
JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

Polacy przodują pod względem

liczby wypalanych każdego ro-

ku papierosów. I nie mniejszej

liczby zgonów z powodu raka

płuc. To jednak wcale nie prze-

raża tych, którzy palą. Gorzej, że

palacze nie przejmują się także

tymi, którzy dymku z papierosa

wdychać nie chcą. 

RRaaddnnii  uucchhwwaalliillii

Zarówno podczas prac Komi-

sji Bezpieczeństwa RM, jak i już

na sesji pomysł zakazu palenia

na terenie przystanków autobuso-

wych miał i zwolenników, i prze-

ciwników. Ci ostatni protestowali

bardziej z powodów formalnych,

niż z miłości do papierosów. 

O sprawie mówiono od lat,

przypomniał o niej radny Zbi-

gniew Dziewanowski (PIRS). Jej

orędownikami było zresztą więcej

radnych. 

W końcu podczas ostatniej

sesji Rady Miejskiej przyjęto

uchwałę w sprawie ustalenia

w granicach administracyjnych

miasta Sosnowca miejsc prze-

znaczonych do użytku publicz-

nego jako stref wolnych od dy-

mu tytoniowego. Radni podczas

sesji zdołali jeszcze dopisać

do miejsc, w których nie wolno

palić (przystanków autobuso-

wych i tramwajowych oraz

dworca autobusowego) także

publiczne place zabaw. 

DDookkąądd  pprrzzyyssttaanneekk??

Radni spierali się głównie

o to, gdzie zaczyna się i kończy

strefa przystanku autobusowego. 

Jednak autobusy nie zawsze

zatrzymują się w zaznaczonej za-

toczce, zwłaszcza gdy przyjeżdża

ich kilka naraz. Kilku radnych

uznało, że przepis będzie martwy
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KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Zespół Mirosława Zawieracza

z ósmego miejsca zakwalifiko-

wał się do rozgrywek play-off,

kończąc ostatecznie sezon

na siódmym miejscu, po zwy-

cięstwach nad Jadarem Ra-

dom. 

Oprócz dobrych wiadomości

z siedziby klubu od kilku tygodni

napływają także niepokojące wie-

ści. Z końcem czerwca wygasa

umowa klubu z dotychczasowym

sponsorem firmą BH Steel-Energia

sp. z o. o. Innych sponsorów nie wi-

dać, więc los drużyny pozostaje

niepewny. Swoje trzy grosze w tej

sprawie dołożyli lokalni politycy.

Radny Maciej Adamiec podczas

ostatniej sesji Rady Miejskiej zwró-

cił się z apelem do prezydenta So-

snowca o podjęcie działań w celu

ratowania klubu. Pomoc miałaby

polegać na spotkaniu prezydenta

z zarządem Płomienia, biznesme-

nami, menadżerami sosnowieckich

firm. Wszystko po to, by ratować

klub od zapaści. Wiadomo, że apel

poskutkował. Do takiego spotkania

dojdzie w połowie maja. O jego re-

zultatach napiszemy w czerwco-

wym wydaniu „KM”. 
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Przystanki autobusowe strefą zakazu palenia papierosów

Stop
palaczom!
TTaa  mmooddaa  iiddzziiee  ddoo nnaass  zz EEuurrooppyy  ii UUSSAA..  Moda
związana z pozbywaniem się palaczy papierosów z miejsc
publicznych

Płomień zostaje w PLS, Płomień niepewny jutra
Siatkarze Płomienia wykonali przedsezonowy plan utrzymując się w PLS bez konieczności rozgrywania spotkań barażowych
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Będzie
kolorowo
i wesoło
Urząd Miejski wspólnie

z redakcją „Kuriera

Miejskiego” zapraszają

mieszkańców Sosnowca

i miast ościennych

na DNI SOSNOWCA

2008. Imprezy

towarzyszące dniom

odbędą się w dniach

13–15 czerwca. 

Tegoroczny program

zapowiada się ciekawie.

Każdy znajdzie coś dla

siebie. Będzie sztuka

ulicy, którą poznaliśmy

już w ubiegłym roku:

teatry uliczne,

szczudlarze, kuglarze

i clowni. Dla rodziców

i ich pociech

przewidziano festyn

kulturalno-sportowy:

ścianki wspinaczkowe,

koszykówka uliczna,

rysowanie kredą po ulicy,

wyścigi rowerowe,

występy artystyczne m.

in. Pana YAPY. Nie

zabraknie wrażeń dla

młodzieży i tych nieco

starszych widzów. 

Wystąpią młodzieżowe

zespoły: TOMATO,

SKANDAL i CREE.

Gwiazdą tegorocznych

dni będzie z kolei Kate

Ryan ze swoim zespołem.

Nie zabraknie też, jak co

roku pokazu laserów

i sztucznych ogni. 

