
Ministerstwo Rozwoju Re-

gionalnego ogłosiło listę

projektów wykluczonych z pro-

gramu „Infrastruktura i Środowi-

sko”. Niestety wśród nich jest

także ten, dotyczący Sosnowca,

ale i Katowic czy Mysłowic.

Przypomnijmy, że drugi etap do-

tyczy budowy ponad 400 kilo-

metrów sieci sanitarnych, wodo-

ciągowych i deszczowych. Bez

tego duża część mieszkańców

Sosnowca wciąż będzie pozba-

wiona kanalizacji z prawdziwe-

go zdarzenia. 

PPiieerrwwsszzyy  jjuużż  jjeesstt  

– Projekt zmierza ku sukceso-

wi. Zakończony został I etap in-

westycji. Przed nami jeszcze tyl-

ko kwestia rozliczeń finansowych.

Z oczyszczalni tej będą także ko-

rzystać mieszkańcy Katowic

i Mysłowic. Patrząc na realizację

tego zadania widać, jak waż-

na przy takiej inwestycji jest

współpraca, która prowadzi do re-

alizacji zamierzonych zadań

– mówi JJaannuusszz MMiikkuułłaa, przedsta-

wiciel Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego.

Realizacja projektu obejmowała

głównie budowę kolektora „Bo-

brek” oraz modernizację oczysz-

czalni ścieków „Radocha II”. Ko-

lektor ściekowy (o długości 15,5

km) przebiega przez południo-

wo–wschodnią część Sosnowca. 

Oczyszczalnia „Radocha II”

została zautomatyzowana i uno-

wocześniona tak, by spełniać wa-

runki norm ekologicznych Unii

Europejskiej. Czystsze więc nie-

jako przy okazji mają być Prze-

msza i Bobrek. 

cczzyyttaajj  ssttrr..  44

Budowa zakończona, 
konkurs przed nami
ZZaakkoońńcczzyyłłaa  ssiięę  jjeeddnnaa  zz  nnaajjwwiięękksszzyycchh  ssoossnnoowwiieecckkiicchh  iinnwweessttyyccjjii  mmiieejjsskkiicchh – związana z projektem
„Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” – realizowana w latach 2006 – 2008. Pierwszy etap projektu
zakończył się po 20 miesiącach. Co z drugim, przypadającym na lata 2009 – 2015? 
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reklamareklama

reklama

Z okazji 

zbliżających się

Świąt Wielkanocnych

dużo zdrowia

i radości

mnóstwo wiosennego

słońca

oraz

samych sukcesów

Mieszkańcom

Sosnowca

życzą

Kazimierz Górski

Prezydent Miasta

Daniel Miklasiński 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Oddział ginekologiczno – położniczy Szpitala Zespolonego w Sosnowcu, znajdujący się przy ulicy 3 Maja został tymczasowo zamknięty. Co za tym idzie, wstrzymano
przyjmowanie pacjentów na okres co najmniej dwóch tygodni, licząc od 20 lutego

Na razie przenosiny
GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

UUnniijjnnee  rreegguullaaccjjee

Do zawieszenia doszło z uwa-

gi na obowiązujące przepisy.

Każde przeniesienie oddziału

lub przyłączenie go do innej

placówki odbywa się poprzez li-

kwidację. Tak jak to wygląda

w obecnym przypadku (oddział

został przyłączony do Szpitala

Zespolonego). Oddział czeka

obecnie także na wpis do reje-

stru wojewódzkiego, bowiem

po przeniesieniu ze struktur

Urzędu Marszałkowskiego

w struktury miejskie potrzebny

jest nowy wpis do rejestru sądo-

wego. Trzeba też przekazać

kontrakt do Narodowego Fun-

duszu Zdrowia, który w reje-

strze oddział ma, ale dotąd pod-

legał on pod inny formalnie

szpital. Pracownicy i pacjenci

z dawnego Szpitala nr 2 trafili

bowiem do Szpitala Zespolone-

go. 

Innym kłopotem jest to, że

tworząc „nowy” oddział należy

spełniać unijne wymogi na rok

2012.

– My tych warunków jeszcze

nie spełniamy. Weszła natomiast

nowelizacja mówiąca, iż należy

w ramach programu dostoso-

wawczego zapewnić, że zmiany

te nastąpią do roku 2012 – mó-

wi MMaacciieejj OOrrnnoowwsskkii, radny i or-

dynator oddziału.

MMaa  bbyyćć  lleeppiieejj

Szykują się jednak zmiany

na lepsze. Okres zamknięcia od-

działu przy ulicy 3 Maja jest wy-

korzystany na prace remontowe.

– Mam nadzieję, że najpóź-

niej po 12 marca oddział zosta-

nie z powrotem udostępniony

dla pacjentów. W Sosnowcu

istnieją jeszcze dwa odziały gi-

nekologiczno–położnicze, któ-

re zapewniają wystarczającą

pomoc podczas naszego za-

mknięcia – zapewnia Maciej

Ornowski.

Po otwarciu planowane jest

ponowne otwarcie szkoły rodze-

nia. Będzie istniała także na ży-

czenie pacjentki możliwość po-

rodu w znieczuleniu.
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Spokojnych
i pogodnych

Świąt
Wielkanocnych,
pełnych miłości

i rodzinnego ciepła

życzy

swoim Czytelnikom

Redakcja

Gabriela Kolano

NNoowwoocczzeessnnaa  oocczzyysszzcczzaallnniiaa  cciieesszzyy..  JJeeddnnaakk  nniieeppeewwnnoośśćć,,  ccoo  ddoo ddrruuggiieeggoo  eettaappuu  pprroojjeekkttuu,,  nnaa kkttóórryy  mmoożżee  zzaabbrraakknnąąćć  uunniijjnnyycchh
ffuunndduusszzyy  mmąąccii  zznnaacczznniiee  ttęę  rraaddoośśćć..  

Kurier
„na nowo”
– debiut
SOSNart’u

Wraz z poprzednim

numerem „Kuriera

Miejskiego” po raz pierw-

szy wydano dodatek kul-

turalny SOSNart. Redak-

cja czasopisma otwarta

była i jest na wszelkie su-

gestie ze strony Czytelni-

ków. Wysłuchała i wzięła

do siebie uwagi zarówno

pochwalne, jak i krytycz-

ne. Z pewnością pomogą

one w poprawnym reda-

gowaniu pisma. Pełnię je-

go zalet i wad będzie

można stwierdzić jednak

po kilku miesiącach funk-

cjonowania SOSNartu.

Miejmy nadzieję, iż stały

kontakt z Czytelnikami

doprowadzi do rozkwitu

zaczynającej dopiero swą

działalność gazety.

To nie jedyne zmiany.

Jak nasi Czytelnicy za-

uważyli Redakcja posta-

nowiła odświeżyć nieco

formułę naszego mie-

sięcznika. Nowa oprawa

graficzna ma nie tylko być

przyjemna dla oka, ale

i przyczynić się do więk-

szej przejrzystości „Kurie-

ra Miejskiego”. Liczymy

w tym temacie na uwagi

naszych Czytelników, któ-

rych serdecznie pozdra-

wiamy. RED



Sezon na maliny
Na deskach sosnowieckiego teatru zagościł spektakl „Balladyna” Juliusza
Słowackiego. Historia ludzkiej zazdrości i nieposkromionych żądzy, które
doprowadzić mogą każdego z nas do upadku

W sosnowieckim Teatrze Zagłębia

historię tytułowej Balladyny

wyreżyserowała KKaattaarrzzyynnaa DDeesszzcczz.

Artystka znana z przedstawień

w teatrach krakowskich. Związana

także z londyńskim Scarlet Theatre.

To niemal zapowiedź dobrej

rozrywki. Niemal, bo choć jednych

nowoczesne ujęcie tematu

zachwyciło, inni widzowie narzekali. 

W roli tytułowej bohaterki

wystąpiła MMaarriiaa BBiieeńńkkoowwsskkaa. W roli

drugiej siostry – Aliny, zobaczymy

natomiast BBeeaattęę DDeeuuttsscchhmmaann.

Dobrze w swej roli wypadła EEwwaa

KKooppcczzyyńńsskkaa. Grająca Goplanę.

Aktorka doskonale przedstawia

szarganą namiętnością do zwykłego,

śmiertelnego mężczyzny nimfę.

Godna zainteresowania jest także

postać wdowy grana przez EEwwęę

LLeeśśnniiaakk.

Nie zawiedzie widzów scenografia

wykonana przez AAnnddrrzzeejjaa

SSaaddoowwsskkiieeggoo. Artysta w prosty

sposób doskonale przedstawił

zarówno dekorację leśną, jak i tę

w zamkowych czeluściach. Dobrze

dobrane oświetlenie dodatkowo

dopełniło dekorację i dobrze

oddawało nastrój dramatu.

Czytelników zainteresowanych

wyrobieniem sobie własnej opinii

zapraszamy do Teatru Zagłębia. GK

JJuulliiuusszz  SSłłoowwaacckkii  „„BBaallllaaddyynnaa””

Reżyseria: KKaattaarrzzyynnaa DDeesszzcczz..
Scenografia: AAnnddrrzzeejj  SSaaddoowwsskkii..
Muzyka: KKrrzzyysszzttooff  SSuucchhooddoollsskkii..
Asystent reżysera: GGrrzzeeggoorrzz  KKwwaass..
Obsada: MMaarriiaa  BBiieeńńkkoowwsskkaa,,  BBeeaattaa
DDeeuuttsscchhmmaann,,  EEwwaa  KKooppcczzyyńńsskkaa,,
EEwwaa  LLeeśśnniiaakk,,  AArrttuurr  HHaauukkee,,
PPrrzzeemmyyssłłaaww  KKaanniiaa,,  ŁŁuukkaasszz
KKoonnooppkkaa,,  KKrrzzyysszzttooff  KKoorrzzeenniioowwsskkii,,
GGrrzzeeggoorrzz  KKwwaass,,  ZZbbiiggnniieeww
LLeerraacczzyykk,,  WWoojjcciieecchh  LLeeśśnniiaakk,,
AAnnddrrzzeejj  RRoozzmmuuss,,  PPiioottrr  ZZaawwaaddzzkkii..  

Konkurs organizowany
jest już od czterech lat

przy współudziale Regional-
nego Ośrodka Kultury w Ka-
towicach. Kierowany jest
do uczniów szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. 

Od 2006 r. ma status miej-
skich eliminacji do rejonowego
etapu Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego „Mały
OKR”.

W przesłuchaniach wzięło
udział 98 uczniów z osiemna-
stu sosnowieckich szkół. Oce-
niani byli w trzech kategoriach
wiekowych: uczniów klas I-
-III i klas IV-VI szkół podsta-
wowych oraz szkół gimnazjal-
nych. Łącznie nagrodzonych
i wyróżnionych zostało 27
młodych recytatorów. Jury
przewodniczył TToommaasszz MMoollii--

ttoorr z Regionalnego Ośrodka
Kultury. 

– Przesłuchania przebiegały
zdecydowanie pod znakiem po-
szukiwań repertuarowych oraz
wysokiego poziomu wykonaw-
czego, o czym świadczy wyty-
powanie – po raz pierwszy w hi-
storii konkursu – aż pięciorga
uczniów, którzy w marcu będą
reprezentować Sosnowiec w eli-
minacjach rejonowych Ogólno-
polskiego Konkursu Recytator-
skiego „Mały OKR” – powie-
dział przewodniczący jury. 

Wytypowani uczniowie to:
AArrkkaaddiiuusszz LLaacceekk i EEmmiilliiaa SSttaa--
cchhuurrsskkaa ze Szkoły Podstawo-
wej nr 8, PPiioottrr SSaaddoowwsskkii ze
Szkoły Podstawowej nr 6, IIzzaa--
bbeellaa PPoorręębbsskkaa z Gimnazjum nr
25 oraz NNaattaalliiaa ZZaattoorrsskkaa
z Gimnazjum nr 11. (UU)

Coraz wyższy poziom
15 lutego w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 odbyło się podsumo-
wanie Konkursu Recytatorskiego „Magia żywego słowa”.
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SSttoojjąą  ww ggóórrnnyymm  rrzzęęddzziiee  oodd lleewweejj::  IIzzaabbeellaa  PPoorręębbsskkaa,,  NNaattaalliiaa
ZZaattoorrsskkaa,,  PPiioottrr  SSaaddoowwsskkii  oorraazz  pprrzzeewwooddnniicczząąccyy  jjuurryy  –– TToo--
mmaasszz  MMoolliittoorr..  PPoonniiżżeejj  ssttoojjąą::  AArrkkaaddiiuusszz  LLaacceekk  ii EEmmiilliiaa  SSttaa--
cchhuurrsskkaa  oorraazz  wwyyrróóżżnniioonnaa ww kkoonnkkuurrssiiee  MMoonniikkaa  MMoocceekk  

Konrad Szlęzak jest foto-

grafem amatorem. Fotografu-

je od 2005 roku, wcześniej

zaczynając swoją zabawę

z fotografią cyfrową rejestru-

jąc wszystko co ciekawe

i przyciągające uwagę. Obec-

nie jego zainteresowania sku-

piają się na fotografii portre-

towej. Szlęzak fotografuje

także pejzaże miasta, którego

będzie dotyczyć galeria.

Wystawa w SP nr 29 to

nic innego jak amatorskie za-

pisy nocnej strony naszego

Sosnowca, zarejestrowane

w ciągu ostatnich trzech lat.

Wybrane fotografie pocho-

dzą z kolekcji, która ukazu-

je magię nocy i zupełnie

inne oblicze miasta: ciem-

ne, spokojne, wyciszone,

ży jące swoim życ iem

po zmroku. (U) 

WCentrum Edukacji i Wychowania Mło-

dzieży KANA, przy ulicy Legionów 10

w Sosnowcu rozpoczyna się właśnie nowy se-

zon sportowy pod hasłem „Wiosna i lato w no-

wym rozmiarze”. 

– Obok kursów edukacyjnych i zajęć kultu-

ralnych wiele uwagi poświęcamy każdego roku

szkolnego rozwojowi fizycznemu i motoryczne-

mu młodzieży. Dlatego w KANIE, oprócz za-

jęć fitness na młodzież naszego regionu

i wszystkich mieszkańców głodnych sportowych

wrażeń, czeka w pełni wyposażona siłownia ae-

robowa – opowiada LLiinnddaa HHooffmmaann, rzecznik

prasowy KANY i dodaje: – Nowy sezon sporto-

wy rozpoczniemy już z początkiem marca tak,

by rzeczywiście możliwe było zrealizowanie ha-

sła przewodniego i powitanie lata w nowym roz-

miarze. Jednak „nowy rozmiar” wcale nie musi

oznaczać mniejszego. Najważniejsza jest bo-

wiem jego jakość i to, jak się czujemy na co

dzień. Sami ze sobą. Tak zatem dbałość o kon-

dycję i rozwój fizyczny będą najważniejsze – za-

pewnia Linda Hofman.

Na wszystkich, którzy odwiedzą sosnowiec-

ką KANĘ, by wziąć udział w ćwiczeniach fit-

ness lub pogimnastykować się na siłowni, cze-

kają nowe propozycje.

Młodzież na siłowni ćwiczy pod okiem in-

struktora, który pomaga w obsłudze sprzętu,

dobiera odpowiedni zestaw ćwiczeń oraz służy

radą. Dodatkowo na wszystkich korzystających

z sali ćwiczeń czeka comiesięczna promocja. 

– Nasza siłownia jest siłownią aerobową,

przystosowaną do potrzeb kondycyjnych kobiet

i osób młodych. Młodzież ucząca się w wieku

16 – 25 lat może liczyć na zniżki, a w przypad-

ku zajęć w bloku fitness, gdy dochód na człon-

ka w rodzinie nie przekracza 400 zł netto mie-

sięcznie, wstęp na ćwiczenia jest bezpłatny.

Z kolei, gdy dochód w rodzinie miesięcznie,

w przeliczeniu na osobę nie przekracza netto

600 zł, młodzież może skorzystać z zajęć z 50-

procentową zniżką. Również młodzież niepeł-

nosprawna może uczestniczyć w zajęciach bez-

płatnie – informuje rzecznik KANY. 

Szczegółowe informacje Czytelnicy znajdą

na stronie http://www.kana.sosnowiec.pl/. ARC

„Sosnowiec nocą”
Od 26 lutego do 7 marca w Szkole Podstawowej nr 29 w Sosnowcu można było obejrzeć wystawę fotograficzną
autorstwa KKoonnrraaddaa SSzzllęęzzaakkaa, pod tytułem „Sosnowiec nocą”. Ekspozycja jest częścią projektu edukacyjnego
realizowanego przez klasy od zerowej do trzeciej, mającego na celu zapoznanie uczniów z rodzinnym miastem. 

Ćwicz z KANĄ

Najmłodszy narciarz
ma 4,5 roku
16lutego w Szczyrku odbył

się Puchar Prezydenta

Miasta Sosnowca w Narciarstwie

Alpejskim dla szkół

ponadgimnazjalnych, studentów

i dorosłych mieszkańców naszego

miasta. Na starcie stanęło 90

zawodników. Wśród kobiet Puchar

wywalczyła EEwweelliinnaa ŚŚlliiwwaa,

natomiast wśród mężczyzn

– KKrrzzyysszzttooff BBrraanniicckkii. Puchary

i dyplomy wręczali: DDaanniieell

MMiikkllaassiińńsskkii – przewodniczący

RM, WWiillhheellmm ZZyycchh – zastępca

prezydenta miasta, MMiicchhaałł KKoonnddeekk

– sekretarz miasta oraz AArrttuurr

SSzzcczzeeppaańńsskkii – naczelnik Wydziału

Kultury Fizycznej, Sportu

i Turystyki UM. 

Z kolei 22 lutego na tej samej

trasie FIS odbył się Puchar

Prezydenta Miasta Sosnowca

w Narciarstwie Alpejskim dla

dzieci do lat 7, uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów.

W zawodach wystartowało 180

zawodników. Puchary Prezydenta

wywalczyli MMaarrttyynnaa HHaałłaadduuss

i MMaatteeuusszz KKaalleecciińńsskkii. Z kolei

4,5–letni JJaakkuubb ŚŚlluussaarrcczzyykk

otrzymał statuetkę dla

najmłodszego zawodnika. (U)

Z aparatem w dłoni

MMiilleennaa LLuuppaa  – uczennica drugiej

klasy II Liceum Ogólnokształcącego

im. Emilii Plater została laureatką – no-

men omen – drugiego miejsca w ogól-

nopolskim konkursie fotograficznym

„Magic Hour”. 

Na co dzień laureatka rozwija swoje

umiejętności w grupie fotograficznej

„Kontrast”, nad którą opiekę artystycz-

ną sprawuje sosnowieckie Ognisko Pra-

cy Pozaszkolnej nr 1. 

Konkurs organizowany był przez Mię-

dzynarodowe Targi Łódzkie w dwóch kate-

goriach: zdjęcie pojedyncze oraz cykl. Mile-

na Lupa otrzyma nagrodę 13 marca, pod-

czas uroczystości otwarcia XI Targów

Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video

i Kinowego „Film Video Foto” na Między-

narodowych Targach Łódzkich. Nagrodzone

w konkursie fotografie zostaną zaprezento-

wane podczas wystawy towarzyszącej tar-

gom – od 13 do 15 marca. RED

A. Niczewski
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy
jjeesstt  PPaann  lleekkaarrzzeemm..  JJaakk  zz tteejj  ppeerrssppeekk--
ttyywwyy  wwiiddzzii  PPaann  ssttaann  zzddrroowwiiaa  ppaaccjjeennttaa
oo nnaazzwwiiee  SSoossnnoowwiieecc??

DDaanniieell  MMiikkllaassiińńsskkii::  Średni stan zdro-

wia, z rokowaniem bardzo pozytyw-

nym. Wszystkie symptomy tego stanu,

które są w tej chwili widoczne, idą

w dobrym kierunku, gdyż miasto się

rozwija. Mimo okresu lat 90. ub. wie-

ku, który przez niektóre osoby w So-

snowcu, zwłaszcza ludzi lewicy, gdy li-

kwidowano przemysł, uważany jest ja-

ko ten, który doprowadził Sosnowiec

do dna. Okazało się jednak, że ta tera-

pia choć bardzo ostra, była skuteczna

dla miasta. W tej chwili, gdybyśmy

mieli hutnictwo państwowe – sypiące

się kopalnie, które są na wykończeniu

itd., to teraz byśmy dopiero przeżywali

ten okres stagnacji i upadku. A przez

te lata po prostu odbiliśmy się. Była

możliwość przyjęcia bardzo wielu

firm, które zainwestowały ogromne

pieniądze m.in. na tych terenach zde-

gradowanych. Także wydaje mi się, że

ostatnie 15 – 16 lat to był dobry okres

dla miasta. Należy pamiętać, że miasto

i jego mieszkańcy przeżywali też cięż-

kie chwile. Ale teraz wszystko idzie ku

lepszemu. 

KKMM::  PPoorroozzmmaawwiiaajjmmyy  nniieeccoo  oo ppoolliittyyccee..
KKooaalliiccjjaa  PPOO  –– SSLLDD..  RRoozzuummiieemm,,  żżee
PPaann  bbyyłł  oorręęddoowwnniikkiieemm  ppoowwssttaanniiaa  tteejj
kkooaalliiccjjii??  
DDMM::  Byłem zwolennikiem, ponieważ

nie było innego wyjścia. 

KKMM::  JJaakk  ww tteejj  cchhwwiillii  ffuunnkkccjjoonnuujjee  ttaa  kkoo--
aalliiccjjaa??  
DDMM::  Współpraca z Panem Prezydentem

przebiega pomyślnie. Stosunki z SLD,

podkreślam z SLD, są bardo przyzwo-

ite. Natomiast LiD, jako taki w Sosnow-

cu rozsypał się na dwie części. Ale to

już problem tego ugrupowania. Nato-

miast w tej koalicji jest też pewna rzecz,

o której warto powiedzieć. Mianowicie

przez ostatnie kilkanaście lat lewica so-

snowiecka rządziła sama. Był krótki

okres współpracy z Unią Wolności

w 1994 roku. Poza tym lewica rządziła

sama, prezydenci rządzili sami,

z ogromną przewagą w radzie, a teraz

przyszła Platforma Obywatelska i poja-

wił się problem. Głównie psychologicz-

ny. Dla prezydenta, dla lewicy. Ponie-

waż trzeba teraz pewne rzeczy z kimś

uzgodnić, przemyśleć, porozmawiać.

