. 

Zastosowanie nowoczesnych

technologii pozwoliło

na zmniejszenie obszaru robót.

To z kolei pozwoliło na uniknię-

cie wielu utrudnień, choćby dla

kierowców. 

NNiiee  ttyyllkkoo  kkoolleekkttoorr

Drugie zadanie związane było

z projektem „Gospodarka ścieko-

wa w Sosnowcu” i dotyczyło mo-

dernizacji Oczyszczalni Ścieków

„Radocha II”. 

W oczyszczalni zamontowano

nowoczesne urządzenia, pozwala-

jące na uzyskanie wymaganych

parametrów oczyszczonych ście-

ków. Takich, które są zgodne

z przepisami unijnymi. Chodziło

między innymi o zastosowanie

biologicznej denitryfikacji, defos-

fatacji oraz chemicznego usuwa-

nia związków biogennych. Te dość

specjalistyczne nazwy to nic inne-

go, jak możliwość bezpieczniej-

szego dla środowiska naturalnego

oczyszczania ścieków. 

Przy okazji modernizacji „Ra-

dochy II” zlikwidowano trzy prze-

starzałe oczyszczalnie ścieków: Tu-

wima, Porąbka, Kazimierz-Ostro-

wy. Wymienione oczyszczalnie

były w tak złym stanie technicz-

nym, że zamiast pozytywnie wpły-

wać na środowisko naturalne

wręcz je zatruwały. W miejsce

trzech oczyszczalni wybudowano

cztery bezobsługowe, hermetyczne

przepompownie ścieków: Kazi-

mierz-Ostrowy, PS-1, Koziebąka,

Bobrek.

Koszt inwestycji wyniesie ok.

106 mln zł. Na jej realizację So-

snowiec pozyskał 63 mln zł ze

środków Funduszu Spójności Unii

Europejskiej. Pozostałe wydatki

ponoszone są przez gminy: Sosno-

wiec, Katowice i Mysłowice oraz

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji w Sosnow-

cu S.A. Partycypacja w kosztach

projektu miast ościennych wynika

z faktu, że kolektor Bobrek będzie

odbierał również ścieki z części te-

renów tych miast. 

Zakończenie budowy pozwoli

na poprawę jakości wody w Prze-

mszy, a w konsekwencji samej

Wisły. Znikną też tak uciążliwe

problemy dla mieszkańców na-

szego regionu, jak podtapianie

piwnic. No i mają się w końcu

skończyć przykre zapachy docho-

dzące z oczyszczalni w rejon

mieszkań. (UU) 

Pierwsze targi w Sosnowcu

można uznać za bardzo udane.

Goście – zarówno handlujący, jak i

widzowie podkreślali znakomitą

organizację samych targów. Te by-

ły tak udane, że z czasem zaczęło

brakować dla odwiedzających im-

prezę miejsc parkingowych.

– Podobne targi, jak choćby

poznańskie, z czego niewielu sobie

zapewne zdaje sprawę rozwijały

się w znacznie wolniejszym tem-

pie. U nas w ciągu jednego roku

powstała infrastruktura do prowa-

dzenia imprez na skalę ogólnokra-

jową. Ale na dodatkowe rzeczy, jak

parkingi musimy niestety trochę

poczekać. Będziemy toczyć roz-

mowy z zarządem Kolportera.

Choćby o tym, by na terenie który

firma już dzierżawi znalazły się

miejsca na parkowanie. Dodatko-

wo pomoc zaoferowały nam wła-

dze Dąbrowy Górniczej – mówi

KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii, prezydent So-

snowca. 

Władze Sosnowca chcą, by ko-

lejnym krokiem po udanym rozpo-

częciu działalności targów było

wspólnie w porozumieniu z firmą,

ale także z władzami Dąbrowy

Górniczej wybudowanie nowych

parkingów. Następnym etapem bę-

dzie przebudowa węzła komunika-

cyjnego DK 94. Tyle, że tu miasto

stara się o pieniądze z budżetu

państwa. I nie wiadomo, czy i ile

środków trafi na ten projekt. W tej

sprawie w Warszawie w Minister-

stwie Gospodarki rozmawiał z wi-

cepremierem WWaallddeemmaarreemm PPaawwllaa--

kkiieemm prezydent Kazimierz Górski. 

Na razie na terenie targów mo-

że się pomieścić około tysiąca sa-

mochodów, na dwóch parkingach.

Parkować można także pod dą-

browskim Aqua Parkiem i w pobli-

żu hali sportowej w Dąbrowie Gór-

niczej. 

Dodatkowe miejsca do parko-

wania mogłyby też powstać za bu-

dynkiem Urzędu Skarbowego. W

tej sprawie rozmowy gminy z fir-

mą Kolporter już się toczą. RREEDD

Tłumy na targach

Wydział Kultury i Sztuki

Urzędu Miejskiego w So-

snowcu ogłosił listę kandydatów

do Nagród Miasta Sosnowca

w dziedzinie kultury za rok

2007. 

Nagrody przyznawane będą

w trzech kategoriach. 

ZZAA UUPPOOWWSSZZEECCHHNNIIAANNIIEE

KKUULLTTUURRYY::  kandydatami są

– ŁŁuukkaasszz PPooddlleejjsskkii zgłoszony

przez Fundację „Zagłębie dla

Młodych” w dniu 28 grudnia

2007 roku; SSłłaawwoommiirr MMaattuusszz

zgłoszony przez Redakcję Ser-

wisu „Sosnowiec Fakty” w dniu

23 grudnia 2007 roku; Michał

Waliński zgłoszony przez II Li-

ceum Ogólnokształcące im.

Emilii Plater w Sosnowcu

w dniu 19 grudnia 2007 roku. 

ZZAA DDOORROOBBEEKK  PPUUBBLLIICCYY--

SSTTYYCCZZNNOO  –– NNAAUUKKOOWWYY:: kan-

dydatami są – KKrrzzyysszzttooff  JJęęddrrzzeejj--

kkoo zgłoszony przez JJaacckkaa JJaanniięę

z Uniwersytetu Śląskiego Wy-

dział Nauk o Ziemi w dniu 20 li-

stopada 2007 roku; MMiirroossłłaaww

PPoonncczzeekk zgłoszony przez Zarząd

Miejskiego Szkolnego Związku

Sportowego w Sosnowcu w dniu

16 listopada 2007 roku. 

Z kolei do NNAAGGRROODDYY  AARR--

TTYYSSTTYYCCZZNNEEJJ  PPRREETTEENNDDUU--

JJĄĄ: JJeerrzzyy SSuucchhaanneekk zgłoszony

przez Oficynę Wydawniczo-Re-

klamową Sim-art w Sosnowcu

w dniu 31 grudnia 2007 roku;

Zdzisława Gwiazda zgłoszo-

na przez Stowarzyszenie Auto-

rów Polskich Oddział w Będzi-

nie w dniu 10 grudnia 2007 ro-

ku; Sławomir Matusz zgłoszony

przez Towarzystwo Opieki

nad Oświęcimiem w dniu 31

grudnia 2007 roku; GGrraażżyynnaa FFii--

ggiieell zgłoszona przez Arcelor

Mittal w dniu 20 grudnia 2007

roku; KKrryyssppiiaann AAddaammcczzyykk zgło-

szony przez Miejski Klub im.

Jana Kiepury w dniu 28 grudnia

2007 roku; Zdzisław Tadeusz

Łączkowski zgłoszony przez

Dyrekcję Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Gustawa Dani-

łowskiego w Sosnowcu w dniu

27 grudnia 2007 roku. 

Wiadomo, że Komisja

do spraw Zaopiniowania Kan-

dydatów do Nagród Miasta So-

snowca w dziedzinie kultury

przedstawiła prezydentowi pro-

pozycje wyboru następujących

laureatów: w kat. za upowszech-

nianie kultury – Michałowi Wa-

lińskiemu, w kat. za dorobek

publicystyczno–naukowy

KKrrzzyysszzttooffoowwii JJęęddrrzzeejjkkoo, a na-

groda artystyczna miałaby trafić

w ręce Jerzego Suchanka. 

Laureatom podczas marco-

wej sesji Rady Miejskiej zosta-

ną wręczone okolicznościowe

dyplomy. (UU) 

Kandydaci do Nagród 

Miasta Sosnowca

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii Z  Ż Y C I A  M I A S T A
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Radocha II i Bobrek gotowe
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Jak co roku z myślą o dzieciach
i młodzieży pozostających
na feriach w mieście placówki
miejskie przygotowały szereg
imprez i atrakcji. W ramach „Akcji
Zima w Mieście 2008” uczniowie
z naszego miasta mogli wybierać
wśród zajęć sportowych,
plastycznych, wystaw
muzealnych oraz szerokiej oferty
kinowej. Sporo propozycji
pochodziło od miejskich
ośrodków kultury, bibliotek
i ośrodków sportowych.

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

reklama

M
iejski Klub Maczki zorgani-

zował np. konkurs karaoke

oraz karnawałowy bal prze-

bierańców dla najmłodszych.

Szeroką ofertę dla dzieci spędzają-

cych ferie zimowe w mieście, jak co roku

przygotował Klub Miejski im. Jana Kie-

pury. Odbywały się tu otwarte warsztaty

tańca współczesnego oraz zajęcia tańca

towarzyskiego dla dzieci. Nie zabrakło

zajęć szachowych, czy warsztatów pla-

stycznych. Klub organizował także wy-

cieczki oraz w ramach projektu ETNO

ZIMA spotkania z kulturą, obrzędami

i tradycją ludową. Wszystkie zajęcia

za wyjątkiem wycieczek odbywały się

nieodplatanie.

Młodzież i dzieci miały także olbrzy-

mi wybór jeśli chodzi o zajęcia sportowe.

Na Stadionie Zimowym czynna była ogól-

nodostępna ślizgawka. W Hali „Milowi-

ce” na najmłodszych czekała oferta zwią-

zana z turniejem siatkarskim, a w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej „Zagórze” zorgani-

zowano turnieje w piłce nożnej. W tym

finał o Puchar Prezydenta Miasta Sosnow-

ca w Piłce Nożnej Juniorów. Odbyły się

także zawody dla dzieci w narciarstwie al-

pejskim – slalom o Puchar Prezydenta

Miasta Sosnowca w pięciu kategoriach.

Z propozycji muzealnych Sosnowiec-

kie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki

przygotowało dla dzieci wystawę pt.

„Na średniowiecznym zamku”. Muzeum

przy ulicy Chemicznej natomiast w cza-

sie ferii realizowało program – Edukacja

przez Zabawę „Odkrywamy przeszłość

miasta i regionu” skierowaną dla dzieci

w wieku przedszkolnym i uczniów klas

podstawowych. GGKK

FFeerriiee
w mieście

BBaall  kkaarrnnaawwaałłoowwyy  ww  FFiilliiii  nnrr  1166  pprrzzyy  uull..  NNaaffttoowweejj..

SSppoottkkaanniiee  ww  sscchhrroonniisskkuu  ww  WWiiśśllee..
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23stycznia Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej Punkt

Terenowy nr 1 przy ul. Kisielew-

skiego zorganizował dla najmłod-

szych wycieczkę. Nie byle jaką, bo

31–osobowa grupa dzieci z Zagó-

rza i Środuli wyjechała do Plane-

tarium im. Mikołaja Kopernika

w Wojewódzkim Parku Kultury

i Wypoczynku w Chorzowie. Im-

preza odbyła się w ramach projek-

tu socjalnego „Ferie pod gwiazda-

mi”.

