
25 kwietnia 2002 roku bandyci napadli

w Sosnowcu na konwój przewożący pie-

niądze z SM „Zagórze”. Ich grupą kiero-

wał – zdaniem prokuratury – Daniel Z. ps.

„Ziaru”. Do konwojentów strzelali: Da-

mian S. ps. „Gulgul” i Kamil G., a z sa-

mochodu osłaniali ich Sebastian S. ps.

„Stój” oraz Wojciech Ch. Bandyci zastrze-

lili z zimną krwią dwóch ochroniarzy.

Kamil G., dla którego prokuratura

domagała się dożywocia został skaza-

ny na 15 lat więzienia, bo zdaniem są-

du jego strzały nie zabiły konwojen-

tów, „Ziaru” otrzymał wyrok 8 lat

– choć prokuratura chciała 15, a Woj-

ciech Ch. dostał 2 lata i 11 miesięcy.

W jego przypadku sąd zastosował

nadzwyczajne złagodzenie kary, bo

bandyta zgodził się współpracować

z policją.

Sebastian S. będzie osądzony w in-

nym procesie. Natomiast Damian S.

(zdaniem sądu to on zabił obu konwo-

jentów) zginął podczas innego napadu,

kiedy podkładał ładunek wybuchowy

pod samochód.

Podczas ogłoszenia wyroków

– w Sądzie Okręgowym w Katowicach

(rozprawa odbyła się 1 kwietnia) żony

zabitych konwojentów nie mogły uwie-

rzyć w tak niskie wyroki. 

Prokuratura zapowiedziała apelację

od wyroku. RREEDD

Nie
zapomnieli

Mimo niesprzyjającej

pogody 2 kwietnia

w rocznicę śmierci Jana

Pawła II na Placu

Papieskim w Sosnowcu

zebrały się tysiące

wiernych, aby modlić się

o szybką beatyfikację

polskiego papieża.

Spotkanie rozpoczął Apel

Jasnogórski. W drugiej

części tego wyjątkowego

spotkania – odmawiano

modlitwę różańcową.

Uczestniczył w niej biskup

Adam Śmigielski.

W modlitwie brali udział

także duchowni z parafii

Zagórza, Klimontowa

i Środuli. 

W trakcie mszy młodzież

z dwóch sosnowieckich

parafii: Matki Bożej

Różańcowej i św. Floriana

recytowała teksty papieża.

Nie zabrakło także pieśni

religijnych.

Pod pomnikiem i krzyżem

zapłonęły tysiące zniczy.

Poza tym wydarzeniem

uroczyste msze w intencji

beatyfikacji papieża

Polaka odprawione

zostały niemal we

wszystkich kościołach

diecezji sosnowieckiej. GGKK

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

SSoossnnoowwiieecc  ssttaajjee  ssiięę  cceennttrruumm  wwyy--

ssttaawwiieennnniicczzoo––ttaarrggoowwyymm..  KKaattoowwii--

ccee  mmaajjąą  bbyyćć  cceennttrruumm  kkoonnggrreessoo--

wwyymm..  OObbaa  mmiiaassttaa  mmiiaałłyy  wwssppóółłpprraa--

ccoowwaaćć,,  wwzzaajjeemmnniiee  ssiięę  uuzzuuppeełłnniiaa--

jjąącc..  CCzzyy  ttee  mmaarrzzeenniiaa  ooddeesszzłłyy  ww kkąątt

ppoo zzłłaammaanniiuu  pprrzzeezz  pprreezzyyddeennttaa  KKaa--

ttoowwiicc  ppoorroozzuummiieenniiaa  ddoottyycczząącceeggoo

ttaarrggóóww  ggóórrnniicczzyycchh??  TTee,,  pprrzzyyppoo--

mmnniijjmmyy,,  ww ttyymm  rrookkuu  ooddbbęęddąą  ssiięę

nnaa tteerreennaacchh  EExxppoo  SSiilleessiiaa..  KKaattoo--

wwiicckkii  ooddppoowwiieeddnniikk  mmiiaałł  bbyyćć  zzoorrggaa--

nniizzoowwaannyy  nnaajjwwcczzeeśśnniieejj  ww 22001100  rroo--

kkuu,,  ppoo ttoo  bbyy  nniiee  oobbnniiżżaaćć  rraannggii  oobbuu

iimmpprreezz,,  nnaarraażżoonnyycchh  nnaa kkoonnkkuurreenn--

ccjjee  nniiee  ttyyllkkoo  ppoollsskkiicchh  oośśrrooddkkóóww

ttaarrggoowwyycchh..  

cczzyyttaajj  ssttrr..  44

Wolny rynek,
choć… sterowany
Czy katowicko–sosnowiecki spór dotyczy wyłącznie targów górniczych?
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Drzwi szpitala
otwarte

Oddział ginekologiczno–położniczy
Szpitala Zespolonego w Sosnowcu  przy
ulicy 3 Maja (dawna „dwójka”) po ponad
miesięcznej przerwie został ponownie
otwarty. Od 28 marca znów przyjmuje
pacjentki.

Zamknięcie szpitala miało związek z wpi-

sem placówki do rejestru wojewódzkiego

w związku z przyłączeniem oddziału

do struktur Szpitala Zespolonego. Wiąza-

ło się to z kilkutygodniowym zamknię-

ciem oddziału. 

– Od 11 kwietnia weszły w życie nowe

przepisy, które zezwalały na otwarcie od-

działów jedynie z programem dostoso-

wawczym do wymogów Unii Europejskiej

do roku 2012. Wiązało się to z działania-

mi, których procedury nie zależały od nas.

Udało się jednak na czas uzyskać wpis

do rejestru wojewody. Myślę, że za mie-

siąc lub dwa nasz oddział znów będzie

cieszył się dobrą frekwencją – wyjaśnia dr

Maciej Ornowski, radny i jednocześnie or-

dynator szpitala.

Okres, w którym oddział był zawieszo-

ny wykorzystano na drobne prace remon-

towe. Dzięki pomocy sponsorów sosno-

wiecki oddział ginekologiczno–położni-

czy zapewni znacznie większy komfort

przebywającym tam pacjentkom. 

– Posiadamy nowe sanitariaty i odświe-

żone, dwuosobowe sale. Na naszym od-

dziale panuje miła, rodzinna atmosfera.

Posiadamy w pełni wykwalifikowaną ka-

drę lekarską i pielęgniarską oraz zapew-

niamy poród w życzliwych warunkach.

Na naszym oddziale można skorzystać

z porodów rodzinnych oraz ze szkoły ro-

dzenia – podkreśla Maciej Ornowski.

W przyszłości oddział ma zostać prze-

niesiony do budynku byłego Szpitala nr 1

przy ulicy Zegadłowicza. Na to jednak po-

trzeba czasu. Nim to nastąpi niezbędny

będzie remont budynku przy Zegadłowi-

cza. 

– Prezydent Górski zadeklarował, że

do końca kadencji będzie w stanie przeka-

zać nawet kilkadziesiąt milionów złotych,

aby wszystkie sosnowieckie szpitale speł-

niały odpowiednie warunki unijne – zdra-

dza ordynator Ornowski. GGKK

Wyrok – 15 lat

reklama
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Muzycznie w Elektroniku
Już po raz piąty odbył się Festiwal Piosenki Angielskiej w Zespole
Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

– Inicjatywa organizowania tego

festiwalu wyszła od uczniów. To

oni wpadli na pomysł, żeby im-

preza powstała u nas w szkole

– mówi Anna Adamus, nauczy-

cielka języka angielskiego i or-

ganizator festiwalu.

W tegorocznym festiwalu

wzięły udział cztery zespoły:

Lucy & Stan, I won Maiden, Cut

a phone oraz Czas Pokaże. Każ-

dy z zespołów przygotował dwa

utwory, które przedstawił zebra-

nej publiczności. Poszczególne

występy komentowało jury zło-

żone z nauczycieli języków ob-

cych „Elektronika”. To jednak

publiczność podjęła ostateczną

decyzję poprzez głosowanie.

W tym roku najlepszy okazał się

zespół Cut a phone, który zdo-

był pierwsze miejsce. Przychyl-

ność widzów zdobyli dzięki

własnej, rockowej interpretacji

znanego utworu Rihanny „Um-

brella”. W skład zespołu wcho-

dzą: Mateusz Twardowski i Ma-

ciek Zimniak z klasy 3A

„Elektronika”, Zuzia Płomińska

i Michał Rerak z III LO im. Pru-

sa oraz Igor Fredowicz z II LO

im. Plater. 

– Zespół grał na festiwalu

także w zeszłym roku. Przegrał

wtedy z kretesem. W tym roku

udało im się odbić i okazali się

bezkonkurencyjni – podkreśla

Anna Adamus. GGKK

Po raz trzeci, tym razem w So-

snowcu odbyło się Międzynarodo-

we Spotkanie Filmowe „EURO-

KADR –kręci mnie to!”. Wdniach

1–8 kwietnia młodzież z Węgier,

Niemiec, Francji i Rumunii wraz

z grupą uczniów z VI Liceum

Ogólnokształcącego im. J. Korcza-

ka brała aktywny udział w filmo-

wych warsztatach. W ramach zajęć

odbywały się spotkania z teoretyka-

mi i filmowymi twórcami oraz, co

najważniejsze, młodzież wspólnie

kręciła filmy dokumentujące pro-

jekt. Spotkania odbywały się w ra-

mach unijnego programu: DG

Edukacja i Kultura Program „Mło-

dzież w działaniu”. Celem corocz-

nego, filmowego spotkania jest nie

tylko poszerzenie wiedzy z filmo-

znawstwa, ale także nawiązanie

międzynarodowego dialogu, wy-

miany doświadczeń i promowanie

młodego, europejskiego kina. 

Po raz pierwszy EUROKADR

odbył się w 2005 roku. Wówczas to

nawiązana została współpraca po-

między młodymi pasjonatami ki-

na z Les Mureaux a sosnowiecką

młodzieżą. GGKK

SDM w Muzie

7 marca w Art. Cafe Muza wy-

stąpił zespół Stare Dobre Mał-

żeństwo. Muzycy rozpoczęli

koncert utworami ze swojej

najnowszej płyty z tekstami Ja-

na Rybowicza, która ukazała

się na rynku 28 marca. Podczas

koncertu nie zabrakło także

tych najbardziej znanych utwo-

rów SDM. Było nie tylko po-

etycko i lirycznie, ale również

dowcipnie. Zadbał o to lider

grupy – Krzysztof Myszkow-

ski. W historii Art. Cafe Mu-

za był to najdłuższy jak do tej

pory, trwający trzy godziny,

koncert. Zespół bisował aż

czterokrotnie! UU

„Zielone” nagrody rozdane
Po raz czternasty rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Zielono mi” – organizowany przez III Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Szkoła
Otwartego Myślenia” w Sosnowcu przy współpracy z gminą

W tym roku na konkurs wpłynę-

ło 279 utworów poetyckich

i prozatorskich oraz 284 prace

plastyczne ze szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i średnich.

Prace pochodziły z najróżniej-

szych rejonów Polski, m.in. z:

Zakopanego, Żar czy Białki ko-

ło Radzynia Podlaskiego.

O wynikach konkursu decy-

dowało jury w składzie: Lucjan

Jerzy Woźniak – poeta i prozaik

(przewodniczący), malarze Ewa

i Andrzej Czarnota, polonistka

Dorota Domagała–Pępek oraz

dyrektor III PLO – August Le-

cyk.

Wśród zwycięzców znalazło

się wielu sosnowieckich

uczniów. Za poezję w kategorii

gimnazjalnej I nagrodę zdobyła

Paulina Gazda z Niepublicznego

Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu

za wiersz „Julia i Romeo”, wy-

różnienia otrzymali: Agnieszka

Moszczyńska z Gimnazjum nr 1,

Anna Zakrzewska z Gimnazjum

nr 10 oraz Justyna Łęcka z Nie-

publicznego Gimnazjum nr 1.

W kategorii prozy dla

uczniów gimnazjów I miejsce

otrzymała Klaudia Kaniecka

z Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu

za „Dialogi”, zaś III miejsce

Małgorzata Lasak z Gimnazjum

nr 3 za „Złe szczęscie”.

W kategorii uczniów szkól

ponad gimnazjalnych za prozę

I miejsce przypadło Pauli Za-

wadzko z VI LO im. Korczaka

w Sosnowcu za „Wywiad śro-

dowiskowy”, II miejsce otrzy-

mała Anna Poręba z Zespołu

Szkół Projektowania i Styliza-

cji Ubioru za „Niezapisane sło-

wa”, III miejsce przyznano Jo-

annie Kwapisz z IV LO im.

Staszica.

W konkursie plastycznym

w kategorii szkół podstawo-

wych jury przyznało jedynie

II miejsce, które przypadło Ni-

coli Kałużnej ze Szkoły Pod-

stawowej nr 36, a miejsce

III Katarzynie Kozieł. Wyróż-

nieniami nagrodzono: Karolinę

Łaszek i Pawła Lamprechta ze

Szkoły Podstawowej nr 36

oraz Paulinię Plebanek ze

Szkoły Podstawowej nr 38

i Paulinę Tomaszewską z Gim-

nazjum nr 8.

Laureaci otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy oraz nagrody

książkowe ufundowane przez

gminę Sosnowiec. Honorowym

patronatem konkurs objął prezy-

dent Sosnowca Kazimierz Gór-

ski. GGKK

Nie kilometrów a metrów kole-

jowych torów można było zo-

baczyć na Ogólnopolskiej Wy-

stawie Makiet Kolejowych,

która odbyła się na początku

marca w Zespole Szkół Tech-

nicznych i Licealnych przy ul.

Kilińskiego. 

W ciągu dwóch dni wystawa

przyciągnęła rzeszę fanów, i choć

zdarzały się żeńskie „rodzynki”

to jednak tego typu zabawa jest

domeną głównie mężczyzn. 

W pokazie brali udział nie

tylko polscy fani kolei, ale także

goście z zagranicy.

Na ciekawą wystawę złożyła

się prezentacja kilkudziesięciu

makiet połączonych w jedną

ogromną o powierzchni 400 me-

trów kwadratowych!

Większość makiet została

stworzona w skali TT czyli

1:120. Wagon długi w rzeczywi-

stości na kilkanaście metrów

zajmował w tej skali około 20

centymetrów. Kolejowe miniatu-

ry odtwarzane są z największą

precyzją i szczegółami. 

Podczas pokazu pociągi kurso-

wały według specjalnie przygoto-

wanego na ten zlot rozkładu jazdy,

a łączność pomiędzy poszczegól-

nymi stacjami utrzymywana była

telefonicznie ze względu na dużą

powierzchnię wystawy. Całość ste-

rowana była cyfrowo.

Impreza stanowiła świetną

okazję do spotkania fanów mo-

delarstwa. GGKK

Kolej w nieco innej formie…
Dworce kolejowe, domy, drogi, semafory i pociągi sunące po dziesiątkach… no właśnie

na luzie
kwiecień 2008 nr 4   2

Festiwal Piosenki
Dziecięcej

14 kwietnia upływa termin
nadsyłania zgłoszeń
do V Europejskiego
Integracyjnego Festiwalu
Piosenki Dziecięcej,
odbywającego się
pod dyrekcją artystyczną
Jacka Cygana

Konkurs organizowany jest

przez Miejski Klub im. Jana

Kiepury co rok, ciesząc się

coraz większą popularnością.

Każdy uczestnik powinien

zaprezentować dwa utwory

z własnym podkładem mu-

zycznym na nośniku CD, MD

lub z akompaniamentem mak-

symalnie sześciu osób na sce-

nie. Czas trwania prezentacji

może trwać do 7 minut. Kon-

kurs rozstrzygany będzie

w dwóch kategoriach wieko-

wych: 7 do 10 oraz 11 do 13

lat.

Pierwszy etap eliminacji

odbędzie się 28 kwietnia

o godz. 10.00 w Miejskim

Klubie im. Jana Kiepury

w Sosnowcu przy ul. Będziń-

skiej 6. Etap drugi rozpocznie

się 31 maja o godz. 10.00. Fi-

nał festiwalu zaplanowano

w Dniu Dziecka – w sali Art

Cafe MUZA.

Szczegółowy regulamin

dostępny jest na stronie inter-

netowej: www.festiwal.kiepu-

ra.pl lub telefonicznie pod nu-

merem 032 291-39-48. GGKK

Królestwo 

orchidei

Zapraszamy Czytelników

na wiosenną wystawę storczy-

ków i innych roślin tropikal-

nych pn. „Dni Orchidei i Tro-

pikalnych Epifitów”, która

odbędzie się od 18 do 20

kwietnia w sosnowieckim Eg-

zotarium przy ulicy Piłsud-

skiego 116. 

Impreza zapowiada się cieka-

wie. Oprócz tytułowych stor-

czyków ciekawostką będą też

inne epifity (rośliny rosnące

na drzewach lub innych rośli-

nach) czyli tillandsie i brome-

lie, które także mogą być

ozdobą naszych domów. Do-

datkową atrakcją będzie eks-

pozycja roślin owadożernych

i kolekcji bonsai. Nie zabrak-

nie wystawy fotografii poświę-

conej tym pięknym kwiatom. 

Wystawcy pochodzą z terenu

całej Polski. Impreza roz-

pocznie się każdego dnia

o godz. 10.00, a zakończy

o godz. 18.00 Bilety moż-

na zakupić w Egzotarium

w cenie 3 zł normalny i 2 zł

ulgowy. Patronat honorowy

nad imprezą objął Prezydent

Miasta Sosnowca Kazimierz

Górski. Redakcja „Kuriera

Miejskiego” objęła patronat

medialny. JJaann  

Jasiek Łakomski

Europejski projekt filmowy

Gabriela Kolano
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  PPooggooddzziiłł  ssiięę  PPaann  jjuużż

zz ffaakktteemm,,  żżee  ww pprrzzyysszzłłyymm  rrookkuu  „„ZZaaggłłęę--

bbiiee””  bbęęddzziiee  ggrraałłoo  ww ttrrzzeecciieejj  lliiddzzee??

PPaawweełł  HHyyttrryy::  Oswajamy się z tą myślą.

Przygotowujemy już plan działania

na kolejne lata. Mogę jednocześnie za-

pewnić, że „Zagłębie” nie zginie wraz ze

spadkiem o dwie klasy. Krzysztof Sza-

tan, właściciel klubu mimo przeciwności

losu nie zamierza odchodzić z klubu.

Działamy w klubie od lata ubiegłego ro-

ku. Robimy wszystko, aby przestał być

kojarzony z aferami, ale są takie dni kie-

dy wszystkiego się odechciewa.

KKMM::  JJeeddnnyymm  zz ttaakkiicchh  mmoommeennttóóww  bbyyłł

zzaappeewwnnee  ddzziieeńń,,  ww kkttóórryymm  nnaa kklluubb  ppaa--

ddłłyy  ppooddeejjrrzzeenniiaa  uussttaawwiieenniiaa  mmeecczzuu  „„ZZaa--

ggłłęębbiiaa””  zz ŁŁKKSS--eemm..  CCzzyy  cchhooćć  pprrzzeezz

cchhwwiillęę  ppoommyyśśllaałł  PPaann,,  żżee  ttoo  pprraawwddaa??

PPHH:: Nie, nie i jeszcze raz nie! To podłe

co nam zrobiono. Nikt nie będzie sobie

wycierał gęby „Zagłębiem”! Ten klub to

nie śmietnik, do którego można sobie

wrzucić swoje śmieci. To 100-letnia tra-

dycja. „Zagłębie” najwyraźniej komuś nie

leży. 13 kwietnia odbędzie się zjazd

PZPN, na którym ma zapaść ostatecz-

na decyzja dotycząca abolicji. Dostawali-

śmy sygnały, że być może nie spadniemy

do trzeciej ligi, a tylko do drugiej. Była

jakaś nadzieja, ale teraz już jej nie mamy.

Przy tym nastawieniu do naszego klubu

nie ma na co liczyć. Mimo że zrobiliśmy

wszystko, aby oczyścić klub z osób za-

mieszanych w korupcję po raz kolejny

wylano na nas kubeł pomyj, jednocześnie

obrażając. Pan Zawłocki, wiceprzewodni-

czący Wydziału Dyscypliny PZPN, na-

zwał nas działaczami rodem z PRL-u. To

żałosne. A wracając do meczu z ŁKS-

-em, to o jakim wyreżyserowaniu meczu

mówimy? Kto był, ten widział. Byliśmy

słabsi, dlatego przegraliśmy.