I ten początek koalicji przez to był taki

troszkę „zgrzytający”. Bo prezydentowi

i naszym koalicjantom wydawało się, że

my jesteśmy tylko od podnoszenia rąk.

Ta sytuacja powoli się zmienia na lep-

sze. Prowadziliśmy szczere rozmowy

dwa – trzy tygodnie temu (rozmowa

z przewodniczącym Miklasińskim od-

była się 22 lutego. przyp. autor). Pewne

rzeczy sobie wyjaśniliśmy i myślę, że

pójdzie to teraz do przodu. Tym bar-

dziej, że społeczeństwo sosnowieckie,

po raz pierwszy od wielu lat, wyraźnie

opowiedziało się za Platformą Obywa-

telską i za prawicowymi partiami. Nie

wiem, czy w Sosnowcu lewica zawsze

będzie mocno się trzymać. Ale nie bę-

dzie to na pewno to, co było kiedyś. 

KKMM::  PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy,,  zzaassiiaaddaa
PPaann  nnaa sswwooiimm  ssttaannoowwiisskkuu  oodd ppoocczząątt--
kkuu  oobbeeccnneejj  kkaaddeennccjjii..  JJaakk  zz tteejj  ppeerr--
ssppeekkttyywwyy  wwiiddzzii  PPaann  ppoocczzyynnaanniiaa  RRaa--

ddyy  MMiieejjsskkiieejj??  CCzzyy  RRaaddaa  mmaa  rreeaallnnyy
wwppłłyyww  nnaa ttoo  ccoo  ssiięę  ddzziieejjee  ww mmiieeśścciiee??
DDMM:: Ma realny wpływ. Jest wielu rad-

nych bardzo krytycznie nastawionych

do poczynań prezydenta. I to jest bar-

dzo zdrowe, tak mi się wydaje. Ponie-

waż władza prezydencka w obecnej

ustawie samorządowej jest niezwykle

mocną władzą. Były czasy, gdy prezy-

denta można było odwołać na każdej

sesji. Teraz prezydent może rządzić

praktycznie bez Rady Miejskiej. Nato-

miast tu nie chodzi o to, by się bić ze

sobą, ale by wybierać najlepsze rozwią-

zania dla miasta. Dlatego sosnowiecka

Platforma Obywatelska ma koalicję

z tutejszą lewicą. W Urzędzie Marszał-

kowskim też mamy koalicję z lewicą,

rząd jest z Platformy. Pewne działania,

które robiliśmy jako sosnowiecka Plat-

forma, prowadziły do tego, aby władze

wojewódzkie i władze rządowe zauwa-

żyły problemy sosnowieckie. Jestem

przekonany, że tak się stało.

KKMM::  JJeesstt  PPaann  ssaammoorrzząąddoowwcceemm  nniiee
ppiieerrwwsszzyy  rraazz..  PPrroosszzęę  mmii  ppoowwiieeddzziieećć,,
cczzyy  tteejj  wwłłaaddzzyy  ssaammoorrzząąddoowweejj  jjeesstt
zzaa mmaałłoo,,  cczzyy  mmoożżee  ww ssaamm  rraazz??
DDMM:: Jeśli chodzi o relacje, to absolutnie

coraz więcej władzy powinno być prze-

kazywane samorządom. Na razie często

jest tak, że władzę się przekazuje, ale

za tym nie idą pieniądze. Prawo czasa-

mi utrudnia rozwój samorządom. Zresz-

tą Platforma jest za deregulacją prawa,

aby było jak najmniej koncesji, szczegó-

łowych przepisów. Dlaczego na począt-

ku lat 90. nastąpił taki rozwój przedsię-

biorczości? Dlatego, że nie było prze-

szkód, a później wprowadzono liczne

koncesje, przepisy. Gospodarka powin-

na być liberalna. PO na początku była

postrzegana wyłącznie jako liberalna,

teraz nabiera także rysu społecznego.

Sam jestem lekarzem i muszę wykazy-

wać się wrażliwością społeczną. Ten

sam kierunek działań dostrzegam w na-

szej partii, co uważam za dobre dla spo-

łeczeństwa. 

KKMM::  JJaakkiiee  ww ttyymm  rrookkuu  RRaaddaa  MMiieejjsskkaa
mmaa  pprriioorryytteettyy??  CCoo  bbęęddzziiee  ddllaa  rraaddnnyycchh
nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  ddoo zzaałłaattwwiieenniiaa??
DDMM::  Wykonanie budżetu oraz restruk-

turyzacja służby zdrowia, która jest pro-

blemem trudnym, rozłożonym na około

6 – 7 lat. Zmiany wymagają nakładu

kilkudziesięciu milionów złotych.

Rzecz polega na tym, by sosnowieckie

szpitale wprowadzić w XXI wiek. To

musi być gwałtowny przeskok do nowo-

czesności. Mamy już przetarte ścieżki,

bo restrukturyzację przeszła sosnowiec-

ka pediatria. Gdzie, jak mi się wydaje,

miałem dość duży udział. W tej chwili

pediatria jest w Sosnowcu, a całe Zagłę-

bie podlega pod ten jeden dobry szpital.

Inne oddziały pediatryczne w regionie

zlikwidowano. Gdyby się wtedy tego

nie zrobiło, byłaby tragedia. Teraz

w większej skali będziemy musieli to

wszystko przejść jeszcze raz. Dwa szpi-

tale, „Zagórski” i na Zegadłowicza, nie

tylko muszą przejść restrukturyzację

wewnętrzną oddziałów, ale też to, co

najwięcej będzie kosztować, czyli mo-

dernizację techniczną. Aby dostosować

szpital do 2012 roku, do wymogów

Unii, to często wiele rzeczy będzie mu-

siało być robionych od początku. 

KKMM::  RRoozzuummiieemm,,  żżee  ssoossnnoowwiieecckkii  sszzppii--
ttaall  bbęęddzziiee  tteeżż  mmuussiiaałł  bbyyćć  kkoonnkkuurreenn--

ccyyjjnnyy  wwoobbeecc  pprryywwaattnnyycchh  ppooddmmiioottóóww,,
kkttóórree  zzaappeewwnnee  pprręęddzzeejj  cczzyy  ppóóźźnniieejj
ppoojjaawwiiąą  ssiięę  ww SSoossnnoowwccuu..  
DDMM::  Nie obawiam się prywatnych pod-

miotów w sytuacji, gdy państwowa

służba zdrowia działa dobrze. Podam

przykład własnego oddziału – chirurgii

dziecięcej. W całym Zagłębiu nie ma

żadnej prywatnej kliniki chirurgii dzie-

cięcej. U nas – jeśli jest na miejscu do-

bry oddział, to po co szukać dalej. Nato-

miast tam, gdzie szwankuje państwowa

służba zdrowia, rozwijają się prywatne

podmioty. Zresztą niech się rozwijają,

bo konkurencja jest absolutnie wskaza-

na. Podkreślam: nie jestem przeciw pry-

watnym podmiotom. Proszę bardzo.

Tylko musi to odbywać się na jednako-

wych warunkach. Bo w tej chwili, gdy-

byśmy rozmawiali dłużej, to potrafię

udowodnić, że wszystkie prywatne pod-

mioty, które mają kontrakty z NFZ są

na uprzywilejowanej pozycji. Nie mu-

szą choćby pełnić dyżurów całodobo-

wych. Mogą brać dodatkowe pieniądze

od pacjentów. My nie możemy. 

KKMM::  AAllee  ttoo  nniiee  jjeeddyynnyy  wwaażżnnyy  ppuunnkktt??  
DDMM::  Druga bardzo ważna sprawa, to

jest wreszcie budowa boisk przyszkol-

nych – pilotażowy projekt Platformy

Obywatelskiej. To jest skok cywilizacyj-

ny. Idea jest taka, aby przyciągnąć tę

młodzież, która w tej chwili nie ma co

ze sobą zrobić. I ta idea się spełnia,

gdyż są na to pieniądze. 

Następną bardzo ważną sprawą jest, by

Sosnowiec wygrał konkursy na to, co

zostało teraz odrzucone, a mianowicie

na drugi etap projektu dotyczącego go-

spodarki ściekowej. To jest być albo nie

być dla wschodnich dzielnic miasta,

z którym wiąże się także przebudowa

dróg. Mam nadzieję, że projekt sosno-

wiecki zostanie zatwierdzony. Bo bez

tego właściwie bez sensu byłby ten

pierwszy etap, dotyczący wybudowania

kolektora Bobrek. Gorącą kwestią jest

ta związana z Placem Papieskim. Jeśli

chodzi o radnych mamy duże wątpliwo-

ści. Powiem tak, okazją dla uczczenia

Papieża, i wówczas był to mój pomysł,

było nazwanie Centrum Pediatrii jego

imieniem. Pomnikiem wystawionym

przez społeczeństwo Sosnowca jest

szpital jego imienia. I wydawało mi się,

że dla Ojca Świętego by to zupełnie

wystarczyło. Tak samo jak to wystar-

czyło dla Księdza Biskupa. Uważam, że

te 3 czy 4 mln można przeznaczyć

na budowę boisk lub na szpital dziecię-

cy. Rozumiem, jeśli społeczeństwo czy

duchowieństwo chce to robić, to może

również samo zebrać pieniądze. Mój

stryj św. pamięci Piotr Miklasiński, jak

chciał wybudować pomnik Papieża

w Zawierciu, gdzie rzucano mu kłody

pod nogi, to chciał jedynie wyznaczenia

lokalizacji. Sam wybudował pomnik

z brązu wspólnie z parafianami. Rozma-

wiałem z księżmi, którzy sami mają

wątpliwości, czy wybudowanie barki

jest potrzebne. Zbieram podpisy rad-

nych, by Rada Miejska zwróciła się

z apelem do Prezydenta, aby powstrzy-

mać się od wszelkich prac. 

KKMM::  MMóówwii  ssiięę  tteeżż  wwiieellee  oo ssaallii  kkoonncceerr--
ttoowweejj..
DDMM:: Jedna sala projektowana jest

przy szkole muzycznej, druga

przy dawnym kinie Muza. Sali koncer-

towej z prawdziwego zdarzenia nie

mamy w mieście. Przebudowanie Mu-

zy by to dało. Nie ma też hali sporto-

wej z prawdziwego zdarzenia. Jest pro-

blem budowy nowego stadionu. Jako

Platforma orędowaliśmy za tym pomy-

słem. Ale to było rok temu. Teraz za-

stanawiamy się nad tym. Radny Arka-

diusz Chęciński będzie kierował zespo-

łem, który stworzy taką mapę drogową

dojścia do stadionu. Kiedy uzgadniali-

śmy koalicję z prezydentem Kazimie-

rzem Górskim, to finanse na najbliższe

lata były przedstawiane w bardzo do-

brym świetle. Okazało się, że nie za-

wsze jest tak, jak nam na początku mó-

wiono. Przy obecnym budżecie po pro-

stu miasta nie stać na budowę takiego

stadionu samodzielnie. Bo nie wierzę,

by w Sosnowcu miasta Zagłębia się ze-

brały i chciały wybudować u nas sta-

dion. Stąd ten zespół pracuje teraz tak,

by nie popełnić błędu przy moderniza-

cji Stadionu Ludowego, takich błędów,

jakie były popełniane przy moderniza-

cji Stadionu Śląskiego. I to też będzie

rozłożone na 6 – 7 lat. Tak by Stadion

Ludowy był cały czas w użytku, a jed-

nocześnie by mógł być modernizowa-

ny. 

KKMM::  TTeemmaatt  ssttaaddiioonnuu  jjeesstt  bbaarrddzzoo  nnoo--
śśnnyy..  AAllee  jjeesstt  tteeżż  kkwweessttiiaa  zzwwiiąązzaannaa
zz bbrraakkiieemm  mmiieejjsscc  ddoo rreekkrreeaaccjjii  ddllaa
mmiieesszzkkaańńccóóww??  
DDMM::  Ruszył na szczęście program bu-

dowy boisk. Do tego ścieżki rowerowe

i idea Trójkąta Trzech Cesarzy. Przecież

przez lata tego nie można było załatwić.

Rozmawiając z młodymi ludźmi, mówi-

łem im, że jak was zapytają co jest cie-

kawego w Sosnowcu, to odpowiedzcie,

że u nas jest coś, czego nie ma nigdzie

w Polsce: Trójkąt Trzech Cesarzy. 

KKMM::  NNaawwiiąązzuujjąącc  ddoo tteeggoo,,  cczzyymm  mmoo--
żżeemmyy  ssiięę  ppoocchhwwaalliićć  ww zzwwiiąązzkkuu  zz SSoo--
ssnnoowwcceemm..  OOssttaattnniioo  bbyyłł  ppoommyyssłł  nnaa--
wwiiąązzaanniiaa  ddoo EEddwwaarrddaa  GGiieerrkkaa..  
DDMM:: To czym się możemy pochwalić,

i według mnie to zasługa Prezydenta

i Rady Miejskiej, jest to, że Sosnowiec

stał się miastem akademickim. I każda

zainwestowana złotówka w wybudowa-

nie nowej neofilologii, pomoc Akade-

mii Medycznej będzie procentować. To

są rzeczy poddawane w wątpliwość

przez niektórych radnych. Jeszcze

w ubiegłej kadencji. Mówiono, że to nie

nasza sprawa, ale ja uważam że to było

bardzo dobre posunięcie władzy. 

Są szanse, by w Sosnowcu Szpital Gór-

niczy został przejęty przez Akademię

Medyczną. Byłoby to ogromne osią-

gnięcie, gdyż powstałby ogromny ośro-

dek akademicki, jako przeciwwaga dla

katowickiej Ligoty. Dziwię się niektó-

rym radnym wojewódzkim, którzy mają

wątpliwości. Naprawdę to jest przy-

szłość dla tego szpitala. Jeśli go nikt nie

przejmie, to będzie popadać w ruinę.

Tak samo Sosnowiec powinien być tym

bardzo zainteresowany. 

KKMM::  OOdd kkiillkkuunnaassttuu  mmiieessiięęccyy  jjeesstt  PPaann
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyymm  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj..
JJaakk  wwyygglląąddaa  ww PPaańńsskkiicchh  oocczzaacchh  ttaa
wwssppóółłpprraaccaa  zz ssaammoorrzząąddeemm  wwoojjee--
wwóóddzzkkiimm??  

DDMM::  Powiem w ten sposób. Za czasów

marszałka Moszyńskiego nie mieliśmy

żadnych kontaktów. Raz został zapro-

szony wicemarszałek Kołodziejczyk,

ale w trakcie sesji doszło do sporu

z prezydentem Kazimierzem Górskim.

Natomiast relacje teraz od miesiąca

z marszałkiem Śmigielskim są, uwa-

żam, bardzo dobre. I to nie tylko rad-

nych PO, jako relacje partyjne, ale całe-

go samorządu. 

KKMM::  AAllee  ttoo  wwłłaaśśnniiee  mmaarrsszzaałłeekk  ŚŚmmii--
ggiieellsskkii  oocceenniiaannyy  jjeesstt  jjaakkoo  tteenn,,  kkttóórryy
cchhccee  ppoopprroowwaaddzziićć  DDTTŚŚ  ddoo JJaawwoorrzznnaa
aa nniiee  ddoo SSoossnnoowwccaa  cczzyy  DDąąbbrroowwyy
GGóórrnniicczzeejj..  
DDMM::  To nie do końca tak jest. Problem

DTŚ jest nieco szerszy. Wymyślono tę

trasę ileś lat temu, jako drogę, która dla

Śląska rzeczywiście miała być arterią.

Ale przy okazji wrzucono DTŚ w okoli-

ce giełdy w Mysłowicach, dalej przez

Sosnowiec i Będzin. I to było w stylu bu-

dowy socjalistycznej. Papier wszystko

przyjmie. Dla mnie ona by to miasto

dzieliła. To taka autostrada przebiegająca

przez środek miasta. Jestem realistą.

I zdaję sobie sprawę, że setek milionów

a nawet miliardów nie będzie w ciągu

najbliższych lat. I z tego trzeba sobie

zdawać sprawę. Naturalną DTŚ dla Za-

głębia jest przedłużenie drogi szybkiego

ruchu od Roździeńskiego w Katowicach

w kierunku Warszawy i Krakowa.

I od odcinka tuż przy Środuli, gdy zjeż-

dżamy w kierunku na Kraków. Tam na-

leży zainwestować, poszerzyć drogę

o trzeci pas. Zrobić co należy przy Expo.

I tam należy inwestować. To udrożni

miasto. Bo samo połączenie Sosnowca

z Katowicami jest w miarę dobre. W tej

chwili Sosnowiec z Mysłowicami ma 26

mln euro na tę drogę. Rozmawiamy

z marszałkiem, że może „coś za coś”.

Choćby w kwestii poprawy stanu na-

wierzchni na Ostrogórskiej i dalej w kie-

runku na giełdę w Mysłowicach. Te kon-

takty zaczęły się poprawiać. 

KKMM::  II nnaa kkoonniieecc..  PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnnii--
cczząąccyy,,  jjaakk  PPaannuu  ssiięę  wwssppóółłpprraaccuujjee
zz rraaddnnyymmii??
DDMM::  Jestem chirurgiem dziecięcym.

I całe życie muszę szukać kontaktu

z malutkimi dziećmi. Wiec cóż za pro-

blem znaleźć kontakt z radnym. Prowa-

dzenie posiedzeń to czysta przyjemność

dla mnie. Jest pewną formą odreagowa-

nia stresu po moich codziennych chirur-

gicznych zajęciach. Czasem może i je-

stem, jak mi tu niektórzy mówią, zdecy-

dowany czy ostry, ale przecież wiem, jak

są rozwlekle prowadzone niektóre komi-

sje. Gdyby tak na żywioł puścić sesję, to

trwałaby ona nie wiadomo jak długo. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..  

Rozmawiał:

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Rokowania pozytywne
Rozmowa z DDAANNIIEELLEEMM  MMIIKKLLAASSIIŃŃSSKKIIMM, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sosnowcu

rozmowy „Kuriera”



Wciągu kilku tygodni mają

się zakończyć prace

nad „Miejskim planem zagospo-

darowania przestrzennego” dla

sosnowieckiego śródmieścia.

O tyle to ważny dokument, że

na jego podstawie można będzie

zaoferować firmom hotelarskim

budowę obiektów w centrum

miasta.

Dotąd nie było wiadomo, gdzie

ewentualne hotele, choćby 3

– gwiazdkowe miałyby powstać.

Teraz, w ramach planu mają zostać

przygotowane dwie działki dla po-

tencjalnych inwestorów. 

Pierwsza z nich znajduje się

niedaleko wyjścia z przejścia pod-

ziemnego od strony ulicy 3 Maja

w kierunku na Aleję Zwycięstwa.

Druga z działek przewidywana jest

na końcu ciągu kamienic przy ul.

3 Maja, na przeciwko budynku

dawnego Szpitala nr 2. – W tym

temacie odbyliśmy szereg spotkań

z przedstawicielami Forum dla Za-

głębia Dąbrowskiego. Z ich inicja-

tywy wyszedł pomysł, by działkę

przy Alei Zwycięstwa można było

zagospodarować pod budowę ho-

telu. Chcemy nie tylko przycią-

gnąć inwestorów budujących po-

dobne obiekty, ale i osoby, które

mimo pracy w Sosnowcu, po jej

zakończeniu jadą do hoteli, choć-

by w Katowicach – podkreśla

GGrrzzeeggoorrzz  DDąąbbrroowwsskkii,,  rzecznik

prasowy UM w Sosnowcu.

Hotele muszą powstać, choć-

by ze względu na Expo Silesia.

Przy okazji organizacji targów

wielu wystawców nie ma się

gdzie zatrzymać na terenie So-

snowca. W przyszłości ma się to

zmienić. RED

Czas na 

hotele

ddookkoonncczzeenniiee  zzee  ssttrr..  11

– Nasz oddział ginekologiczny

posiada już, jako jedyny w regio-

nie, tytuł Szpitala Przyjaznego

Dziecku. Kobiety chętnie rodzą

na tutejszym oddziale i oddają się

pod opiekę naszych specjalistów

– mówi doktor Ornowski.

ZZ rraammiieenniiaa  WWHHOO

Idea „Szpital przyjazny dziec-

ku” powstała z inicjatywy WHO

(Światowa Organizacja Zdrowia)

oraz Funduszu Narodów Zjedno-

czonych na Rzecz Dzieci – UNI-

CEF. Celem jest uświadomienie

młodym matkom jak istotne dla

rozwoju ich dzieci jest naturalne

karmienie piersią. Aby otrzymać

statut przyjaznego dziecku, pla-

cówka musi między innymi reali-

zować tzw. program 10 kroków.

W Polsce szpitali o tym statucie

jest tylko kilkadziesiąt. 

– Napisaliśmy program doty-

czący przeciwdziałania wcześniac-

twu i zapobieganiu śmiertelności

u niemowląt. Z fundacji Timken

uzyskaliśmy 300 tys. dolarów ame-

rykańskich na realizację tego pro-

gramu. Z tej kwoty zakupiliśmy już

bardzo nowoczesny sprzęt USG

oraz przeszkoliliśmy zespół, aby

wszelkie zagrożenia płodu były

diagnozowane. Planujemy też za-

kup nowoczesnego wyposażenia

sali porodowej, tak by poród mógł

być monitorowany, a przez to wy-

krywane były wszelkie patologie

– mówi ordynator oddziału.

Fundacja Timken już od kilku

lat wspiera projekty z zakresu

służby zdrowia i edukacji w So-

snowcu. 