Współorganizatorem wyjazdu

było biuro poselskie WWiittoollddaa  KKllee--

ppaacczzaa.. Przejazd dzieci sfinansował

z kolei Wydział Kultury Fizycznej,

Sportu i Turystyki Urzędu Miej-

skiego.

Dzięki aparaturze projekcyjnej

umieszczonej pod 23-metrową ko-

pułą Planetarium, a stanowiącą

ekran sztucznego nieba, dzieci obej-

rzały układ gwiazdozbiorów oraz

zjawiska astronomiczne występują-

ce w różnych zakątkach ziemi

Po seansie, w obserwatorium

astronomicznym najmłodsi mogli

także obejrzeć słońce, poprzez

największą w Polsce lunetę o sze-

rokim na 30 cm obiektywie. 

Pogoda dopisała, stąd wycieczka

na koniec podróży pojechała do Gór-

nośląskiego Parku Etnograficznego.

W skansenie dzieci obejrzały zabyt-

kowe wiejskie zabudowania z końca

XVIII do początków XX wieku. 

Tekst i foto: (UU)

Wyprawa pod gwiazdami
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ZZaajjęęcciiaa  ww  bbiibblliiootteeccee..
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WSosnowieckim muzeum obejrzeć można wystawę „Polska Mary-

narka Wojenna w latach 1918 – 2008”. Ekspozycja przygotowa-

na została z okazji obchodów 90-lecia Polskiej Marynarki Wojennej i na-

wiązuje do wydarzeń z 10 lutego 1920 roku. To właśnie podczas nich do-

szło do zaślubin Polski z Bałtykiem. Ekspozycji pochodzi ze zbiorów

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 

– Eksponaty, z którymi jesteśmy najbardziej związani to te z okresu

przedwojennego i już z czasów II wojny światowej. Wiążą się one za-

równo z największymi osiągnięciami marynarki, jak i z porażkami np.

stratą okrętu „ORP Orzeł” – mówi AAnnddrrzzeejj KKootteecckkii, kustosz wystawy.

W Muzeum można obejrzeć między innymi wygląd okrętów bojo-

wych oraz umundurowanie flotylli morskiej i rzecznej. Przedstawione są

także przedmioty codziennego użytku, wyposażenia okrętu, broń oraz

plansze tematyczne. 

– Każdy znajdzie tu dla siebie coś interesującego. Dla miłośników

modelarstwa są repliki okrętów. Dla zainteresowanych historią ekspozy-

cja ta będzie świetnym uzupełnieniem wiedzy na temat polskiej marynar-

ki. Wystawa jest doskonałą, niekonwencjonalną lekcją historii – dodaje

Andrzej Kotecki. 

Ekspozycję można oglądać do 30 kwietnia. GGKK
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Morskie opowieści

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiK U L T U R A
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MDK„Kazimierz” wraz

z Urzędem Miej-

skim w Sosnowcu oraz Uczniowskim

Klubem Sportowym „Orlęta” Sosno-

wiec zaprasza zespoły taneczne

do wzięcia udziału w I Festiwalu Ta-

necznym „Róża” 2008. Impreza od-

będzie się w MDK „Kazimierz”

ósmego marca. 

Patronat Honorowy nad festiwa-

lem objął GGrrzzeeggoorrzz PPiissaallsskkii – poseł

do Sejmu RP.

Zespoły podzielone zostaną

na trzy kategorie wiekowe. O przy-

należności do danej kategorii będzie

decydować wiek uczestników: 

**  II kkaatteeggoorriiaa  –– ddoo llaatt  1133

**  IIII kkaatteeggoorriiaa  –– oodd 1144  ddoo 1166  llaatt

**  IIIIII kkaatteeggoorriiaa  –– ppoowwyyżżeejj  1177  llaatt..

W przypadku grup mieszanych

wiekowo, o przynależności do danej

kategorii wiekowej będzie decydo-

wać wiek najstarszych tancerek

(tancerzy).

Zespoły mogą zaprezentować

dwa układy taneczne w dowolnej

technice i do własnych podkładów

muzycznych.  Zgłoszenia zespołów

należy przesyłać na Karcie Zgło-

szenia do 29 lutego na adres:

Uczniowski Klub Sportowy „Orlę-

ta”, ul. Orląt Lwowskich 2, 41-208

Sosnowiec. Dodatkowe informacje

można uzyskać pod numerami:

tel./fax 032 266-25-85 lub 513 108

625. (UU)

Festiwal Taneczny „Róża” 2008

reklama



M
iasto mimo dużych

chęci wciąż kojarzy

się przyjezdnym

z EEddwwaarrddeemm GGiieerr--

kkiieemm. Niewielu utoż-

samia miasto z takimi wielkimi postacia-

mi, jak JJaann KKiieeppuurraa, WWłłaaddyyssłłaaww SSzzppiill--

mmaann, czy z nieco bliższych naszym

czasom, JJaacceekk CCyyggaann. Skoro z tym ste-

reotypem nie da się wygrać, to może le-

piej z jego siły skorzystać? 

RRoonnddoo jjuużż  jjeesstt

Nowy, kontrowersyjny pomysł odno-

szący się do planu strategii promocji So-

snowca i wykorzystania w nim postaci by-

łego pierwszego sekretarza Polskiej Zjed-

noczonej Partii Robotniczej narodził się

w Stowarzyszeniu im. Edwarda Gierka. 

Chodzi o to, by do strategii wpisać po-

stać Edwarda Gierka. Osobę dla wielu

kontrowersyjną i negatywną. Choć z dru-

giej strony, wedle badań socjologicznych

wciąż dowodzi, że dla wielu mieszkańców

Polski postać ta kojarzy się z dobrymi cza-

sami. 

Członkowie Stowarzyszenia w ten spo-

sób chcą ocalić od zapomnienia byłego se-

kretarza KC PZPR, urodzonego i wycho-

wanego w stolicy Zagłębia. 

– Pomysł zrodził się podczas rozmów

z posłem GGrrzzeeggoorrzzeemm PPiissaallsskkiimm (LiD)

oraz radnym MMaarrkkiieemm GGooddkkiieemm. Poszuki-

waliśmy nowej formuły promocji miasta.

Zastanawialiśmy się poprzez kogo ze zna-

nych osobistości, możnaby promować

miasto – mówi radny MMaacciieejj AAddaammiieecc.

– Sosnowiec wiele zyskał dzięki Gierko-

wi. Miasto się rozrosło. Powstały nowe

miejsca pracy np. fabryka samochodów

czy pobliska Huta Katowice. Rozbudowa-

no centrum. Powstały nowe osiedla oraz

drogi. Gdyby nie Edward Gierek nie po-

wstałyby solidne fundamenty pod np. no-

wo powstałe targi EXPO-SILESIA. W tam-

tych latach Polska stanęła na nogi – doda-

je radny Adamiec.

NNiiee  mmóówwiiąą  nniiee

Oparcia promocji miasta także na po-

staci Gierka nie wyklucza sosnowiecki

magistrat. Choć miałby on być jedną z kil-

ku osób, na których taka promocja miała-

by się opierać. 

– Była to osobistość znacząca dla

mieszkańców Zagłębia. Jest on także naj-

bardziej rozpoznawalną postacią sceny po-

litycznej, pochodzącą z naszego regionu

– mówi GGrrzzeeggoorrzz DDąąbbrroowwsskkii, rzecznik

prasowy sosnowieckiego Urzędu

Miejskiego.

Obecnie imieniem Edwarda Gierka na-

zwane jest sosnowiecke rondo. Jakie są

dalsze plany na umieszczenie tej postaci

w strategii promowania miasta? Nieoficjal-

nie mówiło się o stworzeniu izby pamięci,

tablic pamiątkowych, a nawet pomnika.

Na ten temat Maciej Adamiec milczy. 

– Rozważamy zorganizowanie konkur-

su dla mieszkańców. Chcielibyśmy się do-

wiedzieć, co oni sądzą o tym pomyśle. Czy

postać ta kojarzy im się pozytywnie, czy ne-

gatywnie oraz jakie byłyby ewentualne po-

mysły promocji miasta w związku z tą oso-

bistością? Mamy kilka propozycji, ale nie

chcę o nich teraz mówić, by niczego miesz-

kańcom nie sugerować – mówi radny.

ZZłłyy  ppoommyyssłł??

Mieszkańcy mogą poprzeć taki po-

mysł, bo wielu z nich wciąż dobrze ko-

jarzy swoje życie w okresie lat 70. ubie-

głego wieku. Z okresem oddechu, otwar-

cia się na zachód, łatwiejszego życia

i darmowych wczasów. Tyle, że wszyst-

ko to dzięki kredytom, które spłacano

później przez wiele lat. Kosztem zwy-

kłych ludzi. Im dalej więc w czasie, tym

przywiązanie dla zasług pierwszego se-

kretarza maleje.

– W każdym możemy doszukać się

wad. Cóż, nie ma ludzi niepokalanych

– kwituje Grzegorz Dąbrowski.

Na temat wpisania postaci Edwarda Gier-

ka w plan promocji miasta nie chciał się wy-

powiedzieć przewodniczący Rady Miejskiej

– DDaanniieell MMiikkllaassiińńsskkii. W końcu skomentował

to jednym zdaniem. – Mentalność pomysło-

dawców tego projektu zatrzymała się na la-

tach 70. ubiegłego wieku.

Także prawa strona sosnowieckiej sce-

ny politycznej jest jak najdalej od pomy-

słu promowania Sosnowca przez postać

byłego sekretarza. Z ust niektórych sosno-

wieckich polityków można było podczas

ostatniej sesji RM usłyszeć jeszcze jedno

zdanie – czy warto promować miasto po-

przez kogoś, kto dzieli a nie łączy? 

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

luty 2008 nr 2       1111

Policjanci z sosnowieckiego Ko-

misariatu nr 2 zatrzymali niety-

powego graficiarza. 61–letni męż-

czyzna tak bardzo był poirytowany

działaniami chuliganów, że postano-

wił do nich zaapelować. Tylko jak

odszukać tych, którzy np. niszczą

wiaty autobusowe? Zdolny mieszka-

niec wpadł na genialny pomysł. I apel

umieścił na… kostce brukowej

na przystanku przy ulicy Gospodar-

czej. Apel brzmiał następująco:

„Sku….. ny nie niszczcie przystan-

ków”. 

Jakież było zdziwienie 61–latka,

gdy stróże porządku, których naj-

częściej nie ma gdy przystanki są

niszczone nagle się przy nim poja-

wili. 

Zatrzymany tłumaczył, iż wyko-

nał napis… bo denerwuje go niszcze-

nie nowo postawionych autobuso-

wych wiat! Mimo dobrych intencji

został zatrzymany i osadzony

w areszcie.

Z dwojga złego lepiej, że wybrał

na umiejscowienie swego apelu

chodnik. Nowe wiaty są nagminnie

dewastowane, a to niesie za sobą ol-

brzymie koszty. 

– W ubiegłym roku wyremonto-

waliśmy 37 starych przystanków. To

był koszt w granicach około 50 tys.

złotych. Ponadto zostało postawionych

170 nowych wiat w ramach projektu

trzech zagłębiowskich gmin. Koszt

tych prac to 650 tys. złotych, w tym

część to dotacja ze środków unijnych

– mówi GGrrzzeeggoorrzz DDąąbbrroowwsskkii, rzecznik

sosnowieckiego magistratu.