KKMM::  TTaakkiiee  ttrraakkttoowwaanniiee  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  ttoo

bbyyćć  mmoożżee  kkaarraa  zzaa ttoo,,  żżee  zzaa wwsszzeellkkąą

cceennęę  cchhcciieelliiśścciiee  ggrraaćć  ww eekkssttrraakkllaassiiee,,

mmiimmoo  żżee  wwcczzeeśśnniieejjsszzyy  aawwaannss  ddoo ddrruu--

ggiieejj  lliiggii  wwyywwaallcczzoonnoo  ww nniieecczzyyssttyy  ssppoo--

ssóóbb..  PPooddoobbnnoo  WWyyddzziiaałł  DDyyssccyypplliinnyy  pprroo--

ppoonnoowwaałł  nniiżżsszzee  kkaarryy  ggddyybbyyśścciiee  zzrreezzyy--

ggnnoowwaallii  zz ggrryy  ww ppiieerrwwsszzeejj  lliiddzzee??

PPHH:: Pierwsze słyszę. Od początku było

mówione, że spadniemy ligę niżej. A te-

go, że w tym sezonie „Zagłębie” mogło

po latach znów zagrać z najlepszymi

na pewno nie będziemy żałować. Mimo

nie najlepszych wyników na pewno

do historii klubu przejdzie triumf nad Le-

gią Warszawa, na który nasz klub czekał

ponad dwadzieścia lat.

KKMM::  WWiiaaddoommoo  jjuużż  jjaakk  bbęęddzziiee  wwyygglląąddaa--

łłoo  ffiinnaannssoowwaanniiee  kklluubbuu  ww pprrzzyysszzłłoośśccii??

WW ttrrzzeecciieejj  lliiddzzee  bbuuddżżeett  ppeewwnniiee  bbęęddzziiee

kkiillkkaakkrroottnniiee  nniiżżsszzyy  oodd oobbeeccnneeggoo..

PPHH::  Nie będzie już wpływów z Canal

Plus, nie wiadomo czy uda nam się poro-

zumieć z koncernem ERGOM, który

w tym sezonie jeszcze nas wspomógł.

Próbujemy nakłonić Włochów do dalszej

współpracy. Na pewno główny ciężar bę-

dzie spoczywał na Krzysztofie Szatanie

i firmach wokół niego skupionych.

W mieście wielu powtarza, że Szatan

wszedł do tego klubu dla kasy, a tymcza-

sem już w tym sezonie wyłożył na klub

około miliona złotych. Oczywiście cały

czas szukamy także nowych sponsorów.

Liczymy także na pomoc miasta

i z optymizmem patrzymy w przyszłość

KKMM::  PPiioottrr  PPiieerrśścciioonneekk  ttoo  ttrreenneerr  ttyymm--

cczzaassoowwyy,,  cczzyy  sszzkkoolleenniioowwiieecc,,  zz kkttóórryymm

wwiiąążżeecciiee  pprrzzyysszzłłoośśćć  ii kkttóórryy  bbęęddzziiee  mmiiaałł

zzaa zzaaddaanniiee  zzbbuuddoowwaanniiee  ddrruużżyynnyy,,  kkttóórraa

ppoowwaallcczzyy  oo jjaakk  nnaajjsszzyybbsszzyy  aawwaannss

ddoo ddrruuggiieejj  lliiggii??

PPHH::  Zdecydowanie trener z przyszłością.

To człowiek z charyzmą, ma wizję budo-

wy tej drużyny. Damy mu szansę wyka-

zania się.

KKMM::  DDoo dduużżyycchh  zzmmiiaann  ddoojjddzziiee  zzaappeeww--

nnee  ww sskkłłaaddzziiee..  CCzzyy  oopprróócczz  mmłłooddzziieeżżyy

uuddaa  ssiięę  zzaattrrzzyymmaaćć  ww kklluubbiiee  kkooggoośś

zz ddoośśwwiiaaddcczzoonnyycchh  ggrraacczzyy??

PH: Kontrakty nadal obowiązują ta-

kich zawodników jak Tomek Łuczy-

wek, Rafał Berliński, Rafał Bałecki

czy Tomek Ciesielski. Zostają u nas

także Adrian Marek, Tomek Szatan,

Michał Skórski, Paweł Cygnar. Kon-

trakty mają także podpisane Ukraińcy:

Kopyl i Demydenko, a także Kame-

ruńczyk Tchami. Chcielibyśmy żeby

został Dżenan Hosić, ale wiemy, że bę-

dzie go trudno zatrzymać. Na pewno

z kilkoma zawodnikami będziemy

jeszcze rozmawiać. 

Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy

w klubie sporo zdolnej młodzieży, pene-

trujemy cały czas niższe ligi i wyławia-

my perełki. Nie damy „Zagłębiu” zginąć.

To pewne!

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Nie damy „Zagłębiu” zginąć!
Rozmowa z PPaawwłłeemm  HHyyttrryymm, prezesem „Zagłębia” Sosnowiec

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakkiiee  ssąą  PPaannaa pprriioorryyttee--

ttyy  jjaakkoo  pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  kkoommiissjjii??

MMaacciieejj  AAddaammiieecc:: Przede wszystkim są to

sprawy związane z rozwojem sportu

w naszym mieście wśród dzieci i mło-

dzieży. Na ten cel co roku podczas zebrań

komisji kładziemy duży nacisk. Te nakła-

dy rosną. Mam nadzieję, że w roku 2009

przekroczą milion złotych. Dzieci i mło-

dzież, które biorą udział w zajęciach

sportowych na terenie naszego miasta po-

niekąd przyczyniają się do zmniejszania

patologii w naszym regionie. Najmłodsi

nie spędzają większości dnia przed kom-

puterem czy telewizorem, ale prowadzą

zdrowszy tryb życia. Sport daje wiele

możliwości. Pracujemy nad rozbudową

bazy sportowej. W Sosnowcu nie wyglą-

da ona źle, ale oczywiście mogłaby być

dużo lepsza. Brakuje nam zwłaszcza bo-

isk ze sztuczną nawierzchnią. Na szczę-

ście są już boiska przyszkolne i po zaję-

ciach może korzystać z nich młodzież.

Sosnowiecki basen przy ulicy Żeromskie-

go został ostatnio zamknięty ze względu

na problemy techniczne dotyczące dachu.

Stworzenie w Sosnowcu dużego basenu

jest bardzo ważne. Znaczącym prioryte-

tem dla naszej komisji jest także wspiera-

nie organizacji pozarządowych. To prio-

rytet nie tylko naszego miasta, ale i kraju.

Wspieranie tego rodzaju organizacji jest

jednym z elementów tworzenia społe-

czeństwa obywatelskiego. 

KKMM::  AA cczzyy  ssąą  jjaakkiieeśś  zzaaddaanniiaa,,  kkttóórryycchh

rreeaalliizzaaccjjaa  oobbeeccnniiee  nniiee  jjeesstt  mmoożżlliiwwaa,,

aa cchhcciiaałłbbyy  PPaann  jjee  uurrzzeecczzyywwiissttnniićć??  

MMAA::  Takich zadań jest bardzo dużo. Nie-

jednokrotnie obcinamy budżet, bo nie

starcza nam na realizacje wszystkich ce-

lów. Można powiedzieć, że kołderka jest

przykrótka, każdy ciągnie ją w swoją

stronę. Przedstawiciele muzeum będą

mówili, że chcieliby zorganizować więcej

wystaw, a Teatr Zagłębia wystawić więcej

premier. Nie starcza na wszystko. 

Póki co uważam jednak, że dobrze nimi

dysponujemy. Jeżeli chodzi o zadania,

które osobiście chciałbym zrealizować, to

są to imprezy takie jak te organizowane

w Parku Sieleckim np. z okazji Dni So-

snowca. Powinno ich być więcej. To coś

czego nam brakuje. Powinniśmy inwesto-

wać w mieście w kulturę masową. 

Oczywiście znajdą się w tej sprawie gło-

sy przeciwne. Słyszałem już opinie tego

typu, że podczas takich imprez drastycz-

nie rośnie przestępczość. Według mnie to

czyste farmazony. Jestem na każdych ob-

chodach Dni Sosnowca z rodziną i nie

spotkałem się z tego rodzaju zachowania-

mi. Według mnie nie należy z powodu

paru incydentów odbierać mieszkańcom

okazji do dobrej zabawy i miłego spędze-

nia wolnego czasu w mieście.

KKMM::  PPooddcczzaass  oossttaattnniieejj  sseessjjii  wwssppiieerraałł

PPaann  ssttaannoowwcczzoo  ppoommyyssłł  kkoonnssuullttaaccjjii

ssppoołłeecczznnyycchh  pprrzzyy ddookkoonnyywwaanniiuu  nnaa--

zzeewwnniiccttwwaa  ssoossnnoowwiieecckkiicchh  uulliicc..  DDllaa--

cczzeeggoo  tteenn  ddiiaalloogg  zz mmiieesszzkkaańńccaammii  jjeesstt

ddllaa  PPaannaa ttaakk  iissttoottnnyy??

MMAA:: Pan przewodniczący (Daniel Mikla-

siński, przyp. autor) nie posiada wiedzy

prawniczej, co już wielokrotnie podkre-

ślałem. Owszem, zatwierdzanie takich

uchwał leży w kompetencji Rady, ale ni-

gdzie nie jest napisane, że miasto nie mo-

że konsultować się z mieszkańcami. Nie

ma takiego obowiązku, ale jest to możli-

we. Uważam, że dobrze jest mieszkań-

ców pytać o zdanie. Niebawem ktoś

przy tych ulicach będzie mieszkał i za-

pewne chciałby mieć wpływ na wybór jej

nazwy. Poza tym uważam, że należy za-

interesować w ten sposób mieszkańców

tym co się wokół nich dzieje. Lepiej py-

tać mieszkańców, a nie stawiać ich za-

wsze przed już podjętymi decyzjami. 

Kwestię taką należało wykorzystać już

np. przy sporze o logo. Po co zatrudniać

agencję z innego miasta, która będzie

nam mówiła, jak powinno wyglądać so-

snowieckie logo skoro mamy ponad 200

tys. mieszkańców? Może wśród nich są

tacy, którzy mają lepsze pomysły i nale-

żałoby je wykorzystać, a nie uważać, że

ma się monopol na wiedzę. Obserwując

internetowe forum mieszkańców So-

snowca można zauważyć, że mają oni

czasem niezwykle trafne spostrzeżenia. 

KKMM::  AA nniiee  uuwwaażżaa  PPaann,,  żżee  mmiieesszzkkaańń--

ccyy  cchhooćć  bbaarrddzzoo  lluubbiiąą  kkrryyttyykkoowwaaćć

ii ppooddssuuwwaaćć  wwłłaassnnee,,  ww iicchh  mmnniieemmaanniiuu

lleeppsszzee  ppoommyyssłłyy,,  ttoo  zzee  wwzzggllęędduu

nnaa bbrraakk  zznnaajjoommoośśccii  PPRR,,  mmaarrkkeettiinngguu

cczzyy  rreekkllaammyy  iicchh  kkoonncceeppccjjee  mmooggąą  ssiięę

nniiee  sspprraawwddzziićć??

MMAA:: Zgadza się. Tu są jednak dwa pro-

blemy. Pierwszy to wydatki i o tym trze-

ba pamiętać. Powinniśmy się jednak sta-

rać rozwiązywać takie działania po jak

najmniejszych kosztach, a zatrudnienie

firmy PR jest drogie. Po drugie jest fak-

tycznie tak, że na forach ludzie wypowia-

dają się nie zawsze w sposób odpowiedni

i przyzwoity. Ja osobiście się tym nie bar-

dzo przejmuję np. jak czytam negatywne,

krytyczne komentarze o sobie. Są to we-

dług mnie osoby, które po prostu źle mi

życzą. Wynika też to z tego, że na forum

jest się człowiekiem anonimowym. Tak

już jest, że jeśli ktoś czuje się bezpiecznie

to wtedy stać go na ostre słowa. Jestem

zwolennikiem, być może nawet fanatycz-

nym zwolennikiem nawiązywania dialo-

gu z mieszkańcami.

KKMM::  WWrraaccaajjąącc  ddoo kkrryyttyykkii..  PPaannaa ppoo--

mmyyssłł  zzwwiiąązzaannyy  zz pprroommooccjjąą  mmiiaassttaa  ppoo--

pprrzzeezz  wwiizzeerruunneekk  EEddwwaarrddaa  GGiieerrkkaa  nniiee

zzoossttaałł  eennttuuzzjjaassttyycczznniiee  pprrzzyyjjęęttyy..  CCzzyy

ww zzwwiiąązzkkuu  zz ttyymm  zzaapprrzzeessttaannaa zzoossttaa--

nniiee  rreeaalliizzaaccjjaa  tteeggoo  pprroojjeekkttuu??

MMAA::  Przede wszystkim to jest nie tylko

mój pomysł. Wydaje mi się, że istotną

rolę w jego tworzeniu spełniali także, co

należy podkreślić: Marek Godek – szef

biura sosnowieckiego eurodeputowane-

go Adama Gierka czy Wiesław Suwal-

ski – szef Klubu Radnych „Ponadpartyj-

na Inicjatywa Rozwoju Sosnowca”. Na-

wet radny Zbigniew Dziewanowski,

mimo iż ma odmienne zdanie na ten te-

mat uważa, że pomysł sam w sobie nie

jest zły. Natomiast inną sprawą jest fakt,

że zawsze znajdą się osoby chętne

do krytykowania. Zazwyczaj tak jest, że

gdy ktoś ma w miarę słuszną koncepcję

to znajdą się osoby, które gdy same nie

potrafią wymyślić lepszego pomysłu, są

złe na inicjatora i stąd tak wielka kryty-

ka. Wiele jest osób, które kontaktowały

się ze mną i były zadowolone z tego, że

poruszyłem tak ważną kwestię. Nie cho-

dziło mi o to, by Gierek był wynoszony

na piedestał. Nikt nie zgłaszał takich po-

mysłów. Chodziło nam tylko o to, by

przy promocji Sosnowca jako miejsca

urodzenia Edwarda Gierka skorzystało

miasto. Pamiętać należy też o tym, by

na historię patrzeć z różnych perspek-

tyw. 

KKMM::  PPooddjjęęttaa  zzoossttaałłaa  oossttaattnniioo  ddeeccyyzzjjaa

oo ppooddwwyyżżsszzeenniiuu  ppooddssttaawwyy  ddiieett  ddllaa

rraaddnnyycchh..  CCzzyy  nniiee  oobbaawwiiaa  ssiięę  PPaann,,  jjaa--

kkoo  rraaddnnyy,,  rreeaakkccjjii  ssppoołłeecczznnyycchh  ww tteejj

kkwweessttiiii??  

MMAA:: Nie jest to na pewno populistycz-

na decyzja. Od razu chciałbym to zazna-

czyć. Wypowiadałem się na ten temat kil-

kukrotnie. To tak naprawdę nie chodziło

o podniesienie diet, tylko o ich zrówna-

nie. Mogły one przecież zostać zrównane

w dół. Wysiłek wkładany w pracę bez-

funkcyjnego radnego jest nie mniejszy

od pracy np. przewodniczącego Rady

Miejskiej, a diety ich sporo się różniły.

Poza tym różnice te prowadziły do swo-

istego szantażu. Można było powiedzieć

takiemu radnemu, by głosował w okre-

ślony sposób, a wtedy być może znajdzie

się dla niego jakaś funkcja. Było to bar-

dzo niekorzystne dla funkcjonowania Ra-

dy i to należało zmienić. Teraz radni będą

podejmować funkcję z chęci prowadzenia

pewnych działań, a nie dla wyższej diety.

KKMM::  DDllaacczzeeggoo  uucchhwwaałłaa  wweesszzłłaa

ww żżyycciiee  jjuużż  oodd 11  kkwwiieettnniiaa??

MMAA::  Zawsze jest tak, że uchwała wcho-

dzi w życie z dniem podjęcia lub w ja-

kimś innym, bliskim mu terminie. Propo-

zycja terminów dalszych, składana np.

przez przewodniczącego Daniela Mikla-

sińskiego była według mnie ruchem czy-

sto populistycznym i hipokryzją. Część

radnych, zwłaszcza tych, którzy mieli naj-

wyższe diety ze względu na pełnione

funkcje postanowiła ugrać na tym poli-

tycznie i zapewne im się to uda, bo infor-

macja o tym jak głosowali dotrze

do mieszkańców. Będą potem mówić, że

rozdzierali szaty i nie chcieli tej podwyż-

ki, a z tego co wiem, w kuluarach mówili

inaczej. Uważam, że to okropna próba

odegrania się na radnych z opozycji, ale

jeżeli nie potrafią inaczej… Ja na to nic

nie mogę poradzić. Niech pokażą co po-

trafią w działaniu, zrobią coś dobrego dla

miasta – cokolwiek. Wtedy będziemy

mogli porozmawiać merytorycznie. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..  

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Kołderka jest przykrótka
Rozmowa z Maciejem Adamcem, przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz członkiem Klubu Radnych „Ponadpartyjna Inicjatywa Rozwoju Sosnowca”.
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Wizyta siłacza wiązała się

z podpisaniem umowy z prezy-

dentem Sosnowca Kazimierzem

Górskim, dotyczącej organizacji

w naszym mieście zawodów

najsilniejszych polskich spor-

towców. W sosnowieckiej hali

wystawienniczej 26 lipca odbę-

dzie się jedna z eliminacji Pu-

charu Polski Strong Man. Orga-

nizacją zawodów zajmie się

Urząd Miejski wraz z firmą „Pu-

dzian Team”.

ZZaawwooddoowwccyy

– Eliminacje Strong Man to

imprezy, które są starannie przy-

gotowywane. Mamy już do-

świadczenie w organizowaniu

tego rodzaju pokazów. Wszyst-

ko powinno się odbyć w pełni

profesjonalnie – zapewniał pod-

czas konferencji Mariusz Pu-

dzianowski.

Ta stosunkowo młoda dyscy-

plina sportu bardziej przypomi-

nająca cyrkowe pokazy siłaczy

gromadzi fanów na całym świe-

cie. Także przed telewizorami.

Strongmani podnoszą, przeno-

szą lub toczą ciężary o wadze

nawet ponad 300 kg.

CCzzęęśśćć  ppoozzaa hhaalląą

Czy sosnowiecka hala wy-

trzyma zmagania najsilniej-

szych? 

– Podłoga hali jest w stanie

wytrzymać wiele. Rozważamy

także możliwość organizowania

części imprezy na zewnątrz ha-

li. Konkurencje w przeciąganiu

tirów np. lepiej będzie zorgani-

zować w hali, gdzie nawierzch-

nia jest znacznie prostsza – mó-

wi Tomasz Raczyński, prezes

sosnowieckich targów.

Wizyta siłaczy będzie niewąt-

pliwie imprezą na dużą skalę. Te-

go rodzaju eliminacje gromadzą

nawet 10 tys. widzów. Nie za-

braknie też relacji stacji TVN.

– To duży projekt i świet-

na promocja naszego miasta

– podkreślał podczas konferen-

cji prezydent Sosnowca Kazi-

mierz Górski.

Nie przewiduje się bileto-

wania imprezy. Przy okazji

dowiedzieliśmy się, że Ma-

riusz Pudzianowski nie wyklu-

cza organizacji w przyszłym

roku w Sosnowcu podobnej

imprezy o randze międzynaro-

dowej. 

Gabriela Kolano
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17 marca w Teatrze Zagłębia

odbyło się uroczyste wręczenie

Nagród Miasta Sosnowca

w dziedzinie kultury i sportu.

Za rok 2007 uhonorowano pięć

osób, które swymi działaniami

przyczyniły się do rozwoju mia-

sta. 