Do dalekosiężnych planów

należy też przeniesienie oddziału

ginekologiczno–położniczego

do budynku szpitala miejskiego

przy ulicy Zegadłowicza. Prze-

niesienie to jednak będzie się od-

bywać spokojnie i potrwa około

1,5 roku. 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Na razie przenosiny

prosto z urzędumarzec 2008 nr 3   4
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– Mam nadzieję, że będzie moż-

na w Przemszy łowić ryby. Tak jak

kiedyś – przypomniała MMaaggddaallee--

nnaa PPoocchhwwaallsskkaa, prezes zarządu Rejo-

nowego Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji w Sosnowcu. 

Realizacja tak skomplikowanego

projektu to nie tylko przyjemności,

ale także kłopoty. 

– Budowa kolektora wiązała się

z dużą wycinką drzew, które prze-

szkadzały w realizacji inwestycji. Za-

sadzone zostały jednak nowe, wy-

trzymałe drzewa o płytkim systemie

korzennym – dodaje RRyysszzaarrdd ŁŁuukkaaww--

sskkii, zastępca prezydenta i pełnomoc-

nik ds. realizacji projektu.

Projekt został dofinansowany

w ramach Funduszu Spójności Euro-

pejskiej. Na ten cel przeznaczone zo-

stało dofinansowanie w wysokości

ok. 63 milionów złotych. Całość re-

alizacji projektu wyniosła ok. 106 mi-

lionów złotych.

CCzzyy  bbęęddzziiee  ddrruuggii??

Etap drugi realizacji projektu pla-

nowany jest na lata 2009 – 2015. Jest

nie tylko dłuższy, ale i droższy. Tym-

czasem okazało się, że niemal pewne

pieniądze z funduszy unijnych mogą

nam przejść koło nosa. Sosnowiecki

projekt, wkomponowany w gospodar-

kę ściekową Mysłowic i Katowic wy-

leciał z listy pewniaków, które otrzy-

mają fundusze unijne. 

EEllżżbbiieettaa  BBiieeńńkkoowwsskkaa  – minister

rozwoju w rządzie DDoonnaallddaa TTuusskkaa za-

powiedziała, że zamierza ograniczyć

liczbę kluczowych projektów o stra-

tegicznym znaczeniu dla rozwoju

kraju. Pani minister jak powiedziała

tak zrobiła. Z programu sektorowego

„Infrastruktura i Środowisko” wyrzu-

cono w skali kraju kilkaset gotowych

projektów. 

Teraz będą one musiały być zgło-

szone do konkursu. Nie byłoby

w tym nic zdrożnego, gdyby nie po-

dejrzenia, że ministerstwo w ten spo-

sób zamiast zajmować się gospodar-

ką zajmuje się polityką. 

Zaakceptowane przez poprzedni

rząd projekty, podobnie jak ten so-

snowiecki, miały charakter po-

nadregionalny. Wiadomo, że bez

zakończenia drugiego etapu inwe-

stycji pierwszy nie będzie do końca

miał sensu. Sosnowca na samo-

dzielną realizację drugiego etapu

nie stać. Jedyne co pozostaje, to

start w konkursie i lobbowanie

wśród polityków, by tak ważna in-

westycja dla naszego miasta zosta-

ła dokończona. RED

Budowa zakończona
EEKKOO--LLIIDDEERR  

Podczas Międzynarodowych Targów PO-
LEKO w Poznaniu gmina Sosnowiec
otrzymała nagrodę EKO-LIDER Funduszu
Spójności edycji 2007 r. w kategorii za-
twierdzonych projektów. Konkurs zorgani-
zowany był przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przy współpracy z Ministerstwem Środowi-
ska. Nagroda ta jest ogromnym wyróżnie-
niem dla wykonawców projektu. Wyróżnie-
nie przyznawane jest podmiotom, które
najsprawniej realizują projekty inwestycyj-
ne dotyczące ochrony środowiska i współ-
finansowane są przez Fundusz Spójności.

XXV i XXVI sesja Rady Miejskiej

Ma być bezpieczniej
WW  lluuttyymm  ssoossnnoowwiieeccccyy  rraaddnnii  oobbrraaddoowwaallii  ddwwuukkrroottnniiee..  Po raz pierwszy 14 lutego na sesji nadzwyczajnej. Wówczas to
rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1. 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Za przyjęciem zmian głoso-

wało 19 radnych, 1 wyraził

sprzeciw, 3 wstrzymało się

od głosu. Procedurę należało po-

wtórzyć z powodu błędów, które

pojawiły się w uchwale, a które

zakwestionowały służby Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach. 

MMóójj  ddoomm,,  mmoojjaa  uulliiccaa……

Po raz drugi radni spotkali się

podczas XXVI sesji. Poświęconej

podsumowaniom roku 2007. Jako

pierwszy na mównicy pojawił się

Komendant Miejskiej Policji

w Sosnowcu – insp. MMaarreekk WWaall--

cczzyyńńsskkii. Komendant przedstawił

nowe koncepcje zapobiegania

przestępczości. Najważniejsza

z nich funkcjonować będzie

pod nazwą „Mój dom, moja uli-

ca, moja dzielnica, moje miasto”.

Program realizowany będzie w ra-

mach strategii ograniczania prze-

stępczości „Razem bezpieczniej”. 

– Wcześniej zaangażowali-

śmy się w realizację programu

„Bezpieczne Osiedle”, który

przyniósł efekty. Nowy program

będzie realizowany od 1 marca

– powiedział Marek Walczyński.

Główną ideą programu jest

zapewnienie i zwiększenie po-

czucia bezpieczeństwa wśród

mieszkańców miasta. Podstawo-

wymi zadaniami będzie skróce-

nie czasu oczekiwania na inter-

wencję stróżów prawa.

Podczas sesji nie zabrakło

sprawozdania z działalności

Straży Miejskiej. Strażnikom w

ocenie ich szefa – ZZbbiiggnniieewwaa

KKrruuppyy przybyło obowiązków.

Choćby dlatego, że Straż przeję-

ła od policji system miejskiego

monitoringu. Niestety, podobnie

jak rok temu, jak podkreślał ko-

mendant – ze względu na prze-

pisy prawne – mimo nałożenia

dużej liczby mandatów ich ścią-

galność jest znikoma.

PPrraawwoo  kkoonnssuummeennttaa

W trakcie sesji głos zabrała

także Miejski Rzecznik Praw

Konsumentów – AAddrriiaannnnaa PPeećć.

Świadomość konsumentów

w naszym mieście ciągle ro-

śnie a rzecznikowi przybywa

pracy.

– Udzielamy pomocy telefo-

nicznie, drogą internetową i po-

przez doradztwo bezpośrednie.

Coraz więcej konsumentów jest

świadomych swoich praw.

Na szczęście większość przed-

siębiorców podchodzi do nasze-

go poradnictwa ze spokojem

– mówiła podczas sesji Adrian-

na Peć.

NNaaggrrooddyy  

Na koniec zatwierdzono

przyznanie Nagród Miasta So-

snowca w dziedzinie kultury.

W kategorii: „Za upowszech-

nianie kultury” nagrodę otrzy-

ma nauczyciel II LO im. Emilii

Plater MMiicchhaałł WWaalliińńsskkii – ini-

cjator i organizator Ogólnopol-

skiego Turnieju Jednego Wier-

sza o Laur Plateranki. Laure-

atem „Za dorobek

publicystyczno-naukowy” zo-

stał KKrrzzyysszzttooff JJęęddrrzzeejjkkoo, profe-

sor i kierownik Katedry i Za-

kładu Botaniki Farmaceutycz-

nej i Zielarstwa Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego

w Sosnowcu. W dziedzinie ar-

tystycznej zwyciężył poeta JJee--

rrzzyy SSuucchhaanneekk. Nagroda dla naj-

lepszego sportowca przypadła

TToommaasszzoowwii JJaawwoorrsskkiieemmuu, so-

snowieckiemu hokeiście. Nato-

miast tytuł najlepszego szkole-

niowca otrzyma AAnnddrrzzeejj KKuurr--

ddzziieell, trenerowi MKS – MOS

Płomień Sosnowiec. 

II ppłłaaccee

Duże poruszenie wprowa-

dziła w szeregi radnych inicja-

tywa zgłoszona przez MMaacciieejjaa

AAddaammccaa, z klubu PIRS. Wzo-

rem radnego KKrrzzyysszzttooffaa HHaałłaa--

dduussaa, z klubu PiS, który

w grudniu ub. roku chciał tzw.

spłaszczenia diet radnych

w górę, czyli w gruncie rzeczy

ich wzrostu. Głównie dla rad-

nych otrzymujących najniższe

stawki. Maciej Adamiec przy-

pomniał o tym pomyśle. Zgła-

szając wniosek o rozszerzenie

porządku obrad w kwestii

zmiany regulaminu wypłat diet

dla radnych.

Temperatura w Sali sesyjnej

na tyle wzrosła, że ogłoszono

przerwę w obradach. Po niej Ada-

miec wycofał swój wniosek. Jed-

nak, jak sam mówi, chodzi o to by

zakończyć w końcu ten temat,

który dominuje ostatnio wśród

radnych. Koszt spłaszczenia diet

oznacza wzrost nakładów na tę

sferę o 100 tys. zł rocznie. Prze-

ciwni podwyżce są radni PO, oraz

część radnych PiS i SLD.

Gabriela Kolano



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakk  PPaann  oocceenniiaa
tteeggoorroocczznnyy  bbuuddżżeett??
TToommaasszz  BBaańńbbuułłaa:: Jeśli chodzi o moje

odczucia to oczywiście potrzeby są

większe niż budżet, który mamy na nie

przeznaczone. Niewątpliwie budżet roku

2008 nie jest więc budżetem moich

marzeń. Zwłaszcza że w tym roku jest on

mniejszy niż w roku poprzednim.

Na znacznie niższy budżet po stronie

dochodu znaczący wpływ ma pozycja

dotycząca dopłat i dofinansowania

na zadania własne. Obecnie dysponujemy

kwotą 166 milionów złotych na inwestycje.

Z tego niestety tylko 4,5 mln to środki

unijne. Gdy podczas zebrania Komisji

Budżetowej w październiku ub. roku.

przewidywaliśmy możliwość uzyskania

dofinansowania, to prognozowaliśmy

kwotę ok. 80 mln. Niestety ten plan się nie

powiódł.

KKMM::  JJaakk  mmoożżnnaa sscchhaarraakktteerryyzzoowwaaćć
wwyyddaattkkii  ww ttyymm  rrookkuu??
TTBB::  Tegoroczny budżet jest niewątpliwie

budżetem rozwojowym. Do takiego

stwierdzenia upoważnia mnie fakt, że

na zadania inwestycyjne

przeznaczona kwota wynosi ok. 170

milionów. Z drugiej strony jest to budżet

prospołeczny. Świadczy o tym struktura

i dynamika wydatków na poszczególne

zadania miasta. Znacząca kwota jest

przeznaczona na oświatę – ponad 200 mln

zł. Dodatkowo na szkolnictwo wyższe 23

mln złotych, ochronę zdrowia – 22 mln zł,

w tym 16 mln na lecznictwo zamknięte

(szpitale). 

Daje to dobry start nowemu podmiotowi

jakim jest sosnowiecki Szpital Zespolony.

Przede wszystkim chodzi tu głównie

o częściowe oddłużenie Szpitala nr 1, który

wchodzi obecnie w skład Szpitala

Zespolonego. Planowana jest też

inwestycja dotycząca budowy domków

socjalnych dla osób zadłużonych. Na ten

cel przeznaczona została kwota 6,6 mln zł.

W tamtym roku na mieszkalnictwo

przeznaczone zostały 4 mln i to już była

duża, znacząca kwota. Wyraźnie więc

widać prospołeczny charakter

tegorocznego budżetu.

KKMM::  JJaakkiiee  iinnwweessttyyccjjee  bbęęddęę
rreeaalliizzoowwaannee  ww 22000088  rrookkuu??
TTBB::  Spora kwota w roku 2008 zostanie

przeznaczona na kulturę. W strukturze

wydatków to aż 3,6 procent w skali roku.

Do tej pory na ten cel nie przeznaczaliśmy

więcej niż 3 procent. Duże środki

przeznaczone zostaną na dalszy rozwój

budynku po dawnej Muzie – ok. 3,6 mln zł

trafi na budowę sali koncertowej.

Planowana jest także budowa sali

koncertowej przy sosnowieckim Zespole

Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury i jest

tu mowa o kwocie ok. 2,3 mln złotych.

Osobiście uważam, iż sosnowieckie

Centrum Sztuki w Zamku Sieleckim nie

wymaga dofinansowania. Chyba że

pojawiłyby się dodatkowe tzw. wolne

środki. Wtedy można byłoby je skierować

na tę jednostkę. 

Wiele działań będzie też kontynuowanych

z roku poprzedniego np. budowa centrum

neofilologicznego. Ze względu

na podwyżkę cen materiałów budowlanych

o 8 procent gmina musiała dołożyć

do Centrum prawie 5 mln złotych. 

KKMM::  AA jjaakk  wwyygglląąddaajjąą  śśrrooddkkii
pprrzzeezznnaacczzoonnee  nnaa ssppoorrtt??
TTBB::  Na realizację zadań w tym dziele są

skierowane jak dotąd niespotykane środki.

Jest to kwota 45 mln złotych, to 7 procent

wydatków. Spora część jest oczywiście

przeznaczona na dostosowanie Stadionu

Ludowego do wymogów licencyjnych

Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na ten

cel przeznaczyliśmy 8 mln zł.

Przewidujemy także budowę boiska

treningowego z trawą syntetyczną oraz

bogatym zapleczem. Był też pomysł

dotyczący budowy stadionu

zagłębiowskiego, który byłby

przygotowany na wzięcie udziału w EURO

2012. Odbyło się w tej sprawie szereg

spotkań z miastami ościennymi. Nie

doszliśmy jednak do porozumienia.

Osobiście jednak uważam, że przy braku

dużych środków pochodzących z innych

źródeł dofinansowania niż te pochodzące

z budżetu miasta, realizacja tego projektu

jest niemożliwa. Jak ta kwestia się skończy

trudno powiedzieć. 

W mieście brak odpowiedniej pływalni

porównywalnej np. z tą w Dąbrowie

Górniczej. Sosnowiecki basen przy ulicy

Żeromskiego został ostatnio zamknięty ze

względu na problemy techniczne dotyczące

dachu. Na naprawę mamy przeznaczoną

pewną kwotę. Brakuje też odpowiednio

wyposażonych hal sportowych.

Wymagania społeczne dotyczące tej części

budżetu przeznaczonej na działania

sportowo–rekreacyjne są olbrzymie.

Co do budżetu w obszarze sportu, niemal

na każdym obiekcie będą wykonywane

prace usprawniające ich funkcjonowanie.

Trzeba też podkreślić, że oprócz działań

inwestycyjnych i remontowych w tym

obszarze duże środki są przeznaczone

na dofinansowanie do sportowego

szkolenia dzieci i młodzieży. Jest to kwota

rzędu 1 mln zł. Mam tu na myśli stypendia

dla utalentowanych, młodych sportowców

naszego regionu.

KKMM::  JJaakk  wwyygglląąddaa  ppllaannoowwaannaa rreeaalliizzaaccjjaa
IIII eettaappuu  pprroojjeekkttuu  ggoossppooddaarrkkii
wwooddnnoo--śścciieekkoowweejj??
TTBB:: Aktualnie zakończyła się budowa

kolektora wzdłuż rzeki Bobrek i przyszedł

czas na rozliczenie tej inwestycji w ramach

realizacji I etapu projektu. Co za tym idzie,

przyszedł czas na starania w celu

uzyskania środków finansowych

na realizację etapu II. Potrzebna jest na to

kwota rzędu 600 milionów złotych.

Zakładamy, że w długoletnim planie

realizacji inwestycji dofinansowanie

z Funduszu Spójności wyniesie 400 mln zł.

Niestety projekt został ostatnio przez

fundusz odrzucony. Będziemy się jednak

starać o dofinansowanie ponownie.

Na obecną chwilę sądzę, że projekt uzyska

pozytywną ocenę, co pozwoliłoby

na poprawną realizację tego zadania.

Planowany okres realizacji tej inwestycji

przypada na lata 2009 – 2015.

KKMM::  CCoo  PPaann  ssąąddzzii  nnaa tteemmaatt
ffiinnaannssoowwaanniiaa  pprroojjeekkttuu  pprrzzeebbuuddoowwyy
ppllaaccuu  ppaappiieesskkiieeggoo  pprrzzeezz  mmiiaassttoo??  CCzzyy
nniiee  ppoowwiinnnnoo  ssiięę  sszzuukkaaćć  iinnnnyycchh
mmoożżlliiwwoośśccii  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa??
TTBB:: Przede wszystkim całą realizację

projektu dotyczącego Placu Papieskiego

należy podzielić na dwa zadania. Pierwsze

dotyczy wizualnego projektu

zaakceptowanego przez Komitet Budowy

Pomnika Jana Pawła II. Wizualizacja

została także zaakceptowana przez Kurię

i gminy diecezji sosnowieckiej. Projekt

obejmuje budowę barki oraz sosnowego

krzyża. W tym zakresie w ramach

dofinansowania zgłosiły się już firmy

budowlane, które zapewniły pomoc np.

przy zbiórce potrzebnych materiałów.

Część druga zadania odnosi się

do zagospodarowania przystającego

do kręgu (uwzględnionego w projekcie)

pozostałego terenu. Problem, który jest

w tej kwestii ciągle nieuporządkowany to

kwestia własności gruntu. Trwają

rozmowy z właścicielami dotyczące

przejęcia tych terenów przez miasto

i odpowiedniego ich zagospodarowania.

To jest istotna przeszkoda w realizacji

całego przedsięwzięcia. Czy uda się

osiągnąć ten cel? Trudno mi powiedzieć.

W moim odczuciu należałoby tam np.

stworzyć park. Ten plan w pewnym

sensie obecnie jednak zawieszony jest

w próżni.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Budżet rozwoju
Na temat realizacji budżetu na rok 2008, planów, nowych inwestycji oraz ich realizacji rozmawiamy z TToommaasszzeemm  BBaańńbbuułłąą
– przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Radni Rady Miejskiej w Sosnowcu zwracają

się do Prezydenta Miasta Sosnowca z ape-

lem o wstrzymanie wszelkich prac inwestycyj-

nych na terenie Placu Papieskiego do czasu osta-

tecznego uregulowania wszystkich spraw wła-

snościowych na obszarze położonym między

ulicami: 11 Listopada, Rydza-Śmigłego i

Gwiezdną oraz sporządzenia kompletnej koncep-

cji zagospodarowania wspomnianego wyżej te-

renu. Przeciągające się rozmowy ze Spółdzielnią

Mieszkaniową „Hutnik” i pozostałymi właścicie-

lami gruntów stawiają pod dużym znakiem za-

pytania możliwość realizacji projektu. 

Na dodatek, zaproponowana forma uczcze-

nia pobytu Jana Pawła II w naszym mieście

wzbudza ogromne kontrowersje społeczne, cze-

go dowodem może być tocząca się na forach in-

ternetowych dyskusja. Niechętna realizacji tej

koncepcji jest również część sosnowieckiego

duchowieństwa. Ostateczna decyzja co do re-

alizacji tak kosztownej i kontrowersyjnej inwe-

stycji powinna zostać również poprzedzona

szerokimi społecznym i konsultacjami ze

szczególnym uwzględnieniem mieszkańców

okolicznych budynków spółdzielczych oraz

władz diecezji sosnowieckiej. 

Uczczenie postaci Jana Pawła II wymaga spo-

kojnego i godnego podejścia do problemu bez

wzbudzania niepotrzebnych emocji i fali społecz-

nej krytyki. Jednocześnie proponujemy powoła-

nie społecznego komitetu zagospodarowania ca-

łego Placu Papieskiego. 

Apel radnych
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Nie tylko o logo
Ostatnie zebranie Komisji

Rozwoju Miasta i Ochro-

ny Środowiska rozpoczęło się

od oczekiwanego przez wszyst-

kich komunikatu. Rozpoczęły

się bowiem wreszcie pełną pa-

rą przygotowania do konkursu

na logo Sosnowca. 

– Konkurs będzie otwarty

dla plastyków, osób zajmują-

cych się Public Relations, spe-

cjalistów w tego rodzaju dzie-

dzinach. Przewidujemy nagro-

dę do 10 tys. złotych –

powiedział podczas zebrania

komisji GGrrzzeeggoorrzz DDąąbbrroowwsskkii,

naczelnik Wydziału Informacji

i Promocji Miasta. 

O wyniku zadecyduje po-

wołana komisja. Obecnie wy-

znaczeni są już jej dwaj człon-

kowie. Zostali nimi: przewodni-

czący Rady Miejskiej – DDaanniieell

MMiikkllaassiińńsskkii oraz wiceprzewod-

niczący PPrrzzeemmyyssłłaaww WWyyddrraa.

Dodatkowo w komisji zasiądą

osoby z zewnątrz, specjaliści z

dziedziny sztuki, grafiki, być

może przedstawiciel Akademii

Sztuk Pięknych. Prace biorące

udział w konkursie będą do-

stępne dla internautów lecz

ostatecznie to komisja zadecy-

duje o wyborze logo. Termin

konkursu jeszcze nie jest znany.

Drugim ciekawym tematem

podjętym na komisji były infor-

macje dotyczące II etapu projek-

tu gospodarki wodno–ściekowej.

Obecnie trwają prace związane

z opracowaniem Studium Wy-

konalności tego projektu. Ich za-

kończenie przewidywane jest na

lipiec tego roku. Umożliwi to

podjęcie ponownych czynności

w celu uzyskania dofinansowa-

nia z Funduszu Jedności UE.

Ostatnio projekt gminy sosno-

wieckiej odrzucono. 

– Nie znaczy to jednak, że

nie możemy w konkursie starto-

wać po raz drugi – powiedział

podczas komisji RRyysszzaarrdd ŁŁuu--

kkaawwsskkii, zastępca prezydenta

miasta oraz Pełnomocnik Gminy

ds. Realizacji Projektu „Gospo-

darka ściekowa w Sosnowcu”.