W Sosnowcu znajduje się moni-

toring, tyle że jest on tylko w okoli-

cach centrum miasta. By zminimali-

zować „dokonania” wandali rozwa-

żano także zatrudnienie firmy

ochroniarskiej. 

– Bardziej opłaca nam się z finan-

sowego punktu widzenia naprawiać

dewastowane wiaty, niż zatrudniać

ochronę – tłumaczy Grzegorz Dą-

browski. 

Cena zatrudnienia ochrony to

koszt kilkunastu tysięcy złotych mie-

sięcznie. Po dwóch latach zatrudnia-

nia tego rodzaju pracowników koszt

ich utrzymania przekroczyłby równo-

wartość postawienia nowych przy-

stanków w mieście. – Obecnie trwa

przetarg na utrzymanie i tzw. szybką

interwencję, naprawę niszczonych

przystanków. Wkrótce dowiemy się

kto go wygra – dodaje Grzegorz Dą-

browski.

I tylko pojawia się pytanie: czy

wandal wandalowi równy? I czy so-

snowiecka policja potrafi łapać tylko

tych, którzy nie uciekają?

GGAABBRRIIEELLAA  KKOOLLAANNOO

Wandal wandalowi nierówny? Najlepsze życzenia

20stycznia swoje 100. urodziny obcho-

dziła sosnowiczanka – AAnnttoonniinnaa

NNoowwaakk.. Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła ro-

dzina i przyjaciele. Nie zabrakło także wizy-

ty przedstawicieli władz miasta, których re-

prezentował zastępca prezydenta miasta RRyy--

sszzaarrdd ŁŁuukkaawwsskkii. 

Szanownej jubilatce w imieniu Redakcji

składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia,

szczęścia oraz pomyślności. (UU)

Tydzień Ofiar Przestępstw

Od 22 do 29 lutego 2008 roku Lokalny Ośro-

dek Wsparcia dla Ofiar Przestępstw w So-

snowcu, przy ul. Kruczkowskiego 2 udziela bez-

płatnie porad prawnych i wsparcia psychologiczne-

go dla ofiar przestępstw. Godziny otwarcia:

poniedziałek 15.30 – 19.30, wtorek 17.00 – 21.00,

środa 15.30 – 19.30, czwartek 16.00 – 19.30, pią-

tek 15.30 – 19.30, sobota 8.00 – 13.00. Dodatkowe

informacje można uzyskać pod nr tel. 0-32 363-

41-40. RREEDD

Biuro otwarte

11lutego otworzono oficjalnie biuro parlamen-

tarne przedstawicieli Platformy Obywatelskiej

– posła JJaarroossłłaawwaa PPiięęttyy, eurodeputowanego JJeerrzzeeggoo

BBuuzzkkaa i radnego wojewódzkiego PPiioottrraa ZZaarrzzyycckkiieeggoo.

Biuro mieści się przy ul. Modrzejowskiej 6 i jest czyn-

ne od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku. 

Na miejscu zjawili się także posłowie: GGrrzzeeggoorrzz

DDoollnniiaakk i WWiittoolldd KKlleeppaacczz oraz senator ZZbbiiggnniieeww SSzzaa--

lleenniieecc. Nie zabrakło wicewojewody śląskiego AAddaammaa

MMaattuussiieewwiicczzaa, pełnomocnika prezydenta Sosnowca

MMaatteeuusszzaa RRyykkaałłyy oraz przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Sosnowcu – DDaanniieellaa MMiikkllaassiińńsskkiieeggoo. RREEDD

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii Z  Ż Y C I A  M I A S T A

Pomysł jednych irytuje, innym się podoba. Pomoże, czy zaszkodzi w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta? 

Edward Gierek wypromuje Sosnowiec?

OOdd  lleewweejj::  JJaacceekk  CCyyggaann,,  EEddwwaarrdd  GGiieerreekk,,
WWłłaaddyyssłłaaww  SSzzppiillmmaann  ii  JJaann  KKiieeppuurraa..
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TTeeaattrr  ZZaaggłłęębbiiaa,,  uull..
TTeeaattrraallnnaa  44  

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

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

www.teatrzaglebia.pl 

1144 ggooddzz..  1199..0000 "Niech żyje bal"

1155 ggooddzz..  1188..0000 "Niech żyje bal"

166 ggooddzz..  1188..0000 Z. Książek "Sztuka kochania czyli

Sceny dla dorosłych" abon. ważne

1177 ggooddzz..  1188..0000 Z. Książek "Sztuka kochania czyli

Sceny dla dorosłych" abon. ważne

1199 ggooddzz.. 99..0000  ii  1111..0000 B. Rosiek "Pamiętnik narko-

manki"

2200  ggooddzz..  1100..0000  E. Drozdowska na podstawie baśni

Andersena "Krzesiwo"

2211  ggooddzz..1100..0000  E. Drozdowska na podstawie baśni An-

dersena "Krzesiwo"

2222  ppiiąątteekk  ggooddzz..  1100..0000  Denis Diderot "Kubuś Fatalista

i jego Pan"

2233  ggooddzz..  1188..0000  Denis Diderot "Kubuś Fatalista i jego

Pan" abon. ważne

2244  ggooddzz..  1188..0000  T. Różewicz "Kartoteka" abon. ważne

2299  ggooddzz..  1199..0000  Juliusz Słowacki "Balladyna" Premiera

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo wwyyggrraanniiaa::

11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa ssppeekkttaakkll  DDeenniiss  DDiiddeerroott

„„KKuubbuuśś  FFaattaalliissttaa  ii jjeeggoo  PPaann””  ww ddnniiuu  2233..0022..22000088  ((ssoo--

bboottaa))  ggooddzz..  1188..0000..

11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa ssppeekkttaakkll  TT..  RRóóżżeewwiicczz

„„KKaarrttootteekkaa””  ww ddnniiuu  2244..0022..22000088  ((nniieeddzziieellaa))  ggooddzz..

1188..0000..

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo KKaassyy  TTeeaattrruu

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

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

wwyyddaanniieemm  „„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  22 oottrrzzyymmaajjąą

ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..  WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo  ooddeebbrraanniiaa

jjeesstt  zzaappłłaacceenniiee  ssyymmbboolliicczznneejj  kkwwoottyy  22 zzłł..  ZZggooddnniiee

zz rreegguullaammiinneemm  TTEEAATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa oossoobbaa

mmoożżee  wwyyggrraaćć  bbiilleett  ttyyllkkoo  rraazz  ww rrookkuu..  DDoottyycczzyy  ttoo

rróówwnniieeżż  bbiilleettóóww  ddoo TTeeaattrruu  wwyyggrryywwaannyycchh  ww kkoonn--

kkuurrssaacchh  ww iinnnnyycchh  mmeeddiiaacchh ((pprraassaa,,  rraaddiioo))..

SSoossnnoowwiieecckkiiee  CCeenn--
ttrruumm  SSzzttuukkii
--  ZZaammeekk  --  SSiieelleecckkii,,  
uull..  ZZaammkkoowwaa  22,,  
tteell..  003322  229966--3300--2277

WWYYSSTTAAWWYY::

- Wystawa interaktywna dla dzieci “NA ŚREDNIO-

WIECZNYM ZAMKU” – czynna do 4 maja. Wstęp na

wystawę 2 zł.         

1144..  0022..  - "MIŁOSNE WARIACJE" - walentynkowe za-

jęcia dla początkowych klas szkół podstawowych: "Baj-

kowe miłości" – prelekcja na temat walentynkowego świę-

ta w oparciu   o znane bajki; "Papierowe szaleństwa" – za-

jęcia  plastyczne związane z walentynkowym świętem.

Dodatkowo również, za wcześniejszym umówieniem ist-

nieje możliwość zwiedzania wystawy "Na średniowiecz-

nym Zamku". Koszt zajęć 20 zł od grupy (do 20 osób).

KKOONNCCEERRTTYY::

1155..  0022..  ggooddzz..  1188..  0000 – koncert walentynkowy z cyklu "JA-

KA PIĘKNA JEST OPERETKA".

Bilet wstępu 10 zł.

W programie najpiękniejsze arie i duety z operetek i mu-

sicali. Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych z siedzibą w Sosnowcu.

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE::

Poniedziałki i środy w godz. 16.00 – 17.30, prowadzenie:

Adrianna Pionka. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od

8.00 do 19.00; w soboty i niedziele od 15.00 do 19.00.

MMIIEEJJSSKKII  KKLLUUBB
iimm..  JJAANNAA  

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

1188..  0022..  ggooddzz..  1177..  0000  - wernisaż wystawy Krzysztofa

Zięcika oraz wieczór literacki Stanisława Bareły (wstęp

wolny).

2255..  0022..  ggooddzz..  1177..  0000  --  wieczór literacki Katowickiej Sceny

Poetów - Katarzyna Młynarczyk (wstęp wolny).

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::

- „WOJSKOWE  BUSOLE POLOWE” - czynna do 29

lutego.

- „KOBIETY HABSBURGÓW” – czynna do 29 lutego.

- „POLSKA MARYNARKA WOJENNA” - czynna do

30 kwietnia.

- „ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ MIASTA I

REGIONU”

Program edukacyjny skierowany dla dzieci w wieku

przedszkolnym i dla uczniów klas I-III szkół

podstawowych. Zajęcia odbywają się w formie

warsztatowej, do wyboru trzy tematy:

1. „Charakterystyczne zawody związane z Sosnowcem i

regionem - górnik, hutnik, włókiennik”.

2. „Z szafy pradziadka”.

3. „Tworzenie przestrzennej mapy Sosnowca”.

Program jest współfinansowany z budżetu samorządu

Województwa Śląskiego.

MMiieejjsskkii  KKlluubb  „„MMaacczzkkii””,,
uull..  KKrraakkoowwsskkaa  2266,,  
tteell..  003322  229944--8811--2288

1133..  0022..  ggooddzz..  1111..3300 - WALENTYNKI – impreza tema-

tyczna dla dzieci i młodzieży, współorganizowana z Filią

nr 13 MBP. 

2211..  0022..  ggooddzz..  1155..3300  -- KARAOKE – śpiewać każdy może.

2277..  0022..  ggooddzz..  1155..3300 - Turniej PIŁKARZYKÓW dla szko-

ły podstawowej.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

soboty godz. 10.00 – 14.00  - warsztaty plastyczne: wikli-

niarstwo, rysunek, malarstwo, rzeźba. 

od poniedziałku do czwartku w godz.15.00 – 20.00 - na-

uka gry na instrumentach muzycznych  (gitara, keyboard).

od poniedziałku do piątku w godz. 14.00- 18.30 - zajęcia

sportowe. 

MMiieejjsskkaa  BBiibblliiootteekkaa  
PPuubblliicczznnaa  
iimm..  GG..  DDaanniiłłoowwsskkiieeggoo,,  
uull..  ZZeeggaaddlloowwiicczzaa  11  tteell..
003322  226666--6644--7722

1144..  0022..  ggooddzz..  1111..  3300  - Filia nr 2, Rudna IV, ul. Gospodar-

cza 32, tel. 032 291-28-71: Walentynki w                 

bibliotece – wróżby, zabawy, konkursy. godz. 15. 00 - Fi-

lia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel. 032 363-35-44:

Spieszmy się kochać   ludzi... – walentynkowe spotkanie

dla dzieci i młodzieży.