Jerzy Suchanek, poeta, pi-

sarz i prozaik został wyróżniony

Nagrodą Artystyczną. Nagroda

za Upowszechnianie Kultury

przypadła Michałowi Walińskie-

mu, poloniście, inicjatorowi

i propagatorowi Ogólnopolskie-

go Turnieju Jednego Wiersza

o Laur Plateranki. 

– Chciałbym podziękować

mojej żonie, która cierpliwie

znosiła moje długie i intymne

kontakty z Emilią Plater – żarto-

wał przy odbieraniu statuetki

Waliński.

Doceniony za swoją pracę

został także prof. dr hab. Krzysz-

tof Jędrzejko, profesor, kierow-

nik Katedry i Zakładu Botaniki

Farmaceutycznej i Zielarstwa

Śląskiego Uniwersytetu Medycz-

nego w Sosnowcu. Nagrodę

Miasta Sosnowca w dziedzinie

Najlepszy Szkoleniowiec Spor-

towy otrzymał Andrzej Kurdziel,

a w kategorii Najlepszy Sporto-

wiec wyróżniono Tomasza Ja-

worskiego.

Uroczystość uświetnił występ

jazzowego zespołu Paweł Toma-

szewski Trio. Sylwetki wyróżnio-

nych zaprezentujemy Czytelni-

kom w kolejnych numerach „Ku-

riera Miejskiego”. GGKK

Nagrody wręczone Konkurs na logo 
miasta Sosnowca
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prosto z miasta
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Przypomnijmy, porozumienie

zostało podpisane niemal do-

kładnie rok temu 11 kwietnia

2007. 

Dlaczego w ogóle doszło

do takiej umowy? W 2007 roku

targi górnicze organizowane

były niezależnie przez trzech

konkurujących ze sobą organi-

zatorów. Spowodowało to nie-

małe zamieszanie w branży

i w konsekwencji potrzebę po-

rozumienia pomiędzy PTG

(Polska Technika Górnicza

S.A.) i Kolporterem Expo, za-

inicjowanego przez prezesa

Wyższego Urzędu Górniczego

Piotra Buchwalda. Smaczku ca-

łej sprawie dodaje fakt, że

w 2007 roku, kiedy organizo-

wano w Spodku targi górnicze,

Kolporter „oddał” swoich wy-

stawców katowickiej imprezie. 

Porozumienie zawarte zo-

stało pomiędzy Kolporterem

Expo, a PTG. Sygnatariuszami

tego dokumentu byli zarówno

prezydent Katowic Piotr

Uszok, jak i Sosnowca Kazi-

mierz Górski. Bo de facto było

to porozumienie obu miast

(przedstawiciele Sosnowca

i Katowic aktywnie uczestni-

czyli w rozmowach), i choć

podpisane przez prywatne fir-

my, to dotyczące obu gmin. 

Paragraf 4 tegoż dokumentu

stanowi: „Strony zgodnie stwier-

dzają, że następna edycja Mię-

dzynarodowych Targów Górnic-

twa Przemysłu Energetycznego

i Hutniczego nie powinna być

zorganizowana wcześniej niż

w 2010 roku”. 

DDoo kkoosszzaa??

Kilka dni temu doszło do spo-

tkania zwaśnionych stron

w Urzędzie Marszałkowskim,

przy udziale Bogusława Śmigiel-

skiego, marszałka województwa

śląskiego. Rozmowy zakończyły

się fiaskiem. Mimo iż prezydent

Sosnowca Kazimierz Górski

przypomniał prezydentowi Kato-

wic o jego podpisie pod doku-

mentem sprzed roku. 

Według Waldemara Bojaru-

na, rzecznika prasowego Urzędu

Miasta w Katowicach prezydent

(Piotr Uszok, przyp. autor) pod-

pisał się pod porozumieniem, ale

jest w nim słowo „powinny”.

Tymczasem branża górnicza

chce targów w Spodku, a Kato-

wice zamierzają wspierać impre-

zy w tym miejscu – mówił

po spotkani z marszałkiem rzecz-

nik katowickiego magistratu.

Porozumienie zostało podpi-

sane, by teraz je złamać. Dlacze-

go jednak Katowice decyzjami

swego prezydenta Piotra Uszoka,

nota bene Przewodniczącego

Górnośląskiego Związku Metro-

politarnego (dbającego o rozwój

całego związku a nie tylko Kato-

wic) dążą do tej dziwnej konfron-

tacji z Sosnowcem? I jak w tym

kontekście wygląda przyszłość

GZM? Chyba że GZM jest tylko

po to, zdaniem wielu obserwato-

rów, by mniejsze gminy podpo-

rządkować ambicjom Katowic?

AAgglloommeerraaccjjaa  

cczzyy  KKaattoowwiiccee??

– Nie chodzi tylko o targi

górnicze. Spółka która powstała

niedawno, z siedzibą w katowic-

kim Spodku ma bowiem dziw-

nie podobny terminarz targów

do Expo Silesia. W kwietniu bę-

dą to np. targi budowlane. To

przypadek? Padało wiele opinii

o wolnym rynku, tyle, że to pre-

zydent Uszok, a nie prywat-

na firma rozsyła zaproszenia

do potencjalnych wystawców,

prowadząc swoistą akwizycję

– mówi z naciskiem Grzegorz

Dąbrowski, rzecznik prasowy

sosnowieckiego UM. 

Grzegorz Dąbrowski dodaje

– Nie mamy pretensji do prezy-

denta Katowic, mamy pretensję

do przewodniczącego Górnoślą-

skiego Związku Metropolitarne-

go. Tak się składa, że to ta sama

osoba. Pan Piotr Uszok, jako

przewodniczący GZM obala

wszelkie idee jakimi kierować

się powinna ta organizacja

– mówi Grzegorz Dąbrowski.

Tymczasem mieszkańcy So-

snowca wypowiadający się na fo-

rach internetowych wyraźnie

podkreślają mocarstwowe aspira-

cje Katowic. Jak w tym kontek-

ście ma się zachowywać Sosno-

wiec? Zdaniem internautów nale-

ży zewrzeć szeregi i stać murem

nie tylko za rozwojem Sosnowca,

ale i całego Zagłębia, w tej dziw-

nej konfrontacji wywołanej przez

prezydenta Katowic. 

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Czy spór dotyczy
wyłącznie targów
górniczych?

MMiiaałłyy  bbyyćć  ww KKaattoowwiiccaacchh

Targi górnicze w Sosnowcu

będą towarzyszyć

światowemu Kongresowi

Górnictwa organizowanemu

w Krakowie. 

Goście z całego świata,

zgodnie z propozycją

prezesa Kolportera Expo

– Tomasza Raczyńskiego,

część kulturalną kongresu

mieli mieć zorganizowaną

w Katowicach, w Spodku

oraz w katowickim Rondzie

Sztuki. Prezydent Uszok nie

przyjął jednak tej propozycji

promowania Katowic.

Organizatorzy postanowili

zaprosić gości kongresu

do browarów w Tychach.

Orkiestry górnicze zagrają

zaś nie w Katowicach,

a… na krakowskim Rynku. 

Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, 

którego przedmiotem jest opracowanie logo miasta

w postaci znaku graficznego.

Wybrane logo stanowić będzie podstawowy ele-

ment promujący markę miasta. Przeznaczony bę-

dzie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, re-

klamowych, popularyzatorskich, korespondencyj-

nych itp.

Projekty powinny dawać możliwość ich wszech-

stronnego wykorzystywania na wszelkich drukach

firmowych, wizytówkach, bilboardach, banerach,

reklamach świetlnych, gadżetach, medalach, pu-

charach oraz rozmaitych formach przestrzennych.

Prace mogą być realizowane zarówno indywidual-

nie, jak i zespołowo. W dowolnej technice i z wyko-

rzystaniem wielu kolorów. Każdy uczestnik może

zgłosić dowolną liczbę projektów.

Projekty można dostarczać osobiście do sekreta-

riatu Konkursu, bądź przesłać pocztą na adres:

Wydział Informacji i Promocji Miasta Urząd Miejski,

al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, do dnia

16.06.2008 r. (do godz. 15.00) z dopiskiem „Kon-

kurs na logo Sosnowca”.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz dodatkowe

wytyczne dostępne są na stronie internetowej mia-

sta Sosnowca: wwwwww..ssoossnnoowwiieecc..ppll..

„Pudzian” w Sosnowcu
W centrum wystawienniczym Expo Silesia gościł wielokrotny Mistrz Świata Strong Man – Mariusz Pudzianowski



GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Wyrzykowski został odznaczony

podczas swej służby wielokrotnie

m. in. Złotą Odznaką „Zasłużony

dla Ochrony Przeciwpożarowej”

czy Srebrną Odznaką „Za Zasłu-

gi w Zwalczaniu Powodzi”. 

Nowym komendantem so-

snowieckiej straży został do-

tychczasowy bryg. Grzegorz

Nowak, który służbę w naszym

mieście rozpoczął w 1991 roku

od stanowiska dowódcy kampa-

nii. Potem pracował w PSP

w Będzinie. 

– To dla mnie olbrzymi za-

szczyt. Pracowałem w Sosnowcu

przez 12 lat i doskonale znam je-

go problematykę. Będę kontynu-

ował działania mojego poprzed-

nika – zapewniał Nowak.

NNaazzwwiisskkaa  

ddoo kkoonnssuullttaaccjjii

Z porządku obrad sesji zdję-

to dwa punkty dotyczące nazew-

nictwa ulic. Ulice miały być na-

zwane im. Aleksandra Janow-

skiego i ks. Włodzimierza

Sedlaka. 

– Nie mam wątpliwości co

do osób, których nazwiskami

mają być nazwane te ulice. Na-

leży jednak rozpropagować osią-

gnięcia tych postaci – powie-

dział radny Karol Winiarski.

Radni doszli do wniosku, iż

działania dotyczące nazywania

ulic poprzedzone powinny być

społecznymi konsultacjami

z mieszkańcami miasta.

OO wwssppóółłpprraaccyy  ii nniiee  ttyyllkkoo

Podczas sesji nie zabrakło in-

formacji o niedawnej wizycie

prezydenta Górskiego w Casa-

blance w Maroku, w celu nawią-

zania współpracy obu miast. Ini-

cjatywa współpracy wyszła

od afrykańskich studentów, któ-

rzy naukę podjęli w Akademii

Medycznej i po jej ukończeniu

nadal chcieli utrzymywać kon-

takt z Polską.

Jednym z punktów sesji było

sprawozdanie Powiatowej Stacji

Sanitarno–Epidemiologicznej.

Dyrektor stacji Zbigniew Cebo

opowiadał o poprawie stanu wo-

dy w naszej gminie i nadzorze

jej jakości. Ta z roku na rok się

poprawia choć, jak przekonywał

inspektor, wciąż jest wiele

do zrobienia. 

Sprawozdanie z wykonania

Gminnego Programu Profilakty-

ki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciw-

działaniu Narkomanii odczytał

zastępca prezydenta – Ryszard

Łukawski.

HHiissttoorryycczznnaa lliinniiaa

Burzliwe nastroje rozpoczęły

się po zarządzonej przerwie. Za-

częło się od sprzeciwu radnego

Krzysztofa Haładusa, który

przedstawił poprawkę dotyczącą

uchwały odnoszącej się do planu

zagospodarowania przestrzenne-

go centrum Sosnowca. Zdaniem

radnego usunąć należało frag-

ment dotyczący konieczności

uwzględniania zabytkowego cha-

rakteru architektury miasta,

przy powstawaniu nowych obiek-

tów. Tak jak to się stało np.

w przypadku kina Helios. Wnio-

sek radnego wzbudził wyraźny

sprzeciw reszty radnych. 

– O swoich korzeniach nale-

ży pamiętać. To tak jakby zbu-

rzyć krakowski rynek i tworzyć

tam nowoczesne centrum

– przekonywał radny Ornowski.

Prezydent Ryszard Łukawski

nadzwyczaj obrazowo przedsta-

wił zebranym, co przez ten frag-

ment należy rozumieć. 

– Powinna zostać zachowa-

na historyczna linia miasta.

Dzielnice mają być rekonstru-

owane w starym stylu architek-

tonicznym np. front nowych bu-

dynków powinien być nawiąza-

niem do tradycyjnego stylu

budownictwa, a reszta budynku

może być nowoczesna – wyja-

śniał Łukawski.

Koniec końców, za popraw-

ką do uchwały głosował jedy-

nie jej inicjator radny Haładus.

Pozostali radni byli przeciw.

KKoonnttrroowweerrssyyjjnnee  ddiieettyy

Najwięcej emocji wzbudził

jednak punkt dotyczący pod-

wyższenia diet radnych, lub jak

wcześniej mówiono, „spłaszcze-

nia” wysokości diet. W zamyśle

radnych podwyżki miały doty-

czyć przede wszystkim niefunk-

cyjnych radnych (przede wszyst-

kim opozycyjnych), którzy nie

zasiadają we władzach RM lub

poszczególnych komisji. Wnio-

skował o to radny Zbigniew

Dziewanowski. I otrzymał po-

parcie. Za podwyższeniem diet

głosowało 16 radnych, 3 wstrzy-

mało się, przeciwko było 8 z PO

oraz Tomasz Bańbuła z LiD.

Bez zmian pozostała tylko

dieta przewodniczącego RM wy-

nosząca 100 procent podstawy

diety. Przewodniczący poszcze-

gólnych komisji i wiceprzewodni-

czący RM otrzymają 95 procent

maksymalnej wysokości diety.

Radni i zastępcy przewodniczące-

go Komisji Stałej uzyskają 90

procent. Oznacza to diety w wy-

sokości od 2385 zł do 2650 zł

miesięcznie. 

– Chodziło nam tylko o wy-

równanie diet, by różnice mię-

dzy radnymi posiadającymi i nie

posiadającymi funkcji nie były

tak wyraźne. Niezależnie od te-

go, czy byłyby one wyrównane

w dół czy w górę – tłumaczył je-

den z inicjatorów zmian – radny

Maciej Adamiec. 

Uchwała, mimo wyraźnego

sprzeciwu przewodniczącego RM

– Daniela Miklasińskiego, zosta-

ła przegłosowana i weszła w ży-

cie z dniem 1 kwietnia. Przewod-

niczący RM proponował wejście

uchwały z początkiem 2009 roku,

by nie naruszać obecnego budże-

tu. Jak jednak zapewnił skarbnik

sosnowieckiego magistratu – Ja-

nusz Kaczor, pieniądze na wy-

równanie diet się znajdą. Podwyż-

ki będą kosztować budżet miasta

blisko 150 tysięcy złotych. 

Wielu radnych mówiło „Tak” dla pla-

cówek edukacyjnych w ogóle, ale

„Nie”, gdy chodziło o bezpłatne na-

uczanie dla dorosłych. Szkoła miała-

by kształcić dorosłych, których nie

stać na opłacanie edukacji, na kierun-

kach zawodowych. Radnych nie prze-

konały argumenty dotyczące ułatwia-

nia mieszkańcom kształcenia zawodo-

wego. 

– Naukę zakończą u nas a do pracy

pojadą do Anglii – ironizował radny

Karol Winiarski.

Radny Krzysztof Haładus zasta-

nawiał się natomiast dlaczego mia-

sto ma wykładać pieniądze na tego

rodzaju placówkę i ile, jeśli w ogó-

le, potem na tym zarobi skoro bę-

dzie to nauczanie bezpłatne. Po-

za tym na jakich zasadach miałaby

się odbywać rekrutacja do tego ty-

pu szkoły? Mimo tych obiekcji

uchwała dotycząca utworzenia

Szkoły Policealnej dla Dorosłych

została na przyjęta podczas sesji

Rady Miejskiej.

PPoottrrzzeebbnnaa rreewwiittaalliizzaaccjjaa

Rudna I, to osiedle zbudowane

w latach 50. ub. wieku, liczące około

100 budynków. Rewitalizacja była pla-

nowana już od 2005 roku. Budynki

miały zostać podwyższone o jedno

piętro, a w przypadkach gdy po nadbu-

dowie liczba pięter przekroczy cztery

zostanie zamontowana winda. Zapla-

nowano także termoizolację, wymianę

okien i doprowadzenie centralnego

ogrzewania. Na początku wytypowano

dziewięć budynków do realizacji tego

programu przy ulicach Patriotów

i Łącznej. Rewitalizacja uzyskała apro-

batę wspólnot mieszkaniowych. 

– Należy najpierw stworzyć pro-

gram pilotażowy na dwóch, trzech blo-

kach. Dopiero gdy on się powiedzie

możnaby rozpocząć nadbudowę pozo-

stałych budynków – mówił podczas

obrad komisji przewodniczący RM

Daniel Miklasiński.

Zdecydowanym zwolennikiem re-

witalizacji osiedla jest natomiast Adam

Wolski. 

– Już kilka lat temu do realizacji te-

go działania wybraliśmy Rudną I oraz

określiliśmy, jak rewitalizacja powin-

na wyglądać. Teraz należy plan ten zre-

alizować – podkreślał radny.

Wątpliwości budzą oczywiście

sprawy finansowe. Inwestorem całe-

go przedsięwzięcia będzie gmina,

a nie jak początkowo planowano pry-

watni inwestorzy, którzy nie byli za-

interesowani projektem. Obecnie

na rozpoczęcie programu brakuje 6,2

mln złotych. 

– Pierwotna koncepcja rewitalizacji

Rudnej była całkowicie inna. Miała to

być inwestycja samofinansująca się,

bez angażowania środków gminnych.

Uważam, że większą korzyścią byłoby

przeznaczenie tych pieniędzy na bu-

downictwo socjalne – mówił z kolei

radny Tomasz Jamrozy. 

OOdd pprrzzyysszzłłeeggoo  rrookkuu

Według Grzegorza Starkowskiego,

dyrektora MZZL (po uwzględnieniu

dochodu ze sprzedaży 36 mieszkań

z dodatkowych pięter w cenie 3,5 tys.

zł/m kw.) rzeczywisty koszt moderni-

zacji 4 domów przy ulicy Łącznej wy-

niesie 2,74 mln zł. Gmina dołoży

do każdego budynku około 700 tys. zł. 

Wiadomo już, że dąbrowski PEC

jest gotowy do partycypowania

w kosztach uciepłowienia osiedla. 

Oprócz 36 mieszkań na sprzedaż,

które mają powstać przy Rudnej I, mia-

sto zaplanowało w bieżącym roku od-

danie do użytku 75 mieszkań socjal-

nych i 10 komunalnych. Rewitalizacja

ma się rozpocząć z początkiem przy-

szłego roku. GGKK

27. sesja Rady Miejskiej
Marcowa sesja Rady Miejskiej miała burzliwy przebieg. Rozpoczęła się jednak spokojnie. Od podziękowań za wieloletnią współpracę komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – WWłłaaddyyssłłaawwoowwii
WWyyrrzzyykkoowwsskkiieemmuu, który przeszedł na emeryturę. Komendant pełnił swą funkcję od 1984 roku

KKiillkkuuggooddzziinnnnee  oobbrraaddyy  zzaakkoońńcczzyyłłyy  ssiięę  pprrzzyyjjęęcciieemm  wwnniioosskkuu  oo  ppooddwwyyżżkkii  ddiieett  ddllaa  rraaddnnyycchh..

Rewitalizacja Rudnej I
Podczas marcowego zebrania komisji budżetowej z 25 marca wiele emocji wśród radnych wzbudziły dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczyła utworzenia
w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego bezpłatnej placówki edukacyjnej dla dorosłych. Drugim emocjonującym tematem była rewitalizacja Rudnej
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Gabriela Kolano

rada miejska

Coraz częściej gminy postanawiają wspie-

rać finansowo lokalne komendy policji.

Podobnie jest również w przypadku na-

szego miasta. Sosnowieccy radni w poro-

zumieniu z prezydentem miasta zdecydo-

wali się na taki krok, by poprawić stan

bezpieczeństwa na terenie miasta. W tym

roku policja otrzyma z budżetu gminy 460

tysięcy złotych. Kwota 400 tys. zł prze-

znaczona zostanie na remont w trzech ko-

misariatach: nr 1 przy ul. Piłsudskiego 32,

nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 340 oraz

nr 5 przy ul. Kościuszkowców 47. 30 tys.

zł trafi na opłacenie godzin nadliczbo-

wych policjantów. Za drugie 30 tys. zł

przewidziano kupno sprzętu techniczne-

go i biurowego.