Przygotowywana jest także

dokumentacja dotycząca wy-

boru inżyniera kontraktu, po-

mocy technicznej oraz wyko-

nawcy robót dotyczących eta-

pu II projektu. Planowana jest

liczba 15 kontraktów, w tym 3

na wykonywane usługi i 12 na

roboty. GK

Dobre intencje to nie wszystko

Nie umilkły echa działania

pewnego 61 – letniego

mieszkańca Sosnowca. W prote-

ście przeciwko wandalizmowi

na ulicach, przystankach i w

miejscach użyteczności publicz-

nej nasz bohater w ubiegłym

miesiącu wymalował sprayem na

chodniku przy ul Gospodarczej

napis: „Sk...syny, nie niszczcie

przystanków”. Wydarzenie to

trafiło do ogólnopolskich me-

diów. 

W ten ekspresyjny sposób

mieszkaniec Sosnowca zaprote-

stował, ale dziwnym trafem sam

wpadł w ręce tych, którzy po-

winni się zajmować wyłapywa-

niem wandali. Policjanci, po in-

terwencji prezydenta Sosnowca

postanowili delikwenta potrakto-

wać bardzo ulgowo. 

Przeciw karaniu, a nawet

przeciwko nadgorliwości policji,

protestowali nie tylko internauci,

ale nawet radni. 

– Nie popieram takiego po-

stępowania, ale widać, że męż-

czyzna miał dobre intencje. To

co się dzieje w kwestii wandali-

zmu jest przerażające – mówi

radny KKrryyssttiiaann DDzziieewwiioorr, wice-

przewodniczący Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku Publicz-

nego. 

Prezydent KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii

poprosił w związku z tym wyda-

rzeniem komendanta policji w

Sosnowcu insp. MMaarrkkaa WWaall--

cczzyyńńsskkiieeggoo o wyjątkowe i łagod-

ne potraktowanie mieszkańca

naszego miasta. Zwłaszcza, że

jego czyn nie spowodował strat

materialnych. Przy okazji pod-

kreślono, że kolejne tego typu

„apele” nie będą już traktowane

ulgowo. A ich twórcy na wyro-

zumiałość liczyć nie mogą. (U)

Przewodniczącemu Rady Miejskiej

DANIELOWI MIKLASIŃSKIEMU

wyrazy głębokiego

współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składa

Redakcja „Kuriera Miejskiego”



TTeekksstt  ii  ffoottoo::
GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

W Pałacu Schoena zebrało

się kilkadziesiąt osób: muzyków,

plastyków, literatów. Zaproszeni

zostali także przedstawiciele pla-

cówek i instytucji kultury w mie-

ście. Ze strony władz przybyli,

oprócz KKaazziimmiieerrzzaa GGóórrsskkiieeggoo

także: DDaanniieell MMiikkllaassiińńsskkii – prze-

wodniczący Rady Miejskiej, PPaa--

wweełł DDuusszzaa – naczelnik Wydzia-

łu Kultury i Sztuki, oraz MMaatteeuusszz

RRyykkaałłaa – pełnomocnik prezy-

denta ds. rozwoju i współpracy

z zagranicą.

PPrriioorryytteettyy  ddllaa  kkuullttuurryy  

Spotkanie rozpoczął prezy-

dent, który podkreślił jak ważne

dla miasta i jego promocji jest,

by kultura w naszym mieście

stała na odpowiednio wysokim

poziomie. Przy okazji przypo-

mniano historię miasta oraz po-

informowano o powstaniu doku-

mentu dotyczącego „Strategii

Rozwoju Kultury”. 

– Jesteśmy pierwszym mia-

stem, które podjęło tego rodzaju

wyzwanie. Ustaliliśmy prioryte-

ty, według których będziemy re-

alizować działania dotyczące kul-

tury. Chodzi głównie o pomoc

grupom twórczym i promocję ar-

tystów – mówi Mateusz Rykała.

Zdaniem Mateusza Rykały

w Dietlu miałyby się skupiać

działania kulturalne, w formie

spotkań artystycznych czy ma-

larskich plenerów. Pełnomoc-

nik wyraził też nadzieję na

bliższą współpracę z właścicie-

lem obiektu. SSttaanniissłłaaww JJeerrzzyy

KKuulliiśś wykupił pałac w roku

1997. Znany jest także jako

właściciel krakowskiej Jamy

Michalik. 

BBrraakk  ssaallii

Paweł Dusza – naczelnik

Wydziału Kultury i Sztuki zwró-

cił zebranym uwagę na fakt wy-

dzielenia z dawnego wydziału

spraw dotyczących sportu. 

Zebranych poinformowano

także o powstaniu nowego do-

datku kulturalnego do „Kuriera

Miejskiego” – „SOSNart”, reda-

gowanego przez zagłębiowskie-

go literata TToommaasszzaa KKoossttrroo.

W trakcie spotkania wiele

mówiono o braku sal koncerto-

wych w mieście. 

– Niedobrze, że w mieście

nie ma miejsc, gdzie moż-

na zorganizować koncerty wiel-

koformatowe. Obecnie małą

salką dysponuje np. Klub Kie-

pury. Nie spełnia ona jednak

wymagań akustycznych – ubo-

lewał JJeerrzzyy SSoojjkkaa, chórzysta

i pierwszy flecista Filharmonii

Śląskiej.

W tej kwestii już planowane

są zmiany. Powstaną sale w Art

Cafe Muza oraz przy Zespole

Szkół Muzycznych im. Ja-

na Kiepury.

Zaproszeni goście podkre-

ślali, że uważają środki prze-

znaczone na środowiska kultu-

ralne za niewystarczające. Pa-

dały więc głosy, by odebrać

część funduszy organizowa-

nym corocznie Dniom So-

snowca i przeznaczyć je

na wzbogacenie imprez kultu-

ralnych. 

Na zakończenie podziękowa-

no gościom za przybycie i udział

w spotkaniu. Zapewniano także,

że z wszelkimi pomysłami

zmian mogą się zgłaszać do Wy-

działu Kultury i Sztuki. Zapro-

szeni artyści mimo tych zapew-

nień ubolewali, iż tego rodzaju

spotkanie odbywa się jedynie raz

w roku.

Kulturalnie o kulturze
18 lutego odbyło się coroczne spotkanie prezydenta miasta Sosnowca Kazimierza Górskiego z przedstawicielami środowisk kulturalnych 

JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa

Wielu spośród nas z nie-

pokojem myśli o naj-

bliższej przyszłości – infla-

cja pochłania coraz więcej

naszych dochodów a zapo-

wiadane 30-procentowe pod-

wyżki gazu też spędzają sen

z powiek. Z drugiej jednak

strony w naszych kieszeniach

pozostaje nieco więcej pie-

niędzy z racji obniżenia

składki rentowej.

ZZaappłłaacciimmyy  nniiżżsszząą
sskkłłaaddkkęę  rreennttoowwąą

Otóż od stycznia obowią-

zują niższe składki na ubez-

pieczenie rentowe dla

wszystkich ubezpieczonych.

Styczniowe obniżenie skład-

ki rentowej jest drugim eta-

pem reformy rozpoczętej

w lipcu zeszłego roku. Wów-

czas składka ta w części fi-

nansowanej przez pracowni-

ka zmalała o 3 punkty pro-

centowe – z 6,5 proc., do 3,5

proc. Od początku stycznia

jest jeszcze mniejsza – z 3,5

proc. spadła do 1,5 proc.

O tyle samo zmniejszyło się

obciążenie pracodawcy

– w jego przypadku wyso-

kość składki spadła z 6,5

proc. do 4,5 proc.

Stopa procentowa skład-

ki w nowej wysokości powin-

na być stosowana począwszy

od składek należnych za sty-

czeń 2008 r.

EEmmeerryyttuurryy  ii rreennttyy
ww ggóórręę

Z kolei emeryci i renciści

zostali objęci waloryzacją.

Świadczeniobiorcy, którzy

przeszli emeryturę lub rentę

do końca lutego 2007 r.

otrzymują świadczenie wyż-

sze o 6,5 proc., natomiast

osoby, które mają przyznane

świadczenie od 1 marca 2007

r. – o 4,2 proc. 

Jest również dobra wia-

domość dla tych osób, które

dopiero będą przechodziły

na emeryturę. Otóż walory-

zacji podlega również tzw.

kwota bazowa, co oznacza,

że emerytury i renty, które

ZUS przyznaje po 29 lutym

br. także będą wyższe. 

Kwota bazowa to

w uproszczeniu przeciętne

wynagrodzenie pomniejszone

o kwotę należnych składek

na ubezpieczenie społeczne,

które służy jako podstawa

do obliczania świadczeń.

PPrrzzeelliicczzaanniiee  śśwwiiaadd--
cczzeeńń

Następna dobra wiado-

mość dotyczy osób, które

otrzymywały świaczenia

od zaniżonej kwoty bazowej.

Ta kwestia wymaga dłuższe-

go komentarza.

W 1993 r. z powodu

zmiany zasad waloryzacji

świadczeń, obniżono kwotę

bazową ze 100 proc. do 91

proc. przeciętnego wynagro-

dzenia (w wyniku kłopotów

finansowych państwa tak

wówczas zadecydował parla-

ment). Od 1994 r. kwotę ba-

zową stopniowo podwyższa-

no, aż z początkiem 1999 r.

ponownie osiągnęła ona wy-

sokość 100 proc. średniej

płacy. Ale osoby, którym

świadczenia przyznano

przed tym terminem czuły

się pokrzywdzone. Dlatego

od marca 2005 r., na mocy

kolejnej ustawy uchwalonej

przez parlament, ZUS zaczął

ponownie przeliczać wyso-

kość świadczeń dla osób,

którym emeryturę lub rentę

obliczono na podstawie zani-

żonej kwoty bazowej. Oso-

bom najstarszym, urodzo-

nym przed 1 stycznia 1930 r.

świadczenia już przeliczono,

natomiast młodsi mieli pod-

wyżki otrzymywać stopnio-

wo do 2010 r. Jednak we

wrześniu parlament zdecydo-

wał o szybszym zakończeniu

tego procesu, w związku

z czym wszystkim uprawnio-

nym świadczenia są przeli-

czane od 1 marca 2008 r.

od podwyższonej do 100

proc. kwoty bazowej. 

Przeliczenia dokonuje się

poprzez ponowne obliczenie

wysokości świadczenia

od odpowiednio podwyższo-

nej kwoty bazowej przyjętej

ostatnio do ustalenia wyso-

kości świadczenia. Tak obli-

czone świadczenie waloryzu-

je się następnie we wszydst-

kich terminach ustawowych

podwyżek.

Ale uwaga: ustawa nie

przewiduje wypłaty rekom-

pensaty za okres od czasu

przyznania świadczenia

do momentu ponownego prze-

liczenia go w oparciu o pod-

wyższoną kwotę bazową.

I na koniec jeszcze istot-

na informacja: od tego roku

emerytury i renty będą pod-

wyższane każdego roku

od początku marca – bez

względu na wysokość infla-

cji. 
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- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków

- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych miłości oraz wiele rodzinnego ciepła

Więcej w kieszeni świadczeniobiorcy Nie tylko dla
panów

Blisko 1,5 tys. młodych sosno-

wiczan urodzonych w 1989

roku stanie przed Wojskową Ko-

misją Uzupełnień. Podobno po raz

ostatni. O tym jednak zdecyduje

rząd. 

Przed Wojskową Komisją Uzu-

pełnień w Sosnowcu przy ul. Rzeź-

niczej codziennie staje 30 poboro-

wych. Pobór potrwa do 7 kwietnia. 

W przyszłym roku obowiązko-

wa służba ma być zawieszona,

a za dwa lata do armii pójdą tylko

ochotnicy. Dlatego większość z te-

gorocznych poborowych jest prze-

konana, że jeśli uda się przeczekać

ten rok, to wojsko na pewno się

o nich nie upomni.

Zawieszenie poboru nie będzie

oznaczało likwidacji WKU.

– Na wypadek ewentualnej wojny

musimy wiedzieć kogo do wojska

można powołać, a kto się nie nada-

je. W przyszłości nie będzie tylko

obowiązkowej służby wojskowej.

Przed WKU staną wszyscy, ale

do wojska pójdą tylko ochotnicy.

O resztę armia upomni się tylko

w przypadku wojny – mówi RRoo--

mmuuaalldd MMaajjeewwsskkii, kierownik Refe-

ratu Spraw Wojskowych. Czy tak

się stanie zadecydują politycy.

Te zmiany są po to, aby armia

stała się nowoczesna, na wzór

wojsk takich krajów jak: USA,

Niemcy, Francja czy Wielka Bry-

tania.

Na razie nie wiadomo ile

za dwa lata będą zarabiać żołnie-

rze. Dzisiaj zawodowy szerego-

wiec dostaje 2 200 zł brutto, cho-

rąży 3 120 zł, major do 4 550 zł,

natomiast pułkownik nawet do 7

500 zł brutto. – W tym roku mamy

wyjątkowo chorowity rocznik. Pra-

wie 10 proc. mężczyzn stanowią

niepełnosprawni – dodaje Romu-

ald Majewski.

Ciekawostką jest fakt, że

przed WKU 10 kwietnia stanie 20

sosnowiczanek. Panie zresztą co-

raz częściej myślą o karierze

w wojsku. Już nie tylko w roli psy-

chologa czy lekarza, ale także żoł-

nierza z krwi i kości. (U)

arc



I tak na przykład za przejazd
na trasie do 100 kilometrów z bi-
letem jednorazowym zapłacimy
średnio o 15 procent taniej. 

Bez zmian pozostaną ceny
biletów jednorazowych w po-
ciągach osobowych (np. na tra-
sie 78 km – 13 zł), natomiast
o 2,7 proc. (z 18,50 na do 19
zł) podrożeją bilety na trasach
125 km. 

Także bez zmian pozostaną
ceny biletów okresowych tygo-
dniowych i dwutygodniowych
w pociągach osobowych.

Nieco wzrosną ceny bile-
tów miesięcznych, np. na tra-
sie 99 km z 269 zł do 275 zł.

W pociągach pospiesznych
cena biletu jednorazowego
(np. 33 km) zmniejszy się
z 12 zł do 8 zł, niestety
na dłuższych trasach (ok. 217
km) podrożeje z 38 zł
na 39 zł. Nie zmienią się
w pociągach pospiesznych ce-
ny tygodniowych i dwutygo-
dniowych biletów okreso-
wych. Bez zmian pozostaną
bilety miesięczne na trasach
do 40 km. Powyżej 40 km
nieco zdrożeje. 

Kolej tłumaczy, że zmia-
na cen biletów podyktowa-
na jest dopasowaniem do po-
trzeb pasażerów. (U) 

Kolej tnie ceny
Od marca Polskie Koleje Państwowe Przewozy Regionalne zmieni-
ły na niższe ceny biletów, głównie w pociągach pospiesznych. Nie-
stety, tylko na trasach do 100 km. Pasażerowie, którzy jeżdżą da-
lej – zapłacą więcej

Przypominamy, że 31 marca

upłynie ostateczny termin

wymiany starych dowodów oso-

bistych. Wnioski o nowy dowód

należy składać niezwłocznie. Za

brak dowodu tożsamości ukara-

nym można być karą grzywny. 

Na dzień 1 marca na terenie

naszej gminy dowodów nie wy-

mieniło jeszcze 9 tysięcy miesz-

kańców. 

Na nowy dowód czeka się

około 6 tygodni, jednak w naj-

bliższym czasie okres ten może

się wydłużyć. W związku z tym

nie ma gwarancji, że składając

wniosek w marcu otrzymamy

nowy dowód przed końcem

ważności dowodu książeczko-

wego. 

Referat dowodów osobistych

w Urzędzie Miejskim, przy al.

Zwycięstwa 20 przyjmuje: w

poniedziałki w godzinach 7.30 –

17.00; od wtorku do piątku od

godz. 7.30 – 15.30. 

Wymagane dokumenty:

wniosek, 2 zdjęcia, dowód

wpłaty – 30 zł (opłata w Urzę-

dzie Miejskim, pokój 106) oraz

stary dowód osobisty do wglą-

du. (U)

Na wymianę dowodów 

było aż 6 lat!

Przedstawiciele Urzędu

Miasta oraz radni mogli się

już w ub. miesiącu zapoznać

z wyglądem oddawanych po-

mieszczeń. Te wyglądają efek-

townie. 

Przypomnijmy, że inwestycja

została dofinansowana z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w wysokości bli-

sko 31,4 mln złotych. Umowę

z wojewodą śląskim podpisał ze

strony Sosnowca prezydent mia-

sta KKaazziimmiieerrzz GGóórrsskkii. Dofinan-

sowanie ze strony Uniwersytetu

Śląskiego wyniesie ponad 6 mln

zł. Pozostałą część kosztów bu-

dowy sfinansowała z własnych

środków gmina Sosnowiec.

Przypomnijmy, że koszt całej in-

westycji wynosi blisko 70 mln

zł. (RED)

Do końca kwietnia zostanie
oddany budynek Neofilologii

Budowa Centrum Dydaktyczno – Naukowego Neofilologii
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu zakończona zostanie
dokładnie 30 kwietnia. Wtedy obiekt zostanie przekazany
do użytkowania. Studenci pojawią się w nim od nowego roku
akademickiego

Trzecią z rzędu imprezą były

Międzynarodowe Targi Tu-

rystyki, Rekreacji i Wypoczynku

INTOUREX 2008 oraz Targi

Fitness Zdrowie i Uroda Keep-

FIT, które odbyły się od 14 do 16

lutego. Kolejną wystawą, do któ-

rej doszło od 29 lutego do 2 mar-

ca były Targi Budownictwa Sile-

sia Bulding Expo- SIBEX.

NNiiee  ttyyllkkoo  oo ZZaaggłłęębbiiuu

W trakcie targów turystyki

swoją ofertę zaprezentowało po-

nad 100 wystawców. Gościli

przedstawiciele m.in.: Belgii,

Czech, Rumunii, Francji i Indo-

nezji. Nie zabrakło rzecz jasna

polskich wystawców. 

W ramach INTOUREX moż-

na było zapoznać się z propozy-

cjami najróżniejszych biur po-

dróży. Dużym zainteresowaniem

cieszyły się oferty wakacyjne ta-

kich firm, jak: Almatour, Nec-

kermann Polska czy Triada.

Swoje oferty wypoczynku,

atrakcje turystyczne i walory re-

gionu zaprezentowały między in-

nymi Augustów, region beskidz-

ki oraz Busko-Zdrój.

Nie zabrakło ofert podkreśla-

jących walory turystyczne Ślą-

ska, Zagłębia i okolic. Między

innymi Centrum Sportu i Rekre-

acji w Dąbrowie Górniczej

przedstawiło działalność Jacht

Klubu „Pogoria III”. Swoje sto-

isko posiadał także sosnowiecki

Urząd Miejski. 

– Chcemy pokazać, że Śląsk

to nie tylko wielki przemysł, ale

także miejsce, które może być

niezwykle atrakcyjne dla gości

z kraju i Europy – mówi TToommaasszz

RRaacczzyyńńsskkii prezes zarządu Kol-

porter EXPO.

OO zzddrroowwiiuu  ii nniiee  ttyyllkkoo

Wypoczynek nie musi być

bierny. Przekonywali o tym wy-

stawcy, oferujący usługi w zakre-

sie fitness. Nie brakowało ofert

płynących z klubów sportowych,

siłowni, klubów fitness.

Zwiedzający zainteresowani

zdrowiem mogli dowiedzieć się

np. jaką wybrać dietę. Dużą

atrakcją dla odwiedzających tar-

gi był występ EEwweelliinnyy BBaarreejj

– Mistrzyni Świata i Europy Ju-

niorów w Fitness Gimnastycz-

nym. Swoje umiejętności przed-

stawił także czołowy, polski kul-

turysta – TToommaasszz PPaabbiiaanniiaakk,

wicemistrz Polski w kulturysty-

ce. 

Doskonałym uzupełnieniem

targów były liczne prezentacje.

Odbyły się Otwarte Mistrzostwa

Drwali oraz pokazy sztuki ko-

walskiej zorganizowane przez

Muzeum Kowalstwa w Bieńko-

wicach. Fitnesskluby Gymna-

sion i PowerFIT zaprezentowały

organizowane przez siebie spor-

towe zajęcia np. taneczne, fitness

czy taniec brzucha. 

Interesującą dla siebie ofertę

znalazły także przyszłe mamy.

Specjalnie z myślą o nich zapre-

zentowano zajęcia ruchowe dla

kobiet w ciąży. Młodsi uczestni-

cy targów zainteresowani byli

natomiast pokazami capoeiry

w wykonaniu GRUPO MAGIA

czy pokazami tanecznymi Aka-

demii Tańca Beltane. 

TTaarrggii  bbuuddoowwnniiccttwwaa

Czwartymi z rzędu targami,

które odbyły się w EXPO SILE-

SIA były Targi Budownictwa Si-

lesia Bulding Expo – SIBEX.

Podczas ich trwania swoją ofertę

zaprezentowało pond stu wy-

stawców. SIBEX to wiodące tar-

gi budowlane, których celem jest

zaprezentowanie oferty budow-

lano – mieszkaniowej dla miesz-

kańców województwa śląskiego.

Nie zabrakło więc firm dewelo-

perskich oraz budowlanych. 

Warto podkreślić, że podczas

tych targów pojawili się uczniowie

i opiekunowie z Zespołu Szkół

Architektoniczno–Budowlanych

w Sosnowcu. Dzięki propozycji ze

strony miasta uczniowie mogli za-

prezentować na stoisku miasta

własne dokonania. 

– Jako że targi dotyczyły

branży, w której szkoła działa,

zaproponowaliśmy by uczniowie

nie tylko na targach się pojawili,

ale i mogli przedstawić informa-

cje o własnych dokonaniach.