Imprezą towarzyszącą

będzie koncert Piotra

Rubika, poświęcony

pamięci Jana Pawła

II w rocznicę jego wizyty

w Sosnowcu, który

odbędzie się na Placu

Papieskim w sobotę 14

czerwca. Szczegółowy

program Dni Sosnowca

zamieścimy w następnym

numerze „Kuriera

Miejskiego”. UU

reklama

reklama

reklama



Wśród bogatej oferty moż-
na było zobaczyć rośliny owa-
dożerne, tropikalne oraz epifi-
ty, czyli rośliny, które w warun-
kach naturalnych niemal
„wspinają się” po drzewach
i innych roślinach. 

W sumie zaprezentowano
kilkadziesiąt ciekawie zaaran-
żowanych kwiatowych kompo-
zycji. Istniała również możli-
wość zakupu roślin oraz akce-
soriów do uprawy. 

– Największym zaintereso-
waniem cieszyły się odmiany
storczyków. Są one dosyć łatwe
w uprawie nawet dla początku-
jących. Należy je jedynie do-
syć często podlewać, jednocze-
śnie uważając, by nie miały

ciągle mokrego podłoża – pod-
kreślała Urszula Michna z hur-
towni roślin doniczkowych
Terraplant. 

Sporą uwagę przyciągały
również rośliny owadożerne.
Nie zabrakło przedstawicieli
z różnych stref klimatycznych,
takich jak: muchołówka, ro-
siczka czy kapturnic.

– Najciekawsze wydają się
muchołówki, posiadające pułap-
ki, które zamykają się zaraz
po wejściu w nie owada. Równie
reprezentatywne są wiszące
dzbaneczniki, czy wysokie kap-
turnice, które cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród zwie-
dzających – mówi Albert Janota,
hodowca roślin owadożernych.

Dodatkową atrakcją wysta-
wy była niedzielna prelekcja
dotycząca uprawy storczyków
w domowych warunkach. Wy-

stawa odbyła się pod patrona-
tem medialnym „Kuriera Miej-
skiego”. Kolejna już za rok.
Serdecznie zapraszamy. GGKK

Nie tylko orchidee
W sosnowieckim Egzotarium w dniach 18-20 kwietnia odbyła się wystawa: „Dni orchidei i tropikalnych epifitów”

23 kwietnia Jacek Dehnel spo-

tkał się z czytelnikami w Bi-

bliotece Głównej przy ulicy

Zegadłowicza. Ten jeden z naj-

bardziej cenionych literatów

młodego pokolenia przyciągnął

blisko 50 czytelników swojej

twórczości do niewielkiej sali

biblioteki. 

Dehnel znany jest również

jako poeta. Publikował m.in.

w „Toposie” czy „Kwartalniku

artystycznym”. Jego pierwszy

tomik został wydany przed czte-

rema laty pod tytułem „Żywoty

równolegle”. Spotkanie z auto-

rem prowadziła dr Alina Świe-

ściak. 

Obecnie Dehnel zasiada w Ra-

dzie Programowej warszawskiej

Galerii Zachęta oraz pisze felieto-

ny dla portalu Wirtualna Polska.

Prowadzi także od 2006 roku

wraz z muzykiem Tymonem Ty-

mańskim i dziennikarzem Macie-

jem Chmielem program kultural-

ny „ŁOSssKOT” w TVP 1.

Podczas spotkania autor mó-

wił m.in. o swoich planach

na przyszłość. Już w tym mie-

siącu ukaże się nowa książka

Dehnela, będąca zbiorem nowel

„Balzakiana”. Będzie to uwspół-

cześniona wersja balzakowskiej

„Komedii ludzkiej” przeniesio-

na w polskie realia. GGKK

Jacek Dehnel
w sosnowieckiej czytelni

Debiutował zbiorem opowiadań „Kolekcja” wydanym w 1999
roku. Następnie wydał poczytne powieści „Lala” oraz „Rynek
w Smyrnie”

Podczas dwudniowego pokazu

(5-6 kwietnia) obejrzeć moż-

na było nie tylko kolekcje mine-

rałów, ale także wyroby biżute-

ryjne i galanterię z ozdobnymi

kamieniami, takimi jak nefryt

czy krzemienie. Część wystawy

obejmowała wyroby z kamieni

szlachetnych: bursztynów, złota,

srebra i pereł. Można było nie

tylko podziwiać wytwory natu-

ry, ale i uzyskać informacje

na temat specyfiki prezentowa-

nych minerałów lub wyrobów

jubilerskich. Wystawcy zapre-

zentowali kolekcje pochodzące

z dziesiątek miejsc na świecie. 