W zeszłym roku z budżetu miasta po-

licja otrzymała 263 tysiące złotych. Wy-

remontowano wtedy Komisariat II Policji

przy ul. Żeromskiego.

Dzięki pomocy gminy od początku te-

go roku sosnowiecka policja ma osiem no-

wych radiowozów marki KIA. Ogółem so-

snowiecka komenda oraz komisariaty po-

siadają 58 samochodów i 2 motocykle. UU

Prawie pół miliona

dla policji
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JJooaannnnaa

BBiinniieecckkaa

Jest zupełnie zrozumiałe, że

emeryci i rensiści, jeżeli im tyl-

ko zdrowie dopisze, chętnie do-

rabiają do swoich świadczeń.

Jednak ich zarobki nie mogą

przekraczać określonych kwot

– a jeśli tak się stanie emerytura

lub renta zostaje zmniejszona al-

bo nawet zawieszona. 

KKwwoottyy  ggrraanniicczznnee

O zawieszeniu bądź zmniejsze-

niu świadczenia decydują tzw.

kwoty graniczne, które zmienia-

ją się co kwartał i zależą od prze-

ciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia w poprzednim kwartale.

Kwoty te są ogłaszane przez Pre-

zesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego. Aktualne kwoty gra-

niczne, mające wpływ na świad-

czenie obowiązywać będą do 31

maja. 

ZZmmnniieejjsszzeenniiee  śśwwiiaaddcczzeenniiaa

Jeżeli kwota dodatkowego przy-

chodu przekroczy 70 proc. prze-

ciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia, świadczenie przysługuje

w niepełnym wymiarze. Innymi

słowy – zostaje zmniejszone

o kwotę przekroczenia – nie

większą jednak, niż kwota mak-

symalnego zmniejszenia. Kwoty

maksymalnych zmniejszeń zale-

żą od rodzaju świadczenia. I tak

obecnie wynoszą one:

• dla emerytury i renty z tytułu

całkowitej niezdolności do pracy

– 440,24 zł.

• dla renty z tytułu częściowej

niezdolności do pracy – 330,20 zł

• dla renty rodzinnej, do której

uprawniona jest jedna osoba

– 374,22 zł. 

Aktualnie kwota graniczna rów-

na 70 proc. przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia wyno-

si 2029,90 zł.

ZZaawwiieesszzeenniiee  śśwwiiaaddcczzeenniiaa

Po osiągnięciu przychodu rów-

nego 130 proc. przeciętnego wy-

nagrodzenia, świadczenia zosta-

ją zawieszone. Kwota ta obecnie

wynosi 3769,80 zł. 

ZZaawwiieesszzeenniiee  rreennttyy  ssooccjjaallnneejj

Odrębne postępowanie jest sto-

sowane w przypadku renty so-

cjalnej, której wysokość od 1

marca br. wynosi 534,48 zł.

Osoba pobierając to świadcze-

nie może osiągać dodatkowe

przychody. Jednak jeżeli prze-

kroczą one 30 proc. przeciętne-

go miesięcznego wynagrodze-

nia za kwartał kalendarzowy

ostatnio ogłoszonego przez Pre-

zesa GUS dla celów emerytal-

nych, prawo do renty zawiesza

się za miesięc, w którym zosta-

ły osiągnięte. 

Aby zachować prawo do renty

socjalnej, dodatkowy przychód

od marca br. nie może przekro-

czyć kwoty 870 zł.

PPrrzzyycchhooddyy  bbrraannee  ppoodd uuwwaaggęę

Dla celu zmniejeszenia lub za-

wieszenia świadczeń brane są

pod uwagę przychody z tytułu

umowy o pracę, umowy zlece-

nia, prowadzenia działalności

podlegającej obowiązkowi ubez-

pieczenia społecznego, a więc

także m.in. z tytułu prowadzenia

działalności gospodarczej czy

pełnienia służby. 

Warto podkreślić, że emeryci,

którzy osiągnęli ustawowy wiek

emerytalny, czyli 60 lat w przy-

padku kobiet i 65 lat w przypad-

ku mężczyzn, mogą zarabiać bez

ograniczeń.

Pozostali – w przypaku przekro-

czenia kwot granicznych – po-

winni rozliczyć się z ZUS-em.

Mogą to zrobić w skali miesięcz-

nej lub rocznej. 
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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

Ile emeryt może zarobić ?

reklama

„Pluszak dla małego
pacjenta”

To nazwa akcji jaką zorganizo-

wał i przeprowadził Samorząd

Uczniowski Szkoły Podstawowej

nr 29 w Sosnowcu. Celem akcji

była zbiórka maskotek dla ma-

łych pacjentów Centrum Pedia-

trii w Sosnowcu z okazji Świąt

Wielkanocnych. Do akcji włą-

czyli się wszyscy uczniowie klas

od 0 do VI oraz rodzice. W jej

wyniku zebrano kilka kartonów

przytulanek, które umilą malu-

chom pobyt w szpitalu. UU

Pomoc chorym
dzieciom

Po raz kolejny przed Świętami

Wielkanocnymi Szkoła Podsta-

wowa nr 18 zorganizowała Ak-

cję Pomocy Dzieciom Chorym

na Nowotwory, z oddziałów on-

kologii i chemioterapii. Tego-

roczna akcja przebiegała

pod hasłem „Osłódź święta

chorym dzieciom”. Paczki ze

słodyczami trafiły na szpitalne

oddziały tuż przed Wielkanocą.

Akcja zainicjowana i koordyno-

wana była przez nauczycielkę

SP nr 18 Edytę Uchnast. W tym

szczytnym działaniu pomogły

także zaprzyjaźnione z podsta-

wówką nr 18 placówki: Gimna-

zjum nr 16 oraz Przedszkole

Miejskie nr 50. W tym roku

po raz pierwszy do akcji przy-

łączył się również Zespół Szkół

Architektoniczno-Budowlanych

mieszczący się przy ul. Br.

Mieroszewskich. GGKK

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 10 a posiada do wynajęcia na korzystnych warunkach garaże i lokale użytkowe przeznaczone na działalność

gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:

Stawka za wynajem boksów i garaży nie może być mniejsza niż 6,00zł za m2 + VAT. WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA ds. LOKALI UŻYTKOWYCH, pokój nr 2, tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69. Informacje o wolnych

lokalach dostępne są również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz e-mail: mzzz@mzzl.pl 

ADM-1 032 291-50-75 – Sportowa 2; ADM-2 032 291-70-57 – Lwowska 29; ADM-3 032 266-33-59 – Zwycięstwa 12a; ADM-4 032 266-32-73 – Dęblińska 7; ADM-5 032 294-78-58 – Saperów 11/2; ADM-6 032 291-36-74 – Grota

Roweckiego 59; ADM-7 032 263-22-23 – Boh. Monte Cassino 8a; ADM-8 032 263-38-51 – Jodłowa 4; ADM-9 032 266-80-26 – 1 Maja 21/23; Pasaż – 032 368-17-75 – Warszawska 1.
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Bratków 1

Objazd 4

Niepodległości 8

Grottgera 8

Grottgera 11

Grottgera 12

Targowa 16

Małachowskiego 14c 

Kołłątaja 9

Piłsudskiego 7a -  boks

garażowy

Dobrzańskiego 99

Saperów 5, 5a, 7

Dobrzańskiego 124 I

piętro 

Dobrzańskiego 142

Dąbrowszczaków 17

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 

1-go Maja 40
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21,00

19,32

16,59

12,47

22,00

20,50

53,24

63,66

24,00

2,66

niski parter:

pok. nr 1 - 17,43

pok. nr 2 – 12,59

pok. nr 3 – 13,69

pok. nr 14 - 29,01

pok. nr 15 - 18,05

Od 4,14 d0 5,60

11,50; 18,50; 19, 20; 

15, 60

około 610

13,71

41,60

13,00

WWyyppoossaażżeenniiee  llookkaalluu

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, wc wspólne

Instalacja elektryczna, wc wspólne 

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjna, cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. i cwg

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania 

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

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

wspólne

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi

użytkownikami budynku, c.o. – kotłownia lokalna

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna

do remontu. Wspólne wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu z

korytarza. Korytarz wspólny z pozostałymi użytkownikami budynku.Do sprawdzenia instalacja elektryczna.

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku.

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

klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty najmu.                                                   

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.

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

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

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny

zdjęty.

Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. 

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

Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10-piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali

doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.

Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną –

przychodnia „Klimontów”. Do powierzchni pokoi doliczana jest proporcjonalna część pomieszczeń wspólnych tj.

korytarzy i wc.

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

proporcjonalna część wspólnego użytku. 

Lokal usytuowany w piwnicy budynku.

Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-

kanalizacyjnej. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Lokal usytuowany wysokim parterze. Istnieje możliwość wykonania wc własnym kosztem i staraniem przez przyszłego

użytkownika. Do sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
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Jeszcze do niedawna praca w sto-

warzyszeniach i fundacjach koja-

rzyła się jedynie z bezpłatnym

wolontariatem lub co gorsza

– z tak popularnym w czasach

poprzedniego ustroju – „czynem

społecznym”. Dziś, kiedy organi-

zacje pozarządowe pozyskują du-

że środki finansowe z Unii Euro-

pejskiej i współpracują z przed-

siębiorcami III sektor stał się

obszarem, który oferuje młodym

ludziom atrakcyjne zatrudnienie

i co najważniejsze – pozwala roz-

wijać pasje, poszerzać horyzonty

oraz realizować ważną misję

– zmieniać rzeczywistość na lep-

sze. To idealna praca dla ludzi,

którzy szukają spełnienia, możli-

wości realizacji swoich pomy-

słów oraz lubią pracować z ludź-

mi i dla ludzi. W krajach takich

jak Wielka Brytania czy Holan-

dia, w organizacjach pozarządo-

wych pracuje aż 10% wszystkich

zatrudnionych. Przy stale rosną-

cej liczbie jednostek trzeciego

sektora w Polsce oraz pod wpły-

wem zachodnioeuropejskich

trendów, liczba osób pracujących

w obszarze pozarządowym rów-

nież będzie stale wzrastać. Nie-

zbędna staje się więc pomoc

młodym ludziom w znalezieniu

informacji dotyczących możliwo-

ści zatrudnienia w organizacjach

non-profit, a także wyszkolenie

profesjonalnych liderów prze-

mian społecznych. 

Wychodząc na przeciw tym

potrzebom, Stowarzyszenie Ak-

tywne Kobiety z Sosnowca wraz

z wrocławską organizacją „Tra-

twa” i śląskimi uczelniami wyż-

szymi oraz lokalnymi mediami

realizuje projekt „Wybierz

III sektor”, w ramach którego

odbędzie się szereg bezpłatnych

warsztatów, spotkań informacyj-

nych oraz akcji ulicznych pro-

mujących wśród młodych ludzi

zatrudnienie w organizacjach

pozarządowych. 

– Chcemy pokazać studen-

tom i absolwentom, że organiza-

cje non-profit są miejscem

w którym można spełniać się za-

wodowo i zarabiać godziwe pie-

niądze. Przede wszystkim zale-

ży nam na pokazaniu, że możli-

we jest połączenie zarabiania,

pracy z pasją i pomocą innym

– mówi Halina Sobańska, prezes

Stowarzyszenia Aktywne Kobie-

ty, koordynatorka akcji. W sto-

warzyszenia i fundacjach mogą

znaleźć pracę przedstawiciele

wszystkich zawodów: psycholo-

dzy, prawnicy, animatorzy i edu-

katorzy młodzieżowi, księgowi,

koordynatorzy i menedżerowie,

informatycy i graficy kompute-

rowi, specjaliści ds. promocji

i reklamy. Do organizacji przed-

sięwzięć społecznych również

potrzebny jest cały zespół wy-

kwalifikowanych pracowników

– tyle że z zacięciem społecz-

nym i wiarą w to, że moż-

na zmieniać świat na lepsze.

W poniedziałek 7 kwietnia

odbyła się już w centrum Kato-

wic pierwsza akcja promowania

zatrudnienia w III sektorze,

spontaniczny tłum – kilkadzie-

siąt osób tańczyło przez chwilę

na ulicy Stawowej, wymachując

żółtymi wiatrakami, które sym-

bolizują tę akcję. – Zdajemy so-

bie sprawę, że nie wystarczy

rozdanie materiałów promocyj-

nych czy rozwieszenie plaka-

tów. Chciałyśmy aktywnie za-

prosić ludzi do wspólnych dzia-

łań, pokazać jak wiele

można zrobić dla innych, osią-

gając jednocześnie korzyści dla

siebie, dlatego zorganizowały-

śmy akcję FLASH MOB. 

Obecnie organizatorki zapra-

szają do wzięcia udziału w spo-

tkaniach informacyjnych oraz

warsztatach, które odbędą się

w kwietniu i maju w kilku miej-

scach na Śląsku i w Zagłębiu,

m.in. w Wyższej Szkole Huma-

nitas w Sosnowcu (9 kwietnia,

godz. 14.00) Wyższej Szkole Pla-

nowania Strategicznego w Dą-

browie Górniczej (11 kwietnia, g.

14.00), na Uniwersytecie Śląskim

(10 kwietnia, godz. 13.00) oraz

na Festiwalu PROGRESSteron

w w LO im. M. Konopnickiej

w Katowicach (13 kwietnia, g.

16.00). Podczas spotkań informa-

cyjnych prezentowane są zasady

pracy w organizacjach pozarzą-

dowych, korzyści i możliwości

płynące z zaangażowania się

w działalność organizacji oraz

rozwijania swojej kariery. Osoby

zainteresowane podwyższaniem

swoich kwalifikacji zgłaszają się

do wzięcia udziału w bezpłatnym

cyklu warsztatów poświęconych

przygotowaniu projektów spo-

łecznych, pozyskiwaniu środków

finansowych na działalność oraz

wprowadzaniu zmian społecz-

nych, co stanowi praktyczny

wstęp do podjęcia próby pracy

w III sektorze. Warsztaty potrwa-

ją 5 dni i odbędą się w systemie

tygodniowym lub weekendo-

wym. Zaplanowano również dys-

trybucję bezpłatnego Poradnika

Lidera Przemian Społecznych

„Mogę, więc jestem”, który bę-

dzie rozdawany podczas spotkań,

warsztatów i konferencji, wień-

czącej w maju całą akcję. Na spe-

cjalne spotkania zostaną również

zaproszeni pracownicy Akade-

mickich Biur Karier oraz Urzę-

dów Pracy, którzy zapoznają się

i z ofertą organizacji pozarządo-

wych jako prężnych pracodaw-

ców.

Wszystkich zainteresowa-

nych wzięciem udziału w pro-

jekcie, szczegółowymi informa-

cjami i terminami zapraszamy

na stronę www.trzecisektor.eu.

Informacje można także uzyskać

w siedzibie organizatora, w Sto-

warzyszeniu Aktywne Kobiety

w Sosnowcu, ul. 3 maja 11 (wej-

ście od podwórka), tel 0-32 266

16 72. mail: info@trzecisek-

tor.eu Zapisy na bezpłatne

warsztaty potrwają tylko do 15

kwietnia. Formularz rekrutacyj-

ny znajduje się na stronie inter-

netowej.

PPrroojjeekktt  tteenn  zzoossttaałł  zzrreeaalliizzoowwaa--

nnyy  pprrzzyy uuddzziiaallee  śśrrooddkkóóww  EEuu--
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Być i mieć czyli wybierz III sektor
Jesteś studentem lub absolwentem wyższej uczelni? Zastanawiasz się czym chcesz się zajmować po studiach, jaką ścieżkę kariery wybrać? Nie chcesz tropem tysięcy rówieśników wyjeżdżać za granicę albo
przeraża cię wizja zatrudnienia w bezdusznej korporacji? Pragniesz wykonywać pracę, która będzie nie tylko źródłem utrzymania, ale także przyniesie ci satysfakcję i zapewni ciągły rozwój? Jeśli zdarza ci się
z rezygnacją przeglądać kolejne tak samo wyglądające oferty zatrudnienia, ale jednocześnie wierzysz, że praca może być pasją, a słowa „być” i „mieć” nie wykluczają się wzajemnie, nie zwlekaj – weź udział
w projekcie „Wybierz III sektor”.
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W dniach 14–16 marca firma

CARDINALL zorganizowała

targi motocyklowe. Nie mogły

się one odbyć nigdzie indziej,

jak w sosnowieckiej hali targo-

wo–wystawienniczej. 

Podczas MOTOR BIKE

SHOW CENTRAL EUROPE

2008, bo o nich mowa, udział

wzięli wystawcy z: Czech, Sło-

wacji, Niemiec, Ukrainy, Węgier

i Chorwacji. 

Podziwiać można było moto-

cykle i skutery takich firm jak: Ar-

kus & Romet, BMW, Ducati, Har-

ley Davidson, Honda, Husqvarna,

Kawasaki, Keeway, KTM, Suzuki,

Triumph, Yamaha czy Zipp. 

Nie zabrakło także jednego

z największych importerów mo-

tocykli, skuterów i quadów KIN-

GWAY MOTOR POLAND.

Podczas trwania targów impor-

ter pokazał znaczną część nowej

kolekcji z 27 nowymi skuterami

przeznaczonych na sezon 2008.

Najciekawszym zdaniem wielu

obserwatorów był… skuter Po-

ster z zamykanym dachem.

Z kolei przy stoisku Yamahy

uwagę zwracał stylizowany

na retro skuter Yamaha Giggle.

NNiiee  ttyyllkkoo  mmoottoorryy

Oferowane przez wystawców

były także rowery, wodne skute-

ry i quady. Można też było zna-

leźć samochody osobowe. Pod-

czas targów nie mogło zabrak-

nąć wszelkiej maści akcesoriów

związanych z motoryzacją. 

Jednym z najważniejszych

punktów imprezy było przyzna-

nie przez miesięcznik „Świat Mo-

tocykli” nagród dla firm motocy-

klowych. Nagrody przyznano

w pięciu kategoriach. W katego-

riach motocykli sportowych i tu-

rystycznych zwyciężyła Yamaha

i jej modele: YZF-R1 i FJR 1300.

W klasyfikacji cruisery oraz

choppery bezkonkurencyjny był

Triumph Rocket. Suzuki B-King

zdobył nagrodę jako najlepszy na-

ked, natomiast marce BMW

przypadła nagroda w kategorii su-

permoto-enduro za model BMW

R1200 GS Adventure.

Dopełnieniem atrakcji MO-

TOR BIKE SHOW CENTRAL

EUROPE 2008 była wizyta Ma-

riusza Pudzianowskiego, wielo-

krotnego mistrza świata w zawo-

dach Strong Man. „Pudzian”

podczas trwania targów spotkał

się z prezydentem Kazimierzem

Górskim, by podpisać umowę

w sprawie organizacji eliminacji

do krajowego pucharu Strong

Man. Zawody odbędą się 26 lip-

ca na terenie EXPO Silesia. 

Zwiedzającym czas uprzy-

jemniały pokazy w wykonaniu

zespołu Midnight Team oraz

czołowego freestylowca Krzysz-

tofa Młynarczyka z Zabrza.

MOTOR BIKE SHOW

CENTRAL EUROPE 2008 ob-

jęty został honorowymi patrona-

tami m.in.: Wojewody Śląskiego

– Zygmunta Łukaszczyka, Pre-

zydenta Dąbrowy Górniczej

– Zbigniewa Podrazy oraz Pre-

zydenta Sosnowca – Kazimierza

Górskiego.

Motocyklowe szaleństwo
WWaarrkkoott  sseetteekk  mmoottooccyykkllii,,  pprreezzeennttaaccjjee  nnaajjwwiięękksszzyycchh  ppoollsskkiicchh  ii zzaaggrraanniicczznnyycchh  pprroodduucceennttóóww,, przyciągające wzrok piękne hostessy i masa innych atrakcji sprawiły, że tysiące sosnowiczan gościło w hali EXPO SILESIA
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0033..  0033.. – w Muzeum Wydziału

Nauk o Ziemi UŚ stanęły dwie

repliki roślinożernych dinozau-

rów: żeńskiego triceratopsa

i męskiego celofyza. Są bliskie

naturalnej wielkości.