W najbliższym czasie odbędzie

się spotkanie z dyrektorami in-

nych szkół zawodowych, ponad-

gimnazjalnych, które na podob-

nej zasadzie mogłyby się wysta-

wiać w ramach miejskiego

stoiska – podkreśla GGrrzzeeggoorrzz

DDąąbbrroowwsskkii, rzecznik prasowy

UM w Sosnowcu. 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Dwie imprezy
EXPO SILESIA
Hala wystawiennicza Kolportera Expo już na dobre wpisała się w krajobraz Sosnowca 
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Szkoła „AS”, funkcjonująca w So-
snowcu już od 10 lat, umożliwia
naukę na kierunkach takich jak:
asystentka stomatologiczna,
technik farmaceutyczny, technik
ochrony fizycznej osób i mienia
oraz technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
– Oprócz szansy na uzyskanie
konkretnego zawodu, jaką daje-
my młodym ludziom, Zespół
Szkół „AS” gromadzi także absol-
wentów wyższych uczelni, którzy
kontynuują naukę w ramach uzu-
pełniania swojej wiedzy – mówi
właściciel szkoły IIwwoonnaa DDyybbiicchh..
Ponad to placówka prowadzi
pierwsze w kraju Profilowane Li-
ceum Policyjne i Wojskowe, dzia-
łające z powodzeniem już 6. rok.
O miejsce w szkole każdego roku
stara się wielu chętnych z całej
Polski. Nauka umożliwiona jest
jednak tylko 50 uczniom, co jest
gwarantem utrzymania dyscypli-
ny i indywidualnego podejścia
do podopiecznych. 
– Uczniowie z naszej szkoły z po-
wodzeniem zdają maturę i są
przygotowani do dalszej edukacji
na interesujących ich kierunkach.
Jest natomiast coś, co czyni na-
sze liceum wyjątkowym i wyróż-
nia je spośród innych. Edukacja
w Liceum Policyjnym dostarcza
bowiem niezapomnianych wrażeń
dzięki obozom sportowym i rekre-
acyjnym, na których nasi ucznio-

wie nabywają nowych umiejętno-
ści i być może przeżywają przy-
godę swojego życia – podkreśla
dyrektor szkoły SSttaanniissłłaaww  DDyybbiicchh..
Warto dodać, iż placówka ma
w planach zakup quadów i stwo-
rzenie terenu do ćwiczeń dla mło-
dzieży w okolicach lasów siewier-
skich.
Liceum Policyjne w swym progra-
mie, oprócz przedmiotów ogólno-
kształcących, prowadzi zajęcia
specjalistyczne, takie jak prawo
karne i cywilne. Na zajęciach wy-
chowania fizycznego i technik in-

terwencji można trenować samo-
obronę oraz inne elementy sztuk
walki, nauczyć się używania pałki
wielofunkcyjnej typu tonfa i zakła-
dania kajdanek. 
Uwieńczeniem umiejętności prak-
tycznych jest wyszkolenie strze-
leckie. „AS” zatrudnia najlep-
szych specjalistów w tych dzie-
dzinach. Sam dyrektor, podin-
spektor Stanisław Dybich 
może się pochwalić wieloletnim
doświadczeniem i doskonałym
przygotowaniem merytorycznym.
Dyrektor jest doktorem nauk

prawnych, pracował jako wykła-
dowca w Ośrodku Szkolenia Poli-
cji w Katowicach. 
– Nasi uczniowie chętnie prezen-
tują swoje umiejętności na wszel-
kich imprezach, udzielają się też
charytatywnie. Po zdaniu matury
kontynuują naukę w Policealnej
Szkole Policyjnej, na studiach
wyższych lub podejmują pracę
w Policji – podsumowuje Iwo-
na Dybich.
Szkoła „AS to niewątpliwie bar-
dzo ciekawa oferta edukacyjna.
Ważne jest to, że oprócz przygo-
towania ogólnego, daje szansę
młodzieży pragnącej związać
swoją przyszłość z pracą w za-
kresie szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa publicznego. 

SSzzkkoołłaa  nnaa  mmeeddaall



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakkoo  żżee  ssiięę  zznnaa--
mmyy  ppoozzwwóóll,,  żżee  bbęęddzziieemmyy  ssoobbiiee
mmóówwiićć  ppoo iimmiieenniiuu..  DDaarreekk,,  rree--
kkllaammaa  ttoo  cchhaałłttuurrzzeenniiee??  
DDaarreekk  NNiieebbuuddeekk::  Nienawidzę te-

go słowa. Chałtura z samej defini-

cji jest czymś nieważnym. W te-

atrze zarabiam grosze, ale to jest

moja miłość. Żeby przeżyć muszę

robić różne inne rzeczy. Nie

umiem się w tym oszczędzać,

wkładam w to tyle potu i zdrowia,

jak w każde inne zadanie aktor-

skie. I nie mogę tym pogardzać,

bo z tego żyję. 

KKMM::  NNiiee  mmaasszz  ttaakkiieeggoo  ddyylleemmaa--
ttuu,,  jjaakk  nniieekkttóórrzzyy  aakkttoorrzzyy,,  mmóó--
wwiiąąccyy,,  żżee  nniiggddyy  nniiee  zzaaggrraajjąą
ww rreekkllaammiiee??  
DDNN::  Tylko krowa nie ma dylema-

tów. Za każdym razem robiąc rze-

czy poza artystyczne mam świa-

domość pewnych rzeczy.  Z ko-

muny wyszliśmy jako idealiści. Ja

w to wierzę dalej. Nie patrzę

na ten zawód wyłącznie przez

pryzmat – „it’s my job”. Dustin

Hoffman w USA zaczynał od re-

klam. Był świetnym pomidorem.

Reklama zaczyna być sztuką sa-

mą w sobie. 100 lat temu, kiedy

film powstawał, nikt nie traktował

go jako sztuki, raczej jak rodzaj

rozrywki. 20 lat temu miałem

krótki flirt ze szkołą teatralną, ale

mi powiedzieli: albo uczysz się

w szkole TEATRALNEJ, albo

chałturzysz w filmie. 

KKMM::  DDłłuuggoo  nnaaggrryywwaałłeeśś  rreekkllaa--
mmęę  PPoollbbaannkkuu??
DDNN::  Materiału jest kilkanaście

godzin. Kręciliśmy zdjęcia

na Majorce przez 3 dni. Rano by-

ło 9 stopni Celsjusza, i wieczorem

też. Wiec w przerwach siedzieli-

śmy pod kocami. Nota bene re-

klamę Polbanku reżyserował

twórca „Lejdis” i „Testosteronu”

– Tomasz Konecki. Reklamę

Warki kręciliśmy 4 i pół dnia. 

KKMM::  PPoorroozzmmaawwiiaajjmmyy  oo tteeaattrrzzee..
BByyłłeeśś  nnaa oossttaattnniieejj  pprreemmiieerrzzee
ww TTeeaattrrzzee  ZZaaggłłęębbiiaa..  „„BBaallllaaddyy--
nnaa””  ww rreeżżyysseerriiii  KKaattaarrzzyynnyy
DDeesszzcczz  ppooddoobbaałłaa  CCii  ssiięę??
DDNN::  Tak. Świetna reżyseria. Ale

rozumiem o co pytasz. To spek-

takl nowoczesny. I ja patrzę

na moich kolegów i widzę, że

oni nie wierzą reżyserowi.

Za kulisami mówią „co my gra-

my?”. Niestety etat w teatrze

kompletnie zabija kreatywne

myślenie.

KKMM::  DDllaacczzeeggoo??  BBęęddąącc  nnaa eettaa--
cciiee  nniiee  mmuussiisszz  ssiięę  ssttaarraaćć??
DDNN:: Nie, po prostu to jest etat.

Reżyser musi cię obsadzać i nie

masz wyboru – musisz grać tę

rolę.

KKMM::  ZZ tteeggoo  bbyy  wwyynniikkaałłoo,,  żżee
ggrraajjąącc  ww ffiillmmiiee,,  ggddzziiee  oo eettaattaacchh
mmoowwyy  bbyyćć  nniiee  mmoożżee,,  aakkttoorrzzyy
ggrraajjąą  lleeppiieejj..  AA nniiee  zzaawwsszzee  ttaakk
jjeesstt..  
DDNN::  Oczywiście mają komforto-

wą sytuację. Rzecz jasna Chyra,

czy Szyc mają status gwiazdy

i być może ich to rozpieszcza. Co

mówił Kondrat, czy Linda. Ko-

niec – odchodzę z teatru. Chcę

być kreatywny. 

KKMM::  RRoozzwwiinnąąłłeeśś  ssiięę  aakkttoorrsskkoo
oodd cczzaassuu  kkiieeddyy  nniiee  jjeesstteeśś
nnaa eettaacciiee??
DDNN::  Oczywiście. Słuchaj to jest

moja pasja, moja miłość. Teraz

przychodzę do teatru i słyszę ko-

legów, którzy mówią ileż można

tę samą rolę grać. A mnie dzięki

temu, że nie jestem na etacie to

ciągle pasjonuje. 

KKMM::  TTeeaattrr  mmoożżee  ppoorryywwaaćć  ppuu--
bblliicczznnoośśćć??
DDNN:: Musi. Na całym świecie pu-

bliczność jest zachwycona widząc

najlepsze spektakle. 

KKMM::  CCzzeemmuu  ww ttaakkiimm  rraazziiee
ww PPoollssccee  tteeaattrr  nniiee  ppoorryywwaa??
DDNN::  Są teatry, które porywają. 

KKMM::  IIllee  iicchh  jjeesstt??  KKiillkkaa??
DDNN::  Dlaczego? Bo gra się tam

od do. Etat. 

KKMM::  AA mmoożżee  nniiee  mmaammyy  ddoo--
bbrryycchh  aakkttoorróóww??  
DN: Mamy. Ale mentalność

na etacie jest po prostu zabójcza. 

KKMM::  UUwwaażżaasszz  ssiięę  zzaa ddoobbrreeggoo
aakkttoorraa??  

DDNN:: Wiesz co? To pytanie jest

podchwytliwe. Tendencyjne

(śmiech – przyp. autora). Nie mo-

gę odpowiedzieć obiektywnie.

Nieszczęście tego zawodu polega

na tym, że wszystko co zrobiłeś

do tej pory nie ma znaczenia. Li-

czy się tylko to, co robisz teraz. 

KKMM::  CCzzuujjeesszz  ssiięę,,  jjaakk  rroozzuu--
mmiieemm  aakkttoorreemm  tteeaattrraallnnyymm??
DDNN::  Teatr to jest to z czego wyro-

słem. Oczywiście, że chciałbym

zagrać główną rolę w filmie, i nie

będę tego traktować po macosze-

mu. Wręcz odwrotnie, zrobię to

z pasją.

KKMM::  WWiieellee  mmóówwiisszz  oo tteeaattrrzzee..
FFaassccyynnuujjee  CCiięę,,  aa ccoo  zz ffiillmmeemm??
DDNN:: Miłością do filmu zapałałem

w Cannes. Na rodzinnym urlopie.

I nagle zobaczyłem miasto, które

filmem żyje. Wystarczyło pójść

do pierwszej z brzegu kawiarenki,

w której motywy filmowe były

na porządku dziennym. 

KKMM::  PPoowwiieeddzz,,  cczzyy  sszzkkoołłaa  ttee--
aattrraallnnaa  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnaa??
DDNN:: Tak. Ja np. nie mam szkoły

i bardzo żałuję. Bo wszystko, całą

wiedzę, świadomość aktorstwa,

jak czeladnik musiałem się tego

wyuczyć sam. Do końca życia

brak szkoły będzie moim kom-

pleksem. 

KKMM::  JJaakk  dduużżee  ssąą  rróóżżnniiccee  mmiięę--
ddzzyy  aakkttoorrssttwweemm  sscceenniicczznnyymm,,
aa ttyymm  zz ppllaannuu  ffiillmmoowweeggoo??
DDNN::  To są dwa różne zawody.

Dwie różne techniki grania. Dwa

różne światy, dwa różne języki.

Gra się kompletnie inaczej. 

KKMM::  IInnaacczzeejj,,  bboo  ttrruuddnniieejj??  CCzzyy
mmoożżee  łłaattwwiieejj??
DDNN:: Inaczej, choć dla mnie

na początku trudniej. Byłem wy-

chowany na teatrze. To język, któ-

rym się posługiwałem. Teraz spę-

dziłem dwa dni zdjęciowe na pla-

nie nowego serialu. Z Borysem

Szycem, Piotrem Adamczykiem.

Graliśmy w więzieniu. Jeden był

adwokatem, drugi więźniem. Ja

byłem klawiszem. Ciekawe do-

świadczenie, bo graliśmy na po-

wierzchni kilkunastu metrów

kwadratowych. Aktora trzeba pro-

wadzić inaczej w teatrze. Zupeł-

nie inaczej, niż na planie filmo-

wym. W teatrze aktora używa się

jak materię. 

KKMM::  JJaakk  gglliinnęę??
DDNN::  Tak, lepi się jak glinę. 

KKMM::  AAkkttoorr  ttoo  jjeesstt  zzaawwóódd  oossoo--
bbyy,,  kkttóórraa  wwyycchhooddzzii  ii ggrraa  ttoo  ccoo
jjeejj  rreeżżyysseerr  kkaażżee??  CCzzyy  tteeżż  ttoo
zzaawwóódd  ttwwóórrcczzyy??  GGddzziiee  aakkttoorr
mmaa  ccoośś  ddoo ppoowwiieeddzzeenniiaa??
DDNN::  Całe życie o tym myślałem.

Że nie chcę być wyłącznie od-

twórcą. Na czym polega wybit-

ność niektórych aktorów?

Na tym, że potrafią tak zinterpre-

tować autora i reżysera, włożyć

swój wkład, dodać coś do ich pra-

cy, że zadziwiliby obu.

KKMM::  KKttoośś  CCiięę  oossttaattnniioo  „„zzaasskkoo--
cczzyyłł””??
DDNN:: Borys Szyc. Widziałem jak

on pracuje. Patrzyłem z boku,

i myślałem sobie – nic nadzwy-

czajnego. I potem zobaczyłem to

samo w monitorze, i byłem

pod wrażeniem. To jest to, co się

dzieje w środku człowieka, czego

nie pokazujesz. Co wychwyci tyl-

ko to szklane oko kamery. To, co

zobaczyłem zachwyciło mnie.

A właściwie niby nic nie zrobił,

stał przed kamerą i w sumie co?

Niby nic, a jednak. Są twórczy

aktorzy i są odtwórczy. 

KKMM::  II ddllaatteeggoo  zzoossttaałłeeśś  aakkttoo--
rreemm??  BBoo  zzaacchhwwyycciiłłeeśś  ssiięę??
DDNN:: Zostałem aktorem, bo

w pewnym momencie zaimpono-

wali mi niektóry aktorzy. Może

trochę z próżności. Najbardziej fa-

scynowało mnie to, że aktor może

się tak przeobrażać. U Stanisław-

skiego wyglądało to tak, że aktor

oczyszczał się do zera, by potem

od początku zbudować swoją po-

stać. 

KKMM::  JJaakkiicchh  mmaasszz  iiddoollii  aakkttoorr--
sskkiicchh??
DDNN::  W Polsce Tadeusz Łomnic-

ki. Absolutny geniusz. Zdolność

kreacji, transformacji na najwyż-

szym poziomie. Na Śląsku naj-

bardziej mi imponowali Adam

Bauman, Bernard Krawczyk

i Stanisław Ptak. Od nich się

uczyłem. Jako aktora stworzył

mnie Mieczysław Górkiewicz.

Wcześniej byłem już aktorem kil-

ka lat. Błądziłem. Jedne rzeczy

robiłem dobrze, inne źle. On mnie

wziął i dał mi busolę. I dzięki nie-

mu mam tę busolę, nie błądzę,

w miarę trafiam do celu. Najlep-

szymi polskimi aktorami są w tej

chwili: Jerzy Trela, Henryk Ta-

lar, Janusz Gajos. Spoza Polski

– John Gielgud, Laurence Oli-

vier. Bardziej kinowe – francuski

aktor Gerad Philipe. Robert Po-

well, grający u Zanussiego. Mel

Gibson. Anthony Hopkins, Du-

stin Hoffman. Robert De Niro. 

KKMM::  JJeesstteeśś  ssppeełłnniioonnyy  zzaawwoo--
ddoowwoo??
DDNN::  Ciągle marzę. Chciałbym

zagrać nowe role. Zająć się reży-

serią. 

KKMM::  GGddyybbyyśś  bbyyłł  mmłłooddyymm  cczzłłoo--
wwiieekkiieemm  zznnóóww  wwsszzeeddłłbbyyśś
ww tteenn  zzaawwóódd??
DDNN::  Właśnie! Jak sobie nie raz

myślę o tym, to mówię: nigdy

w życiu! Po czym idę na spektakl,

i mówię: o kurcze zagrałbym to!

KKMM::  AAkkttoorr  nniiee  oobbaawwiiaa  ssiięę,,  żżee
rroollaa,,  kkttóórrąą  ggrraa  ssttaanniiee  ssiięę  cczzęę--
śścciiąą  jjeeggoo  pprraawwddzziiwweeggoo  żżyycciiaa??
ŻŻee  kkoollookkwwiiaallnniiee  mmóówwiiąącc  zzwwaa--
rriiuujjee??  
DDNN:: Dziękuję Ci za to pytanie.

Najbardziej mnie wkurzają pyta-

nia: jak długo się tekstu uczysz?

Odpowiadam: ile się uczysz za-

kręcać śruby? Największym pro-

blemem aktora dobrego, kreacyj-

nego to jest to zacieranie się oso-

bowości, między postacią, którą

grasz, a którą jesteś. To jest praw-

dziwe niebezpieczeństwo. Jak

chcesz być naprawdę dobry, to

musisz działać na granicy schizo-

frenii. Zatracasz siebie, a stajesz

się tą postacią, którą grasz. To

trudny zawód. Żeby być dobrym

musisz dać wiele z siebie. A to

boli. Jak jesteś powierzchowny, to

jesteś jednym z wielu. Dlatego

najwięksi aktorzy po genialnych,

trudnych rolach potrzebują albo

odpoczynku, albo leczenia. 

KKMM::  IInnnnyy  pprroobblleemm  tteeggoo  zzaawwoo--
dduu  ttoo  sszzuuffllaaddkkoowwaanniiee  aakkttoo--
rróóww??
DDNN:: To widać na przykładzie

Lindy. Wykreował pewien typ.

KKMM::  TTrroocchhęę  jjaakk  zz GGaajjoosseemm??
DDNN:: Ale Gajos wyszedł z trzech

szufladek. Jedyny chyba poradził

sobie z tym. Grał Janka w pancer-

nych, potem Tureckiego, a potem

u Bugajskiego w „Przesłucha-

niu”. Wyszedł z tych szuflad. Jak

zagrałeś Brunnera, to nawet gdy

grałeś Jagiełłę dalej będziesz

Brunnerem. Tego się przestraszył

po kilku latach Linda. Buntuje

się. Nie chce być niewolnikiem

swojego wizerunku. 

KKMM::  WWiiddzzoowwiiee  CCiięę  lluubbiiąą  ii cchhęętt--
nniiee  oogglląąddaajjąą  TTwwoojjee  zzaawwooddoowwee
ppooppiissyy..  GGddzziiee  ww ttaakkiimm  rraazziiee
mmoożżeemmyy  CCiięę  oogglląąddaaćć  ww nnaajj--
bblliiżżsszzyymm  cczzaassiiee??  
DDNN:: W Teatrze Rozrywki gram

w 3 spektaklach. Także w „Testo-

steronie” w Bielsku – Białej.

Do tego dochodzi rola w „Po-

mście”, takiej śląskiej „Zemście”.

Zagram też w nowym serialu fa-

bularno – dokumentalnym stacji

TVN – „Katastrofy górnicze”. 

DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa rroozzmmoowwęę..  

Rozmawiali: 

TTeerreessaa  SSzzcczzeeppaanneekk
JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Miłość do filmu mam
O tym, jakie klawe jest życie więziennego klawisza, i że Majorka wcale nie jest ciepła, a teatr nie jest
taki nudny rozmawiamy z DDaarriiuusszzeemm  NNiieebbuuddkkiieemm – aktorem rodem z Kielc, od lat mieszkającym w
Sosnowcu
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GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

SSzzkkooddlliiwwaa  rrttęęćć

Świetlówki „energooszczęd-

ne” są coraz popularniejsze, jed-

nak mało kto pamięta o tym, jak

ważne jest ich składowanie i pod-

dawanie recyklingowi ze wzglę-

du na zawartą w nich rtęć. Odpad

ten jest uznawany za niebezpiecz-

ny i nie można się go pozbyć ot

tak, wyrzucając na pierwszym

lepszym śmietniku.

Rtęciowe opary stwarzają

niebezpieczeństwo dla człowie-

ka. Po przeniknięciu do organi-

zmu powodują ostre zatrucia,

a w ciężkich przypadkach do-

prowadzają do uszkodzenia ne-

rek i układu nerwowego.

MMoożżnnaa ww SSoossnnoowwccuu

Gdzie składować tego rodza-

ju odpady w Sosnowcu? Roz-

wiązań jest wiele. Przede

wszystkim przy zakupie nowej

świetlówki klient ma prawo od-

dać starą w stosunku 1:1 sprze-

dawcy zgodnie z art. 42 pkt 1

ustawy o „Zużytym Sprzęcie

Elektrycznym i Elektronicz-

nym”. Następnie ze sklepów,

hurtowni i punktów zbiorów ma-

teriały te są przewożone do za-

kładów przetwarzania, gdzie

rozmontowane są w taki sposób,

aby szkodliwe w nich substancje

nie zagrażały środowisku.

Poza tym w niektórych skle-

pach umieszczone są tzw. bez-

pieczne pojemniki na tego ro-

dzaju użytki. W sosnowieckim

Leroy Merlin przy stanowisku

oświetleniowym stoi pojemnik

promowany przez ogólną kam-

panię segregacji świetlówek

i żarówek energooszczędnych:

„ElektroEco – w trosce o środo-

wisko”. 

Elektrośmieci można też od-

dać w Sosnowcu w firmie RE-

MONDIS Sp. z o.o. przy ulicy

Baczyńskiego. Jest to punkt au-

toryzowany, służący do zbioru

tego rodzaju odpadów.

Podczas recyklingu aż 90

procent zużytej świetlówki moż-

na poddać do wykorzystania

w następnej produkcji. 

W wyniku recyklingu otrzy-

muje się szklaną stłuczkę, odłą-

czone końcówki lamp, rtęć i lu-

minofor czyli chemiczny zwią-

zek powodujący jarzenie.

Wszystkie te części nadają się

do ponownego wykorzystania.