Ponad to w pierwszym dniu

imprezy odbyła się sesja popu-

larnonaukowa – „Wydział Nauk

o Ziemi – badania, dydaktyka,

perspektywy rozwoju”. Goście,

którzy się pojawili w Sosnowcu

mogli też wysłuchać jednego

z prezentowanych wykładów

– „Historia złotego stoku” Ma-

cieja Rybickiego, czy „Istota ży-

cia (granice ewolucji)” prowa-

dzonego przez dra Andrzeja Bo-

czarowskiego. GGKK

Sosnowiecka giełda minerałów
Na wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, jak każdego ro-
ku odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i
Skamieniałości

Sosnowieccy maturzyści z III LO

im. Bolesława Prusa przygotowa-

li 28 kwietnia happening w cen-

trum miasta, namawiając

do uczciwości podczas zbliżają-

cych się pisemnych matur. Ścią-

ganie jest nieetyczne. Zdaniem li-

cealistów ważniejsza jest wiedza,

którą uczeń rzeczywiście posia-

da, niż ta mieszcząca się

na skrawku papieru.

W Polsce istnieje wciąż społecz-

ne przyzwolenie dla tego typu

praktyk. GGKK  

Nie dla ściągania!

Autor wielu kontrowersyjnych

książek przyjechał do Sosnow-

ca w ramach programu eduka-

cyjnego Humanitas. Gross tłu-

maczył studentom w jaki spo-

sób rodzi się ludzki strach.

Pisarz opowiadał właśnie

w kontekście strachu o wojen-

nym antysemityzmie, który do-

prowadził do napisania jednej

z najgłośniejszych publikacji

ostatnich lat. 

Prelekcja Grossa jeszcze

raz pokazała, że „Strach”

wzbudza emocje, prowokuje

do głębokich rozważań, szoku-

je, a jednocześnie zmusza czy-

telnika do refleksji.

Spotkanie wbrew pozorom

nie przebiegało spokojnie. Je-

den ze słuchaczy wyraził opi-

nię, iż książki Grossa to nie na-

ukowe rozprawy, lecz wyssane

z palca banialuki, beletrystyka,

wymysł nie poparty historycz-

nymi faktami.

– Chyba nie czytał pan mo-

jej publikacji. Zachęcam do za-

poznania się z nią – odparł

spokojnie na zarzuty Jan To-

masz Gross.

W spotkaniu wzięło udział

wielu studentów, nie brakowa-

ło też mieszkańców Sosnowca.

Udział wzięli także sosno-

wieccy profesorowie: Włodzi-

mierz Wójcik – były wykła-

dowca Uniwersytetu Śląskiego

oraz Wacław Długoborski – hi-

storyk. GGKK

Geneza strachu
Tomasz Gross, wykładowca Uniwersytetu Princeton w USA, autor kontrowersyjnej książki „Strach”
– poruszającej temat polskiego antysemityzmu gościł 28 kwietnia w Wyższej Szkole Humanitas

na luzie
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Ekspozycja jest drugą edycją

prezentacji szkliwa w galerii,

tym razem poszerzoną o prace

ceramiczne. Zaprezentowane

prace to twórczość aż 17 arty-

stów. W tym takich znakomito-

ści, jak prof. Małgorzata Dajew-

ska, artystów znanych z pierw-

szej edycji wystawy „Szklani

– nieznani” oraz kilku młodych

twórców nieznanych szerszej pu-

bliczności naszego regionu.

W sosnowieckim zamku nie

zabrakło obok wyrobów typo-

wych, także biżuterii wykonanej

przez Magdalenę Trzcionkę,

szklanych mozaik Liliany Szeli-

gowskiej, czy unikatowych cera-

micznych form, inspirowa-

nych… częściami motocyklo-

wymi, autorstwa Matyldy Miki.

Widzowie mogli także podzi-

wiać witraże przedstawiające

kobiece postacie, stworzone

przez Renatę Pawlik–Kiebdój. 

Wystawa ukazuje jak wiel-

kie możliwości daje, na pierw-

szy rzut niepozorny materiał,

szkło i jego pochodne. Dowo-

dząc też, że właśnie szkło cie-

szy się ostatnimi laty coraz

większym zainteresowaniem ze

strony młodych twórców. Wy-

stawę, na którą wstęp jest dar-

mowy, można oglądać do 8

czerwca. GGKK

Na początku był piasek…
W Centrum Sztuki – Zamek Sielecki od 19 kwietnia oglądać można wystawę szkła i ceramiki artystycznej „Byty ogniotrwałe?”

Gabriela Kolano
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Fantastyczne występy

W kwietniu dziewczęta z zespo-

łu Skandal uczestniczyły w 6

przeglądach i turniejach, z któ-

rych przywiozły aż 12 wyróż-

nień. 4 kwietnia na przeglądzie

zespołów tanecznych w Jaworz-

nie „Jawor” dziewczęta ze Skan-

dal-u zajęły I miejsce, a ich

młodsze koleżanki zajęły w swo-

jej kategorii wiekowej II miejsce. 