1188..  0022..  ggooddzz..  1144..  0000  -- Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny

14a, tel. 032 363-35-44: Ala ma kota – impreza czytelni-

cza z okazji Międzynarodowego Dnia Kota: czytanie ba-

jek o kotach, poznawanie ras i zwyczajów, zajęcia pla-

styczne, prezentacja swoich żywych ulubieńców.

1199..  0022..  ggooddzz..  1111..  3300  – Filia nr 13, Maczki, ul. Krakowska

26, tel. 032 263-12-01: W krainie mitów – konkurs ze

znajomości mitologii greckiej adresowany do starszych

klas szkół  podstawowych i gimnazjalistów.

2211..  0022..  ggooddzz..  1100..  0000  –– 1155..  0000 – Filia nr 5, Walcownia, ul.

Maliny 14a, tel. 032 363-35-44: Po naszemu  czyli po pol-

sku – otwarty konkurs wiedzy dla wszystkich czytelników 

odwiedzających w tym dniu bibliotekę – z okazji Mię-

dzynarodowego  Dnia Języka Ojczystego.

2288..  0022..  ggooddzz..  88..  3300 – Filia nr 6, Niwka, ul. Wojska Polskie-

go 6, tel. 032 299-25-81: Czy mieszkańców  Bullerbyn

dobrze znamy? – międzyszkolny konkurs literacki.

MMIIEEJJSSKKII  DDOOMM  
KKUULLTTUURRYY  „„KKAAZZIIMMIIEERRZZ””
uull..  GGłłóówwnnaa  1177,,  tteell..  003322  226666--4411--1199

1144..  0022..  – Zakochani są wśród nas... – Walentynki 2008 r.

1144--2299..0022.. – Rozgrywki ligowe w grę świetlicową „Pika

Nożna”- turnieje parami.

2233..  0022..  – Festyn trzech światów.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 – pracow-

nia komputerowa (kursy komputerowe, internet); 

wtorki i piątki w godz. 15.00-17.00 – zajęcia tenisa stoło-

wego;

poniedziałki w godz. 15.00-18.00 – zajęcia w grupie recy-

tatorów;

wtorki i czwartki w godz. 17.30 – 19.30 – zajęcia w gru-

pie teatralnej;

poniedziałki od godz. 16.00 – zajęcia nauki gry na instru-

mentach (gitara, instr. klawiszowe) oraz grupy wokalnej;

zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu klubu „Dra-

gon”;

wtorki i czwartki od godz. 16.00 – zajęcia sekcji plastycz-

nej;

poniedziałki od godz. 18.30 – Fitness latino dance;

środy od godz. 17.00 – warsztaty fotograficzne;

środy od godz. 17.00 – warsztaty bębniarskie.

CCeennttrruumm  EEdduukkaaccjjii  
ii WWyycchhoowwaanniiaa  
MMłłooddzziieeżżyy  KKAANNAA,,
uull..  GGłłóówwnnaa  1199,,  
tteell..  003322  226699--4411--1199

PPRROOJJEEKKCCJJEE  FFIILLMMOOWWEE  WW RRAAMMAACCHH  AAMMBBIITT--

NNEEGGOO  KKIINNAA  SSTTUUDDYYJJNNEEGGOO

Zimowe spotkania z filmem odbywają się pod ha-

słem: „OBLICZA POLSKIEGO KINA”

1144..  0022..  ggooddzz..  1188..0000 – „Jasminum” – reż. HYPER-

LINK 

2211..  0022..  ggooddzz..  1188..0000  – „Mój Nikifor” – reż. Krzysz-

tof Krauze. 

2288..  0022..  ggooddzz..  1188..0000 – „Wszyscy jesteśmy Chrystu-

sami” – reż. Marek Koterski.

Projekcje są dofinansowane przez Urząd Miejski

w Sosnowcu i udostępniane widzom BEZPŁAT-

NIE.

Lutowe projekcje Ambitnego Kina Studyjnego są

objęte patronatem dystrybutora Best Film.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032

363 14 14, e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR  KKIINNAA  HHEELLIIOOSS  SSOOSSNNOOWWIIEECC

WWAAŻŻNNYY  OODD  1155  –– 2211..  0022..22000088

PPRREEMMIIEERRYY::  „JUMPER” prod. USA, od 12 lat:

12.45*, 14.30*, 16.15***, 18.00, 19.45, 21.30

RREEPPEERRTTUUAARR:: „ROZMOWY NOCĄ” prod.

Polska, od 12 lat: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.00, 23.00** „P. S. KOCHAM CIĘ” prod. USA,

od 12 lat: 15.15, 17.45, 20.15, 22.45** „WYSPA

DINOZAURA” prod. Niemcy, bo, (dubbing):

11.00, 12.45***, 14.30 16.15* „LEJDIS”*** prod.

Polska, do 15 lat: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00,

22.30** „ASTERIX NA OLIMPIADZIE” prod.

Francja/Hiszpania/Niemcy, bo: 10.45, 13.00

* oprócz soboty i niedzieli (16 i 17. 02.)

** tylko w piątek i sobotę (15 i 16. 02.)

*** tylko w sobotę i niedzielę (16 i 17. 02.)

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  22//22000088

oottrrzzyymmaajjąą  ddaarrmmoowwee  bbiilleettyy..

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany

w planach imprez. 

Eric-Emmanuel Schmitt

Małe zbrodnie
małżeńskie
Ilustrowała Sylwia Kowalczyk

Tłum. Barbara Grzegorzewska

data premiery: 07.02.2008

Wydawnictwo ZNAK

Kolejny bestseller autora Oskara

i Pani Róży w wersji z ilustracjami!

„Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę w urzędzie

stanu cywilnego, zastanówcie się, które z nich sta-

nie się mordercą”.

Małe zbrodnie małżeńskie to przewrotna, zabaw-

na i pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść

o związku dwojga kochających się niegdyś ludzi.

Co zostało między nimi po 15 latach małżeństwa?

Schmittowi udała się nie lada sztuka: napisał dra-

mat, który czyta się jak najbardziej wciągającą po-

wieść. 

Kibicu oddaj krew

„Zagłębie” Sosnowiec przy

współudziale Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa w Kato-

wicach podobnie jak przed

meczem z Wisłą Kraków

organizuje akcję zbiórki

krwi. Każdy honorowy

krwiodawca w zamian za

oddanie krwi otrzyma bezpłatnie bilet na mecz

„Zagłębie” Sosnowiec - Legia Warszawa. W dniu

meczu, czyli 7 marca 2008 od godziny 15.00 do

19.00 pod kasami Stadionu Ludowego będzie stał

ambulans, w którym każdy honorowy krwiodawca

będzie mógł oddać krew. Serdecznie zachęcamy do

udziału w akcji i liczymy na podobne zaintereso-

wanie jak przed meczem z Wisłą. 

Przypomnijmy, że w listopadzie krew oddało ponad

50 kibiców! KKPP

Konkurs Wydawnictwa ZNAK 
PPyyttaanniiee::  ZZnnaakkoommiittyy  dduueett  ppiissaarrsskkii  KKrraauuss
&&  MMccLLaauugghhlliinn,,  zzyysskkaałł  ppooppuullaarrnnoośśćć  ddzziięę--
kkii  pprrzzeebboojjoowweejj  kkssiiąążżccee..  PPrroosszzęę  ppooddaaćć  jjeejj
ttyyttuułł..

Pierwsze 5 osób, które przyjdą do naszej redakcji

(Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym

wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 2  i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę

książkową.
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Minęło kilkanaście lat

od dnia, w którym Jake

Sharpe zniknął z życia Kate. Bez

słowa komentarza. Wkrótce jego

nazwisko zaczęło pojawiać się

w rubrykach kolorowej prasy, je-

go piosenki zdobywały czołowe

miejsca na listach przebojów,

a twarz świeciła z plakatów roz-

wieszanych w mieście i sypial-

niach nastolatek. Równie popu-

larne były teksty Jake’a – otwar-

cie opowiadające o pikantnych

szczegółach, które Kate wolała-

by wymazać z pamięci.

Któregoś dnia media zapo-

wiadają przyjazd gwiazdora

do rodzinnego Vermont. Kate

nie może zaprzepaścić szansy

na zemstę – kreśli jej plan, wska-

kuje w pierwszy samolot i…

z zaskoczeniem uzmysławia so-

bie, że stara miłość to coś więcej

niż tylko sezonowy hit. 

Znakomity duet pisarski

Kraus & McLaughlin, który zy-

skał popularność dzięki przebo-

jowej Niani w Nowym Jorku,

również i tym razem snuje saty-

ryczną opowieść o współcze-

snym świecie. „Dedykacja” jest

niezwykle zabawną powieścią,

w której autorki z ironią i jawną

złośliwością odzierają ze złu-

dzeń banalny świat gwiazdor-

stwa. 
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reklama

reklama

07 grudnia 2007 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenia i nagrody
Jubilatom wręczył zastępca prezydenta miasta Ryszard Łukawski. 

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..

0088..  0011..  – rozstrzygnięto konkurs

„Idą święta... niebo schyla się ku

ziemi i możemy razem zamieszkać

na tej samej gwieździe”, który zor-

ganizowała SP nr 42. Konkurs po-

legał na własnoręcznym wykona-

niu kartki świątecznej wraz z ży-

czeniami. I miejsce zajęła

AAggnniieesszzkkaa  KKaałłuużżnnaa z SP nr 4. 

1100..  0011..  – ośmiu uczniów ze Spor-

towej Szkoły Podstawowej nr 17

zostało objętych długofalową opie-

ką finansową w ramach Programu

„Skrzydła”. Inicjatorem programu

jest Caritas Polska, a sponsorem hi-

permarket Carrefour.

1111..  0011.. – w Miejskim Klubie im.

Jana Kiepury odbyła się wystawa

prac EEwwyy i AAnnddrrzzeejjaa CCzzaarrnnoottyy pt.

„Czarnotowie na Pogoni”. Oby-

dwoje artyści, absolwenci Akade-

mii Sztuk Pięknych w Krakowie

– Wydział Grafiki w Katowicach

są uczestnikami kilkudziesięciu

wystaw zbiorowych, poplenero-

wych, środowiskowych i między-

narodowych.

1122..  0011.. – wychowankowie Zespołu

Opiekuńczo-Wychowawczego nr 2

zwyciężyli w III Turnieju Piłki

Nożnej Domów Dziecka. Było to

już trzecie zwycięstwo sosnowiec-

kiej drużyny. Organizatorem Tur-

nieju był Górniczy Klub Sportowy

„Katowice”.

1133..  0011.. – w Domu Katolickim

przy ul. Kościelnej odbył się kon-

cert kolęd i pastorałek. Pod batutą

DDoommiinniikkii KKoollaarr i WWaaccłłaawwaa GGoolloonn--

kkii wystąpił Chór Katedralny „Lut-

nia”.

1177..  0011.. – w Zespole Szkół Specjal-

nych nr 4 przy ul. Franciszkańskiej

otwarto nowoczesną salę masażu

mechanicznego. Będzie ona służy-

ła 106 niepełnosprawnym uczniom

placówki.

1199..  0011..  – w Miejskim Domu Kul-

tury „Kazimierz” odbył się koncert

zespołów „Koniec Świata” i „Co-

uldus”.