Pamiętajmy, iż wyrzucając

świetlówki w miejscach do tego

nie wyznaczonych łamiemy pra-

wo. Istnieje bowiem od 29 listo-

pada 2005 r. ustawa o „Zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym”, która zabrania tego

rodzaju praktyk. Za pozostawie-

nie sprzętu w miejscu do tego

nie przeznaczonym grozi grzyw-

na od 20 do 5000 złotych.

NNaa wwyyppaaddeekk,,  ggddyy……

Co jednak robić, gdy żarówka

tego rodzaju ulegnie stłuczeniu?

Najważniejsze, by nie zbierać jej

gołymi rękoma. W tym celu na-

leży założyć rękawiczki i ostroż-

nie zebrać rozbite części. Nie na-

leży ich zbierać za pomocą odku-

rzacza! Miejsce rozbicia jarze-

niówki przetrzeć wilgotnymi,

papierowymi ręcznikami. Reszt-

ki zamknąć szczelnie w worku

lub słoiku i odnieść do punktu

zbioru odpadów elektrycznych. 

Dzikie wysypiska od dawna są plagą

wielu miast. W Sosnowcu walające

się śmieci nietrudno nie zauważyć na ro-

gu ulic: Rybnej i Ciepłej oraz przy ulicy

Floriańskiej. Sosnowiczanie skarżą się też

na bałagan w pobliżu Huty Buczek i ob-

szarze nadrzecznym. Dzikie wysypiska

poruszyły jednak mieszkańców głównie

z powodów estetycznych. 

– Wywóz śmieci jest nie do opanowa-

nia. Rozsypywane są głównie nocą. Trud-

no złapać kogoś na gorącym uczynku

– mówi mieszkanka Pogoni, ZZddzziissłłaawwaa

JJaakkuubbcczzyykk.

Jej posesja graniczy z jednym z takich

zbiorowisk z odpadami. Część śmieci za-

wsze trafia także do jej działki. Właści-

cielka sama sprząta śmieci z własnego

placu i przyznaje, że czuje się bezradna. 

– Problem wielokrotnie był zgłaszany

odpowiednim służbom. Jednak nie udało

się nikogo złapać za rękę – dodaje.

To, że cierpi na takiej działalności wi-

zerunek miasta to jedno. Drugie, to to że

dzikie wysypiska stanowią zagrożenie

ekologiczne. Zaczynając od tego, że od-

pady z nielegalnych wysypisk zanieczysz-

czają glebę, a co za tym idzie, także wo-

dy gruntowe. Tylko niewielka ilość odpa-

dów ulega biodegradacji, reszta

produkuje biogaz, który przenika do at-

mosfery. Przyczynia się to do powiększe-

nia dziury ozonowej. Oczywiste jest też

to, że takie zbiorowiska odpadów w prze-

ciwieństwie do legalnych wysypisk nie są

kontrolowane przez sanepid. W związku

z tym istnieje ryzyko rozszerzenia siedlisk

bakterii. Dzikie wysypiska to istna wylę-

garnia chorób. 

– Brakuje tu miejsc do zabawy dla

dzieci. Przez te nieczystości nie jest to

okolica ani przyjemna, ani bezpieczna.

Problem leży w mentalności ludzi. Nie

zależy im, by w okolicy było czysto – mó-

wi rozżalona DDaannuuttaa DDeecc, mieszkanka.

Sami mieszkańcy na temat dzikich

wysypisk nie wypowiadają się chętnie.

Choć zapewne niektórzy wiedzą, kto tak

skutecznie zaśmieca ich okolicę. Latem

kłopotów z dzikimi wysypiskami zapew-

ne będzie więcej. Dodatkowo mieszkań-

cy muszą się liczyć z odorem rozkłada-

nych odpadów i możliwością samozapło-

nów.

Mieszkańcy uskarżają się na niewielką

liczbę miejskich kontenerów na śmieci.

O kontenerach do segregacji odpadów już

nie marzą. Może to rozwiązałoby po czę-

ści problem nieczystości w dzielnicy.

Niektóre powiaty potrafią jednak ra-

dzić sobie z tą plagą. Organizowane są np.

konkursy polegające na tworzeniu rapor-

tów dotyczących nielegalnych wysypisk.

Po pierwsze zwiększa to świadomość

władz i mieszkańców na temat skali pro-

blemu. A po drugie poznając wroga ła-

twiej z nim walczyć. Może i w Sosnowcu

warto by podjąć taki wysiłek? GK

Plaga wielu miast

Setki śmieci na ulicach, przy domach, wzdłuż rzeki. Porzucone meble, odpady
organiczne i, co gorsza, sprzęt elektroniczny, jak pralki, lodówki. To nie koszmarny
sen przeciętnego ekologa tylko szara rzeczywistość mieszkańców dzielnicy Pogoń
w Sosnowcu

Skąd ta zmiana? Termometry te

po prostu zostają wycofane ze

sprzedaży oraz produkcji ze względu

na ich szkodliwość. Zgodnie z wymo-

gami UE powinno się zaprzestać ich

rozprzestrzeniania, co przyczyni się

do zmniejszenia ryzyka skażenia przez

rtęć. Nie będzie jednak wprowadzony

zakaz ich użytkowania.

PPrroobblleemm  jjeesstt

Ryzyko przedostania się rtęci

do środowiska jest wysokie. Termome-

try są delikatne i łatwo się tłuką. Wy-

starczy chwila nieostrożności. 

Jako że rtęciowe termometry są

szkodliwe dla środowiska ze względu

na zawarte w nich substancje zalicza się

je do grona odpadów niebezpiecznych

i prawidłowo należy je utylizować. So-

snowieckie apteki nie przyjmują tego

rodzaju odpadów. Niewiele z nich

przyjmuje przeterminowane lekarstwa,

a co dopiero termometry rtęciowe, któ-

rych zbiórka wymaga odpowiednich

zabezpieczeń. 

Minusem rtęciowych termometrów

jest niewątpliwie zagrożenie dla zdro-

wia. Poza tym za pomocą termometrów

elektronicznych łatwiej i szybciej zmie-

rzyć temperaturę chorego. Jak podkre-

ślają eksperci – nieprawdą jest, że ich

pomiar jest mniej dokładny od tego do-

konanego tradycyjnym termometrem. 

SSzzkkooddlliiwwaa  ddllaa  lluuddzzii

Rtęć jest szkodliwa nie tylko dla

ludzkich i zwierzęcych organizmów,

ale także dla środowiska. Jak informu-

je czasopismo National Geographic

„..rtęć z jednego tylko termometru

może zanieczyścić jezioro o po-

wierzchni 4,5 hektara, a zniszczone

termometry każdego roku powiększa-

ją rzekę odpadów”. 

Ciekawym jest jednak fakt, iż ter-

mometry są wycofywane ze sprzedaży

ze względu na ryzyko skażenia rtęcią,

a inne urządzenia z jego zawartością

nie. Ciągle w sprzedaży pozostaną

na przykład tzw. świetlówki, które ten

pierwiastek także zawierają. Rtęć nadal

będzie też stosowana w niektórych

urządzeniach np. do pomiaru tętnicze-

go krwi. Pierwiastek rtęci jest też sto-

sowany przy konserwacji muzealnych

eksponatów. Pozostaje więc pytanie:

czy wycofanie termometrów rzeczywi-

ście znacznie przyczyni się do ochrony

zdrowia i środowiska? GK

Koniec rtęciowych termometrów?

Tradycyjne rtęciowe termometry zostaną wkrótce wyparte z aptek przez
termometry elektryczne i barometry
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CCiieekkaawwoossttkkii::

Świetlówka to popularna nazwa
jarzeniówki, czyli lampy fluorescencyjnej;
po raz pierwszy zestaw świetlówek został
zaprezentowany na wystawie w Nowym
Yorku w 1939 roku;
twórcą jarzeniówki jest Arthur Compton.
Stworzył ją w 1935 roku;
zawartość rtęci w świetlówce wynosi od 3
do 15 mg;
świetlówki zmniejszają emisje dwutlenku
węgla do atmosfery.

Ostrożnie ze świetlówkami
SSiięęggaammyy  ppoo  nniiee  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj..  Mają nam zapewnić nie tylko przyjemne dla oka, ale i tanie światło. Świetlówki i żarówki, potocznie określane jako
„energooszczędne” mają swoje zalety, ale mają i wady. Jedną z najważniejszych jest ta, że nie bardzo wiemy, co zrobić z przepaloną żarówką. A ta,
w miejscach gdzie włączamy światło dość często będzie żyć znacznie krócej, w porównaniu do standardowych żarówek 

Konkurs 
plastyczny

Po raz kolejny sosnowieckie

Muzeum organizuje konkurs

ekologiczny „Pomaluj Sosno-

wiec na zielono”. Konkurs skie-

rowany jest do uczniów szkół

podstawowych Zagłębia Dą-

browskiego. Jego celem jest zbu-

dzenie ekologicznej postawy

wśród najmłodszych, rozbudze-

nie przyrodniczej wrażliwości

oraz otwarcie ich na problemy

związane z ochroną i dbaniem

środowiska. 

Dzieci, by wziąć udział

w konkursie muszą dostarczyć

prace do organizatora konkursu

do 9 kwietnia. Powinny one

przedstawiać zielone miasto ma-

rzeń, w którym dzieci chciałyby

przebywać, wypoczywać lub

mieszkać.

Konkursowe rysunki powin-

ny być wykonane w formacie A3

dowolną techniką. Nie może to

być jednak praca przestrzenna.

Na odwrocie należy umieścić

imię, nazwisko i wiek twórcy,

dane nauczyciela prowadzącego

plastykę oraz adres szkoły wraz

z numerem telefonu.

Zwycięzców wyłoni jury.

Najlepsze prace wyłonione

w konkursie zostaną przedsta-

wione na wystawie pokonkurso-

wej. O wygranej laureaci zosta-

ną poinformowani telefonicznie,

a nagrody zostaną wręczone 21

kwietnia. GK
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0022..  0022..  – w Hotelu Aria odbył

się tradycyjny Bal Charytatyw-

ny. Tym razem na rzecz Cen-

trum Pediatrii im. Jana Pawła

II. Na bal zaproszono samorzą-

dowców, parlamentarzystów,

działaczy społecznych i lokal-

nych liderów. Organizatorem

zabawy było Stowarzyszenie

„Zagłębie – Twoja Przyszłość”,

związane z PO.

0066..  0022..  – w świetlicy Przychod-

ni Wawel Górnośląskie Stowa-

rzyszenie Diabetyków oddział

w Sosnowcu zorganizowano

spotkanie z pacjentami i ich

bliskimi. Tematem dyskusji by-

ły nowoczesne metody samo-

kontroli poziomu cukru we

krwi chorych. Spotkania

w Przychodni odbywają się

w każdą pierwszą środę mie-

siąca.

0066..  0022. – EElliizzaa BBeenniioowwsskkaa

z Zespołu Szkół Specjalnych nr

4 zajęła I miejsce w występie

solowym i występie na deskach

Teatru Słowackiego w Krako-

wie podczas finału VIII Ogól-

nopolskiego Festiwalu Twór-

czości Teatralno-Muzycznej

„Albertina”. Opiekunem laure-

atki jest ZZooffiiaa  MMeettttoo z Ogniska

Pracy Pozaszkolnej nr 1.

0077..  0022.. – z okazji 145. rocznicy

wybuchu powstania stycznio-

wego ponad 120 uczniów so-

snowieckich szkół: SP nr 21

i 37, Gimnazjum nr 11

oraz Zespołu Szkół Architekto-

niczno-Budowlanych już

po raz szósty przeszło śladami

powstańców. Rajd zorganizo-

wał sosnowiecki oddział PTTK

oraz Urząd Miejski.

0088..  0022.. – na terenie Huty Bu-

czek pod tablicą upamiętniają-

cą wydarzenia Rewolucji 1905

roku złożono kwiaty. W uroczy-

stości wzięli udział kombatanci,

władze miasta, mieszkańcy So-

snowca oraz przedstawiciele or-

ganizacji politycznych.

1100..  0022.. – w kościele św. Toma-

sza wykonano III część Trypty-

ku Górniczego, którego auto-

rem jest kompozytor śląski AAnn--

ddrrzzeejj MMaarrccoo. „Nieszpory

Piekarskie” wykonała orkiestra

symfoniczna z trzema chórami.

Łącznie około 120 artystów. 

1122..  0022..  – w Klubie Miejskim

im. Jana Kiepury odbyło się

spotkanie członków i sympaty-

ków Oddziału PTTK w So-

snowcu. Celem spotkania był

przegląd imprez turystycznych

w 2007 roku. W części arty-

stycznej wystąpiła kapela gó-

ralska BACIARKA z Beskidu

Żywieckiego. 

1122..  0022.. – na Stadionie Ludo-

wym przy ul. Kresowej odbyło

się spotkanie: KKaazziimmiieerrzzaa GGóórr--

sskkiieeggoo – prezydenta miasta,

ZZbbiiggnniieewwaa JJaasskkiieerrnnii – zastęp-

cy prezydenta, ZZbbiiggnniieewwaa

DDrrąążżkkiieewwiicczzaa – dyrektora

MOSiR-u, KKrrzzyysszzttooffaa SSzzaattaa--

nnaa – właściciela „Zagłębia”,

PPaawwłłaa HHyyttrreeggoo – prezesa klu-

bu, AAnnddrrzzeejjaa OOrrzzeesszzkkaa – trene-

ra i RRaaffaałłaa BBeerrlliińńsskkiieeggoo – ka-

pitana drużyny z przedstawi-

cielami grupy kibiców

działających w „Zagłębiu”.

Omawiano dalszą moderniza-

cję stadionu oraz grę zespołu

w rundzie wiosennej i jej dal-

szą przyszłość. 

1122..  0022.. – w Filii nr 20 MBP

w Starym Sosnowcu odbyło się

spotkanie autorskie z RRoobbeerrtteemm

GGaarrssttkkąą, zagłębiowskim doku-

mentalistą, animatorem kultu-

ry oraz autorem książki o bę-

dzińskich kapliczkach.

1166..  0022. – w ramach projektu

edukacyjnego „Obywatelstwo

Europejskie” V LO im. R.

Schumana przez tydzień gości-

ło 22 uczniów z belgijskiej

szkoły w Mol. W programie

znalazł się 3-dniowy pobyt

w Zakopanem, zwiedzenie

Muzeum Auschwitz – Birke-

nau oraz zabytków Krakowa.

1166..  0022.. – na Stadionie Zimo-

wym MOSiR-u odbyły się za-

wody w Short-Tracku. Impre-

za jest częścią XIV Ogólnopol-

skiej Olimpiady Młodzieży

w Sportach Zimowych „Śląsk

2008”.

2200..  0022..  – w związku z naborem

do klas I w roku szkolnym

2008/2009 sosnowieckie szko-

ły ponadgimnazjalne rozpoczę-

ły swoje promocje. Od 29 lute-

go do 26 kwietnia w piątki

w godzinach popołudniowych

oraz w soboty organizowane

będą DRZWI OTWARTE dla

gimnazjalistów. 

2255..  0022.. – w Biurze Poselskim

WWiittoollddaa KKlleeppaacczzaa oraz w Ce-

chu Rzemiosł Różnych odbyły

się konferencje prasowe, któ-

rych tematem było podsumo-

wanie 100 dni prac Rządu Pre-

miera DDoonnaallddaa TTuusskkaa oraz Sej-

mu IV kadencji. (U)

ZZ  „„KKuurriieerreemm””  ppoo  mmiieeśścciiee

reklama

Ambasador Słowenii
w Sosnowcu

29 lutego w naszym mieście po-

jawił się JJoožžeeff DDrrooffeenniikk, ambasador

Słowenii w Polsce. Przedstawiciel

Republiki Słowacji brał udział

w spotkaniu ze studentami i pra-

cownikami naukowymi Wyższej

Szkoły Humanitas. Podczas spotka-

nia studenci mogli wysłuchać wy-

kładu na temat prezydencji Słowe-

nii w Radzie Unii Europejskiej. 

Program „Humanitas” to cykl

comiesięcznych spotkań z przedsta-

wicielami świata nauki, kultury, po-

lityki i mediów. Kolejnym gościem

„Humanitas” będzie AAddaamm MMiicchh--

nniikk, który odwiedzi uczelnię 17

marca. Organizatorami spotkań są

Wyższa Szkoła Humanitas oraz Fo-

rum Młodych Dyplomatów. RED
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TTeeaattrr  ZZaaggłłęębbiiaa,,  uull..  TTeeaattrraallnnaa 44  
SSeekkrr..  tteell..//ffaaxx  003322//226666--0077--9911,,  cceennttrraallaa
tteell..  003322//226666--0044--9944,,  

e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona inter-

netowa: www.teatrzaglebia.pl 

1111..0033,,  ggooddzz..  1100..0000 Tadeusz Różewicz

„Kartoteka”

1122..  0033,,  ggooddzz..  1100..0000 Juliusz Słowacki

„Balladyna”

1133..0033,,  ggooddzz..  1100..0000

DenisDiderot „Kubuś Fatalista i jego Pan”

1144..0033,,  ggooddzz..  1100..0000  E. Drozdowska

na podstawie baśni Andersena „Krzesiwo” 

godz. 18.00 J. Chapman, L. Lloyd „Biznes”

1155..0033,,  ggooddzz..  1188..0000 J. Chapman, L. Lloyd

„Biznes” abon. ważne

1166..0033,,  ggooddzz..  1188..0000  J. Chapman, L. Lloyd

„Biznes” abon. ważne

1188..  0033,,  ggooddzz..  1100..0000  wg F. H. Burnett

„Tajemniczy ogród”

1199..0033,,  ggooddzz..  1100..0000  wg F. H. Burnett

„Tajemniczy ogród”

2244..0033,,  ggooddzz..  1188..0000  „Niech żyje bal”

Piosenki Agnieszki Osieckiej

2266..0033,,  ggooddzz..  1100..0000  Juliusz Słowacki

„Balladyna”

2277..0033,,  ggooddzz..  1100..0000

Tadeusz Różewicz „Kartoteka”

2288..0033,,  ggooddzz..  1188..0000  Woody Allen „Bóg”

2299..0033,,  ggooddzz..  1188..0000  „Niech żyje bal”

Piosenki Agnieszki Osieckiej abon. ważne

3300..0033,,  ggooddzz..  1188..0000  „Niech żyje bal”

Piosenki Agnieszki Osieckiej abon. ważne

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy

ddoo wwyyggrraanniiaa::

1 podwójne zaproszenie na spektakl J.

Chapman, L. Lloyd „Biznes” w dniu 15. 03.

(sobota) o godz. 18.00.

1 podwójne zaproszenie na spektakl „Niech

żyje bal” – Piosenki Agnieszki Osieckiej

29. 03. (niedziela) o godz. 18.00.

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo KKaassyy

TTeeaattrruu  ((cczzyynnnnaa::  wwttoorreekk,,  śśrrooddaa,,  cczzwwaarrtteekk

1122..0000--1177..0000,,  ppiiąątteekk,,  ssoobboottaa,,  nniieeddzziieellaa  1166..0000--

1188..0000))  zz nnaajjnnoowwsszzyymm  wwyyddaanniieemm  „„KKuurriieerraa

MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  33  22000088  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 kkoonnkkuurrssaacchh  ww iinnnnyycchh  mmeeddiiaacchh  ((pprraassaa,,

rraaddiioo))..

SSoossnnoowwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  SSzzttuukkii
–– ZZaammeekk  –– SSiieelleecckkii,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  22,,  
tteell..  003322  229966--3300--2277

WWYYSSTTAAWWYY

ddoo 3300..  0033..  – „Notatki towarzyszące”

– wystawa prac Macieja Linttnera.

Wstęp 2 zł. 

do 31. 08. – „NA ŚREDNIOWIECZNYM

ZAMKU” – wystawa interaktywna dla

dzieci. Wstęp 2 zł. 

1122--1144..  0033..  – „Wesoło i kolorowo

– Wielkanoc w Zamku Sieleckim”.

Zajęcia dla szkół podstawowych:

– Polskie Tradycje Świąt Wielkanocnych

– wykład.

– Wielkanoc pełna barw – warsztaty

plastyczne.

Koszt: 40 zł (grupa do 20 osób).

2277..  0033..  – „Wiosenne Szaleństwa w Zamku

Sieleckim – powitanie wiosny”.

WWAARRSSZZTTAATTYY::  w programie zwiedzanie

wystawy pt. „Na średniowiecznym zamku”

oraz spotkanie z rycerzami pełne

różnorodnych atrakcji. Wstęp wolny.

Każdy uczestnik powinien posiadać zielony

element garderoby.

TTEEAATTRR  NNAA  ZZAAMMKKUU::

„Teatralne wariacje na temat... Spiritus

movens przedsięwzięcia” Małgorzata

Chojnacka w wykonaniu Młodzieżowej

Akademii Teatralnej.

2277..  0033..  ggooddzz..  1177..0000  –– Międzynarodowy

Dzień Teatru: „Wesele” S. Wyspiański

(fragmenty), „Król Ubu” A. Jarry

(fragmenty), „Szewcy” S. I. Witkiewicz

(fragmenty), „Dziady cz. III” A.

Mickiewicz (fragmenty). Układ scen M.

Chojnacka.

2288..  0033..  ggooddzz..  99..0000  – warsztaty dykcji:

„Balladyna” J. Słowacki (fragmenty),

„Szewcy” S. I Witkiewicz (fragmenty),

„Śluby panieńskie” A. Fredro (fragmenty);

ggooddzz..  1111..0000 „Kartoteka” T. Różewicz

(fragmenty); godz. 13.00 „Pigmalion” G. B.

Shaw (fragmenty), „Moralność Pani

Dulskiej” G. Zapolska (fragmenty),

„Szewcy” S. I. Witkiewicz (fragmenty);

godz. 17.00 spektakl „Mięsopust” J.

Rymkiewicz (fragmenty). Układ scen M.

Chojnacka.

2299..  0033..  ggooddzz..  1177..0000 – spektakl „Szewcy” S.

I. Witkiewicz (fragmenty), „Tango” S.

Mrożek (fragmenty), „Antygona” Sofokles

(fragmenty), „Król Ubu” A. Jarry

(fragmenty). Układ scen M. Chojnacka.