Z kolei 5 kwietnia na VI Tur-

nieju Tańca Disco w Skoczowie

mini mini Skandal i mały Skan-

dal zdobyły wyróżnienia, a śred-

ni Skandal III miejsce. 

9 kwietnia na X Prezenta-

cjach Artystycznych Dzieci

i Młodzieży w Knurowie Skan-

dalistki otrzymały wyróżnienie.

I w końcu 13 kwietnia

na XXVII Międzywojewódzkich

Spotkaniach Tanecznych WOJ-

TAN 2008 w Olkuszu średni

Skandal zajął III miejsce, a na-

stępnego dnia w Dąbrowie Górni-

czej mały i junior Skandal zdoby-

ły – III miejsca natomiast średni

I miejsce. W tym roku również

po raz pierwszy startował średni

Skandal na VII Wodzisławskiej

Gali Tanecznej MIX 2008, na któ-

rej zajął V miejsce. RREEDD
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wywiady „Kuriera”
Za brak śniegu nie odpowiadam...
Rozmowa z KKaazziimmiieerrzzeemm  GGóórrsskkiimm, prezydentem Sosnowca

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  PPrroosszzęę  pprrzzyy--

jjąąćć  ggrraattuullaaccjjee  ww zzwwiiąązzkkuu

zz oottrrzzyymmaannyymm  aabbssoolluuttoorriiuumm

oodd RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj..  CCzzuujjee

PPaann  ssaattyyssffaakkccjjęę??

KKaazziimmiieerrzz  GGóórrsskkii:: Choć minęło

tyle lat, z każdym rokiem czuję

coraz większą satysfakcję, prze-

konując do siebie większość rad-

nych. Oczywiście każdy ma pra-

wo mieć inne zdanie, różne po-

glądy. Natomiast zasady – te

dotyczące życia miasta, prawi-

dłowego wydatkowania pienię-

dzy na jego rozwój, jak widać

mogą być wspólne. I dziękuję

radnym za tak liczne poparcie.

Dzięki temu będzie się lepiej

pracować w kolejnych latach ka-

dencji.

Warto podkreślić, że w wielu

miastach były „dobre absoluto-

ria”, lepsze niż w poprzednich

latach, co wskazuje na dojrzewa-

nie demokracji samorządowej.

KKMM::  PPaanniiee  pprreezzyyddeenncciiee,,

ww kkoonntteekkśścciiee  wwyyssttąąppiieenniiaa

rraaddnneeggoo  TToommaasszzaa  JJaammrroozzee--

ggoo  ((PPOO)),,  jjaakk  PPaann  oocceenniiaa

ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee  kkooaalliiccjjii

ww SSoossnnoowwccuu??

KKGG:: Koalicja PO-SLD funkcjo-

nuje podobnie, jak kiedyś koali-

cja SLD z Unią Wolności.

Z tamtego „związku” mamy bo-

gate i pozytywne doświadcze-

nia. Ta koalicja przynosi jeszcze

więcej pozytywnych doświad-

czeń. W Platformie można oczy-

wiście wyróżnić nurt związany

z tzw. zachwytem władzą. Tak

było swego czasu w SLD, które

się na tym sparzyło. Dlatego

swoisty dystans do zbyt optymi-

stycznego podchodzenia do wła-

dzy jest potrzebny tej koalicji.

Potrzebna jest samokontrola. Ni-

gdy mandat zaufania dawany

w wyborach demokratycznych

nie jest na zawsze. Należy

uwzględniać to, że popełniamy

w czasie kadencji błędy. Wszak

błędy lepiej sobie wytykać na-

wzajem, w trakcie konsultowa-

nia pewnych projektów, niż gdy-

by to mieli robić mieszkańcy już

po uchwaleniu pewnych projek-

tów.

Wiele rodzących się pomysłów

musi przejść metamorfozę. Je-

steśmy zasypywani masą wnio-

sków z komisji Rady Miejskiej.

To również efekt działania koali-

cji. Jesteśmy otwarci na wnioski

opozycji. Charakterystyczne dla

sosnowieckiego samorządu jest

choćby to, że w prezydium Ra-

dy zasiadają przedstawiciele

wszystkich ugrupowań. Podob-

nie jest w komisjach. Różnimy

się idąc do wyborów, ale kiedy

mieszkańcy dokonają już wy-

borczego aktu, wszyscy wybrani

powinni mieć na względzie

przede wszystkim dobro miasta,

a nie danej grupy politycznej.

Nasza koalicja właśnie tak dzia-

ła. Jest wiele pomysłów obu par-

tii. Te pomysły muszą się „zde-

rzyć” ze służbami prezydenta.