0044..  0033.. – w siedzibie Stowarzy-

szenia Aktywne Kobiety w ra-

mach Partnerstwa na Rzecz

Rozwoju „Fenix” odbyło się

spotkanie poświęcone ekono-

mii społecznej. Dyskutowano

na temat szans i zagrożenia

spółdzielczości socjalnej w Pol-

sce.

0044..  0033.. – w gmachu Biblioteki

Głównej odbył się wernisaż wy-

stawy „Marzec” 68”. Prelekcję

pt. „Wydarzenia marcowe

na Górnym Śląsku i w Zagłębiu

Dąbrowskim” wygłosił dr Jaro-

sław Nei z Oddziałowego Biu-

ra Edukacji Publicznej Instytutu

Pamięci Narodowej w Katowi-

cach.

0066..  0033.. – Zespół Szkół Muzycz-

nych zorganizował „Wieczór

przy świecach” na temat trady-

cji wielkopostnych w kulturze.

Prelekcję wygłosił ksiądz Miro-

sław Czyż.

0077..  0033.. – w Sosnowieckim Cen-

trum Sztuki – Zamek Sielecki

odbył się koncert „Fletnia Pana,

Sopylki, Frilki czyli echa Moł-

dawii, Bułgarii, Zakarpacia,

Grecji”. Wykonawcami byli

Helena Maceluch i Igor Mace-

luch – soliści Filharmonii

Lwowskiej.

0077..  0033.. – po raz kolejny w Ze-

spole Szkół Projektowania

i Stylizacji Ubioru odbyło się

spotkanie młodzieży z kreato-

rem mody Jerzym Antkowia-

kiem. 

0088..  0033.. – Grupa Kolarska So-

snowiec wyścigiem przełajo-

wym zainaugurowała sezon ko-

larski.

0099..  0033.. – w Miejskim Klubie

im. J. Kiepury odbył się koncert

pt. „W krainie uśmiechu”. Wy-

stąpili: Małgorzata Kulińska,

Andrzej Niemerowicz, Krzysz-

tof Marciniak, Kazimierz Ko-

walski i Ewa Szpakowska. Wy-

konali najpopularniejsze arie

z oper, operetek i musicali.

1100..  0033..  – pod nazwą „Otwarci

na siebie” ruszył happening

profilaktyczny dotyczący depre-

sji. Organizatorem był Zespół

Szkół Gastronomiczno-Hotelar-

skich. Kampania miała na celu

przybliżenie kwestii uzależnień,

psychomanipulacji, samotności

i depresji. 

1133..  0033.. – uczennica II klasy II-

LO im. E. Plater – Milena Lu-

pa została laureatką 2 miejsca

w ogólnopolskim konkursie fo-

tograficznym „Magic Hour”.

Opiekunem artystycznym Mi-

leny jest Ognisko Pracy Po-

zaszkolnej nr 1. Organizatorem

konkursu były Międzynarodo-

we Targi Łódzkie.

1133..  0033..  – w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 14 roz-

strzygnięto I edycję Międzysz-

kolnego Konkursu na Multime-

dialną Prezentację. W kategorii

szkół podstawowych zwycięży-

ła Kamila Wiktor z SP nr 13,

w kategorii szkół gimnazjal-

nych – Marta Panuszewska

z Gimnazjum nr 16. Konkurs

odbył się z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Pisarzy „Twórca

i jego dzieło”.

1133..  0033..  – w Zespole Szkół Mu-

zycznych odbył się „Wieczór

przy świecach”. Jego tematem

była tradycja wielkopostna w kul-

turze miasta Sosnowca. Wystąpi-

li” Chór Katedralny „Lutnia”, Ze-

spół wokalny Wioletty Golec

„Brand Cameralis” oraz Zespół

Instrumentalny Łukasza Kumora

„Musicam Quero”.

1144..0033.. – pod pomnikiem „Ko-

bietom AK 1939 – 1945

– 1946” przy ul. Orlej oraz

pod tablicą przy ul. Przechod-

niej złożono kwiaty. Uroczy-

stość upamiętniła śmierć 4 żoł-

nierzy Zagłębiowskiej Brygady

GL – PPS.

1155..  0033.. – Forum dla Zagłębia

Dąbrowskiego i Ruch Autono-

mii Śląska w historycznym

Trójkącie Trzech Cesarzy zor-

ganizowało spotkanie. Integra-

cja „hanysów” z „gorolami” by-

ła m.in. protestem przeciwko

utrwalaniu dla przyszłej metro-

polii w naszym regionie nazwy

„śląska”. Kilkadziesiąt osób

trzymało napis: metropolia ślą-

sko-dąbrowska.

1177..  0033..  – w Klubie Miejskim i.

J. Kiepury odbył się wernisaż

wystawy fotografii prasowej Jó-

zefa Makala. Jego zdjęcia uka-

zywały się w „Sporcie”, „Po-

glądach”, „Wieczorze”, „Pano-

ramie”, „Tygodniku Polskim”

i w prasie zagranicznej. Najdłu-

żej, bo od 1958 roku – przez

kilkadziesiąt lat związany był

z „Dziennikiem Zachodnim”.

Wykonał ponad 2,5 milio-

na zdjęć.

1177..  0033..  – w Wyższej Szkole Hu-

manitas odbyło się spotkanie

z Adamem Michnikiem, redak-

torem naczelnym „Gazety Wy-

borczej”. Publicysta promował

swoją najnowszą książkę pt.

„W poszukiwaniu utraconego

czasu”.

1188..  0033.. – w Zespole Szkół Me-

chaniczno-Elektrycznych odbył

się III Sosnowiecki Konkurs Ję-

zykowy dla gimnazjalistów.

1199..  0033.. – w Szkole Podstawowej

nr 15 pod hasłem „Witaminowy

raj” odbywał się Tydzień Zdro-

wia.

2200..  0033.. – w Biurze Poselskim

przy ul. Mościckiego odbyło się

spotkanie z Joanną Senyszyn,

posłanką na Sejm RP. Tematem

konferencji były bieżące sprawy

polityczne kraju. UU

ZZ  „„KKuurriieerreemm””  ppoo  mmiieeśścciiee

reklama

Maria i Władysław ANIOŁKOWIE, Marianna i Mieczysław BARANOWIE, Daniela i Jerzy BARTOSIKOWIE, Barbara
i Mieczysław BAZYLEWICZOWIE, Barbara i Zygmunt BEDNARSCY, Adela i Jerzy BIJAKOWIE, Waleria i Lucjan
BOGACZOWIE, Danuta i Kazimierz CHOJNACCY, Teodozja i Józef CHWALBOWIE, Czesława i Władysław DYNIOWIE,
Teresa i Bogusław GALIŃSCY, Janina i Józef GOLOWIE, Wiesława i Antoni GRUSZKOWIE

MMeeddaallee  zzaa 6600--lleecciiee  ppoożżyycciiaa  mmaałłżżeeńńsskkiieeggoo  oottrrzzyymmaallii::  Stanisław i Stanisława CHOJNACCY, Czesława i Jan DUDKOWIE,
jubileusz 60-lecia obchodzili także: Kazimiera i Stanisław SZYWACZOWIE, Olga i Julian LACHOWIE, Izabela i Bronisław
BARANOWSCY

Regina i Jan JAMRÓZOWIE, Helena i Jan JANICCY, Maria i Ryszard KOPCZYŃSCY, Helena i Piotr KWIETNIOWIE,
Danuta i Edward LAZUROWICZOWIE, Henryka i Jan MACHUROWIE, Stanisława i Józef MAŁCZAKOWIE, Halina
i Bogdan MARZĘCCY, Irena i Mirosław MICHALAKOWIE, Wiesława i Mirosław OŻAROWSCY, Stefania i Mieczysław
PŁASZEWSCY, Marcela i Jan PODSIADŁO, Stanisława i Julian PRAGNĄCY, Maria PŁOTKA
MMeeddaallee  zzaa 6600--lleecciiee  ppoożżyycciiaa  mmaałłżżeeńńsskkiieeggoo  oottrrzzyymmaallii:: Władysława i Mieczysław KABZOWIE, jubileusz 60-lecia obchodzili
także: Leokadia i Jan FORNALIKOWIE, Irena i Jan OCIEPKOWIE, Wincentyna i Jan KNAPCZYKOWIE

Zdzisława i Stanisław RUPOWIE, Maria i Wiesław RUTKOWIE, Janina i Jerzy SADOWSCY, Zofia i Józef
SALAMONOWIE, Albina i Stefan SIKOROWIE, Marianna i Stanisław SKIBOWIE, Kazimiera i Jan SKOTNICZNY, Danuta
i Jan SMOLIŃSCY, Lucyna i Jan SZAFRANOWIE, Józefa i Stanisław ŚRODA, Zenobia i Włodzimierz TORBUSOWIE,
Zofia i Władysław WARDYNIEC, Marta i Kazimierz WŁODARSCY, Janina i Sylwester WÓJCIKOWIE, Władysława i Marian
ZAWOJSCY
JJuubbiilleeuusszz  6600--lleeiiaa  oobbcchhooddzziillii  ttaakkżżee::  Alfreda i Witold WESOŁOWSCY, Kazimiera i Edward GRZEGORCZYKOWIE, Teresa
i Antoni OSZMIAŃCZUKOWIE, Adela i Zbigniew HEINRICHOWIE

14 marca 2008 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie

Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali zastępcy prezydenta: Ryszard Łukawski i Zbigniew

Jaskiernia.

Medale za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
otrzymali Państwo:
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TTAARRYYFFYY  DDLLAA  ZZBBIIOORROOWWEEGGOO  ZZAAOOPPAATTRRZZEENNIIAA  WW WWOODDĘĘ

II ZZBBIIOORROOWWEEGGOO  OODDPPRROOWWAADDZZAANNIIAA  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW

NNAA  OOKKRREESS  OODD  11..0055..22000088RR..  DDOO  3300..0044..22000099RR..

TTAARRYYFFYY

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w So-

snowcu Spółka Akcyjna przedstawia wniosek taryfowy dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-

nia ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat abonamen-

towych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Sosno-

wiec na okres od dnia 01 maja 2008 do 30 kwietnia 2009r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania. Wszelkie

określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów ta-

ryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście

pochodzą z ustawy lub rozporządzenia opisanego w pkt. 2 Ta-

ryfy.

11..  RRooddzzaajjee  pprroowwaaddzzoonneejj  ddzziiaałłaallnnoośśccii..  

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w So-

snowcu Spółka Akcyjna prowadzi działalność w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-

nia ścieków na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją Za-

rządu Gminy Sosnowiec Nr 1/2002 z dnia 16 października

2002 roku, zaktualizowanego Decyzją Prezydenta Miasta So-

snowca Nr 1/2006 z dnia 27 lipca 2006r. Przedsiębiorstwo ma

obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wy-

maganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw

wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawod-

ny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i od-

prowadzanych ścieków. Powyższe obowiązki Spółka spełnia

mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz

wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosz-

tów. 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków jest:

rozprowadzanie wody (PKD 41.00. B), 

odprowadzanie ścieków (PKD 90.00. D). 

22..  RRooddzzaajj  ii ssttrruukkttuurraa  ttaarryyff..

Obecnie wnioskowaną kalkulację opłaty – zgodnie z przepi-

sami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerw-

ca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o za-

twierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe za-

opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

– oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie

niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia

kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania. Szczegóły kalku-

lacji przedstawiono w Tabeli C oraz w Tabeli F. Zgodnie

z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi

zmianami, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapew-

niający:

– uzyskanie niezbędnych przychodów,

– ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzro-

stem opłat i cen,

– eliminowanie subsydiowania skrośnego,

– motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowa-

nia wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,

– łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług

wysokości opłat i cen ich dotyczących.

Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono

taryfę jednolitą wieloczłonową, obejmującą wszystkich od-

biorców usług z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostar-

czających nieczystości płynne do stacji zlewnej z terenów nie

skanalizowanych.

33..  TTaarryyffoowwee  ggrruuppyy  ooddbbiioorrccóóww  uussłłuugg..  

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo

– kanalizacyjnych, a także koszty zaopatrzenia w wodę i od-

prowadzania ścieków, tj.: koszy eksploatacyjne, koszty budo-

wy i rozbudowy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

nie dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków wyłoniono zasadniczo jedną podsta-

wową grupę taryfową odbiorców usług. 

Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa do-

mowe, jak i odbiorców przemysłowych, a także pozostałych. 

44..  RRooddzzaajjee  ii wwyyssookkoośśćć  cceenn  ii ssttaawweekk  ooppłłaatt..  

W rozliczeniach z odbiorcami usług, o których mowa w pkt.

3, obowiązują taryfy jednolite. 

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług

obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się:

z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczanej wody, 

stawki opłaty abonamentowej niezależnej od ilości dostarcza-

nej wody – płaconej bez względu na rozmiary dokonanego

poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażanej

w złotych za miesiąc lub kwartał na każdy punkt.

Stawka opłaty abonamentowej opracowana jest na podstawie

kosztów:

a) odczytu wodomierza, 

b) rozliczenia należności. 

Rozróżniamy następujące opłaty abonamentowe na odbiorcę:

w rozliczeniach miesięcznych za każdy punkt opomiaro-

wany wodomierzem głównym, w rozliczeniach kwartal-

nych za każdy punkt opomiarowany wodomierzem głów-

nym, w rozliczeniach za każdy punkt opomiarowany przez

podwodomierz służący pomiarowi ilości wody bezpowrot-

nie zużytej lub podwodomierz do ogrodu. Podwodomierz

jest montowany na koszt odbiorcy w miejscu uzgodnio-

nym z RPWiK Sosnowiec S. A. w rozliczeniach za każdy

punkt opomiarowany przez podwodomierz zamontowany

zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy, gdzie występuje jednocze-

sne rozliczenie z RPWiK Sosnowiec S. A. z wodomierza

głównego będącego własnością przedsiębiorstwa. w roz-

liczeniach za każdy punkt opomiarowany przez podwodo-

mierz służący opomiarowaniu wody gdzie występuje jed-

noczesne rozliczenie z RPWiK Sosnowiec S. A. z wodo-

mierza głównego będącego własnością przedsiębiorstwa.

w rozliczeniach za ryczałt naliczany według norm zużycia wody.

Woda na cele przeciwpożarowe jest rozliczana na podstawie

trójstronnej umowy: Urząd Miasta, Straż Pożarna, RPWiK

Sosnowiec S. A. według stawek:

Przy rozliczeniach usług dla wszystkich odbiorców związanych
ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków ma zastosowanie taryfa
wieloczłonowa składająca się z:
ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków
na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wo-
dy określonego zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów doty-
czących przeciętnych norm zużycia wody,
stawki opłaty abonamentowej stosowanej w przypadku odprowa-
dzania ścieków przez odbiorcę posiadającego obce źródło wody
(nie z RPWiK Sosnowiec S. A.) wyrażonej w zł/miesiąc/punkt
stawki opłaty abonamentowej na punkt opomiarowany przepły-
womierzem.

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1 i 2 do-

licza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

55..  WWaarruunnkkii  rroozzlliicczzeeńń  zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  wyposażenia nierucho-

mości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy

i rozporządzenia wymienionych w pkt. 2 Taryfy. 

O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łącz-

na opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc w którym obo-

wiązywała umowa czyli były świadczone usługi. 

W obiektach zlokalizowanych na terenie działania przedsiębior-

stwa wodociągowo – kanalizacyjnego wyposażonych w wodo-

mierze główne, ilość wody dostarczonej 

do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. 

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody określa

się na podstawie norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. 8 poz. 70

z 31.01.2002r.). 

W przypadku rozliczania z wodomierza głównego (np. wymien-

niki ciepła, hydrofory) kilku odbiorców, opłata abonamentowa

na wodomierz główny rozliczana jest procentowo do ilości od-

biorców korzystających z tego wodomierza.

W sytuacji gdy ma zastosowanie art. 6 ust. 6 ustawy tzw. wielo-

lokalówka, przedsiębiorstwo rozlicza odbiorcę z wodomierza

głównego oraz z podwodomierzy w lokalach. Rozliczenie różni-

cy wskazań podwodomierzy i wodomierzy głównych należy

do właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego (art. 26

ust 3 ustawy).

Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku bra-

ku poboru wody lub odprowadzania ścieków. Odbiorca usług do-

konuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na wa-

runkach i w terminach określonych w umowie. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę

na podstawie cen i opłat abonamentowych zgodnie z taryfami wg.

zawartej umowy za wodę zużytą  na cele przeciwpożarowe (art.

22 ust 2 ustawy).

Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenie pomia-

rowe ustala  się w oparciu o ich wskazania. 

W przypadkach braku wyposażenia obiektów w urządzenia po-

miarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług przedsiębior-

stwa w tym zakresie) – ilość dostarczonych ścieków, zgodnie

z art. 27. ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobra-

nej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpow-

rotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach,

gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie

dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy

usług zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez spół-

kę (np. woda do podlewania ogrodu).

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umo-

wa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podsta-

wie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwier-

dzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe

na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie

roku ubiegłego lub iloczynu średnio-miesięcznego zużycia wo-

dy w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomie-

rza. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne na wniosek od-

biorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wo-

domierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego nie-

sprawności, wnioskodawca ponosi koszty ekspertyzy.

66..  WWaarruunnkkii  ssttoossoowwaanniiaa  cceenn  ii ssttaawweekk  ooppłłaatt

a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfo-

wych

Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Głównym do-

stawcą wody jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

w Katowicach Spółka Akcyjna (100% zakupu), na podstawie za-

wartej umowy. Koszty wynikające z zakupu wody stanowią oko-

ło 50,6% kosztów dotyczących zaopatrzenia w wodę. Przedsię-

biorstwo posiada ok. 571km sieci wodociągowych, ok. 360km

sieci kanalizacyjnych oraz własne oczyszczalnie: Radocha II, Za-

górze. 

Na terenie Gminy Sosnowiec z usług wodociągowych za pośred-

nictwem RPWiK Sosnowiec S. A. korzysta ok. 97% ludności, na-

tomiast z usług kanalizacyjnych ok. 72%. 

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

jest stabilny. W związku z inwestycją pn. „Gospodarka ściekowa

miasta Sosnowca” przewiduje się zwiększenie ilości odbiorców

w zakresie odprowadzania ścieków. 

Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej Przedsiębior-

stwa w 99,4 % zostały wyposażone w wodomierze główne. Po-

zostałe brakujące wodomierze główne instalowane są na bieżąco

w miarę możliwości technicznych. 

Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowanych jest pięć urządzeń

pomiarowych służących do opomiarowania ilości dostarczonych

ścieków.

b) Standardy jakościowe usług obsługi odbiorców usług. 

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo reali-

zuje zadania określone:

w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków,  regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ście-

ków, obowiązującym na terenie Gminy Sosnowiec, 

umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo

– kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochro-

ny środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakte-

riologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. 

Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych

mają swoje pokrycie w Taryfie. Są to koszty eksploatacji

i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a tak-

że wymiany sieci. Bieżące analizy jakości wody prowadzo-

ne są na zlecenie przedsiębiorstwa przez Centrum Badań

i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o. o. w Lędzinach

sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypad-

kach. 

W celu poprawienia jakości wody spółka dokonuje bieżących płu-

kań sieci wodociągowej. W rejonach, gdzie notowano najczęściej

zabrudzenia bądź problemy z ciśnieniem zlecono płukanie sieci

wodociągowej metodą hydropneumatyczną w celu usunięcia z rur

osadów miękkich i półtwardych.

Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzo-

ne są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu laboratorium

własne wyposażone w wymagany sprzęt oraz posiadające Certy-

fikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 844 speł-

niający wymagania normy PN – EN ISO/JEC 17025/2005.

Wysoka jakość obsługi klientów realizowana jest m. in. poprzez

wprowadzenie zadaniowego czasu pracy odczytywaczy (możli-

wość ruchomych godzin pracy) i pracę Biura Obsługi Klienta,

które jest czynne w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00, wto-

rek-piątek 7.00 – 15.00. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich

odbiorców usług 

w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Do-

tyczy to dostawy wody do budynków jednorodzinnych i wieloro-

dzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczo-

nych na cele usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych.