2211..  0011.. – w Miejskik Klubie im. J.

Kiepury odbył się Koncert Karna-

wałowy w wykonaniu Śląskiej Or-

kiestry Kameralnej pod dyrekcją

MMaałłggoorrzzaattyy KKaanniioowwsskkiieejj. Fortepia-

nowym solistą był WWaallddeemmaarr MMaa--

lliicckkii.

2222..  0011.. – do Sosnowca przybyli

BBeerrnnaarrdd TTaalloottttii i EEmmiilliiee LLaaffddaall,

przedstawiciele współpracującego

z naszym miastem francuskiego

stowarzyszenia Secours Populaire

Francais (SPF), a odpowiedzial-

nym za organizację pobytu dzieci

i młodzieży z Sosnowca we Fran-

cji. Goście spotkali się z władzami

samorządowymi oraz odwiedzili

wybrane placówki opiekuńczo-wy-

chowawcze w naszym mieście.

2222..  0011.. – w sosnowieckim Cen-

trum Handlowym „Plaza” uroczy-

ście otwarto drugi, po „Plejadzie”,

salon EMPiKu. Gościem imprezy

był zespół Feel.

2233..  0011..  – w sosnowieckim Oddzia-

le Światowego Związku Żołnierzy

Armii Krajowej odbyło się uroczy-

ste spotkanie członków i sympaty-

ków organizacji. W tym roku przy-

pada 90. rocznica uzyskania nie-

podległości.

2255..  0011.. – pod Pomnikiem Żołnie-

rzy Radzieckich w Ostrowach Gór-

niczych odbyły się uroczyste ob-

chody 63. rocznicy Wyzwolenia

Sosnowca. W spotkaniu wzięli

udział kombatanci, przedstawicie-

le władz samorządowych, mło-

dzież, przedstawiciele organizacji

politycznych, mieszkańcy miasta

oraz gość honorowy – AAlleekkssaannddeerr

WWaassiilliieewwiicczz JJeeggoorrooww, Konsul Ge-

neralny Rosji.

2255..  0011.. – w Miejskim Domu Kul-

tury „Kazimierz” rozpoczął się Fe-

stiwal Muzyki Alternatywnej

„Gołfest”.

2266..  0011..  – w Miejskim Klubie im. J.

Kiepury odbył się benefis CCeezzaarree--

ggoo BBiieessiiaaddeecckkiieeggoo – solisty Opery

Śląskiej w Bytomiu.

288..  0011.. – w sali konferencyjnej Ce-

chu Rzemiosł Różnych odbyła się

konferencja prasowa dotycząca in-

formacji o usunięciu przez Minister

Rozwoju Regionalnego z listy in-

dykatywnej „Infrastruktura Szkol-

nictwa Wyższego” 30 projektów,

które miały być przyznane przez

Unię Europejską. W spotkaniu

udział wzięli posłowie EEwwaa MMaalliikk

i WWaallddeemmaarr AAnnddzzeell. 

2288..  0011.. – w Klubie Kronikarzy Za-

głębia Dąbrowskiego im. Ja-

na Przemszy-Zielińskiego odbyło

się spotkanie poświęcone działal-

ności klubu w 2008 roku. 

2299..  0011..  – w Śląskim Urzędzie Wo-

jewódzkim w Katowicach po-

nad 300 nauczycieli i pracowników

oświaty naszego województwa zo-

stało udekorowanych odznaczenia-

mi państwowymi przyznanymi

przez Prezydenta RP. Wśród uho-

norowanych Brązowymi Krzyżami

Zasługi znaleźli się sosnowieccy

nauczyciele: DDaannuuttaa DDzziieewwiięęcckkaa

i DDoorroottaa HHaajjddaass z Gimnazjum nr 7

oraz MMaałłggoorrzzaattaa SSoobbaasszzeekk z Ze-

społu Szkół Technicznych i Liceal-

nych.

3300..  0011.. – w auli Wydziału Informa-

tyki i Nauki o Materiałach UŚl od-

było się seminarium pt. „Współpra-

ca organizacji pozarządowych z sa-

morządem miasta Sosnowca”.

W konferencji uczestniczyła m. in.

delegacja województwa charkow-

skiego i miasta Dergaczi. Organi-

zatorem seminarium był Związek

Zagłębiowski. 

3300..  0011.. – w Galerii „U Belfrów”

przy Bibliotece Pedagogicznej

otwarto wystawę poświęconą pa-

mięci więźniów Oświęcimia z te-

renu Zagłębia. Ekspozycję moż-

na oglądać do końca lutego.

3311..  0011.. – w sali koncertowej Zespo-

łu Szkół Muzycznych odbył się

koncert charytatywny, z którego ce-

giełki w cenie od 5 zł przekazane

zostały na odbudowę i wyposaże-

nie spalonego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego dla Dzieci Nie-

widomych w Laskach. Współorga-

nizatorem koncertu była Fundacja

im. Jana Kiepury oraz sosnowiec-

kie Ognisko Muzyczne. (UU)

Z „Kurierem” po mieście Nicola Kraus, Emma McLaughlin 

Dedykacja
Tłum. Monika Bukowska

data premiery: 31.01.2008

Wydawnictwo ZNAK

Kolejna powieść autorek bestsellerowej Niani w Nowym Jorku!
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HHOORROOSSKKOOPP

BBaarraann  ((2211..0033..--2200..0044..))  – W najbliższych dniach przybędzie Ci pracy

i obowiązków. Już od najbliższego tygodnia wpadniesz w wir spotkań

i narad. Tak będzie prawie cały miesiąc. To dobrze, bo masz szansę stać się

osobą niezastąpioną. Niestety na poprawę stanu konta na razie nie licz, staraj

się więc rozsądnie wydawać to, co masz.

BByykk  ((2211..0044--2200..0055..)) – Postaraj się rozsądnie planować finansowe inwestycje

i nie licz na szybki i łatwy zarobek. Możesz za to spróbować szczęścia

w grach liczbowych. Na wielką wygraną nie masz wprawdzie co liczyć, ale

coś powinno się udać. Na dodatkowe zakupy na pewno wystarczy. 

BBlliiźźnniięęttaa  ((2211..0055--2211..0066..)) – W najbliższych dniach staniesz przed nową,

życiową szansą. Może będzie to propozycja objęcia nowego stanowiska? Nie

bój się zmian, bo sukces masz w zasięgu ręki. W sprawach osobistych

polegaj raczej na własnym doświadczeniu i intuicji niż na radach przyjaciół.

RRaakk  ((2222..0066--2222..0077..))  – Najbliższe dni mogą przynieść wiele zasadniczych

zmian w pracy. Gwiazdy jednak radzą nie angażować się po czyjejkolwiek

stronie. W ten sposób będziesz mieć szansę umocnić swoją pozycję.

W trudnych sytuacjach licz na pomoc rodziny. Na pewno nie odmówią.

LLeeww  ((2233..0077--2233..0088..)) – W połowie miesiąca otrzymasz kilka interesujących

propozycji, nad którymi warto się zastanowić. Nie angażuj się jednak

w żadne niepewne i ryzykowne przedsięwzięcia. W pracy skup się

na ważnych sprawach a plotki pozostaw innym. W domu cisza i spokój. I tak

przez dłuższy czas.

PPaannnnaa  ((2244..0088..--2233..0099..))  – To będzie dla Ciebie bardzo dobry okres. Na pewno

nie zabraknie Ci energii i szczęścia w osiągnięciu zawodowych sukcesów.

W trudnych chwilach możesz liczyć na pomoc bliskiej osoby. Nie

powinieneś również odczuwać problemów finansowych. W końcu zła karta

się odwróci. 

WWaaggaa  ((2244..0099--2233..1100..)) – W pracy czeka Cię spokojny, ale za to bardzo

pracowity czas. Jak to na początku roku. W domu napięta atmosfera. Same

niedomówienia i wątpliwości. Przyznaj, trochę w tym Twojej winy. Dlatego

właśnie musisz znaleźć czas i przeprowadzić stanowczą rozmowę. Weekend

będzie do tego najlepszą okazją.

SSkkoorrppiioonn  ((2244..1100..--2222..1111..)) – To już ostatnie chwile na rozejrzeniu się za nową

pracą. Na zasłużony odpoczynek dopiero przyjdzie czas. Weekendy postaraj

się spędzać jak najbardziej czynnie. Najlepiej z partnerem. Będzie też okazja

do zaległych rozmów, których Wam ostatnio brakuje.

SSttrrzzeelleecc  ((2233..1111--2211..1122..)) – W pracy czekają Cię dobre dni. Pojawi się okazja,

aby zacząć nowy etap kariery lub przynajmniej ustabilizować swoją pozycję

zawodową. Uważaj jednak, aby po drodze niechcący nie skrzywdzić kogoś

z Twego bliskiego otoczenia. Postaraj się też uporządkować swoje sprawy

osobiste.

KKoozziioorroożżeecc  ((2222..1122--2200..0011..)) – Merkury czuwa nad Tobą i obdarzy Cię

możliwościami zarabiania dodatkowych pieniędzy. To dobrze, bo czekają

Cię duże, nieoczekiwane wydatki. Nie zaniedbuj jednocześnie spraw

rodzinnych. Jeśli w porę nie zapobiegniesz domowym niesnaskom, to może

dojść do poważnej awantury. 

WWooddnniikk  ((2211..11  –– 1199..0022..)) – To nie będzie łatwy miesiąc. Ale później

satysfakcja gwarantowana. Wtedy już tylko relaks. Niekoniecznie

przed telewizorem. Postaraj się w ogóle nie myśleć o pracy. Na to przyjdzie

czas. Niezależnie od aury, nie unikaj spacerów. Zadbaj tylko o odpowiednie

ubranie.

RRyybbyy  ((2200..22--2200..0033..)) – W sprawach zawodowych skoncentruj się

na najważniejszych sprawach i nie próbuj łapać wiele srok za ogon. Początek

roku nie sprzyja takim posunięciom. W finansach miłe niespodzianki

i zdecydowana poprawa zawartości portfela. Niestety czeka Cię również

trochę wydatków. VVEENNAA

Czym jest miłość? I czy w ogóle istnieje?

Czy może jest - jak napisała Manuela Gret-

kowska - „takim urojeniem, fata morganą na pu-

styni pragnień”? Jedno jest pewne: każdy z nas

chciałby choć raz w życiu dostać piękny list mi-

łosny... Opowiadania w takiej formie muszą być

dojmująco szczere i pełne niezwykłych wyznań.

I są! A za każdym listem kryje się wyjątkowa hi-

storia: liryczna, dramatyczna, a nawet sensacyj-

na.

Zaskakuje różnorodność, z jaką nasi znani

i lubiani pisarze opowiadają o wielkich uczu-

ciach. Listy pisane są z tęsknoty, ale i... ze zło-

ści lub rozczarowania. Dlatego, że czasem ła-

twiej napisać niż powiedzieć i dlatego, że nie

ma innej możliwości.  Do kogoś, kto jest dale-

ko lub kogoś, kto jest na wyciągnięcie ręki.

Wysłane i nie wysłane. Wymieniane albo po-

zostające bez odpowiedzi... Nie tylko na Wa-

lentynki!

AAuuttoorrzzyy::

AAnnnnaa  BBoolleecckkaa - powieściopisarka.