3300..  0033..  ggooddzz..  1177..0000 – spektakl „Kartoteka”

T. Różewicz (fragmenty), „Pigmalion” G.

B. Shaw (fragmenty), „Moralność Pani

Dulskiej” G. Zapolska (fragmenty),

„Szewcy” S. I. Witkiewicz (fragmenty).

Układ scen M. Chojnacka.

3311..  0033..  ggooddzz..  99..0000 – warsztaty dykcji:

„Pigmalion” G. B. Shaw (fragmenty),

„Pierwsza lepsza” A. Fredro (fragmenty),

„Hamlet” W. Shakespear (fragmenty), „Noc

listopadowa” S. Wyspiański (fragmenty);

godz. 11.00 „Pigmalion” G. B. Shaw

(fragmenty), „Tango” S. Mrożek

(fragmenty), „Antygona” Sofokles

(fragmenty), „Król Ubu” A. Jarry

(fragmenty); godz. 13.00 „Pigmalion” G. B.

Shaw (fragmenty), „Pan Tadeusz” A.

Mickiewicz (fragmenty). Układ scen M.

Chojnacka.

Karnety na 4 spektakle wieczorne 15 zł;

bilet na spektakl wieczorny 5 zł; koszt

warsztatów dykcji (ok. 1,5 h) 5 zł.

Warsztaty teatralne adresowane są

do młodzieży szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych.

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE::

Poniedziałki i środy w godz. 16.00–17.30,

prowadzi: Adrianna Pionka. 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 19.00; sobota

i niedziela od 15.00 do 19.00.

MMIIEEJJSSKKII  KKLLUUBB  iimm..  JJAANNAA  KKIIEEPPUURRYY,,  
uull..  BBęęddzziińńsskkaa  66,,  tteell..  003322  229911--3399--4488

1100..  0033..  ggooddzz..  1188..0000 – Śląska Orkiestra

Kameralna – dyryguje Masimiliano Caldi.

Solistka: Bożena Harasimowicz – sopran.

Bilety w cenie 10 zł (normalny) i 7 zł

(ulgowy).

1177..  0033..  ggooddzz..  1177..0000  – Wystawa fotografii

prasowej Józefa Makala. Wstęp wolny.

3311..  0033..  ggooddzz..  1177..0000 – Wieczór autorski

Leszka Wierzchowskiego pt. „Na dobry

humor Wierzchowski”. Wstęp wolny.

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

Muzeum czynne: wtorek – niedziela

10.00-15.00, środa 10.00-17.00,

poniedziałki nieczynne

WWYYSSTTAAWWAA SSTTAAŁŁAA::  

„POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”.

WWYYSSTTAAWWYY CCZZAASSOOWWEE::

– „WOJSKOWE BUSOLE POLOWE”

– czynna do 16 marca.

– „KOBIETY HABSBURGÓW”

– czynna do 13 marca.

– „POLSKA MARYNARKA WOJENNA

(1918-2008)” – czynna do 30 kwietnia.

– „NAUKI DAWNE I NIEDAWNE”

– czynna od 20 marca do 15 maja. 

Cykl bezpłatnych wykładów

„Akademia Wiedzy o Sosnowcu” – środa

godz. 16.00 (kolejne w następnych

miesiącach).

1122..0033..  – „Zagórze od średniowiecza

do współczesności”, Anna Makarska

– historyk.

1199..0033..  –– „Zabytki Sosnowca. Kościół

świętego Joachima”, Ilona Gajda

– historyk sztuki.

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

1133..  0033..  ggooddzz..  1155..3300 – Turniej tenisa

stołowego dla Gimnazjum.

1188..  0033..  ggooddzz..  1100..3300 – „Wiosna tuż, tuż”

– impreza tematyczna dla dzieci,

współorganizowana z Filią nr 13 MBP

w Sosnowcu.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

ssoobboottyy  1100..0000  –– 1144..0000 – warsztaty

plastyczne: wikliniarstwo, rysunek,

malarstwo, rzeźba; 

od poniedziałku do czwartku 1155..0000

– 2200..0000 – nauka gry na instrumentach

muzycznych – gitara, keyboard;

od poniedziałku do piątku 1144..3300 – 1188..3300

– zajęcia sportowe. 

MMIIEEJJSSKKAA  BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA  PPUUBBLLIICCZZNNAA
iimm..  GG..  DDaanniiłłoowwsskkiieeggoo,,  uull..  ZZeeggaaddlloowwiicczzaa
11  tteell..  003322  226666--6644--7722

1122..  0022..  ggooddzz..  88..0000 – Filia nr 16, ul.

Naftowa 31, tel. 032 293-27-45.

– Uprzejmość ułatwia życie – zajęcia

biblioterapeutyczne adresowane

do uczniów szkół specjalnych. Kolejne

spotkania: 13.03. godz. 8.00.

godz. 10.45 – Filia nr 2, Rudna IV, ul.

Gospodarcza 32, tel. 032 291-28-71.

– Palma Wielkanocna – konkurs plastyczny

dla dzieci.
1133..  0033..  ggooddzz..  1177..0000 – Filia nr 15, Mec, ul.

Kisielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78.

– Wspomnień czar – impreza jubileuszowa

z okazji 30. rocznicy otwarcia Filii nr 15 

w Zagórzu.
1144..  0033.. – Filia nr 2, Rudna IV, ul.

Gospodarcza 32, tel. 032 291-28-71.

– Czas Wielkiej Nocy – kiermasz

przedświąteczny połączony ze sprzedażą prac

młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Sosnowcu oraz Dąbrowie Górniczej.

Kiermasz potrwa do wyczerpania prac.
ggooddzz..  1111..0000 – Filia nr 13, Maczki, ul.

Krakowska 26, tel. 032 263-12-01.

– Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych

– konkurs literacki dla dzieci i młodzieży. 
1177..  0033..  ggooddzz..  88..4455  – Filia nr 1, Środula, ul

Kossaka 23, tel. 032 294-20-72.

– Osiecka raz jeszcze – montaż

poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów

z Gimnazjum nr 10 w Sosnowcu.
1188..  0033..  ggooddzz..  1100..0000  – Oddział dla Dzieci

i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-

96.

– Kultura europejska, co nas łączy?

– warsztaty w ramach edukacji europejskiej

z udziałem przedstawiciela Regionalnego

Centrum Informacji Europejskiej

w Katowicach, skierowane

do gimnazjalistów. Kolejne spotkanie: godz.

11.30.
1199..  0033..  ggooddzz..  1100..1155  – Oddział dla Dzieci

i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-

96.

– Świąteczne obyczaje – zajęcia z książką dla

dzieci, połączone z malowaniem pisanek.
2200..  0033..  ggooddzz..  88..1155 – Filia nr 20, Stary

Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 27, tel. 032 263-

11-77.

– Historia Teatru Zagłębia – spotkanie

edukacyjne dla uczniów szkół

podstawowych. Kolejna prelekcja: 25.03.

godz. 8.15.
2211..  0033..  ggooddzz..  99..3300 – Filia nr 15, Mec, ul.

Kisielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78.

– Powitanie wiosny – zajęcia

rekreacyjno-edukacyjne dla najmłodszych. 
2277..  0033..  ggooddzz..  1100..0000  – Filia nr 15, Mec, ul.

Kisielewskiego 9a, tel. 032 263-31-78.

– Wielkanoc – inscenizacja w wykonaniu

przedszkolaków.
ggooddzz..  1177..0000  – Filia nr 1, Środula, ul Kossaka

23, tel. 032 294-20-72.

– Magia igły – wernisaż wystawy Urszuli

Bujoczek z cyklu haftowanych obrazów.

2288..  0033..  ggooddzz..  1111..3300  – Filia nr 13, Maczki, ul.

Krakowska 26, tel. 032 263-12-01.

– O co chodzi? – zajęcia edukacyjne dla

dzieci ze znajomości przysłów i powiedzeń.
3311..  0033..  ggooddzz..  99..3300 – Filia nr 18, Juliusz, ul.

Spadochroniarzy 6, tel. 032 294-77-26.

– Przyroda Sosnowca – spotkanie

edukacyjne w ramach tematyki regionalnej

z udziałem uczniów szkół podstawowych.
ggooddzz..  1100..0000  – Oddział dla Dzieci

i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-

96. – Spotkanie z Elżbietą Laskiewicz

– aktorką Teatru Zagłębia z okazji

Międzynarodowego Dnia Teatru.

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

PPrroojjeekkccjjee  ffiillmmoowwee  ww rraammaacchh  AAmmbbiittnneeggoo

KKiinnaa  SSttuuddyyjjnneeggoo

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

poświęcamy cyklowi spotkań filmowych dla

młodzieży, pod hasłem: „Tacy jesteśmy?

Młodzi ludzie w filmie”. 

Wiosenne spotkania z filmem w kolejnych

tygodniach marca, odbywają się pod hasłem:

„Kino dokumentalne – z poczucia misji…”.
1133..  0033..  ggooddzz..  1188..0000  – „Brand New World”

(Nowy wspaniały świat) – reż. Andrzej

Wójcik; Ewan Jones-Morris. „Ucząc się

od Ladakh” (Ancient Futures: Learning from

Ladach) – reż. John Page.
2277..  0033..  ggooddzz..  1188..0000 – „Bunt. Sprawa

Litwinienki”.

Projekcje w ramach Ambitnego Kina

Studyjnego są dofinansowane przez Urząd

Miejski w Sosnowcu i udostępniane widzom

BEZPŁATNIE. Marcowe projekcje

Ambitnego Kina Studyjnego objęte są

patronatem dystrybutora Best Film. Centrum

Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA

w Sosnowcu www.kana.sosnowiec.pl

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

OOdd 1100..0033..  – Wystawa zdjęć podróżniczych

„Afryka”. 
2200..0033..  ggooddzz..  1188..0000  – Koncert muzyki

klasycznej.
2277--2288..0033..  ggooddzz..  99..0000 – Dzień Teatru: SP nr

32 – przedstawienia teatralne.

30.03. godz. 10.00 – Turniej brydża

sportowego parami.
ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

– od poniedziałku do piątku 12.00-19.00

– pracownia komputerowa: kursy

komputerowe, internet;

– wtorki i piątki 15.00-17.00 – zajęcia tenisa

stołowego;

– poniedziałki 15.00-18.00 – zajęcia

w grupie recytatorów;

– wtorki i czwartki 17.30 – 19.30 – zajęcia

w grupie teatralnej;

– poniedziałki od 16.00 – zajęcia nauki gry

na instrumentach (gitara, instr. klawiszowe)

oraz grupy wokalnej;

– zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu

klubu „Dragon”;

– wtorki i czwartki od 16.00 – zajęcia sekcji

plastycznej;

– poniedziałki od 18.30 – Fitness latino

dance;

– środy od 17.00 – warsztaty fotograficzne;

– środy od 17.00 – warsztaty bębniarskie.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-

-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

PPRREEMMIIEERRAA::  „JOHN RAMBO” prod.

Niemcy/USA, od 18 lat: 11.15, 15.15, 17.00,

21.00; „MGŁA” prod. USA, od 18 lat: 11.45,

14.00, 18.30, 20.45
RREEPPEERRTTUUAARR::  „MAŁA WIELKA

MIŁOŚĆ” prod. Polska, od 12 lat: 13.00,

16.15, 18.45; „STEP UP 2” prod. USA,

od 12 lat: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30

„JUMPER” prod. USA, od 12 lat: 10.00;

„WYSPA DINOZAURA” prod. Niemcy, bo,

(dubbing): 11.30, 15.45; „LEJDIS” prod.

Polska, do 15 lat: 13.15, 17.30, 20.00
DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy

ddoo wwyyggrraanniiaa  22  ppoojjeeddyynncczzee  bbiilleettyy  ddoo kkiinnaa..  

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej

redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój

nr 9) z aktualnym wydaniem „„Kuriera

Miejskiego” nr 3/2008 otrzymają

darmowe bilety.

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa zzmmiiaannyy  ww ppllaannaacchh  iimmpprreezz..

polecamy
Habakuk
w Kazimierzu

Zapraszamy wszystkich na koncert zespołu
HABAKUK. Zespół istnieje już od 18 lat. I przez
wszystkie te lata jest jednym z najbardziej
znanych polskich zespołów grających muzykę
reggae. Choć trzeba przyznać, że grupa
związana z Będzinem i Częstochową czerpała
z wielu nurtów muzyki. 
W skład zespołu wchodzą: WWoojjtteekk  „„BBrrooddaa””
TTuurrbbiiaarrzz  – lead vocal, gitara; WWoojjtteekk  CCyynnddeecckkii
– bass; KKrrzzyysszzttooff  NNiieeddźźwwiieecckkii  – gitara; Jaarroommiirr
PPuusszzeekk – perkusja; MMaarreekk  MMaakklleess
– instrumenty klawiszowe; PPiioottrr  „„JJaacckkssoonn””
WWoollsskkii  – instrumenty perkusyjne.
Koncert odbędzie się w MDK „Kazimierz” 16
marca – w niedzielę – o godz. 19.30. Bilety
w dniu koncertu można nabyć w cenie 10
złotych. 



Każdy, kto choć raz

się spowiadał, ma

własne doświadczenia,

wątpliwości i pytania

dotyczące tego sakra-

mentu. Pytań zadanych

w tej książce doświadczonemu

spowiednikowi przez jego dwie

dociekliwe rozmówczynie jest

grubo ponad setka, musiał on

zatem dwoić się i troić, by

na wszystkie znaleźć przekonu-

jącą odpowiedź. Efektem jest

wszechstronny leksykon sakra-

mentu pojednania obejmujący

wyłącznie sprawy ważne i naj-

ważniejsze.

Ojciec PPiioottrr  JJoorrddaann  ŚŚlliiwwiińń--

sskkii dał się poznać jako znako-

mity spowiednik, kie-

rownik duchowy i reko-

lekcjonista osób konse-

krowanych i świeckich.

Jest doktorem filozofii,

wicerektorem i wykła-

dowcą Wyższego Seminarium

Duchownego Braci Mniej-

szych Kapucynów w Krako-

wie, kierownikiem Sekcji Fi-

lozoficznej Polskiego Towa-

rzystwa Teologicznego,

współpracownikiem Domini-

kańskiego Centrum Informacji

o Sektach i Nowych Ruchach

Religijnych w Krakowie, auto-

rem publikacji z zakresu filo-

zofii, antropologii kultury

i nowej religijności.

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap

Grzechy w kratkę 

O spowiedzi z ojcem Piotrem Jordanem Śliwińskim OFMCap roz-
mawiają Elżbieta Kot i Dominika Kozłowska.

Wydawnictwo ZNAK – data premiery: 07.02.2008

Ksiądz Tadeusz Isako-

wicz-Zaleski, autor

„Księży wobec bezpieki”,

tym razem opowiada

o swoim życiu. O życiu

prawdziwie „nielegal-

nym” i zawsze wymykają-

cym się utartym schematom. 

Pisarz, poeta, prezes fundacji

tym razem opowiada o sobie.

O kresowych, polsko-ormiań-

skich korzeniach, o powo-

łaniu i pobycie w semina-

rium, o współpracy z opo-

zycją antykomunistyczną

i dwukrotnym pobiciu

przez „nieznanych spraw-

ców”. Mówi o fascynacji

światem osób niepełnosprawnych

intelektualnie, wreszcie – o swo-

im zaangażowaniu w proces sa-

mooczyszczenia Kościoła. 

Książka poświęcona

służbom wywia-

dowczym firm i stosowa-

nym przez nie metodom.

Tytułowe tajne służby ka-

pitalizmu to działy badań

i marketingu dużych firm,

a także pracujące dla nich firmy

badawcze, agencje reklamowe i

domy mediowe. To one zbierają i

przetwarzają coraz bardziej cen-

ne informacje na nasz temat. W

zbieraniu informacji uciekają się

one do coraz bardziej wy-

rafinowanych metod, nie-

rzadko przypominających

te, którymi niecałe dwa-

dzieścia lat temu posługi-

wały się służby specjalne

PRL-u.

Tajne służby kapitalizmu.

Skąd firmy tyle o nas wiedzą?

To książka, która uświadamia

nam, że inwigilacja może mieć

różne oblicza, a całkowita ano-

nimowość nie istnieje! 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Moje życie nielegalne

Współpraca Wojciech Bonowicz

Wydawnictwo ZNAK – data premiery: 22.02.2008

Vadim Makarenko

Tajne służby kapitalizmu. Skąd
firmy tyle o nas wiedzą?

Wydawnictwo ZNAK – data premiery: 06.03.2008
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„Niania w Nowym Jorku”
Rozmowa z NNIICCOOLLĄĄ  KKRRAAUUSS  ii EEMMMMĄĄ  MMccLLAAUUGGHHLLIINN, autorkami powieści pt. „Dedykacja”. O książce nasi Czytelnicy mogli przeczytać
w lutowym wydaniu „Kuriera Miejskiego” 

„„NNiiaanniiaa  ww NNoowwyymm  JJoorrkkuu””  bbyy--
łłaa  ww dduużżeejj  mmiieerrzzee  ooppaarrttaa
nnaa WWaasszzyycchh  ddoośśwwiiaaddcczzee--
nniiaacchh..  CCzzyy  ppooddoobbnniiee  bbyyłłoo
zz „„DDeeddyykkaaccjjąą””??
„Nianię” zainspirowała praca,

którą wykonywałyśmy przez

wiele lat, ale historia w niej

opisana nie przydarzyła się

żadnej z nas. Tak samo „Dedy-

kacja” – opierałyśmy się

na doświadczeniu naszym

i naszych przyjaciół, na dość

powszechnym zjawisku – by-

ciu porzuconym przez kogoś,

na kim nam zależy, dawnej

utraconej miłości. I o tym, że

takie odrzucenie może nas nę-

kać jeszcze przez wiele lat,

bez względu na to, jak szczę-

śliwi jesteśmy i jaki sukces

osiągnęliśmy.

CCoo  sspprraawwiiłłoo,,  żżee  ggłłóówwnnyymm
bboohhaatteerreemm  „„DDeeddyykkaaccjjii””  zzoo--
ssttaałł  ggwwiiaazzddoorr  rroocckkaa??
Zainteresowały nas wywiady,

które czytałyśmy – rozmowy

z takimi kobietami, jak Layla

ze słynnej piosenki Erica

Claptona, Rosanna Arquette,

która zainspirowała In your ey-

es Petera Gabriela, czy była

żona Stinga, dla której napisał

Every breath you take. Zasta-

nawiałyśmy się, jak to jest, gdy

piosenka napisana dla ciebie

prześladuje cię lata po zakoń-

czeniu związku.

ZZaassttaannaawwiiaa  mmnniiee,,  ww jjaakkii
ssppoossóóbb  pprraaccuujjeecciiee
nnaadd kkssiiąążżkkąą??

Pomysł i pierwszy zarys fabuły

to owoc naszej wspólnej pracy.

Później powstaje robocza wersja,

nad którą pracujemy oddzielnie,

dzielimy ją między siebie roz-

działami albo scenami. Następ-

nie łączymy te fragmenty i mie-

siącami je poprawiamy!

NNaadd cczzyymm  oobbeeccnniiee  pprraaccuujjeecciiee??  
Zaczęłyśmy właśnie pisać naszą

czwartą powieść i, kiedy nie bę-

dzie nam przeszkadzał strajk

scenarzystów, dokończymy pra-

cę nad scenariuszem komedii ro-

mantycznej dla Paramount i sce-

nariuszem opartym na „Pracują-

cej dziewczynie”. 

„„DDeeddyykkaaccjjaa””  uukkaazzaałłaa  ssiięę
ww PPoollssccee  ttuużż  pprrzzeedd 1144  lluuttyymm..
JJaakk  ssppęęddzziiłłyyśścciiee  WWaalleennttyynn--
kkii??
Uwielbiamy Walentynki! Wcale

nie musisz mieć faceta, żeby

móc spędzić miło ten dzień.

Od wielu lat zawsze zbieramy

się z moimi przyjaciółkami sin-

gielkami, jemy razem kolację,

pijemy wino, opowiadamy

świetne historie. No i oczywiście

jemy dużo czekolady!

DDzziięękkuujjeemmyy  zzaa rroozzmmoowwęę..

WWyywwiiaadd  –– WWyyddaawwnniiccttwwoo  ZZNNAAKK

KKoonnkkuurrss  WWyyddaawwnniiccttwwaa  ZZNNAAKK KM 3:

WW  jjaakkiimm  sseemmiinnaarriiuumm  wwyykkłłaaddaa  OOjjcciieecc  PPiioottrr  JJoorrddaann  ŚŚlliiwwiińńsskkii  ??

Pierwsze 5 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 3  i prawidłowo odpowiedzą na zadane pyta-

nie otrzyma nagrodę książkową.

27 lutego w Art. Cafe Muza
wystąpił znany muzyk sceny
rockowej WWoojjcciieecchh  WWaagglleewwsskkii.
Wokaliście Voo Voo towarzyszyli:
Fisz (BBaarrtteekk WWaagglleewwsskkii) oraz
Emade (PPiioottrr WWaagglleewwsskkii). Wojtek
Waglewski zaprezentował
publiczności utwory ze swojej
najnowszej płyty „Męska
muzyka”. RED Ja
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Wielki sukces powieści Mitcha Al-

boma polega na tym, że autor

w prosty sposób opowiada historie zwy-

czajnych ludzi, a niezwykłe zdarzenia, ja-

kie im się przytrafiają, paradoksalnie czy-

nią ich historie jeszcze bardziej ludzkimi.

To bowiem „magia życia” – coś, co jest

jego nieodłącznym składnikiem, co spra-

wia, że nieustannie jesteśmy zawieszeni

między prozą istnienia a poezją, między

oczywistym a niesamowitym, pewnym

i nieprzewidywalnym, coś, co pozwala

nabrać dystansu do rzeczywistości i po-

maga przetrwać. Albom – mądry, ciepły,

gdy można zabawny i zawsze wzruszają-

cy – jest mistrzem w subtelnym dodawa-

niu otuchy!