UZASADNIENIE 
11..  ZZaakkrreess  śśwwiiaaddcczzoonnyycchh  uussłłuugg  ii llookkaallnnyycchh  uuwwaarruunnkkoowwaańń  iicchh

śśwwiiaaddcczzeenniiaa..

Przedmiotem działania spółki – w zakresie objętym ustawą i ni-

niejszym wnioskiem stanowi zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń wodo-

ciągowo- kanalizacyjnych będących w eksploatacji RPWiK So-

snowiec S. A.

Przedsiębiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

dostarcza wodę do odbiorców usług na terenie miasta Sosnowca.

W 2007r. sprzedaż wody wynosiła 9.754.831m3. Na zużycie wła-

sne tj. w obiektach, płukanie sieci spółka zużyła 4% zakupionej

wody. Strata wody w 2007 roku wyniosła 14,4%.

Na terenie Gminy Sosnowiec działa także inne przedsiębiorstwo

posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków i obsługuje po-

nad 2% rynku lokalnego.

Odprowadzane przez odbiorców ścieki RPWiK Sosnowiec S. A.

od 2008 roku oczyszcza w dwóch oczyszczalniach, a także odpro-

wadza ścieki (ze względów technicznych) w niewielkich ilościach

do sąsiednich miast tj. na oczyszczalnię Siemianowice ok.

110.000 m3/rok, oczyszczalnię Będzin ok. 2.880 m3/rok.

Ilość przyjętych ścieków (wraz ze stacją zlewną) w 2007 roku

wyniosła 8.936.308 m3. Brak pełnych danych w zakresie kanali-

zacji deszczowej spowodował, iż spółka nie wystąpiła o zatwier-

dzenie opłaty z tytułu wód opadowych. Na terenie gminy wystę-

puje wielu właścicieli kanalizacji deszczowej i wprowadzenie

opłat tylko dla części mieszkańców (w rejonach gdzie właścicie-

lem jest spółka) byłoby nierównym traktowaniem odbiorców

usług. 

Poza zakresem objętym ustawą spółka prowadzi także działal-

ność obejmującą:

– roboty odpłatne tj. czyszczenie kanalizacji obcej, 

– legalizację wodomierzy obcych,

– usunięcie awarii na zlecenie.

Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji księgowej od-

dzielnie i nie obciążają kosztów działalności wodociągowo – ka-

nalizacyjnej objętej taryfami.

22..  SSttaannddaarrddyy  jjaakkoośścciioowwee  uussłłuugg,,  wwppłłyyww  uussttaalloonnyycchh  ttaarryyff  nnaa iicchh

ppoopprraawwęę..

W zakresie jakości świadczonych usług spółka realizuje zadania

określone w:

– regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

– umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-

-kanalizacyjnych oraz

– przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w roz-

porządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostaw-

ców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ście-

ków do urządzeń kanalizacyjnych, a także przepisach ustalają-

cych wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spo-

życia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizyko-

chemicznych i organoleptycznych.

Badania jakości wody potwierdzają, iż spełnia ona warunki jako-

ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Racjonalna gospodarka majątkiem oraz utrzymanie poziomu ta-

ryf na wysokości niezbędnych przychodów (wg ustawy) pozwa-

la utrzymać jakość świadczonych usług na wysokim poziomie,

spełniając parametry jakościowe dostarczanej wody i odprowa-

dzanych ścieków.

33..  SSppooddzziieewwaannee  kkoorrzzyyśśccii  eekkoonnoommiicczznnee  pprrzzyy wwpprroowwaaddzzeenniiuu  mmee--

ttoodd  aallookkaaccjjii  kkoosszzttóóww..

Wprowadzone rozporządzeniem zasady alokacji kosztów, powią-

zane z istniejącą ewidencją księgową w spółce pozwalają na spra-

wiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje dzia-

łalności oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego.

Taryfy proponowane na 2008/2009 rok w porównaniu z obecnie

obowiązującymi:

– wzrosną o 0,06 zł netto za 1 m3 wody tj. ok. 2%

– wzrosną o 0,42 zł netto za 1 m3 ścieków tj. ok. 10%

– opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie.

Na taki poziom cen i stawek opłat mają wpływ następujące czyn-

niki:

podwyżka cen wody o 0,05 zł przez dostawcę tj GPW Katowi-

ce S. A. zwiększenie kosztów odprowadzania ścieków: dzierżawa

kolektora Bobrek, podatek od nieruchomości od nowopowstałe-

go majątku, zwiększone zapotrzebowanie na energię oraz pod-

wyżka cen energii, koszty zagospodarowania osadów, zwiększe-

nie opłat za korzystanie ze środowiska,niski poziom sprzedaży

wody i odprowadzanych ścieków (niedostarczenie ścieków

z ościennych miast).

Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie

przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowa-

nych i koniecznych w 2008 i 2009 roku modernizacji urządzeń

wodociągowo-kanalizacyjnych. Konieczność dotrzymania jako-

ści i ciągłości świadczonych usług wymaga bieżącej eksploata-

cji, a także ciągłych modernizacji i remontów tych urządzeń

(w załączeniu wieloletni plan…).

44..  ZZmmiiaannyy  wwaarruunnkkóóww  eekkoonnoommiicczznnyycchh  ww rrookkuu  oobboowwiiąązzyywwaanniiaa  ttaa--

rryyff..

PPrrooggnnoozzaa sspprrzzeeddaażżyy

Wielkość sprzedaży usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i od-

prowadzania ścieków na okres objęty wnioskiem tj. od 1.05.2008r

do 30.04.2009 r. prognozuje się na poziomie 2007 roku. Sytuację

ekonomiczną spółki (włącznie z możliwością utrzymania opłat)

znacznie poprawiłoby zwiększenie ilości dostarczanych

na oczyszczalnię ścieków. Jest to możliwe po podłączeniu do ka-

nalizacji spółki systemu kanalizacyjnego z pozostałej części So-

snowca, oraz gmin ościennych Katowic i Mysłowic.

KKoosszzttyy  ddzziiaałłaallnnoośśccii

Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko

pełne pokrycie uzasadnionych kosztów funkcjonowania spółki,

ale również urealnienie struktury opłat tak, aby pokrywały one

koszty zgodnie z miejscem ich powstawania.

Przy ustalaniu taryf na 2008/2009 rok podstawę stanowiły (zgod-

nie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej. Rok

obrachunkowy obejmuje okres od 1.01.2007 – 31.12.2007r.

Prognoza kosztów eksploatacyjnych związanych ze świadcze-

niem usług wodociągowych i kanalizacyjnych, oparta jest na:

– zestawie założeń makro i mikroekonomicznych,

– prognozie zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkości

usług i warunków ich świadczenia. 

ZZaałłoożżeenniiaa  ttee  oorraazz  pprrooggnnoozzyy  zzoossttaałłyy  pprrzzeeddssttaawwiioonnee  ppoonniiżżeejj::

stopa inflacji 2,3% według Ustawy Budżetowej na 2008r. zasto-

sowana do kosztów zakupu materiałów, usług obcych, pozosta-

łych kosztównowa pozycja w kosztach – dzierżawa kolektora Bo-

brek w wysokości 2.800 tys złwzrost kosztów wynagrodzeń za-

planowano na poziomie 4 % w stosunku do 2007 roku.wysokość

podatku od nieruchomości wzrośnie o ok. 520 tys. zł (4 m-ce

2009r podatek od kolektora Bobrek) odpis amortyzacyjny wzro-

śnie ok. 164 tys. zł (uwzględniając zwiększenie z tytułu moder-

nizacji oczyszczalni Radocha II, sieci wodociągowo – kanaliza-

cyjnych oraz zmniejszenie z tytułu likwidacji dwóch oczyszczal-

ni) koszt zakupu wody 17.600 tys zł. według cen

prognozowanych przez GPW Katowice S. A.wzrost kosztów

energii o ponad 563 tys. zł wynika z 12% podwyżki cen oraz

wzrostu zużycia energii (nowe przepompownie na kolektorze)

remonty i naprawy – ze względu na szybką dekapitalizację urzą-

dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rosnące normy jako-

ściowe wody oraz bardzo duża koncentracja ścieków powoduje,

że urządzenia te wymagają ciągłych nakładów na odtworzenie

i modernizację. Dlatego wydatki na remonty i naprawy stanowią

znaczącą pozycję w kosztach spółki. Jest to zgodne z ogólnokra-

jową tendencją do podwyższania jakości i zasięgu świadczonych

usług, lecz pociąga za sobą zwiększone nakłady. Wysokość tych

nakładów zaplanowano na poziomie zbliżonym do poziomu z ro-

ku ubiegłego (inflacja) koszt gospodarki osadowej zwiększono

o 800 tys. zł ze względu na wzrost obciążenia ścieków i zmianę

technologii oczyszczania (likwidacja ocz. Porąbka i Kazimierz).

AAllookkaaccjjaa  kkoosszzttóóww  ooggóóllnnoozzaakkłłaaddoowwyycchh

Koszty ogólnozakładowe alokowano na koszty bezpośrednie do-

starczania wody, koszty odprowadzania ścieków oraz koszty po-

zostałej działalności zgodnie z obowiązującą w spółce polityką

rachunkowości tj. według klucza kosztowego.

ZZggooddnniiee  zz rroozzppoorrzząąddzzeenniieemm  ww zzaałłąącczzeenniiuu  pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  sspprraa--

wwoozzddaanniiee  ffiinnaannssoowwee  

za ostatni rok obrotowy tj. 2006 oraz sprawozdanie F-01 za 2007r.

Załącznik zawiera również wieloletni plan rozwoju i moder-

nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata

2008-2013, a także tabele z informacją o ilości i cenie za od-

prowadzenie ścieków do urządzeń niebędacych w posiadaniu

spółki.

RReejjoonnoowwee  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  WWooddoocciiąąggóóww  ii KKaannaalliizzaaccjjii  ww SSoossnnoowwccuu  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa ooggłłaasszzaa  TTAARRYYFFYY  DDLLAA  ZZBBIIOORROOWWEEGGOO  ZZAAOOPPAATTRRZZEENNIIAA  WW WWOO--
DDĘĘ  II ZZBBIIOORROOWWEEGGOO  OODDPPRROOWWAADDZZAANNIIAA  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW  nnaa ppooddssttaawwiiee  UUcchhwwaałłyy  NNrr  333399//XXXXVVIIII//0088  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  ww SSoossnnoowwccuu  zz ddnniiaa  2277  mmaarrccaa  22000088rrookkuu,,

kkttóórree  oobboowwiiąązzuujjąą  oodd 11  mmaajjaa  22000088  rrookkuu  ddoo 3300  kkwwiieettnniiaa  22000099  rrookkuu

Lp. Taryfowa grupa
Odbiorców Wyszczególnienie

Cena / stawka
Netto

Jednostka miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. 
Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1/ cena za
dostarczoną wodę

3,56 zł / m3

2. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,73 zł /m-c/punkt
ryczałtowy

3. 
Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1/ stawka opłaty
abonamentowej 9,13

zł / m-c/ za każdy
wodomierz główny

4. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług 1 / stawka opłaty

abonamentowej 20,59

zł /kwartał/za każdy
wodomierz główny

5. 
Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług 1 / stawka opłaty

abonamentowej
3,52

zł / m-c/ za
podwodomierz woda
bezpowrotnie
zużyta/ogród

6. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług 1 / stawka opłaty

abonamentowej
9,13

zł /m-c/za
podwodomierz art. 6
ust 6 ustawy 

7. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej 9,13

zł /m-c/za
podwodomierz
(pozostały)

Lp. Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie Cena / stawka
netto

Jednostka miary

1. 2. 3. 4. 5.

1. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1/ cena za
odprowadzonych

ścieków
4,70 zł / m3

2. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej 5,73

zł / m-c/za
punkt z obcym
źródłem wody

3. Gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług

1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,52
zł / m-c/za

przepływomierz
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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 

1100  ggooddzz..  1100..0000 Juliusz Słowacki

„Balladyna”

1111  ggooddzz..  1188..0000 J. Chapman, L. Lloyd

„Biznes”

1122  ggooddzz..  1188..0000 Woody Allen „Bóg” abon.

ważne

1133  ggooddzz..  1188..0000 Woody Allen „Bóg” abon.

ważne

1155  ggooddzz..  1100..0000 Juliusz Słowacki

„Balladyna” 

1166  ggooddzz..  1100..0000 Juliusz Słowacki

„Balladyna” 

1177  ggooddzz..  1100..0000 E. Drozdowska

„Krzesiwo” – na podst. Baśni Andersena 

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

Agnieszki Osieckiej 

1199  ggooddzz..  1188..0000 Z. Książek "Sztuka

kochania czyli Sceny dla dorosłych" abon.

ważne

2200  ggooddzz..  1188..0000 Z. Książek "Sztuka

kochania czyli Sceny dla dorosłych" abon.

ważne

2222  ggooddzz..  1100..0000 wg F. H. Burnett "

Tajemniczy ogród" 

2233  ggooddzz..  1100..0000 wg F. H. Burnett "

Tajemniczy ogród" 

2244  ggooddzz..  1100..0000 wg F. H. Burnett

"Tajemniczy ogród" 

2255  ggooddzz..  1188..0000 J.Chapman, L.Lloyd

"Biznes" abon. ważne 

2266  ggooddzz..  1188..0000 "Sztuka Kochania czyli

sceny dla dorosłych”

2277  ggooddzz..  1188..0000 "Niech żyje bal" Piosenki

Agnieszki Osieckiej

2299  ggooddzz..  1100..0000 E. Drozdowska na

podstawie baśni Andersena "Krzesiwo"

godz. 18.00 Jacek Rykała "Mleczarnia"

Teatr Śląski z Katowic

3300  ggooddzz..  1100..0000 E. Drozdowska na

podstawie baśni Andersena "Krzesiwo"

godz. 18.00 Miro Gavran "Wszystko o

kobietach" - "Wszystko o mężczyznach"

Teatr Nowy z Zabrza 

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy

ddoo wwyyggrraanniiaa::

1 podwójne zaproszenie na spektakl

"Sztuka Kochania czyli sceny dla

dorosłych” w dniu 19.04. (sobota) 

o godz. 18.00.

1 podwójne zaproszenie na spektakl  Z.

Książek J. Chapman, L. Lloyd „Biznes”

w dniu 25.04. (piątek) 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  44//22000088  oottrrzzyymmaajjąą

ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..  WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo

ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt  zzaappłłaacceenniiee  ssyymmbboolliicczznneejj

kkwwoottyy  22  zzłł..  ZZggooddnniiee  zz  rreegguullaammiinneemm

TTEEAATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa  oossoobbaa  mmoożżee

wwggrraaćć  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 3311..  0088.. – wystawa interaktywna dla

dzieci „NA ŚREDNIOWIECZNYM

ZAMKU”. Wstęp na wystawę 2 zł. 

1199..  0044..  ggooddzz..  1177..0000  – wernisaż wystawy

pt. „BYTY OGNIOTRWAŁE – wystawa

szkła i ceramiki artystycznej”.

Na wernisaż wstęp wolny. Wstęp

na wystawę 2 zł. Wystawa potrwa do 8

czerwca.

KKOONNCCEERRTTYY

1144..  0044..  ggooddzz..  1177..0000 – Koncert Kameralny:

VII Festiwal Sosnowieckie Dni Muzyki

Znanej i Nieznanej. Wstęp wolny.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta

Sosnowca Kazimierz Górski oraz Biskup

Diecezji Sosnowieckiej Jego Ekscelencja

Adam Śmigielski.

2211--  2222..  0044..  – Światowy Dzień Ziemi

– „Ziemia odzyskana”.

Zajęcia plastyczne dla grup

zorganizowanych: dla przedszkolaków

i początkowych klas podstawowych.

Koszt: 40 zł (grupa do 20 osób).

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE

Poniedziałki i środy w godz. 16.00 –

17.30; prowadzi: Adrianna Pionka. 

ZZaapprraasszzaammyy  oodd ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo ppiiąąttkkuu

ww ggooddzziinnaacchh  oodd 88..0000  ddoo 1199..0000;;  ssoobboottaa

ii nniieeddzziieellaa  oodd 1155..0000  ddoo 1199..0000..

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

1188..  0044..  ggooddzz..  1199..0000  – Urząd Miejski

w Sosnowcu zaprasza na recital

mistrzowski Laureatki „MIDEM

CLASSIC AWORDS MONTE CARLO

2008, odbywający się w ramach

VII Festiwalu „Sosnowieckie Dni

Muzyki Znanej i Nieznanej”. Wystąpią:

PATRYCJA PIEKUTOWSKA

– skrzypce, BEATA BILIŃSKA

– fortepian. W programie: K.

Szymanowski, G. Bacewicz, W.

Lutosławski, K. Penderecki.

1199..  0044..  – Hala Sportowa „Zagórze” ul.

Braci Mieroszewskich 91 „2 w 1” czyli

IV OTARTE MISTRZOSTWA

ŚLĄSKA ZESPOŁÓW

CHEERLEADERS oraz III TURNIEJ

DUETÓW SYNCHRONICZNYCH

CHEERLEADERS.

2266..  0044..  ggooddzz..  1100..0000  - „V Europejski

Integracyjny Festiwal Piosenki

Dziecięcej” pod dyrekcją artystyczną

Jacka Cygana – eliminacje regionalne

oraz  integracyjne.

2288..0044..  ggooddzz..  1199..0000 - "Bastien i

Bastienka” opera  W. A. Mozarta.

Wystąpią MARTYNA KALUS –

sopran, JAROSŁAW WEWIÓRA –

tenor, ADAM ŻAAK – baryton.

Reżyseria BARBARA BIELACZYC.

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::

„„PPOOLLSSKKAA  MMAARRYYNNAARRKKAA  WWOOJJEENNNNAA

((11991188--22000088))””  – czynna do 30 kwietnia.

„„NNAAUUKKII  DDAAWWNNEE  II NNIIEEDDAAWWNNEE””

– czynna do 25 maja.

„„WWIINNOO  DDLLAA  KKRRÓÓLLAA!!”” – czynna od 30

kwietnia do 30 czerwca.

2211..  0044..  ggooddzz..  1133..0000  – finał Konkursu

Ekologicznego „Pomaluj Zagłębie

na zielono”, podczas którego zostanie

otwarta wystawa pokonkursowa prac

plastycznych.

CCyykkll  wwyykkłłaaddóóww::  „„AAkkaaddeemmiiaa  WWiieeddzzyy

oo SSoossnnoowwccuu””::

1166..  0044..  ggooddzz..  1166..0000 – „Sosnowiec – podania

i legendy” Agnieszka Mańko.

2233..  0044..  ggooddzz..  1166..0000 – „Rodzina Schőnów

w Sosnowcu” Anna Makarska – historyk.

Propozycje projekcji filmowych „Z KART

HISTORII”:

„Generał Władysław Sikorski – tajemnica

śmierci” (60 min.); „Generał Anders i jego

Armia” (55 min.); „Generał Maczek i jego

pancerniacy” (50 min.); „Holocaust znaczy

zagłada” (50 min.); „Józef Piłsudski” (80

min.); „Kroniki Powstania Warszawskiego”

(45 min.); „IV rozbiór Polski” (43 min.).

Cena zajęć 30 zł (grupa do 30 osób).

Edukacja przez zabawę: „ODKRYWAMY

PRZESZŁOŚĆ MIASTA I REGIONU”.

Program edukacyjny skierowany dla dzieci

w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas

I-III szkół podstawowych. Zajęcia odbywają

się w formie warsztatowej, do wyboru trzy

tematy: „Charakterystyczne zawody

związane z Sosnowcem i regionem

– górnik, hutnik, włókiennik”; „Z szafy

pradziadka”; „Tworzenie przestrzennej

mapy Sosnowca”.

W ramach każdego z nich proponujemy

dodatkowo zabawę „Muzealni tropiciele”.

Program jest współfinansowany z budżetu

samorządu Województwa Śląskiego.

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

1100..  0044..  ggooddzz..  1100..0000  - SEN

GIMNAZJALISTY – przedstawienie

profilaktyczne dla młodzieży w wykonaniu

Teatru KURTYNA z Krakowa.