NNaattaasszzaa  GGooeerrkkee  - prozaiczka; studiowała po-
lonistykę na UAM w Poznaniu i indianistykę
na UJ w Krakowie. 
MMaannuueellaa  GGrreettkkoowwsskkaa  - powieściopisarka, fe-
lietonistka. . 
IInnggaa  IIwwaassiióóww  - profesor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, literaturoznawczyni, krytyczka lite-
racka.  
HHaannnnaa  KKoowwaalleewwsskkaa  -- prozatorka i poetka,
autorka dramatów, słuchowisk i scenariuszy. 
WWoojjcciieecchh  KKuucczzookk  - prozaik, poeta, krytyk fil-
mowy, scenarzysta, speleolog. 
MMaaggddaalleennaa  MMiieecczznniicckkaa - badaczka i krytyk li-
teratury, autorka tekstów publicystycznych i
esejów na tematy społeczno-kulturalne. 
AAnnnnaa NNaassiiłłoowwsskkaa - badaczka i krytyk literatu-
ry, pisarka, poetka, publicystka. 
JJooaannnnaa  SSzzcczzeeppkkoowwsskkaa - aktorka, pisarka, fe-
lietonistka. 
MMoonniikkaa  SSzzwwaajjaa - powieściopisarka, dzienni-
karka telewizyjna.
JJaannuusszz  LLeeoonn  WWiiśśnniieewwsskkii  - rybak dalekomor-
ski, mgr fizyki, dr informatyki, dr hab. chemii,
autor książek. 

Litery z pól dodatkowo ponu-

merowanych w prawym dol-

nym rogu dadzą rozwiązanie,

które prosimy przesłać wraz

z wyciętym numerem krzyżów-

ki, pod adresem redakcji do 5

marca Wśród autorów popraw-

nych rozwiązań rozlosowane zo-

staną nagrody, które prosimy od-

bierać osobiście w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – rodzaj grzyba,

5 – żeński głos, 8 – tkani-

na na wsypy, 9 – śpiewał o pło-

nącej stodole, 10 – odpoczynek,

11 – wodzi kurczęta, 12 – polo-

wanie w Afryce, 14 – dol-

na szczęka, 16 – brązu lub ka-

mienia łupanego, 17 – już nie

musi pracować, 19 – amerykań-

ski pasterz, 21 – kończy modli-

twę, 22 – Basia lub Andrzej, 25

– schabowy lub mielony, 28

– wydawca, 29 – popularny su-

kulent, 30 – rodzaj aktu prawne-

go, 32 – sproszkowany tytoń, 34

– zawiadomienie o przesyłce, 35

– materiał na pomnik, 36 – imię

aktorki Kidman, 37 – potrzebne

podejrzanemu, 38 – Biały, to po-

stać z Alicji w Krainie Czarów,

39 – rośnie w miarę jedzenia.

PPiioonnoowwoo:: 1 – może być bez

teki, 2 – gatunek sosny, 3 – na-

ścienna lampa, 4 – wino, wódka,

piwo..., 5 – gasi pożar, 6 – kciuk

lub serdeczny, 7 – film Wajdy

z 1994 roku, 13 – typ charakte-

ru, 15 – kobieta z pasją, 18

– rzeka w północnej Francji, 20

– najobfitszy posiłek w czasie

dnia, 23 – tam mieszkają studen-

ci, 24 – zdobniczy motyw, 26

– porasta brzegi jeziora, 27 – ka-

zanie, 28 – była republika

ZSRR, 31 – obraźliwie o kimś

starym, niedołężnym, 33 – pul-

sowanie serca. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  11::  EEwwaa  SSttaacchhnniiaakk  „„OOggrróódd  AAffrrooddyyttyy””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Małgorzata Osińska, Łucja Mrożek, Maria Wawrzyniak 

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza Czytelników od poniedziałku
do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty od 10 do 14.

PPyyttaanniiee::  PPrroossiimmyy  wwyymmiieenniićć  ccoo  nnaajjmmnniieejj  ttrrzzeecchh  aauuttoorróóww  kkssiiąążżkkii  pptt..  „„LLiissttyy  mmiiłłoossnnee””..
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 2

i prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Księgarnia „ŚWIAT KSIĄŻKI” zaprasza naszych Czytelników do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym najnowszej publikacji wydawnictwa

- książki Cecelii Ahern pt. „P.S. Kocham Cię”. Pierwsze 20 osób, które przyjdą do księgarni „ŚWIAT KSIĄŻKI” (Sosnowiec, ul. Modrzejowska

20) z najnowszym wydaniem „Kuriera Miejskiego” Nr 2/2008 i prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe, otrzymają nagrody – pojedyncze

bilety do kina Helios w Sosnowcu, na film pod tym samym tytułem. Bilety ważne są od 18 do 21 lutego 2008 r.

PPyyttaanniiee  bbrrzzmmii::  ZZaa  rroollee  ww  jjaakkiicchh  ffiillmmaacchh  HHiillaarryy  SSwwaannkk  oottrrzzyymmaałłaa  ssttaattuueettkkii  OOssccaarraa??  

KKOONNKKUURRSS  ŚŚWWIIAATTAA  KKSSIIĄĄŻŻKKII  ––  „„KKuurriieerr  MMiieejjsskkii””    NNrr  22

„Na świecie są gorsze

grzechy niż być ponow-

nie szczęśliwą” – tłuma-

czy bohaterce, młodej

wdowie, jej przyjaciółka.

Ale jak wrócić do rze-

czywistości, gdy w wie-

ku trzydziestu lat traci się

najlepszego męża, przyjaciela i kochanka?

Jak znów pokochać życie? Na taki ważny

i poważny temat powstała powieść... lekka

i ciepła, skrząca się bezpretensjonalnym hu-

morem i przepełniona dobrą energią. Trudno

uwierzyć, ze wyszła spod pióra dwudziesto-

jednolatki – jest debiutem córki premiera Ir-

landii.

Szczęście Holly i Gerry’ego było tyleż

wielkie, co krótkie…

CCeecceelliiaa  AAhheerrnn

CCóórrkkaa  iirrllaannddzzkkiieeggoo  pprreemmiieerraa,,  BBeerrttiieeggoo
AAhheerrnnaa..  SSttuuddiiuujjee  ffiillmmoozznnaawwssttwwoo,,  mmiieesszz--
kkaa  ww DDuubblliinniiee,,  mmaa  2211  llaatt..  WWłłaaśśnniiee  nnaappii--
ssaałłaa  kkoolleejjnnąą  ppoowwiieeśśćć  „„WWhheerree  RRaaiinnbboowwss
EEnndd””,,  kkttóórraa  bbęęddzziiee  wwyyddaannaa  ww PPoollssccee..

Cecelia Ahern

P.S. Kocham Cię
Monika Wiśniewska

Świat Książki, 2005 

W księgarniach od 8 marca

Cena: 31,20 zł

Manuela Gretkowska, Janusz Leon Wiśniewski, Joanna
Szczepkowska, Monika Szwaja, Wojciech Kuczok, Anna Nasiłowska,
Inga Iwasiów, Anna Bolecka, Hanna Kowalewska, Magdalena
Miecznicka, Natasza Goerke

Listy miłosne
Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 29 stycznia

Cena detaliczna: 29,90

Przemysław Wechterowicz, Marta Ignerska

Wielkie marzenia 
data premiery: 07.02.2008. Wydawnictwo ZNAK

Oto naprawdę wielka (format

gazety codziennej) książka o

wielkich marzeniach. Składa się na

nią dwadzieścia jeden plansz

przedstawiających kolorowe, za-

skakujące bogactwem wyobraźni

ilustracje. 

Jak się okazuje, marzenia to nie

tylko domena ludzi. Dywan chciał-

by polecieć na Marsa, Ogień ma-

rzy o zostaniu strażakiem, a Stud-

nia bardzo chce wreszcie zobaczyć

ocean. Oryginalny i zabawny tekst

Przemysława Wechterowicza stał

się dla Marty Ignerskiej inspiracją

do stworzenia ilustracji przełomo-

wych na polskim rynku książki

dziecięcej. Każda z nich jest osob-

nym światem, pełnym detali i ży-

wych kolorów. Każda opowiada

własną bajkową historię.

”Wielkie marzenia” to książka

odważna, pobudzająca wyobraź-

nię, piękny prezent nie tylko dla

dzieci, ale i dla dorosłych, którzy

wierzą w siłę marzeń.
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PPiiłłkkaarrzzyy  „„ZZaaggłłęębbiiaa””
SSoossnnoowwiieecc  cczzeekkaa
ttrruuddnnaa  mmiissjjaa..  DDrruużżyynnaa
AAnnddrrzzeejjaa  OOrrzzeesszzkkaa
wwiioossnnąą  bbęęddzziiee  bbrroonniiłłaa
ssiięę  pprrzzeedd  ssppaaddkkiieemm  ddoo
ttrrzzeecciieejj  lliiggii..  AAbbyy  zzaa  rrookk
ggrraaćć  nnaa  zzaapplleecczzuu
eekkssttrraakkllaassyy  nnaasszz  zzeessppóółł
mmuussii  zzaajjąąćć  ww  ttaabbeellii  ccoo
nnaajjmmnniieejj  1144  mmiieejjssccee..  PPoo
ppiieerrwwsszzeejj  rruunnddzziiee
zzaajjmmuujjee  oossttaattnniiee,,  1166  zz
sszzeeśścciioommaa  ppuunnkkttaammii
ssttrraattyy  ddoo  zzaajjmmuujjąącceejj
bbeezzppiieecczznnąą  llookkaattęę
PPoolloonniiii  BByyttoomm..

– Czeka mnie trudna misja, ale

wykonalna. W futbolu już nie ta-

kie rzeczy się działy – wlewa

sporo otuchy w serca kibiców

„Zagłębia” AAnnddrrzzeejj OOrrzzeesszzeekk,

szkoleniowiec sosnowiczan.

Zimą zespół przygotowywał

się do rozgrywek na dwóch

zgrupowaniach. Najpierw

w Dzierżoniowie, a następnie

w tureckiej Konakli. Pierwotnie

drużyna miała pojechać

na zgrupowanie do leżącej

15 km dalej Alanyi. – Działacze

rozmawiali w tej sprawie z me-

nedżerem Odry Wodzisław

EEddwwaarrddeemm SSoocchhąą, który ma

znakomite kontakty z władzami

tureckiego miasta. Uprzedziła

nas jednak Polonia Bytom, któ-

ra szybciej dogadała się z So-

chą. My jednak nie mieliśmy

prawa narzekać. W pobliżu były

dwa boiska treningowe, dobry

hotel z siłownią i basenem. Cza-

sami trenowaliśmy także na po-

bliskiej plaży. Niczego więcej

nam nie było potrzeba – opo-

wiada szkoleniowiec. Było to

najkrótsze zagraniczne zgrupo-

wanie wśród krajowych ligow-

ców, ale zdaniem Andrzeja

Orzeszka przyniosło ono druży-

nie wiele pożytku. – A do tego

zawodnicy nie nudzili się i nie

byli sobą zmęczeni. Pamiętam

jak będąc zawodnikiem Górnika

Zabrze byliśmy na ponad dwu-

tygodniowym obozie i później

wszyscy mieliśmy już siebie do-

syć. Lepszy jest krótszy, ale bar-

dziej intensywniejszy obóz –

wyjaśnia Orzeszek, który wie-

rzy w uratowanie dla klubu dru-

giej ligi. – Naszymi bezpośred-

nimi rywalami są Ruch Cho-

rzów, Widzew, ŁKS, Polonia

Bytom i Cracovia. Kluby

o większych budżetach i z bar-

dziej znanymi piłkarzami. Uwa-

żam jednak, że moja drużyna da

sobie z nimi radę – mówi z na-

dzieją trener.