Potem decydujemy wspólnie jak

je realizować. Tak było w przy-

padku boisk, w kwestii miesz-

kań, inwestycji kulturalnych,

sportowych, czy innych wielkich

inwestycji, które muszą być do-

pasowane do możliwości budże-

tu. Najważniejsze jest to, że nie

było ani na sesji RM, ani potem

takich zgrzytów, które by wyklu-

czały merytoryczną dyskusję

przy jednym stole.

KKMM::  NNaawwiiąązzaałł  PPaann

ddoo mmiieesszzkkaańń..  KKlluubb  PPOO  uuzzaa--

lleeżżnniiaa  ddaallsszzee  ppooppaarrcciiee  ddllaa

kkooaalliiccjjii  oodd pprrzzyyssppiieesszzeenniiaa

ww tteejj  mmaatteerriiii..  JJaakk  PPaann  ttrraakkttuu--

jjee  ttoo  sswwooiissttee  uullttiimmaattuumm??

KKGG:: Było to pokazanie swojej

odrębności koalicyjnej, drob-

na forma kokietowania wybor-

ców w stylu: „my jednak mamy

inne zdanie i będziemy prezy-

denta kontrolować”. Szczerze je-

stem za tym, by sprawy miesz-

kaniowe zostały w Polsce roz-

wiązane. Przypominam, że

propozycja PiS sprzed wyborów,

dotycząca budowy 3 mln miesz-

kań, powinna być dalej dla

wszystkich aktualna. Tzw. sub-

stancja mieszkaniowa ulega

w Polsce postępującej degrada-

cji. Samorządy oczekują progra-

mu dla budownictwa mieszka-

niowego. Oczekujemy na kon-

kretne propozycje rządowe,

zamiast kolejnych deklaracji.

W przypadku Sosnowca patrzy-

liśmy inaczej. Jeszcze 10, nawet

5 lat temu głośno mówiono, że

po likwidacji naszych kopalń,

miasto będzie liczyć 150 tys.

mieszkańców. Więc po co budo-

wać? Teraz tych mieszkań bra-

kuje. Dlatego ruszamy z ich bu-

dową.

Moje słowa z kampanii wybor-

czej [budowa 200 mieszkań

rocznie przez gminę oraz 300

przez deweloperów – przyp. au-

tor], oparte były o pomysły rzą-

du PiS. 

W kontekście programu rządo-

wego takie były moje plany,

zgodne z oczekiwaniami miesz-

kańców. Programu rządowego

nie ma nadal, choć osobiście

podtrzymuję ten pomysł. Czy

nam się uda bez pomocy ze-

wnętrznej? Trudno dziś powie-

dzieć. Tak, czy inaczej będziemy

się starać, i w takim kierunku

poszedł tegoroczny budżet.

KKMM::  RRaaddnnii  ppooddcczzaass  oossttaattnniieejj

sseessjjii  ppooddnnoossiillii  pprroobblleemm  zzwwiiąą--

zzaannyy  zz ddyyrreekkttoorreemm  zzeessppoolloo--

nneeggoo  sszzppiittaallaa,,  oodd mmiieessiięęccyy

mmóówwii  ssiięę  oo „„bbaarrccee””,,  cczzyy  bbuu--

ddoowwiiee  kkoolleejjnnyycchh  bbooiisskk  ssppoorr--

ttoowwyycchh..  JJaakk  PPaann  oocceenniiaa  sskkaa--

llęę  ttyycchh  sspprraaww??

KKGG:: Zwracałem się do mediów

lokalnych, by wzorem tych ślą-

skich nie opierać całej dyskusji

na krytyce, tylko na proponowa-

niu wspólnych działań związa-

nych z promocją miasta i regio-

nu. Tematy, które są poruszane

wynikają często z chęci zaistnie-

nia w mediach poprzez krytykę.

Niedawno mieliśmy kłopot z ko-

lejną ciepłą zimą w Polsce, za-

pominając o problemach firmy,

która przecież zainwestowała

na stoku kilka milionów złotych.

Nie przewidzieli tego nawet naj-

starsi górale. I za ten brak śniegu

też powinien odpowiadać prezy-

dent? A może radni?

To samo z projektem zagospoda-

rowania parku na miejscu cele-

bry odprawionej przez Ja-

na Pawła II w 1999 roku. Po-

przednia kadencja RM

zaproponowała taki projekt. Ty-

le, że drzewa i alejki są w każ-

dym parku. Natomiast to szcze-

gólne miejsce, z szacunku

do największego Polaka, który

będąc ciężko chorym odprawił

u nas mszę – chcieliśmy zwień-

czyć letnim amfiteatrem.