1122..  0044..  ggooddzz..  1177..3300 - Z cyklu

WIECZÓR Z GWIAZDAMI –

KABARET KOŃ POLSKI, czyli

Marian i Hela.

2222..  0044..  ggooddzz..  1111..4455  - TU MIESZKAMY –

konkurs tematyczny dla gimnazjalistów.

Impreza 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

1111..  0044..  ggooddzz..  1166..0000  –– Filia nr 17, Pogoń, ul.

Będzińska 22-24, tel. 032 291-00-71:

Bajkowe lektury szkolne – popołudniowa

projekcja filmów – lektur dla klas I – IV.

1155..  0044..  ggooddzz..  1100..0000 – Filia nr 11, Ostrowy,

ul. Gałczyńskiego 38, tel. 032 296-92-07:

Ekologia w Bibliotece – konkurs wiedzy

z zakresu ochrony środowiska dla uczniów

klas V szkół podstawowych.

OOdd 1188..  0044.. – Filia nr 2, Rudna IV, ul.

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

W wiosennym nastroju – wystawa

i kiermasz prac plastycznych młodzieży

– podopiecznych Warsztatów Terapii

Zajęciowej im. Brata Alberta w Sosnowcu.

OOdd 2211..  0044.. – Biblioteka Dziecięca, ul. Grota

Roweckiego 23, tel. 032 290-62-93: Dni

książki – wystawa pokonkursowa prac

plastycznych dzieci z sosnowieckich

przedszkoli.

2211..  0044..  ggooddzz..  1100..0000  – Filia nr 10, Kazimierz

Górniczy, ul. Główna 19, tel. 032 263-40-

76: Małgorzatę Musierowicz znamy i jej

książki chętnie czytamy – konkurs

czytelniczy dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych.

2233..  0044..  ggooddzz..  99..0000 – Filia nr 15, Mec, ul.

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

Chrońmy przyrodę Polski – prelekcja

ekologiczna dla dzieci z okazji Dnia Ziemi.

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

PPrroojjeekkccjjee  ffiillmmoowwee  ww rraammaacchh  AAmmbbiittnneeggoo

KKiinnaa  SSttuuddyyjjnneeggoo

Wiosenne spotkania z filmem,

w kolejnych tygodniach kwietnia,

odbywają się pod hasłem:

„W HOŁDZIE KOBIETOM”

1100..  0044..  ggooddzz..  1188..0000  - Niczego nie żałuję

(La Môme)  – reż. Olivier Dahan.

Pierwsza filmowa biografia

najsłynniejszej piosenkarki znad

Sekwany - Edith Piaff. 

1177..  0044..  ggooddzz..  1188..0000 - Kwiat mego sekretu

(La Flor de mi secreto) – reż. Pedro

Almodóvar.

2244..  0044..  ggooddzz..  1188..0000  - Pora umierać – reż.

Dorota Kędzierzawska.

„Pora umierać” to prosta, wręcz prozaiczna

opowieść o starszej kobiecie, która lata

swojej świetności ma już dawno za sobą, jej

drobnych przyjemnościach i rzeczywistych

zmartwieniach. 

PPrroojjeekkccjjee  ww  rraammaacchh  AAmmbbiittnneeggoo  KKiinnaa

SSttuuddyyjjnneeggoo  ssąą  ddooffiinnaannssoowwaannee  pprrzzeezz  UUrrzząądd

MMiieejjsskkii  ww  SSoossnnoowwccuu  ii uuddoossttęęppnniiaannee

wwiiddzzoomm  BBEEZZPPŁŁAATTNNIIEE..

KKwwiieettnniioowwee  pprroojjeekkccjjee  AAmmbbiittnneeggoo  KKiinnaa

SSttuuddyyjjnneeggoo  ssąą  oobbjjęęttee  ppaattrroonnaatteemm

ddyyssttrryybbuuttoorraa  BBeesstt  FFiillmm..

MMIIEEJJSSKKII  DDOOMM  
KKUULLTTUURRYY  „„KKAAZZIIMMIIEERRZZ””
uull..  GGłłóówwnnaa  1177,,  tteell..  003322  226699--4411--1199

1122..  0044..  ggooddzz..  1199..0000  – koncert zespołu

Analogs. 

kwiecień-maj – konkurs plastyczny pt.

„Sosnowieckie zabytki „. 

Finał na Dni Sosnowca zakończony

wystawą prac 11 czerwca 2008 r. 

1155..  0044.. – wystawa prac plastyka Artura

Ligęzy,

1188..  0044. – I otwarty turniej w Scrabble.

1199..  0044..  ggooddzz..  1111..0000  – Mój Świat Modeli. 

2266..  0044..  ggooddzz..  1199..0000 – koncert zespołu

Kompilacja. 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

od poniedziałku do piątku godz. 12.00-

19.00 – pracownia komputerowa: kursy

komputerowe, internet, 

wtorki i piątki godz. 15.00-17.00 – zajęcia

tenisa stołowego,

poniedziałki godz. 15.00-18.00 – zajęcia

w grupie recytatorów,

wtorki i czwartki godz. 17.30 – 19.30

– zajęcia w grupie teatralnej,

poniedziałki godz. 15.00 – zajęcia nauki gry

na instrumentach (gitara, instr. klawiszowe)

oraz grupy wokalnej,

zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu

klubu „Dragon”,

wtorki godz. 15.00 – zajęcia sekcji

plastycznej.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  WWAARRSSZZTTAATTOOWWEE::

środy od godz. 17.00 – warsztaty

fotograficzne,

środy od godz. 17.00 – warsztaty

bębniarskie.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-

-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR  WWAAŻŻNNYY::  1111..0044––

1177..0044..22000088

PPRREEMMIIEERRYY::  „HORTON SŁYSZY

KTOSIA” prod. USA, b/o, (dubbing): 10.45,

12.30, 14.15, 16.00, 17.45

„DOOMSDAY” prod. Wielka Brytania, od

15 lat: 12.30, 16.30, 19.15, 21.15

„NIEUCHWYTNY” prod. USA, od 15 lat:

10.30, 14.30,  18.45, 20.45

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE    TTYYTTUUŁŁYY::

„NIE KŁAM KOCHANIE” prod. Polska,

od 12 lat: 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,

15.15, 16.15, 17.15,  18.15, 19.30, 20.30,

21.30

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo

wwyyggrraanniiaa  22  ppoojjeeddyynncczzee  bbiilleettyy  ddoo  kkiinnaa..  

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo

nnaasszzeejj  rreeddaakkccjjii  ((SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa

2222,,  ppookkóójj  nnrr  99))    zz  aakkttuuaallnnyymm  wwyyddaanniieemm

„„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  44//22000088

oottrrzzyymmaajjąą  ddaarrmmoowwee  bbiilleettyy..

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa  zzmmiiaannyy  ww  ppllaannaacchh  iimmpprreezz..

polecamy
Walka

o mistrzostwo

Tegoroczne, IV Otwarte

Mistrzostwa Województwa

Śląskiego Zespołów Tańca

Cheerleaders o Puchar

Prezydenta Miasta Sosnowca

oraz III Turniej Duetów

Synchronicznych odbędą się 19

kwietnia w sobotę o godz. 9.00

w Hali Sportowej „Zagórze”.

W zawodach udział weźmie 28

zespołów z całego kraju.

Mistrzostwa odbywać się będą

w trzech kategoriach

wiekowych: do 13 lat, od 14 – 16

oraz powyżej 16. roku życia.

Bilety na imprezę zakupić

można w Hali Sportowej w dniu

zawodów w cenie 5 zł. GGKK



Calma się zakochała. Najbardziej

bezkompromisowa nastolatka

na świecie, która ma zwyczaj

zdobywać wszystko, czego za-

pragnie – tym razem zapragnęła

faceta. I to bardzo. W imię miło-

ści gotowa jest nawet ogolić się

na łyso, zdobyć jakże ambitną

pracę kasjerki w supermarkecie

Szalona Tandeta, a nawet

– o zgrozo! – udawać fankę piłki

nożnej. Ale niestety nic nie jest

proste w burzliwym okresie do-

rastania, a liczba absolutnie nie-

zbędnych intryg, fałszywych toż-

samości i poświęceń (głównie

otoczenia) sprawia, że „Nie jesteś

pępkiem świata, Calmo!” prze-

kracza najszerzej pojęte granice

nastoletniego romansu. Przekra-

cza po prostu wszelkie granice. 

– Wy, dziennikarzyny...

Wszyscy jesteście

na usługach tych

czeczeńskich skurwysynów!

Przyjeżdżacie, żeby tym

bandytom pomagać. Osrać

Rosję w oczach świata

– elegancko argumentuje

oficer i przystawia ostrze

do gardła. – Ostre, co?

Wasze reportaże też takie

ostre? Ostre. Myślę

o najbliższych. Boję się. 

WWiikkttoorr  BBaatteerr  – wieloletni kore-

spondent Polskiego Radia, po-

tem TVN, Radia Zet, a teraz

TVP1 – opisuje swój zawód:

pracę korespondenta wojenne-

go. Czyni to w sposób przej-

mujący, dosadny oraz pozba-

wiony upiększeń czy złudzeń.

„Nikt nie spodziewa się rzezi”

to zapiski z wypraw w rejony

konfliktów na Bałkanach, Kau-

kazie oraz Bliskim Wschodzie.

Oczami korespondenta wojen-

nego oglądamy m.in. życie

w oblężonym Sarajewie, nowo-

roczny szturm na Grozny, oku-

powany przez Amerykanów

Bagdad oraz przerażające wy-

darzenia w Biesłanie i na Du-

browce. Ta trzymająca w na-

pięciu książka obnaża fakty,

o których zwykle nie mówi się

w relacjach telewizyjnych i ra-

diowych. 

Barry Jonsberg

Nie jesteś pępkiem świata,
Calmo!

Tłum. Maria Jaszczurowska
Wydawnictwo ZNAK
Data premiery: 27.03.2008Uwaga! Idziemy do kościoła! 

Ojciec Leon Knabit, znany

i ceniony autor książek dla

dzieci i dorosłych, wraz

z Justyną Kiliańczyk-Ziębą,

autorką książki Za rękę

z Papieżem, tym razem

opowiada dzieciom wiele

ciekawych historii na temat

dawnej i obecnej liturgii,

wyjaśnia, co to jest Kościół,

co apostołowie jedli podczas

Ostatniej Wieczerzy,

dlaczego dziś nie używa się

ambony. 

Tym i wielu innym opowie-

ściom towarzyszą kolorowe ry-

sunki Marii Gromek. Dla dzie-

ci o Mszy świętej to także

praktyczny przewodnik po Eu-

charystii. Ojciec Leon w prosty

i przystępny sposób objaśnia

scenariusz coniedzielnej litur-

gii. Ta książka to świetna przy-

goda dla dzieci, a dla rodziców

i katechetów nieoceniona po-

moc!

Ojciec Leon Knabit OSB, Justyna Kiliańczyk-Zięba

Dla dzieci o mszy świętej

Wydawnictwo ZNAK
Data premiery: 27.03.2008

Wiktor Bater

Nikt nie spodziewa się rzezi.
Notatki korespondenta
wojennego

Wydawnictwo ZNAK
Data premiery: 13.03.2008
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kultura

reklama

SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo
WWłłaaśścciicciieellee  llookkaallii  ww  bbuuddyynnkkaacchh  

WWssppóóllnnoott  MMiieesszzkkaanniioowwyycchh

KKoonnkkuurrss  WWyyddaawwnniiccttwwaa  ZZNNAAKK KM 4:

Prosimy podać imię i nazwisko wieloletniego korespondenta Polskiego 

Radia, potem TVN, Radia Zet, a obecnie TVP1.

Pierwsze 5 osób, które przyjdą do naszej redakcji

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

wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4  i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie otrzyma nagrodę

książkową.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o. o. pragnie Państwa poinformować, że zgodnie z Ustawą

o własności lokali, w miesiącu marcu zakończyły się roczne zebrania dla Wspólnot Mieszkaniowych, których właści-

ciele powierzyli nam zarządzanie swoimi nieruchomościami. Zebrania odbywały się w okresie od 15 lutego do 28 mar-

ca 2008r. i jak co roku były okazją do podjęcia wielu ważnych uchwał oraz decyzji dotyczących zarówno bieżącej eks-

ploatacji, jak i planów z zakresu potrzeb remontowych.

Spotykając się z właścicielami mieliśmy okazję do przedstawienia sprawozdania z naszej działalności za rok ubiegły,

a w szczególności z wykonywanych przez zarządcę obowiązków wynikających z zawartych umów o zarządzanie. Pod-

czas dyskusji w ramach wolnych wniosków i uwag odebraliśmy wiele cennych wskazówek, dzięki którym możemy jesz-

cze lepiej spełniać oczekiwania mieszkańców w zakresie zarządzania nieruchomościami. W odniesieniu do lat poprzed-

nich zaobserwowaliśmy też większe zainteresowanie właścicieli organizowanymi przez nas zebraniami, na co wskazu-

je wyższa z roku na rok frekwencja. Dlatego w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim właścicielom

za czynny udział w rocznych zebraniach oraz za konstruktywną krytykę, która sprawia, że stale podnosimy jakość świad-

czonych usług zarządzania nieruchomościami. 

Zwracamy się również z propozycją do właścicieli lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, którzy jeszcze nie

podjęli decyzji, komu powierzyć obowiązki zarządcy swojej nieruchomości, bądź pragną dokonać zmiany dotychczaso-

wego zarządcy, do współpracy z MZBM-TBS Spółką z o. o. w Sosnowcu.  

ZZ  wwyyrraazzaammii  sszzaaccuunnkkuu  

ZZaarrzząądd  MMZZBBMM--TTBBSS  SSppóółłkkaa  zz  oo..oo..

ww  SSoossnnoowwccuu
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  –– 1199..0044..))  – Skorzystaj

z szansy, by podreperować domowy

budżet. Dodatkowe zlecenia nie będą

trudne, za to bardzo dobrze płatne.

Warto się postarać. Mimo że czasami

będziesz nerwowy, wszystko ułoży się

lepiej niż przypuszczasz.

BBYYKK  ((2200..0044..  –– 2200..0055..)) – Ktoś

z Twojego otoczenia knuje intrygę. Nie

pozwól się wciągnąć w wir

wzajemnych oskarżeń, tylko od razu

utnij dyskusję. Tak będzie najlepiej. Nie

naruszaj teraz żelaznych

oszczędności, bo niebawem będą Ci

potrzebne.

BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  –– 2211..0066..)) – Nowo

zawarte znajomości okażą się bardzo

dobrą towarzyską inwestycją. Warto

o nie dbać, bo godnych zaufania

przyjaciół nigdy nie jest za wielu.

Sukcesy i ambicje zawodowe

przesłonią Ci cały świat..

RRAAKK  ((2222..0066..  –– 2222..0077..)) – Coś się musi

skończyć, by mogło zacząć się coś

nowego. Nie trwaj już dłużej

w układzie, który Cię ogranicza.

Poskrom swoje lęki i ruszaj do przodu.

Przed Tobą wyjątkowo dynamiczny

okres. Uważaj na nadmiar emocji.

LLEEWW  ((2233..0077..  –– 2222..0088..)) – Nie szastaj

pieniędzmi, bo niedługo możesz ich

potrzebować. Kolejna para butów?

Nowy ciuch? Lepiej najpierw policz te,

które masz w szafie. W małżeństwie

szykują się nieustająca sielanka.

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  –– 2222..0099..)) – Uda Ci się

zakończyć trudną sprawę urzędową,

która ciągnęła się za Tobą

od dłuższego czasu. To zasługa Twojej

silnej woli i żelaznej konsekwencji.

Będziesz miał poczucie, że świat

stanął przed Tobą otworem.

WWAAGGAA  ((2233..0099..  –– 2222..1100..))  – To czas

odkrywania nowych pasji, o które sam

siebie nie podejrzewałeś. Może

zaczniesz uczyć się egzotycznego

języka obcego? To pomoże Ci

odpocząć. Najlepszy czas

na realizację szalonych pomysłów.

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  –– 2211..1111..))

– Skorpiony, szczególnie te

na kierowniczych stanowiskach,

czekają zmiany. Zachowajcie spokój,

bo wasze nerwy i tak niczego nie

zmienią. Niech Ci towarzyszy spokój

i opanowanie. Zaufaj intuicji.

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  –– 2200..1122..))  – Planety

dbają, by nie przydarzyło Ci się nic

niemiłego. To dobrze, bo Twoja

lekkomyślność może doprowadzić Cię

do niebagatelnych strat. Otworzą się

przed Tobą nowe szanse i możliwości.

Zasłużysz na awans.

KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  –– 2200..0011..)) – Nie

mieszaj się w nie swoje sprawy, nawet

jeśli chcesz pomóc. Lepiej kiwać głową

niż udzielać rad, do których i tak nikt

nie będzie się stosował. Twoja

zaradność wypełni Twój portfel

i możesz realizować swoje marzenia.

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  –– 2200..0022..)) – Nie

będziesz narzekać na brak energii.

Wykorzystaj więc ten moment, by

nadrobić zaległości z ostatnich kilku

tygodni. Niestety Twój zapał szybko się

ulotni. Pojawią się nowe perspektywy,

zwłaszcza w finansach i pracy.

RRYYBBYY  ((2211..0022..  –– 2200..0033..)) – Warto, byś

w końcu zainwestował w... relaks.

Kiedy ostatnio byłeś w kinie,

na basenie? Najwyższy czas to

zmienić. Spadnie na Ciebie deszcz

pochwał i w końcu zostaniesz

doceniony. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp

Litery z pól dodatkowo ponu-

merowanych w prawym dol-

nym rogu dadzą rozwiązanie, któ-

re prosimy przesłać wraz z wycię-

tym numerem krzyżówki,

pod adresem redakcji do 5 maja.

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną nagro-

dy, które prosimy odbierać osobi-

ście w Redakcji.

PPoozziioommoo::  11  – podobno żywi się

ludzką krwią, 5 – autor popularne-

go elementarza, 8 – drewniany ku-

chenny stołek, 9 – jedna z walk

Wschodu, 10 – egzotyczny owoc

z czubem, 11 – buziak, 12 – chirurg

lub stomatolog, 14 – nieboszczyk,

16 – zwierzę na biegunach, 17

– etui na pistolet, 19 – mieszkaniec

Wielkiej Brytanii, 21 – „15.10

do Yumy” lub „Tragedia Posejdo-

na”, 22 – leśny krewniak świni, 25

– pierwiastek o symbolu Fe, 28

– nasze morze, 29 – sknera, 30

– nie anoda, 32 – państwo w połu-

dniowej Afryce, 34 – kubański ta-

niec, 35 – największa rzeka Azji,

36 – tytoń do niuchania, 37 – mo-

że być zachmurzone, 38 – umiera-

nie, 39 – przyroda.

PPiioonnoowwoo::  11 – Stanisław, boha-

ter „Lalki”, 2 – ogół czasopism, 3

– strumyk, 4 – fragment przedsta-

wienia teatralnego, 5 – butelka, 6

– pnącze lasów międzyzwrotniko-

wych, 7 – macierzyński lub samo-

zachowawczy, 13 – samochód ze

składanym dachem, 15 – dziedzi-

na gospodarki, 18 – ptak budujący

wiszące gniazda, 20 – bieda, 23

– popularnie o czapce z daszkiem,

24 – występuje w cyrku, 26 – ludo-

wy instrument muzyczny, 27 – pie-

czątka, 28 – węgierskie jezioro, 31

– narząd, 33 – zlot czarownic. 

Rozwiązanie z krzyżówki numer 3: SSaarraahh  DDuunnaatt  „„KKuurrttyyzzaannaa  zz  WWeenneeccjjii””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Andrzej Roubo, Bernadeta Sikorska, Janusz Wierzbicki

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Krzyżówka nr 4

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  44::

PPyyttaanniiee::    DDoo  jjaakkiieeggoo  mmiiaassttaa  pprrzzyyjjeecchhaałłaa  bboohhaatteerrkkaa  kkssiiąążżkkii  LLeeeennyy  KKrroohhnn  pptt..  „„TTaaiinnaarroonn””??