Liga wznawia rozgrywki

w ostatni weekend lutego. Kibi-

ce, którzy w sobotę 23 lutego

wybiorą się na Stadion Ludowy

będą mieli spore problemy z roz-

poznaniem zespołu bowiem zimą

doszło w kadrze beniaminka

do sporej rotacji. Drużynę opu-

ściło aż 12 zawodników: PPiioottrr

BBaaggnniicckkii,,  JJaacceekk  BBeerreennsszzttaajjnn,,  JJaa--

rroossłłaaww  BBiiaałłeekk,,  DDaarriiuusszz  GGaawwęęcckkii,,

GGrrzzeeggoorrzz  KKaalliicciiaakk,,  GGrrzzeeggoorrzz

KKmmiieecciikk,,  DDaarriiuusszz  KKoozzuubbeekk,,

PPrrzzeemmyyssłłaaww  OOzziięębbaałłaa,,  JJaacceekk

PPaacczzkkoowwsskkii,,  JJaarroossłłaaww  PPiiąąttkkoowwsskkii

i KKrryyssttiiaann PPrryymmuullaa. Ponadto

do zespołu Młodej Ekstraklasy

przesunięto Admira Adżema,

który nie zgodził się na rozwią-

zanie kontraktu. W ich miejsce

do Sosnowca przybyli: RRaaffaałł  BBaa--

łłeecckkii,,  KKrrzzyysszzttooff  BBooddzziioonnyy,,  JJee--

wwhheenn  DDeemmyyddeennkkoo,,  MMaarrcciinn  KKoo--

mmoorroowwsskkii,,  TToommaasszz  ŁŁuucczzyywweekk,,

SSeebbaassttiiaann  OOllsszzaarr,,  AArrkkaaddiiuusszz  ŚŚwwii--

ddeerr..  – Liczę, że ta grupa, którą

posiadam, jest w stanie wykonać

zadanie jakim jest utrzymanie się

w lidze, co pozwoli za rok grać

w drugiej a nie w trzeciej lidze.

Tekst i foto: 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Siatkarze Płomienia zagrają

w finałowym turnieju rozgry-

wek o Puchar Polski. W meczu de-

cydującym o awansie do dalszej fa-

zy zmagań zawodnicy z Sosnowca

pokonali przed własną publiczno-

ścią AZS Politechnikę Warszawską

3: 2.

Zawodnicy z Warszawy chcie-

li wziąść rewanż na naszej druży-

nie za dwie porażki poniesione

w lidze. – No i im się nie udało

– nie krył po spotkaniu radości JJaa--

kkuubb ŁŁoommaacczz, przyjmujący sosno-

wiczan, który błyskawicznie wra-

ca do formy sprzed kontuzji.

Kibice, którzy wybrali się

na spotkanie pucharowe, byli

świadkami emocjonującego wido-

wiska. Oba zespoły grały na więk-

szym luzie niż w lidze. – W takich

spotkaniach zawsze można poka-

zać więcej – dodał Łomacz, który

oprócz Norwega GGeeiirraa EEiitthhuu--

nnaa i KKrrzzyysszzttooffaa NNiieeddzziieellii należał

do najlepszych na parkiecie.

Po spotkaniu trener Płomienia MMii--

rroossłłaaww ZZaawwiieerraacczz nie krył zadowo-

lenia z wygranej, ale od razu przy-

pomniał jakie priorytety ma jego

zespół. – Nie kładliśmy wielkie-

go nacisku na rozgrywki Pucharu

Polski. Chcieliśmy ten mecz tylko

dograć, a że udało się zwyciężyć,

to super. Najważniejsza jest liga

– zaznaczył szkoleniowiec.

Kibice z Sosnowca zapewne

nie mieliby jednak nic przeciw-

ko temu aby nasz zespół pokusił

się o wygraną w rozgrywkach

Pucharu Polski. Kilka lat temu

zdobył to trofeum dwa razy

z rzędu, w tym raz będąc benia-

minkiem PLS. Czyżby w tym ro-

ku historia miała się powtórzyć?

Czas pokaże. Jedno jest pewne:

sosnowiczanie po raz kolejny

udowodnili, że niestraszne im

znane nazwiska, ranga meczu,

czy wyczerpujący pojedynek.

Umiejętnościami i ambicją są

w stanie nie tylko walczyć, ale

i wygrywać.

W finałowej imprezie, która

odbędzie się na początku marca

w Poznaniu, obok naszego zespo-

łu zagrają: Skra Bełchatów,

Wkręt-Met Domex AZS Często-

chowa, Mlekpol AZS Olsztyn, Re-

sovia Rzeszów, ZAKSA Kędzie-

rzyn-Koźle i Jadar Radom. KKPP

VI runda finału Pucharu Polski

Płomień Sosnowiec – AZS Poli-
technika Warszawa 3: 2 (21: 25,
25: 22, 25: 21, 21: 25, 15: 10).
Płomień: MMaassnnyy,,  ŁŁoommaacczz,,  KKoo--
ssookk,,  LLeeggiieeńń,,  NNiieeddzziieellaa,,  KKaaźźmmiieerr--
cczzaakk oraz SSttaańńcczzaakk (l), JJuurrkkoojjćć,
PPiieettkkiieewwiicczz, EEiitthhuunn.

„Zagłębia” walka o życie

PPiiłłkkaarrzzee  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  zziimmąą  oossttrroo  ttrreennoowwaallii..  CCzzyy  iicchh  pprraaccaa  nniiee  ppóójjddzziiee  nnaa mmaarrnnee  pprrzzeekkoonnaammyy  ssiięę  jjuużż
zzaa nniieeccaałłee  ttrrzzyy  mmiieessiiąąccee..  NNaa zzddjjęęcciiuu  DDaawwiidd  SSkkrrzzyyppeekk  ((zz lleewweejj))  ii KKrrzzyysszzttooff  BBooddzziioonnyy  ppoozzyysskkaannyy
zz PPnniióówwkkaa  PPaawwłłoowwiiccee..

D
obiegła końca za-

sadnicza część se-

zonu w hokejowej

ekstralidze. Dru-

żyna „Zagłębia”

Sosnowiec zakończyła zmagania

na trzecim miejscu. Ich rywalem

w pierwszej rundzie decydującej

fazy rozgrywek będzie ekipa Na-

przodu Janów, którą nasz zespół

w ostatniej kolejce rozgrywek po-

konał na wyjeździe 7: 3. 

– Przed play-off mamy nad ry-

walem małą przewagę psycholo-

giczną – zauważył JJaarroossłłaaww MMoorraa--

wwiieecckkii, trener „Zagłębia”. Szkole-

niowiec sosnowiczan nie kryje

radości, że w pierwszej rundzie

przyjdzie się spotkać jego drużynie

właśnie z zespołem z dzielnicy Ka-

towic. – Podhale nam nie leży. Na-

przód to teoretycznie łatwiejszy

przeciwnik, ale jeśli nie przystąpi-

my do meczów maksymalnie

skoncentrowani to nic z tego nie

będzie – dodaje Morawiecki.

Największy problem sosnowi-

czan to obecnie kontuzje kilku

graczy. Z urazami zmagają się TToo--

mmaasszz  JJaawwoorrsskkii,,  AAddrriiaann  LLaabbrryyggaa

i AAlleess HHoolliikk. Oprócz niezbyt do-

brych wieści są także radosne no-

winy. Do drużyny powrócił Sło-

wak MMiicchhaall BBeelliiccaa. Zawodnik

przyszedł do Sosnowca latem

z GKS Tychy. W trakcie rozgry-

wek Belica pokłócił się jednak

z działaczami i sztabem trener-

skim i w trybie natychmiastowym

rozwiązano z nim umowę. Po kil-

ku tygodniach zawodnik przepro-

sił się z działaczami oraz trenera-

mi i dostał jeszcze jedną szansę.

– Chłopak poszedł po rozum

do głowy. Sam do nas wrócił skru-

szony, przeprosił za swoje zacho-

wanie i poprosił o jeszcze jedną

szansę. To naprawdę dobry za-

wodnik i jeśli skupi się tylko

na graniu to w play-off powinni-

śmy mieć z niego sporo pociechy

– mówi AAddaamm BBeerrnnaatt, prezes so-

snowiczan. 

Sternik klubu cieszy się z po-

stawy zespołu w pierwszej części

sezonu i miejsca, które udało mu

się zająć w tabeli rozgrywek. – Oj

gdyby to trzecie miejsce udało się

także zająć na koniec sezonu

– wybiega w przyszłość Bernat.

– Do tego jednak daleko droga

i doskonale zdajemy sobie z tego

sprawę. Rozgrywki wchodzą

w decydującą fazę. Tutaj już nie

będzie sobie można pozwolić

na chwile słabości, bo można za to

zapłacić słoną cenę. Na razie naj-

ważniejsze są mecze z Naprzo-

dem. To trudny rywal, ale w na-

szym zasięgu. Co będzie potem?

O tym jeszcze staramy się nie my-

śleć – zaznacza prezes „Zagłębia”.

Tekst i foto: 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ

Play-off czas zacząć

PPoo sszzeessnnaassttuu  llaattaacchh  hhookkeeiiśśccii  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  zznnóóww  mmaajjąą  sszzaannssęę  nnaa mmeeddaall  mmiissttrrzzoossttww  PPoollsskkii..  WW ppiieerrww--
sszzeejj  rruunnddzziiee  ppllaayy--ooffff  iicchh  rryywwaalleemm  bbęęddzziiee  ddrruużżyynnaa NNaapprrzzoodduu  JJaannóóww..

Płomień w finale Pucharu Polski

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii S P O R T
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Po raz drugi w tym sezonie telewizja Canal+ przeprowadzi bez-

pośrednią transmisję ze spotkania na Stadionie Ludowym.

Na inaugurację rozgrywek na Stadionie Ludowym transmitowano

mecz z liderem ekstraklasy Wisłą Kraków. W piątek 7 marca o godz.

20. na antenie Canal+ będzie można tym razem zobaczyć mecz „Za-

głębia” z Legią Warszawa.

Co ciekawe, tego samego dnia odbędzie się również mecz Wi-

dzewa Łódź z Lechem Poznań, jednak Canal+ uznał, że mecz w So-

snowcu zapowiada się bardziej atrakcyjnie i zasługuje na bezpośred-

nią transmisję. 

Oba kluby od lat żyją w wielkiej przyjaźni i na Stadionie Ludo-

wym kibice na pewno będą świadkami piłkarskiego święta. Zanim

jednak zagramy z Legią, sosnowiczanie czekają na dwa mecze

z drużynami walczącymi o utrzymanie. 

W sobotę 23 lutego o godz. 16.00 sosnowiczanie na Ludowym

zagrają z Ruchem Chorzów, a w piątek 29 lutego o 19.00 zmierzą

się na wyjeździe z Polonią Bytom.