Dzisiejsi radni zaczęli dyskusję

w internecie, zapominając tro-

chę o tym co przyświecało kon-

cepcji poprzedniej Rady. Dlate-

go postanowiłem przekonać

do tego pomysłu mieszkańców,

zaczynając od budowy parku.

Niech ostatecznie sami miesz-

kańcy zdecydują o dalszych lo-

sach tego miejsca. Osobiście je-

stem otwarty na dyskusję. War-

to tworzyć, a nie burzyć, także

w przypadku dobrych pomy-

słów.

KKMM::  WWrróóććmmyy  ddoo tteemmaattuu

sszzppiittaallaa..

KKGG:: Jestem czasem przekorny.

Mogłem powiedzieć, że przy ta-

kim stanie polskiego szpitalnic-

twa w Polsce (10 mld zł długu)

nic nie warto robić. Działania re-

formujące w obecnym czasie nie

dadzą szybkich efektów. Podjęli-

śmy decyzję o łączeniu szpitali.

Teraz mamy jeden zespolony

szpital, zmniejszenie kosztów

administracyjnych związanych

z zakupami sprzętu i leków. Re-

organizujemy oddziały, które bę-

dą przy okazji modernizowane.

Mamy na to środki. Idziemy

do przodu. Oczywiście nie moż-

na pewnych procesów przyspie-

szyć za bardzo. Dotyczy to prze-

cież nie tylko personelu szpitala,

ale i pacjentów. Można szybciej

zamknąć niektóre oddziały, by je

remontować, tyle że odbędzie

się to kosztem i pracowników

szpitala, i chorych.

Na dniach podpisana zostanie

umowa w ramach programów

norweskich dla dawnego szpita-

la nr 3, już komisja zajmuje się

termomodernizacją dawnej „je-

dynki”. Myślę, że ten termin [łą-

czenia szpitali – przyp. autor],

dość ciężki, pokazuje słuszność

naszych działań.

Na szczeblu centralnym nadal

nic nie wiadomo, tu na dole

idziemy do przodu.

KKMM::  AA sspprraawwaa  „„ggóórrkkii””??

KKGG::  Tu prezydent za zimę nie

odpowiada (śmiech). Zima

w tym roku była w Turcji, Gre-

cji, niestety w Polsce jej nie by-

ło. Sprawa jest o tyle delikatna,

że spółka dzierżawiąca ten teren

włożyła w to przedsięwzięcie

kilka milionów złotych. Warto

więc dać szansę, zamiast z góry

wszystko przekreślać. Oczywi-

ście bez spłaty obecnych zobo-

wiązań wobec miasta, nie zgo-

dzimy się na dzierżawę pozosta-

łego, przylegającego do górki

na Środuli terenu tej właśnie

spółce. Poza tym, mogą się

do nas zgłosić także inni oferen-

ci, mający pomysł jak wykorzy-

stać pozostały teren.

KKMM::  PPaanniiee  pprreezzyyddeenncciiee,,  ccoo

ddaalleejj  zz ddrruuggiimm  eettaappeemm  ggoo--

ssppooddaarrkkii  wwooddnnoo--śścciieekkoowweejj

ww SSoossnnoowwccuu??

KKGG:: Nowy rząd, w sytuacji gdy

poprzedni dopisał do listy pro-

jektów dofinansowywanych wie-

le dodatkowych pozycji, posta-

nowił usnąć z niej wszystkie te

miejsca, w których brakowało

np. pozwoleń na budowę. A zo-

stawić tylko te, które już są reali-

zowane. Musimy więc startować

w konkursie. Naszym atutem

jest to, że dostaliśmy I nagrodę

Ministerstwa Ochrony Środowi-

ska za realizację kolektora „Bo-

brek”. Docenili nas również wy-

konawcy i projektanci w zakre-

sie współpracy z miastem. Ta

inwestycja pozwoli na rozwój

miasta na następne kilkadziesiąt

lat. I uważam, że nasz projekt

jest jednym z lepszych.

KKMM::  CCoo  PPaann  ssąąddzzii  oo iinnffoorr--

mmaaccjjaacchh  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj  ddoo--

cciieerraajjąąccyycchh  ddoo nnaass  oo ppoommyy--

ssłłaacchh  nnaa wwzznnoowwiieenniiee  wwyyddoo--

bbyycciiaa  wwęęggllaa  kkaammiieennnneeggoo

zz ssoossnnoowwiieecckkiicchh  ppookkłłaaddóóww??

KKGG:: To jest właśnie to, o czym

mówiłem. Potrafimy szybko bu-

rzyć. Widziałem zdjęcia z kopal-

ni „Morcinek”, nowe urządzenia

szły z dynamitem, dziś na tych te-

renach prowadzą działalność

Czesi. Słyszymy co i rusz o dro-

żejącej benzynie, o tym, że warto

przerabiać węgiel na ropę nafto-

wą, o nowych technologiach. Czy

znów możemy być „Zagłębiem

węglowym”? Pokłady mamy bar-

dzo duże, na kilkadziesiąt lat pra-

cy kopalni „Niwka-Modrzejów”.