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

9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 4  i prawidłowo odpowiedzą na

zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Do czego to jest podobne? –

pytamy zazwyczaj w przypad-

ku nieznanego dzieła. Proza

Leeny Krohn wymyka się jed-

nak wszelkim porównaniom i

wydaje się zjawiskiem zupeł-

nie osobnym. „Tainaron”, napi-

sany prostym, klarownym ję-

zykiem, zmienia się bowiem

niczym w kalejdoskopie, w za-

leżności od oczekiwań, wiedzy

i temperamentu czytelnika. 

Jest zbiorem fantastycz-

nych opowieści dla miłośni-

ków historii o owadopodob-

nych stworach, idealnych na

film dla Spielberga, i zarazem

zestawem kameralnych, tęsk-

nych listów miłosnych. Jest cy-

klem poetyckich impresji i

jednocześnie pełnych humoru,

groteskowych i alegorycznych

bajek. Dla jednych będzie po-

pisem niewyczerpanej wy-

obraźni, oderwanej od rzeczy-

wistości, inni znajdą tu egzy-

stencjalny traktat o naturze

człowieka i świata...

Oryginalna, pełna subtel-

ności, śmieszna i smutna, mą-

dra i piękna książka dla

wszystkich wrażliwych, do

której chce się wracać, bo za

każdym razem znajdziemy w

niej coś nowego.

LLeeeennaa  KKrroohhnn  – Ur. 1947.

Jedna z najwybitniejszych

pisarek fińskich. W swym

dorobku ma książki dla dzie-

ci, powieści, eseje, wiersze. 

Leena Krohn

Tainaron
Przeł. Sebastian Musielak
Świat Książki, 2008,  W księgarniach od 21 lutego, Cena: 26 zł

„Nie sposób zdefiniować genialności, można to

jednak pokazać na przykładach” – pisze autor

pamiętnych „Intelektualistów”. I pokazuje, da-

jąc przegląd tyleż niekwestionowanych geniu-

szy, co ich najróżniejszych charakterów, na tle

wszystkich epok od średniowiecza począwszy.

„Nikt, kto bada życie twórców, nie będzie szu-

kał akurat w tej grupie przykładów szczególnej

serdeczności i prawdziwej wdzięczności” – za-

znacza niemal od razu. Bo, choć Dürer wyda-

je się „osobą, którą chętnie zaprosilibyśmy

do domu”, a ciepłe słowa padają też pod adre-

sem Jane Austen czy Balanciagi, Johnson

z pewnością nie uprawia hagiografii i w dodat-

ku rzeczy nazywa wprost.

Johnson, obnażając arogancję, ignorancję,

śmieszności czy skrajny egoizm twórców (nie

mylić z egocentryzmem, oczywistym w przy-

padku artystów), ostatecznie jednak pochyla się

„uchylając z szacunkiem kapelusza” nad ich

uporem i tytaniczną pracą, wyobraźnią, odwa-

gą i wiarą w siebie, choćby i przesadną...

Nad tym wszystkim, co składa się na nie-

uchwytny fenomen geniuszu. I bynajmniej nie

ogranicza się do biografistyki. Przy okazji Tif-

fany’ego opowiada nie tylko losy artysty-biz-

nesmena, mieszkającego w domu mającym 84

pokoje i 20 łazienek, ale także szczegółowo

przedstawia sposoby wyrabiania szkła. Pisząc

o Bachu, wyjaśnia dokładnie, na czym polega

gra na organach, a kapitalny esej o Jane Austen

jest pretekstem do błyskotliwego omówienia

doli i niedoli twórczo utalentowanych pań.

PPaauull  JJoohhnnssoonn – Ur. 1928. Brytyjski histo-

ryk. Kształcił się w Stonyhurst i Magdalen

College w Oksfordzie. W latach 1955-

1970 był redaktorem londyńskiego tygo-

dnika „New Statesman” – od 1965 pełnił

funkcję redaktora naczelnego. Autor gło-

śnych „Intelektualistów”.

Paul Johnson

Twórcy
Tłum. Anna Maziarska
Świat Książki, 2008, W księgarniach od 13 marca, Cena: 34,90

Z okazji Światowego Dnia Książki już

po raz siódmy Wydawnictwo Świat

Książki organizuje wielką akcję pro-

mowania czytelnictwa. Przez cały ty-

dzień w dniach od 19 do 26 kwietnia

w księgarniach SK w całej Polsce od-

bywać się będą spotkania z autorami,

natomiast w weekend 19 – 20 kwiet-

nia konkursy z nagrodami dla naj-

młodszych. 

W weekend poprzedzający Świato-

wy Dzień Książki księgarnia wyjątko-

wo otwarta będzie przez dwa dni,

w sobotę 19 kwietnia (10-18) i w nie-

dzielę 20 kwietnia (10-15). W tych

dniach odbywać się będą imprezy dla

dzieci i rodziców, w programie między

innymi będzie miało miejsce spotkanie

ze Zbigniewem Dmitrocą – autorem

książek dla dzieci, maratony głośnego

czytania, gry i konkursy z nagrodami. 

Pomysł oddania hołdu książce wy-

wodzi się z Katalonii, gdzie od daw-

na w Dniu św. Jerzego, patrona regio-

nu, obdarowuje się bliskich książkami

i różami. W 1996 roku 23 kwietnia zo-

stał ustanowiony przez UNESCO

Światowym Dniem Książki. Wybrano

datę symboliczną dla literatury świa-

towej – w ten dzień przypada rocznica

śmierci Miguela Cervantesa oraz uro-

dzin i śmierci Williama Szekspira. JJaann  

Światowy Dzień Książki 



KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Do PZPN dotarły informacje, że

wynik meczu mógł zostać obsta-

wiony w zakładach bukmacher-

skich. – Będziemy badać tę spra-

wę. Niewykluczone, że zostanie

w tej sprawie wszczęte postępo-

wanie dyscyplinarne – mówi

Robert Zawłocki, wiceprzewod-

niczący Wydziału Dyscypliny.

Działacze „Zagłębia” zaprze-

czają jakoby ich klub był zamie-

szany w ustawianie spotkań. Wła-

dze klubu wydały stosowne

oświadczenie, w którym informu-

ją, że podejrzenia rzucane na klub

są bezpodstawne. – Nasz klub już

został surowo ukarany za korup-

cyjny proceder w poprzednich se-

zonach i możemy z pełną stanow-

czością stwierdzić, że w obecnym

sezonie „Zagłębie” jest wolne

od korupcji i wynik sportowy

osiągany przez drużynę jest uwa-

runkowany tylko i wyłącznie

sportową rywalizacją. Jesteśmy

przekonani, że po rozpatrzeniu

sprawy przez wrocławską proku-

raturę stanie się jasne, że oskarże-

nia firm bukmacherskich pod ad-

resem „Zagłębia” okażą się cał-

kowicie bezpodstawne – czytamy

w oświadczeniu.

Wściekłości nie kryje

Krzysztof Szatan, właściciel

„Zagłębia”, który przejął klub

latem ubiegłego roku. – Nie

mieści mi się to wszystko w gło-

wie. Tak stawiając sprawę moż-

na się przyczepić do każdego

meczu. Przecież to chore. Robi-

my wszystko, aby klub utożsa-

miano tylko ze sportową, czystą

stroną rywalizacji, a tu taki pasz-

tet. Na pewno tak tego nie zosta-

wimy – podkreśla Szatan.

Wściekły jest właściciel klu-

bu, zdenerwowania nie kryją

także sami zawodnicy. – Głupo-

ty, głupoty, głupoty. To był dla

nas mecz o życie. Gdybyśmy go

wygrali to opuścilibyśmy ostat-

nie miejsce w tabeli. Nie mogę

uwierzyć w to co ci ludzie wy-

gadują. Jakie obstawianie me-

czu, jacy bukmacherzy. Ktoś

chce zniszczyć ten klub do-

szczętnie, zniechęci ludzi w nim

pracujących. To jakiś absurd

– podkreśla Dzenan Hosic,

obrońca sosnowiczan.

Nam kibicom pozostaje wie-

rzyć, że tym razem skończy się

tylko na pomówieniach i pod-

czas wyjaśniania tej sprawy nasz

klub zostanie oczyszczony z po-

dejrzeń.

Korupcja znów 
straszy „Zagłębie”
To brzmi jak żart, ale wyjątkowo nie śmieszny. Wydział Dyscypliny PZPN ma wszcząć postępowanie dyscyplinarne w sprawie meczu XXII
kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy „Zagłębiem” Sosnowiec z ŁKS Łódź, przegranego przez nas klub 1:3. Członkowie WD zbadają,
czy spotkanie nie zostało przez zawodników obu drużyn ustawione i obstawione w zakładach bukmacherskich

RRaaddoośśćć  ppiiłłkkaarrzzyy  ŁŁKKSS--uu,,  DDżżeennaann  HHoossiićć,,  oobbrroońńccaa  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  nnaa  kkoollaannaacchh..  CCzzyy  tteenn  mmeecczz
mmóóggłł  zzoossttaaćć  wwyyrreeżżyysseerroowwaannyy??  KKiibbiiccee  ww  SSoossnnoowwccuu  cchhccąą  wwiieerrzzyyćć,,  żżee  nniiee..

Miało być miejsce w pierwszej
czwórce i było. Hokeiści „Zagłę-
bia” zakończyli sezon 2007/08
na czwartym miejscu przegrywa-
jąc z Podhalem Nowy Targ walkę
o brązowy medal. – Mały niedo-
syt pozostał, bowiem była szansa
na pierwszy od osiemnastu lat
medal. Nie ma jednak co narze-
kać. Najważniejsze, że systema-
tycznie z roku na rok pniemy się
w górę – podkreśla Adam Bernat,
prezes „Zagłębia”. Przed rokiem
było piąte miejsce, teraz czwarta
lokata. – Idąc tym tropem za rok
musi być medal – uśmiecha się
sternik sosnowiczan.

Aby tak się stało zespół musi
zostać wzmocniony. Jozef Zava-
dil, nowy trener „Zagłębia”, któ-
ry przed rozpoczęciem walki
o trzecie miejsce zastąpił na tre-
nerskiej ławce Jarosława Mora-
wieckiego przedstawił już wła-
dzom klubu swoją listę życzeń
na nowy sezon. – Z nowych gra-
czy na razie podpisaliśmy kon-
trakt ze Słowakiem Lubomirem
Strapko. Nowe umowy zawarli-
śmy także z Alesem Holikiem

i Vladimirem Luko. Chcemy po-
zyskać jeszcze trzech obcokra-
jowców. Ponadto nowe kontrakty
parafowali m.in.: Tomek Jawor-
ski, Marcin Jaros, Artur Ślusar-
czyk, Kamil Duszak, Paweł Dro-
nia, Tobasz Bernat. Oczywiście
chcemy zatrzymać Teddy’ego da
Costę. Największe problemy
mieliśmy w zakończonych roz-
grywkach z obroną, dlatego też
w tej formacji dojdzie do naj-
większych zmian. Jeżeli chodzi
o ubytki kadrowe to raczej prze-
sądzone jest już odejście naszych
rutyniarzy: Waldemara Klisiaka
i Mariusza Puzio. Mamy na oku
jeszcze kilku zawodników z czo-
łowych klubów ekstraligi, ale
na razie za wcześnie na konkrety
– dodaje Bernat.

Głównym sponsorem „Zagłę-
bia”, podobnie jak w poprzednim
sezonie, ma być firma Pol-Aqua.
Włodarze klubu wraz z władza-
mi miasta czynią starania o pozy-
skanie kolejnych firm, które
wspomogą nasz klub. Przygoto-
wania do nowego sezonu hoke-
iści rozpoczną w maju. KKPP

Hokeiści wykonali plan

Podczas odbywających się od 15

do 17 lutego w Myszkowie Mi-

strzostw Śląska w Boksie sosno-

wieccy zawodnicy w kategorii

junior i kadet zdobyli trzy meda-

le. 

W kat. junior waga do 48 kg

tytuł mistrza Śląska zdobył Kon-

rad Rogowski. Mistrzem został

także Kamil Jaworek w wadze

do 54 kg. Michał Bieroński (ju-

nior – kadet) w kat. do 70 kg

wywalczył tytuł wicemistrza

Śląska.

To nie jedyne sukcesy sosno-

wieckich bokserów. Dwa tytuły

mistrzowskie zawodników z So-

snowca dały im przepustkę

do Mistrzostw Polski Juniorów,

które odbyły się w Elblągu

od 26 lutego do 2 marca. 

W tej imprezie Konrad Ro-

gowski został wicemistrzem

Polski. W jego kategorii wago-

wej, do 48 kg, startowało dzie-

więciu zawodników. Konrad był

wśród nich najmłodszy. Podczas

mistrzostw w Elblągu reprezen-

tacja Śląska zajęła I miejsce dru-

żynowo zdobywając w sumie

dwa złote, dwa srebrne i sześć

brązowych medali. UU

Medale sosnowiczan w boksie

To był bardzo udany miesiąc dla

szablistów TMS Zagłębie Sosno-

wiec. Podopieczni tercetu trener-

skiego: Andrzej Bil, Leszek

Chłosta i Krzysztof Wątor sięga-

li po medale podczas mistrzostw

Europy kadetek i kadetów, a tak-

że Mistrzostw Polski seniorów

i młodzieżowców.

Podczas rozegranych we wło-

skim Rovigo ME kadetek błysnę-

ła Marta Puda, która w turnieju

indywidualnym zdobyła brązowy

medal, a w rywalizacji drużyn

wraz z klubową koleżanką Kata-

rzyną Rak, Martyną Wątor (AZS

AWF Warszawa) i Magdaleną

Pasternak (Kolejarz Katowice)

zdobyła srebro i tytuł wicemi-

strzyń Europy.

Z dwoma medalami sosno-

wieccy szabliści wrócili także

z rozegranych w Śremie MP se-

niorów. W turnieju indywidual-

nym mężczyzn brązowy medal

wywalczył Grzegorz Dominik,

który w półfinale uległ byłemu

zawodnikowi naszego klubu,

Marcinowi Koniuszowi 13: 15,

a w rywalizacji drużyn nasze sza-

blistki niespodziewanie sięgnęły

po srebro. Zespół w składzie:

Marta Wątor, Lidia Sołtys, Mar-

ta Puda i Katarzyna Rak w fina-

le uległ AZS-owi Poznań 43: 45,

sprawiając wielką sensację

w półfinale. Sosnowiczanki po-

konały 45: 37 faworyzowany ze-

spół AZS AWF Warszawa, mają-

cy w składzie mistrzynię i wice-

mistrzynię Polski, Aleksandrę

Sochę i Irenę Więckowską.

Z medalami nasi szabliści

przyjechali także z MMP, które

odbyły się na planszach w War-

szawie. TMZ Zagłębie wywal-

czyło dwa złote krążki oraz sre-

bro i brąz.

Na najwyższym podium

uplasowały się nasze drużyny.

Żeńska w składzie: Lidia Sołtys,

Marta Puda, Katarzyna Rak

i Paulina Toniarz oraz męska:

Maciej Regulewski, Bartosz Ma-

zur, Karol Trzebiński oraz Kamil

Marzec. 

Ponadto w turnieju indywidu-

alnym Lidia Sołtys wywalczyła

srebrny medal, a Marta Puda brą-

zowy. KKPP

Medalowy marzec szablistów

Falcon od początku swej działal-

ności, czyli od 2002 roku zajmu-

je się propagowaniem bilarda

wśród dzieci i młodzieży. Klub

w ciągu kilku zaledwie lat do-

czekał się zawodników z powo-

dzeniem startujących w roz-

grywkach krajowych. 

W sosnowieckiej imprezie

zawodnicy w dwóch katego-

riach wiekowych startowali

w sumie w trzech konkuren-

cjach: 8 bil, 9 bil oraz 14/1.

W imprezie wystartowało po-

nad trzydziestu zawodników

z naszego regionu. 

Do Mistrzostw Polski zakwa-

lifikował się Damian Zarychta

z „Falcon Sosnowiec” – w od-

mianie 8 bil w grupie starszej;

w grupie juniorów młodszych

kwalifikację uzyskali: Filip Koł-

towski „Falcon Sosnowiec”,

Konrad Juszczyszyn „Baribal

Lublin” oraz Michał Borek – re-

prezentant „Pino Dębica”.

W kategorii 9 bil ze starszej

grupy awans uzyskał Mateusz

Solarz – „Falcon Sosnowiec”,

a z grupy juniorów młodszych

eliminacje przeszli: Filip Koł-

towski, Konrad Juszczyszyn

oraz Michał Borek.

W odmianie 14/1 bil elimina-

cje zwycięsko przeszli Iwan Ma-

ciej z „Falcon Sosnowiec” z gru-

py starszej oraz Maciej Fortuń-

ski z „Baribal Lublin” w grupie

juniorów młodszych.

Zwycięzcy eliminacji wezmą

udział w Mistrzostwach Polski

Juniorów w bilardzie, które od-

będą się w Kielcach w dniach

od 1-4 maja. GGKK

Bilardowe rozgrywki
W sosnowieckim Klubie Bilardowym Falcon odbyły się eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów 2008
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Andrzej Orzeszek nie jest

już trenerem „Zagłębia”.

Zastąpił go były piłkarz

klubu z Sosnowca Piotr

Pierścionek, ostatnio pro-

wadzący zespół „Zagłę-

bia” w Młodej Ekstrakla-

sie. Orzeszkowi nie pomo-

gło nawet zwycięstwo

nad Legią Warszawa, od-

niesione na Stadionie Lu-

dowym 8 marca. Wów-

czas sosnowiczanie poko-

nali stołeczny zespół 2:1.

Niestety potem zespół

w tych samych rozmiarach

uległ na wyjeździe Jagiel-

lonii Białystok, a następ-

nie przegrał u siebie 1:3

z ŁKS-em Łódź, pogrze-

bali swoje szanse na ura-

towanie się przed spad-

kiem do trzeciej ligi. Tre-

ner Pierścionek ma teraz

zbudować zespół, który

w przyszłym sezonie po-

walczy o powrót na zaple-

cze ekstraklasy. 
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Największa, po bibliotece głów-

nej, placówka Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Sosnowcu ob-

sługująca blisko 5 tys. stałych

czytelników obchodziła swoje

30–lecie. 

Z tej okazji w siedzibie bi-

blioteki odbyła się uroczystość.

Podczas niej kierownik placów-

ki, Małgorzata Międzybrodzka,

podziękowała gościom za wier-

ność, życzliwe wsparcie i czyn-

ne uczestnictwo w życiu filii.

Biblioteka dysponuje imponu-

jącym księgozbiorem liczącym

ponad 53 tys. woluminów oraz 29

tytułów prasy bieżącej i czaso-

pism. Mieszkańcy Zagórza i oko-

lic mają do dyspozycji szeroki

wachlarz literatury pięknej, lektur

szkolnych, opracowań, publikacji

naukowych, czy leksykonów. 

Biblioteka to jednak nie tyl-

ko wypożyczalnia, ale i miejsce,

w którym proponuje się czytel-

nikom spotkania autorskie, lek-

cje biblioteczne, czy warsztaty

w ramach edukacji europejskiej.

Nie brakuje też konkursów. 

Warto wspomnieć, iż bi-

blioteka aktywnie uczestniczy

w ogólnopolskiej kampanii

czytelniczej „Cała Polska czy-

ta dzieciom” organizując cy-

kliczne spotkania literackie

dla najmłodszych. Tylko

w ubiegłym roku w filii nr 15

odbyło się blisko 190 imprez,

w których udział wzięło po-

nad 4 tys. dzieci, młodzieży

i dorosłych mieszkańców So-

snowca. UU

30. urodziny MBP filii nr 15
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KKOONNKKUURRSS
Mamy do zaproponowania

naszym Czytelnikom

konkurs. Wystarczy przyjść

do siedziby naszej redakcji:

SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa  2222,,

ppookkóójj  nnrr  99

CCzzeekkaammyy  nnaa  ppiieerrwwsszzyycchh  1155

oossóóbb..

Nagrody w postaci biletów

na: aqua aerobic i zajęcia

ruchowe ufundowało:

SSttuuddiioo  FFiittnneessss,,

SSoossnnoowwiieecc,,  

uull..  CCiiaassnnaa  1100  
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