Chick, mężczyzna w średnim wieku,

miał być sportowcem. Został przedstawi-

cielem handlowym. Źle ulokował

oszczędności i je stracił. Zaczął pić i opu-

ścił rodzinę, bo „kiedy czynisz podle, in-

ni też zaczynają uważać cię za podłego,

nawet ci, których kochasz”. Rodzona cór-

ka nie zaprasza go na wesele, sięgnął dna.

Postanawia się zabić, ale unika śmierci

w wypadku drogowym i przeżywa skok

z wieży ciśnień. „Kiedy chcesz umrzeć,

zostajesz oszczędzony. Kto potrafi to wy-

tłumaczyć?”. 

I wówczas, w najtrudniejszej chwili

swego życia trafia do rodzinnego domu,

w którym spotyka... dawno zmarłą, uko-

chaną matkę. Duch? Wytwór wyobraźni

zrozpaczonego, zagubionego człowie-

ka? „Kiedy ukazuje ci się zmarła, bliska

osoba, walczy z tym umysł, nie serce”.

Starsza pani – „gdzieś między tym ży-

ciem, a następnym” ofiarowuje mu jesz-

cze jeden wspólny dzień, którego tak

bardzo pragnął i pozwala spojrzeć

na wszystko inaczej. Czy to wystarczy,

by uwierzył, że jeszcze nie wszystko

stracone? 

MMiittcchh  AAllbboomm

Autor międzynarodowego
bestsellera pt. „Pięć osób, które
spotykamy w niebie” oraz
„Niezapomniana lekcja życia. Wtorki
z Morriem”, a także sześciu innych
książek. Pisze scenariusze filmowe
i sztuki sceniczne.  Udziela się
w licznych instytucjach
charytatywnych, sam założył trzy
na terenie Detroit. Pierwsza, „The
Dream Fund”, założona w 1989
roku, pomaga za pomocą sztuki
rozwijać się dzieciom
upośledzonym. Druga, „A Time to
Help”, założona w 1998 roku, co
miesiąc zbiera grupę wolontariuszy,
pracujących przy różnych projektach
w Detroit. Trzecia, „S. A. Y. Detroit”,
ostatnie dokonanie Alboma, zajmuje
się przytułkami dla bezdomnych. 

Dennis Lehane

Gdzie jesteś, 

Amando?

Przeł. Zofia Uhrynowska-Hanasz
Świat Książki, 2007 
W księgarniach od 26 lutego
Cena: 29,90 zł

Powieści Lehane’a nigdy nie

są „tylko” kryminałami

i nie inaczej jest tym razem.

Niezwykła zagadka zniknięcia

czteroletniej Amandy zmienia

się niepostrzeżenie w pasjonu-

jące studium na temat znikania

dzieci w ogóle: porywanych, za-

bijanych, uciekających z domu.

W Ameryce notuje się rocznie

tysiące takich przypadków. Ja-

kie są powody i sposoby? Dla-

czego do kidnapingu przyznają

się ludzie, którzy... tego nie zro-

bili? 

Wszystko wskazuje, że tytu-

łowa Amanda została uprowa-

dzona przez dilerów narkoty-

ków, których okradła jej beztro-

ska matka. Propozycja wymiany

pieniędzy na dziecko okazuje

się zasadzką. Dilerzy zostają za-

bici, a po małej Amandzie nadal

ani śladu. Sprawa utyka w mar-

twym punkcie na długie miesią-

ce... 

W lutym na ekrany wchodzi

film na podstawie powieści

w reżyserii Bena Afflecka

z udziałem m. in. Morgana Fre-

emana i Eda Harrisa.

DDeennnniiss  LLeehhaannee

Ur. 1965 r. w Dorchester
w stanie Massachussets.
Wzięty i ceniony autor
powieści kryminalnych.
Debiutował w 1994 r.
powieścią „Wypijmy, nim
zacznie się wojna”,
dostrzeżoną przez krytyków
i nagrodzoną Shamus Award
za najlepszy debiut (Wydanie
nakładem Świata Książki
2005 w ramach 5-tomowego
cyklu thrillerów tego autora).
Lehane opublikował dotąd
siedem powieści. Zanim
poświęcił się pisarstwu,
opiekował się upośledzonymi
dziećmi, był kelnerem,
szoferem, tragarzem.
Obecnie mieszka
pod Bostonem. W Polsce
nakładem Świata Książki
ukazała się jego
– i sfilmowana przez Clinta
Eastwooda – „Rzeka tajemnic”
(2003), „Wyspa skazańców”
(2004), Wypijmy, nim zacznie
się wojna” (2005), „Pułapka
zza grobu” (2006).

Mitch Albom

Jeszcze jeden dzień
Przeł. Dominika Lewandowska
Świat Książki, 2008 
W księgarniach od 7 marca
Cena: 29,90 zł
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..--2200..0044..))  – Pierwsza
połowa marca to dobry czas, by
przypomnieć sobie o wszystkich
zaległych sprawach, gdyż trochę ich
się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy nadejdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BBYYKK  ((2211..0044..--2200..0055..)) – nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki,
zastanów się, jak można wykorzystać
dobrą passę. Być może ktoś podsunie
Ci dobry pomysł, dlatego uważnie
przysłuchuj się temu, co mówią
do Ciebie inni ludzie.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..--2211..0066..))
– W nadchodzącym miesiącu czekają
Cię niewielkie problemy. Postaraj się
nie odsuwać ich rozwiązań
„na później”. Załatwiaj je od razu, by
nie urosły do większych rozmiarów,
gdyż możesz sobie z nimi nie poradzić
bez pomocy innych.
RRAAKK  ((2222..0066..--2222..0077..)) – To bardzo
dobrze, że martwisz się o innych, ale
czy nie przesadzasz z tymi dobrymi
radami? Co innego delikatna sugestia,
a co innego narzucanie swojego
zdania. Przecież Ty też nie lubisz, jak
ktoś Ci mówi, jak masz postępować.
LLEEWW  ((2233..0077..--  2233..0088..))  – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic
złego, ale to może być cisza
przed burzą. Trochę więcej czujności
nie zaszkodzi.
PPAANNNNAA  ((2244..0088..--2233..0099..)) – Coraz
cieplejsze dni nastrajają Cię bardzo
optymistycznie. To świetnie, bo
w nadchodzących dniach przyda Ci się
dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
WWAAGGAA  ((2244..0099..--2233..1100..))
– W nadchodzącym miesiącu nie
unikniesz zmian, które ostatecznie
wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się
do nich nastawisz. Pamiętaj, że nowe
nie musi być gorsze od tego już
sprawdzonego.
SSKKOORRPPIIOONN  ((2244..1100..--2222..1111..))  – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz
ochoty na ruch na świeżym powietrzu.
Za to można Cię tylko pochwalić.
Pamiętaj tylko, żeby na początku
zbytnio się forsować, bo odczują to
mięśnie.
SSTTRRZZEELLEECC  ((2233..1111..--2211..1122..))  – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które
trzeba przeczekać. W nic się nie
angażuj. Załatwiaj tylko te ważne
sprawy. Rób to jednak bardzo uważnie,
gdyż „licho nie śpi”.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2222..1122..--2200..0011..))
– Wiosna sprzyja nagłym porywom
serca. Jeśli jesteś wolnym – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś
poważniejszego? Jeżeli masz
partnera, to nie baw się w przelotne
flirty.
WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..--2200..0022..))  – W Twoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać.
Nowe sytuacje postawią Cię
przed pewnym wyborem. Jednak
zanim go dokonasz, dobrze się
zastanów. To co teraz wygląda tak
różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor.
RRYYBBYY  ((2211..0022..--2200..0033..)) – Zrób coś,
na co od dawna masz ochotę, a boisz
się nieprzewidzianych konsekwencji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że teraz
Twoje działania zakończą się
sukcesem. VENA

hhoorroosskkoopp

Litery z pól dodatkowo po-

numerowanych w prawym

dolnym rogu dadzą rozwiąza-

nie, które prosimy przesłać

wraz z wyciętym numerem

krzyżówki, pod adresem redak-

cji do 2 kwietnia. Wśród auto-

rów poprawnych rozwiązań roz-

losowane zostaną nagrody, któ-

re prosimy odbierać osobiście

w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – odpoczynek, 5

– nasz kontynent, 8 – uczony

z Miletu, 9 – Kulej lub Drogosz,

10 – arabskie państwo, 11

– szkic, 12 – opiekunka do dzie-

ci, 14 – do mielenia, 16 – mię-

sień między kostką a kolanem,

17 – gospoda, 19 – najstarszy

w rodzinie, 21 – rasa psa myśliw-

skiego, 22 – z niej kawior, 25

– czekoladowa na cieście, 28

– w ręce dyrygenta, 29 – pisze

do rymu, 30 – grób, 32 – jed-

na strona monety, 34 – do zjeż-

dżania z górki na pazurki, 35

– wiosenny kwiat, 36 – wydanie,

37 – o starym kocie, 38 – zasło-

na, 39 – miara papieru lub bla-

chy.

PPiioonnoowwoo::  1 – towarzyszył mu

tylko Piętaszek, 2 – pierwiastek

chemiczny o symbolu As, 3 – po-

cisk do łuku, 4 – półwysep

w Ameryce Północnej, 5 – żoł-

nierz SS, 6 – pozostałość po zbu-

rzonym obiekcie, 7 – prowadzi

sklep z lekami, 13 – leczy uczu-

lenia, 15 – sporządza umowy no-

tarialne, 18 – dźwig, 20 – gatu-

nek literacki, 23 – prezent, 24

– dawny nauczyciel, 26 – chustka

wiązana na szyi, 27 – fabryka

pieniędzy, 28 – zapora, 31 – za-

msz, 33 – knajpa. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  22::  Michael Gruber „Dolina kości”
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Zofia Rokita, Zofia Główczyk, Dariusz Wiecha

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 3

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.

KKoonnkkuurrss  ŚŚwwiiaattaa  KKssiiąążżkkii KKMM  33::

PPyyttaanniiee::    WW  kkttóórryymm  rrookkuu  ii  jjaakkąą  ppoowwiieeśścciiąą  ddeebbiiuuttoowwaałł  DDeennnniiss  LLeehhaannee??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój nr

9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3  i prawidłowo odpowiedzą na

zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.



Tekst i foto:
KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Pozostałe nagrody indywidu-

alne przypadły w udziale repre-

zentantom „Zagłębia”. RRaaffaałł

BBeerrlliińńsskkii z 6 bramkami został

najlepszym strzelcem turnieju,

AAddaamm BBeennsszz najlepszym bram-

karzem, a AAnnddrrzzeejj OOrrzzeesszzeekk tre-

nerem zawodów. – Każda wy-

grana cieszy, ale teraz najważ-

niejsza jest liga i na tym się

skupiamy – mówili zgodnie tre-

nerzy i działacze „Zagłębia”.

Beniaminek ekstraklasy zde-

cydowanie brylował nad zespo-

łami z niższych klas. W finało-

wym pojedynku błyszczał

zwłaszcza PPaattrryykk MMaałłeecckkii, któ-

ry zdobył aż cztery gole i kilka-

krotnie wręcz ośmieszył rywali

grających na co dzień w A-kla-

sie. Dla Małeckiego był to

pierwszy kontakt z nowym klu-

bem. Kilka dni wcześniej piłkarz

został do końca sezonu wypoży-

czony do naszego klubu z Wisły

Kraków.

Jak co roku wszystkie pienią-

dze zebrane podczas imprezy

przekazano AAnnnniiee MMaazzuurr, żonie

tragicznie zmarłego piłkarza.

Zmarłego przedwcześnie, o któ-

rym w Sosnowcu fani futbolu

zapewne nigdy nie zapomną.

– Cieszę się widząc te tłumy lu-

dzi w hali. To niezwykle miłe,

że kibice pamiętają Włodka i co

roku chcą tutaj być. Dziękuję

wszystkim w jego imieniu – mó-

wiła podczas imprezy wzruszo-

na małżonka legendy sosno-

wieckiego klubu.

Tekst i foto 
KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

– Przed sezonem większość znawców nie da-
wała nam żadnych szans na utrzymanie w lidze,
a my uplasowaliśmy się w czołowej ósemce
– nie kryje radości PPaawweełł KKaacczzmmaarrcczzyykk, prezes
beniaminka siatkarskiej ekstraligi.

Sosnowiczanie do ostatniej kolejki nie byli
pewni udziału w play-off. W ostatniej serii gra-
li z Resovią Rzeszów i aby zapewnić sobie
awans bez oglądania się na rywali musieli wy-
grać swój mecz. Mimo prowadzenia 2:0 prze-
grali w tie-breaku 2:3, ale ich bezpośredni ry-
wale – Politechnika Warszawa i Delecta Byd-
goszcz przegrały swoje mecze i to ekipa
Płomienia może radować się z awansu do fazy
play-off. Duża w tym zasługa graczy Jastrzęb-
skiego Węgla, którzy 3: 1 pokonali stołeczny
zespół. – Szkoda, że nie wygraliśmy z Resovią
bo rywal był już prawie pokonany. Niestety
w kolejnych partiach nasi zawodnicy za bardzo
się rozluźnili i stąd porażka. Cieszy fakt, że Ja-
strzębski Węgiel i Skra Bełchatów do końca
grały fair i nie odpuściły swoich meczów. Plan
został wykonany, zostajemy w lidze na przyszły
sezon i z tego trzeba się cieszyć – dodał prezes
sosnowiczan.

Po udanym zakończeniu sezonu zasadnicze-
go drużyna Mirosława Zawieracza przystąpili
do gier w fazie play-off. Dwa pierwsze mecze,
zgodnie z przypuszczeniami, zakończyły się po-
rażkami naszego zespołu. – Skra to dla nas
na razie inna bajka. Próbowaliśmy się im prze-

ciwstawić, ale nic z tego nie wyszło. Może w na-
szej hali będzie nam łatwiej. Fajnie byłoby wy-
grać choć jeden mecz – przyznaje MMaarrcciinn GGrryy--
ggiieell, najlepszy w tym sezonie gracz Płomienia.
– Nie ukrywam, że gra mi się w tym sezonie
bardzo dobrze. Trochę wybiła mnie z rytmu
kontuzja, ale czuję się już lepiej i do końca se-
zonu chcę grać jak najlepiej. Ze Skrą nie mamy
szans, ale chcemy powalczyć o piąte miejsce
– zapowiada zawodnik Płomienia.

Uczcili pamięć Włodzimierza Mazura

„Zagłębie” najlepsze w regionie
SSeennssaaccjjii  nniiee  bbyyłłoo..  Piłkarze „Zagłębia” wygrali w XIII Halowych Mistrzostwach Zagłębia, będących zarazem memoriałem im. Włodzimierza Mazura.
W finale imprezy sosnowiczanie rozgromili aż 11: 2 LKS Wysoka. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Przemysława Cichonia, zawodnika
Wysokiej

Płomień zostaje w PLS
Siatkarze Płomienia Sosnowiec w przyszłym sezonie nadal będą grali w siatkarskiej elicie.
Drużyna MMiirroossłłaawwaa  ZZaawwiieerraacczzaa wykonała przedsezonowy plan maksimum i awansowała do fazy
play-off rozgrywek PLS

Trzecia liga coraz bliżej

Nie tak wyobrażali sobie początek rundy wiosennej kibi-

ce „Zagłębia”. W dwóch pierwszych meczach piłkarze

z Sosnowca zdobyli tylko jeden punkt i już tylko cud może

ich uratować przed spadkiem do trzeciej ligi.

Rewolucja kadrowa dokonana zimą na razie nie zdaje egza-

minu. Najpierw drużyna AAnnddrrzzeejjaa OOrrzzeesszzkkaa zaledwie zremiso-

wała 0:0 z Ruchem Chorzów, a następnie uległa 0:1 Polonii By-

tom. Licząc rundę jesienną nasz zespół nie zdobył gola w czwar-

tym kolejnym meczu, a na wyjeździe nie zdobył choćby punktu.

– Nie tak to miało wyglądać. Zamiast sześciu, a przynaj-

mniej czterech punktów zdobyliśmy jeden i postawiliśmy się

niemal pod ścianą. Jednak dopóki piłka w grze na pewno nie

złożymy broni. Ambicji i zaangażowania nie mogę chłopa-

kom odmówić, ale od tego niestety punktów nie przybywa

– mówi ze smutkiem w głosie szkoleniowiec „Zagłębia”. KP

KKaarraattee
KKaammiillaa ŻŻuurreekk, zawodniczka Sosnowieckiego Klubu Karate

Kyokushin wywalczyła złoty medal podczas rozegranych

w Bydgoszczy X Ogólnopolskich Mistrzostwa Regionu Ku-

jawsko-Pomorskiego. Nasza zawodniczka zajęła pierwsze

miejsce w kategorii kata seniorek. Na czwartej pozycji zawo-

dy w rywalizacji kata juniorów ukończył AAddaamm GGaajjeewwsskkii.

Większość zawodników Sosnowieckiego Klubu Karate przy-

gotowuje się do udziału w Mistrzostwach Makroregionu Ślą-

skiego, które zostaną rozegrane 15 marca w katowickim

Spodku, a sensei MMaałłggoorrzzaattaa DDaaddzziibbuugg i EEmmiill SSłłaabboońń

do udziału w Mistrzostwach Świata w Japonii. KP

KKiicckk--BBooxxiinngg
Dwa medale wywalczyli młodzi zawodnicy AKS Niwka Sosno-

wiec podczas rozegranych w Krynicy Górskiej Mistrzostw Pol-

ski juniorów i młodzieżowców w formule full-contact. Srebro

zdobył KKoonnrraadd GGrruucchhaałłaa w kategorii juniorów w wadze 71 kg,

a brąz wywalczyła AAnnggeelliikkaa GGrroońńsskkaa w kategorii 48 kg. KP

Brązowa

Agnieszka

Wielki sukces AAggnniieesszzkkii BBrroo--

nniisszz. Lekkoatletka MKS-

-MOS Płomień Sosnowiec wywal-

czyła brązowy medal w pchnięciu

kulą podczas rozegranych w Spale

Halowych Mistrzostw Polski Senio-

rów.

Zawodniczka z Sosnowca, trenu-

jąca na co dzień pod okiem AAnnddrrzzee--

jjaa  KKuurrddzziieellaa, pchnęła kulę na odle-

głość 16,64 m. Lepszy wynik zano-

towały tylko dwie rywalki:

rutynowana KKrryyssttyynnaa ZZaabbaawwsskkaa,

która zdobyła złoty medal HMP

oraz MMaaggddaalleennaa SSoobbiieesszzeekk. – Bar-

dzo się cieszę z tego wyniku. Jadąc

do Spały po cichu marzyłam o me-

dalu. Udało się i jestem z tego po-

wodu bardzo dumna. Przegrać z ta-

ką zawodniczką jak Krystyna Za-

bawska to żadna ujma, ale liczę, że

niebawem i z nią uda mi się wygrać.

Teraz przygotowuję się już do sezo-

nu letniego i liczę, że na otwartych

stadionach także pokuszę się o jak

najlepsze rezultaty – mówi brązowa

medalistka HMP.

Oprócz Bronisz w Spale wy-

startowało trzech zawodników

Płomienia. Cała trójka uplasowa-

ła się w czołowej dziesiątce: MMaarr--

cciinn FFaaeerrbbeerr był VIII w biegu

na 800 m (1.57,55 s), KKaammiill ŁŁuu--

ddzziieeńń zajął IX lokatę w skoku

w dal (7,17 m) a RRaaddoossłłaaww SSttrruu--

zziikk, także w konkursie skoku

w dal był X (7,11 m). KP
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RRaaffaałł  BBeerrlliińńsskkii,,  ppoommooccnniikk  „„ZZaaggłłęębbiiaa””,,  aa zzaarraazzeemm  nnaajjlleeppsszzyy  ssttrrzzeelleecc  ttuurrnniieejjuu  zz dduummąą  pprreezzeenn--
ttuujjee  wwyywwaallcczzoonnee  ttrrooffeeuumm..

Gr. A

Zagłębie Sosnowiec – Ła-
zowianka Łazy 5: 0 
MCKS Czeladź – Łazo-
wianka Łazy 6: 0 
Zagłębie – MCKS Czeladź
4: 1 

1. Zagłębie 6 9:1 
2. MCKS 3 7:4 
3. Łazowianka 3
0:11 

Gr. B

Zagłębie Sosnowiec (ME)-
Zagłębiak Dąbrowa 
Górnicza 3:2 
LKS Wysoka – Zagłębie
(ME) 4:2 
Zagłębiak – LKS Wysoka
2:1 

1. Wysoka 3 5:4 
2. Zagłębiak 3 4:4 
3. Zagłębie ME 3 5:6 

PPóółłffiinnaałłyy
Zagłębie Sosnowiec – Za-
głębiak Dąbrowa Górnicza
7: 3 
LKS Wysoka – MCKS Cze-
ladź 2: 0 

OO VV mmiieejjssccee::  
Zagłębie Sosnowiec ME
– Łazowianka Łazy 5: 2 

OO IIIIII mmiieejjssccee::  
Zagłębiak Dąbrowa Górni-
cza – MCKS Czeladź 2: 1 

FFiinnaałł::  
Zagłębie Sosnowiec – LKS
Wysoka 11: 2 (4: 1) 
Bramki: MMaałłeecckkii  4, BBooddzziioo--
nnyy 3, BBeerrlliińńsskkii 2, CCyyggnnaarr,
ŚŚwwiiddeerr – MM.. KKrraawwcczzyykk, CCii--
cchhoońń
Zagłębie: BBeennsszz – BBeerrlliińń--
sskkii, SSkkóórrsskkii,,  CCyyggnnaarr,,  SSmmaa--
rrzzyyńńsskkii,,  ŚŚwwiiddeerr,,  KKoommoorrooww--
sskkii,,  BBooddzziioonnyy,,  BBaałłeecckkii,,  MMaa--
łłeecckkii,,  TToommaasszz  ŁŁuucczzyywweekk..

WWyynniikkii

MMaarrcciinn  GGrryyggiieell  ttoo  bbeezzsspprrzzeecczznniiee  nnaajjlleeppsszzyy
zzaawwooddnniikk  PPłłoommiieenniiaa  ww ttyymm  sseezzoonniiee..

SSPPOORRTT  WW  SSKKRRÓÓCCIIEE
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