U nas jest ten problem, że wszyst-

kie pokłady zostały zasypane, za-

lane. Czy to były dobre decyzje

ówczesnego rządu premiera Je-

rzego Buzka? Nad tym zastana-

wia się sam Profesor.

KKMM::  ZZnnaakkoommiicciiee  uukkłłaaddaa  ssiięę

wwssppóółłpprraaccaa  SSoossnnoowwccaa

zz UUnniiwweerrssyytteetteemm  ŚŚlląąsskkiimm..

CCzzyy  ppookkłłoossiieemm  tteeggoo  bbęęddąą

tteeżż  nnoowwee  bbuuddyynnkkii  ddllaa  BBiibblliioo--

tteekkii  MMiieejjsskkiieejj  ww SSoossnnoowwccuu,,

kkttóórraa  mmooggłłaabbyy  pprrzzeejjąąćć

oobbiieekkttyy  nnaalleeżżąąccee  oobbeeccnniiee

ddoo UUŚŚ??

KKGG:: Prowadzimy intensywne

rozmowy. Kilkakrotnie spotka-

łem się już z rektorem Uniwer-

sytetu. Jesteśmy tuż przed pod-

pisaniem dokumentów, również

dotyczących przekazania obiek-

tów miastu. Sprawy finansowe

są tutaj drugorzędne. Najważ-

niejsze, że jest wola przekazania

tych obiektów.

KKMM::  TTaakk  zz iinnnneejj  bbeecczzkkii..

GGddzziiee  PPrreezzyyddeenntt  SSoossnnoowwccaa

wwyyppoocczzyywwaałł  ppooddcczzaass  wweeeekk--

eenndduu  mmaajjoowweeggoo??

KKGG::  Cóż, 3 dni pracowałem. Je-

dynie w niedzielę udało mi się

wyjechać z rodziną poza miasto

na kilka godzin.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..  

Rozmawiał: 

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii
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– Nikt nie będzie w stanie eg-

zekwować tego prawa. Ściągal-

ność mandatów za to przewi-

nienie będzie niewielka

– przekonywał Arkadiusz

Chęciński (PO), wice-

przewodniczący so-

snowieckiej Rady

Miejskiej.

– Przysta-

nek ma swoją

definicję

od dawien

daw-

na w przepi-

sach o ruchu

drogowym.

Jest to miej-

sce, gdzie

m.in. istnieje

całkowity zakaz

zatrzymywania się.

Myślę, że z interpre-

tacją przystanku, jako

miejsca przeznaczonego

do wsiadania i wysiadania pa-

sażerów ze środków transportu

publicznego nie będzie proble-

mu. Problem może sprawić

miejsce gdzieś na obrzeżach

miasta, gdzie przystankiem jest

tylko słup informacyjny.

W tym przypadku jest to

po prostu długość, na której

autobus się zatrzymuje. Zdecy-

dowaliśmy się na tę definicję

przystanku, ponieważ były za-

strzeżenia radnych, że nie mo-

żemy uznać za niego np. wia-

ty, bo ktoś stojący krok od niej

też może drażnić niepalących

dymem papierosowym – mówi

radny Tomasz Jamrozy.

KKttoo  bbęęddzziiee

eeggzzeekkwwoowwaaćć??

Innym kłopotem jest to, jak

będzie nowa uchwała Rady

Miejskiej egzekwowana. Jej

przeciwnicy mówili jasno:

Straż Miejska nie poradzi

sobie z kontrolą przy-

stanków. Kary za pa-

lenie – od 50 do 500

złotych, mogą od-

straszać, tyle, że

wcześniej trzeba

osobę z papiero-

sem złapać. Czy

więc będzie to

kolejny martwy

zapis? 

– Taki zarzut

można postawić

większości obo-

wiązujących przepi-

sów prawa, a świet-

nym przykładem są tu

przepisy ruchu drogowego

oraz przepisy dotyczące zaka-

zu spożywania alkoholu w miej-

scach publicznych – tłumaczy

Jamrozy. 

Z kolei radny Zbigniew Dzie-

wanowski podkreślał aspekt edu-

kacyjny. – Musimy uświadomić

mieszkańcom, że palenie szko-

dliwe jest także dla osób niepa-

lących, przebywających w zady-

mionej strefie.

A co na to wszystko miesz-

kańcy Sosnowca? Jedni są gorą-

cymi orędownikami pomysłu,

inni choć zakazowi przyklasku-

ją, martwią się o egzekwowanie

prawa. Jeszcze inni, jak restau-

ratorzy podkreślają, że taki za-

kaz to zmniejszone wpływy. Sa-

mi palacze boją się najmniej. Pa-

lić i tak nie przestaną. 