Władze klubu ustaliły już także ceny biletów na rundę wiosen-

ną sezonu 2007/2008. Wejściówki kosztować będą odpowiednio: 25

złotych za bilet na trybunę przy budynku klubowym i 15 złotych

na trybunę przeciwległą. Do sprzedaży trafią również bilety w ce-

nie 5 złotych dla dzieci z rocznika 1996 i młodszych. Na każdy mecz

przeznaczona będzie pula 500 biletów w cenie 5 złotych. KKPP

„Zagłębie” w telewizji

Najlepsze 
w województwie

Wielki sukces siatkarek

MKS-MOS Płomień. So-

snowiczanki zwyciężyły w finale

mistrzostw województwa śląskie-

go w kategorii kadetek, który od-

był się w hali III LO im. Stanisła-

wa Staszica w Sosnowcu.

W całych rozgrywkach wystar-

towało 37 drużyn. Do turnieju

głównego zakwalifikowało się sie-

dem najlepszych zespołów. W su-

mie w całym cyklu rozgrywek

nasz zespół rozegrał trzydzieści

spotkań. Wszystkie one zakończy-

ły się wygraną Płomienia!

W turnieju głównym rozegra-

nym w Sosnowcu drużyna prowa-

dzona przez PPiioottrraa AAuugguussttyynnaa tak-

że nie miała sobie równych. W fi-

nale zawodów sosnowiczanki

pokonały po pasjonującym spotka-

niu 3:2 (19:25, 25:23, 25:27,

25:22, 15:12) ekipę BKS Aluprof

Bielsko-Biała i mogły cieszyć się

z mistrzowskiego tytułu. Na trze-

cim miejscu uplasowała się druży-

na UKS Krzanowice.

One wywalczyły tytuł: PPaauullaa

JJaannuuss (kapitan), DDaarriiaa AAnnttoonn (li-

bero), RReennaattaa  BBeekkiieerr,,  PPaauulliinnaa  MMii--

cchhaallaakk,,  JJooaannnnaa  GGóórreecckkaa,,  NNaattaalliiaa

WWeessoołłoowwkkaa,,  DDaarriiaa  JJaawwoorrsskkaa,,  AAnn--

nnaa  ZZiieelliisskkaa,,  IIzzaabbeellaa  SSoojjaa,,  MMaarrttaa

WWyybbaańńsskkaa,,  MMaarrttaa  WWuuddeecckkaa,,  JJuu--

ssttyynnaa  WWaallcczzyysskkoo,,  JJooaannnnaa  CCwwiillll,,

AAnnnnaa  WWaallcczzaakk,,  AAlleekkssaannddrraa  CCiiee--

śślliikk.. KKPP

KKuurriieerr  MMiieejjsskkiiS P O R T

reklama

Tak
w latach

siedem-

dziesiątych

i osiem-

dziesiątych śpiewali kibice „Zagłę-

bia” na cześć jednego ze swoich ulu-

bieńców, WWłłooddzziimmiieerrzzaa MMaazzuurraa, le-

gendy klubu z Sosnowca. W tym

roku już po raz trzynasty piłkarze

z naszego regionu uczczą jego pa-

mięć podczas Halowych Mistrzostw

Zagłębia będących jednocześnie Me-

moriałem im. Włodzimierza Mazura.

Mazur urodził się 18 kwietnia

1954 roku w Opatowie. Był wycho-

wankiem Górnika Kazimierz. Piłka-

rzem sosnowieckiego „Zagłębia”

został w wieku 16 lat. Szybko

przedarł się do seniorskiej drużyny

z Sosnowca. W lidze debiutował

w wieku 19 lat, w sezonie

1972/1973. W sumie w ekstraklasie

rozegrał 282 spotkania, w których

zdobył 79 bramek – wszystkie

w barwach „Zagłębia”. W latach

1983-1985 grał we francuskim Ren-

nes. Po powrocie do kraju, jesienią

1985 roku zdążył jeszcze zagrać 7

spotkań i strzelić jedną bramkę

w pierwszej lidze. Przygodę z futbo-

lem zakończył w Górniku Wojkowi-

ce, gdzie rozpoczął także pracę tre-

nerską. Niestety 1 grudnia 1988 je-

go plany i ambicje brutalnie

przerwała nagła śmierć.

SSttrrzzeellaałł  jjaakk  PPaanneennkkaa
Do największych sukcesów Ma-

zura należą dwa Puchary Polski zdo-

byte z „Zagłębiem” w latach 1977

i 1978, a także udział w mistrzo-

stwach świata w 1978 roku na mun-

dialu w Argentynie. Wystąpił tam

w jednym spotkaniu, podczas po-

tyczki z gospodarzem turnieju.

Z tamtym występem wiąże się cie-

kawa anegdota. Oprócz Włodzimie-

rza Mazura na ławce rezerwowych

w tamtym spotkaniu siedział także

WWłłooddzziimmiieerrzz LLuubbaańńsskkii. Gdy w dru-

giej połowie ówczesny trener JJaacceekk

GGmmoocchh krzyknął w stronę ławki re-

zerwowych „Włodek grzej się”

z ławki podniósł się Lubański. Ale

to nie były gwiazdor Górnika miał

wejść na boisko, ale Mazur, do któ-

re Gmoch krzyczał: „Wchodzi Wło-

dek, ty jesteś czarny koń, bierzesz pi-

łeczkę i pogonisz tych Latynosów”.

Gmoch słynął z niekonwencjonalne-

go zachowania i wyraz tego dał wła-

śnie w tamtym meczu, gdy niewielu

spodziewało się wejścia Mazura

na plac gry ale Lubańskiego. Polska

przegrywała wówczas z Argentyną,

a Mazur niestety nie odmienił losów

potyczki. 

W sumie w kadrze rozegrał 21

spotkań i zdobył 3 gole. Do historii

przeszedł wykonany przez niego

rzut karny podczas spotkania z roku

1979 roku. Na Stadionie Śląskim

Polacy grali w eliminacjach do mi-

strzostw Europy z Holandią.

Przy stanie 1: 0 jeden z rywali sfau-

lował Mazura w polu karnym. Ten

długo się nienamyślając złapał fut-

bolówkę, ustawił ją na jedenastym

metrze i strzałem w „stylu Panenki”

(lekko, lobem w środek bramki, tak

jak niegdyś robił to Czech AAnnttoonniinn

PPaanneennkkaa) pokonał bramkarza Oran-

jes. Stadion Śląski wstrzymał

na chwilę oddech, aby za chwilę

z niedowierzaniem, że tak moż-

na wykonać karnego wybuchnął

głośnym okrzykiem radości.

UUlluubbiieenniieecc  ttłłuummóóww

Dla „Zagłębia” także strzelał

wiele pięknych goli, będąc przez la-

ta postrachem bramkarzy w polskiej

lidze. W sezonie 1976/1977 z 17

trafieniami został królem strzelców

ligi. – Gra z Włodkiem to była przy-

jemność – wspomina JJeerrzzyy DDwwoorr--

cczzyykk, partner Mazura z ataku. Ra-

zem tworzyli w latach siedemdzie-

siątych jedną z najgroźniejszych par

napastników w kraju. – Był silny jak

tur. W polu karnym nie sposób było

go przewrócić. Uda miał ze stali. Te-

raz próżno takich szukać. Tacy pił-

karze jak Mazur rodzą się niezwy-

kle rzadko. To był zawodnik kom-

pletny – dodaje Dworczyk.

Kumplem był nie tylko na boisku,

ale poza nim. – To był dusza czło-

wiek. Potrafił rozkręcić każde towa-

rzystwo. Nigdy się nie wywyższał,

zawsze był sobą. Miał serce na dło-

ni. Często pomagał różnym lu-

dziom, nierzadko zupełnie obcym.

I takim człowiekiem, dobrym i za-

wsze pomocnym pozostał w świa-

domości kibiców. A do tego był ka-

pitalnym zawodnikiem, ulubieńcem

tłumów. Jego fani po prostu Go

uwielbiali. Szkoda, że umarł tak

szybko, bo nie zdążył przekazać te-

go co potrafił swoim następcom

– mówi Dworczyk.

Pamięć o Włodzimierzu Mazurze

jest w Sosnowcu cały czas kultywo-

wana. W 1995 roku po raz pierwszy

rozegrano Halowe Mistrzostwa Za-

głębia. W tym roku zespoły z nasze-

go regionu już po raz trzynasty zagra-

ją w turnieju jego imienia. Finał im-

prezy zaplanowano na 17 lutego.

Pieniądze zebrane podczas turnieju

jak co roku zostaną przekazane rodzi-

nie zmarłego piłkarza.

A już w kolejnym numerze „Ku-

riera Miejskiego” relacja z XIII Halo-

wych Mistrzostw Zagłębia w piłce

nożnej. 

KKRRZZYYSSZZTTOOFF  PPOOLLAACCZZKKIIEEWWIICCZZ  

TTaakk  bbyyłłoo  pprrzzeedd rrookkiieemm

FFiinnaałł
„Zagłębie” Sosnowiec – Sarmacja
Będzin 5: 5; karne 3: 2.
Bramki: SSmmaarrzzyyńńsskkii 2, PPiiąąttkkoowwsskkii,
BBeerreennsszzttaajjnn, SSzzaattaann – G. KKoocchh 2,
KKllaattaa 2, MMiiaannoowwaannyy.
„Zagłębie”: PPeešškkoovviičč,,  BBeennsszz
––BBeeddnnáárr,,  BBeerreennsszzttaajjnn,,  TTooppoollsskkii,,
OOzziięębbaałłaa  –– MMiieerrzzeejjeewwsskkii,,  PPiiąąttkkooww--
sskkii,,  SSmmaarrzzyyńńsskkii, MMaazzuurr oraz SSzzaattaann..

WW  XXIIIIII  MMiissttrrzzoossttwwaacchh  ZZaaggłłęębbiiaa

iimm..  WWłłooddzziimmiieerrzzaa  MMaazzuurraa rroozzggrryy--

wwaannyycchh  1177  lluutteeggoo  ww  HHaallii  SSppoorrttoo--

wweejj  pprrzzyy  uull..  ŻŻeerroommsskkiieeggoo rryywwaalliizzoo--

wwaaćć  bbęęddąą::  ""ZZaaggłłęębbiiee""  SSoossnnoowwiieecc,,

MMCCKKSS  CCzzeellaaddźź,,  ZZaaggłłęębbiiaakk  DDąąbbrroo--

wwaa GGóórrnniicczzaa,,  ŁŁaazzoowwiiaannkkaa  ŁŁaazzyy,,

""ZZaaggłłęębbiiee""  SSoossnnoowwiieecc  ((MMłłooddaa  EEkkss--

ttrraakkllaassaa))  oorraazz KKSS  WWyyssookkaa..

Po raz trzynasty piłkarze zagłębiowskich klubów uczczą pamięć 
Włodzimierza Mazura

„Mazur Włodzimierz, nie
ruszaj Włodka, bo zginiesz”

WWłłooddzziimmiieerrzz  MMaazzuurr  ((ppiieerrwwsszzyy  zz pprraawweejj  ww ggóórrnnyymm  rrzzęęddzziiee)),,  lleeggeennddaa  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  wwrraazz  zz kkoolleeggaammii
zz ddrruużżyynnyy  kkiillkkaa  cchhwwiill  ppoo zzwwyycciięęssttwwiiee  nnaadd PPiiaasstteemm  GGlliiwwiiccee  ww ffiinnaallee  PPuucchhaarruu  PPoollsskkii  ww 11997788  rrookkuu..
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