JJaarroossłłaaww  AAddaammsskkii

W auli Wyższej Szkoły Hu-

manistas odbyła się 8 maja

debata z udziałem prezydenta

Sosnowca – Kazimierza Gór-

skiego. Spotkanie miało na

celu nie tylko podsumowanie

dotychczasowych dokonań,

ale i określenie priorytetów na

dalszą część kadencji. 

W dyskusji oprócz zaproszo-

nych gości m.in.: Rafała Siciń-

skiego reprezentującego Forum

dla Zagłębia Dąbrowskiego, Bo-

gusława Kabały ze Stowarzysze-

nia „Kuźnica”, czy prof. Krystyny

Olczyk – dziekan Wydziału Far-

macji Uniwersytetu Śląskiego

udział wzięli studenci oraz miesz-

kańcy Sosnowca. Spotkanie za-

kończyło się podpisaniem dekla-

racji przez Kazimierza Górskie-

go, w której zobowiązał się do

zakończenia określonych działań

do końca trwania kadencji. Wię-

cej na ten temat napiszemy w ko-

lejnym wydaniu „KM”. GGKK

Inicjatywę zawieszenia tablicy

zapoczątkował Andrzej Boliński,

obecnie mieszkający w Szwajca-

rii, syn jednego z represjonowa-

nych – Czesława Bolińskiego.

Aresztowanych w kwietniu

1940 roku urzędników począt-

kowo przewieziono do hali daw-

nych zakładów włókienniczych

Schönów, skąd wywieziono ich

do kilku obozów, w tym do Da-

chau, czy Mauthausen-Gusen.

Ojciec Czesława Bolińskiego

zginął zastrzelony przez eses-

mana. Losy pozostałych urzęd-

ników były różne. Część z nich

została zwolniona bądź uwol-

niona z obozów, inni zostali za-

mordowani. 

– Nie bez powodu tablica zo-

stała umieszczona na II piętrze

sosnowieckiego Urzędu. Tu po-

między salą konferencyjną im.

Franciszka Mroczkiewicza,

a salą sesyjną znajduje się serce

sosnowieckiego magistratu

– mówił Paweł Dusza, naczelnik

Wydziału Kultury i Sztuki.

Utworzenie listy nazwisk

było długotrwałe. Brakowało

źródeł dotyczących tego wyda-

rzenia. Ostatecznie powstał

spis nazwisk, na którym zna-

leźli się: Baromski (bez imie-

nia), Mieczysław Biłłek, Cze-

sław Boliński, Czesław Cesarz,

Władysław Ciesielski, Arka-

diusz Cieślik, Bronisław Filip-

kowski, Franciszek Gądzikie-

wicz, Józef Korzec, Teofil Ku-

biczek, Stefan Kurek,

Małachowski (bez imienia),

Edward Moskwa, Józef Paweł-

czyk, Antoni Szymański oraz

Władysław Wierzbicki. 

– Nigdy nie będę w stanie

wybaczyć tej zbrodni, to zostaje

w sercu – powiedział na zakoń-

czenie uroczystości Andrzej Bo-

liński. GGKK

Przystanki autobusowe strefą zakazu palenia papierosów

Stop palaczom!

Pamięci sosnowieckich urzędników
W sosnowieckim magistracie 15 kwietnia odsłonięto tablicę pamiątkową, na której umieszczono 16 nazwisk urzędników aresztowanych,
represjonowanych i zamordowanych podczas II wojny światowej
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prosto z miasta

Sosnowieccy radni podczas

obrad Komisji Rozwoju Mia-

sta i Ochrony Środowiska, któ-

ra odbyła się 14 kwietnia oma-

wiali dalszą współpracę mia-

sta ze spółką Dolomity

Sportowa Dolina 2. Firma,

która dzierżawi od miasta te-

ren górki narciarskiej ma coraz

większe problemy finansowe.

Nie dość, że kolejne zimy

przypominają jesień, to jesz-

cze na dodatek spółka jest

winna gminie 16 tys. złotych

z tytułu dzierżawy. 

Pod znakiem zapytania stoi

więc dalsza współpraca UM

ze DSD2, która miała się zająć

zagospodarowaniem następ-

nych 13 hektarów terenu

w parku na Środuli. 

– Czy nie powinni państwo

zrezygnować z części terenu

na rzecz innych inwestorów?

Po co porywać się z motyką

na słońce? – pytał radny

Krzysztof Haładus.

Na swoje pytanie jednak

nie otrzymał konkretnej odpo-

wiedzi.

Przedstawiciele spółki za-

powiadają, że wszelkie kłopo-

ty wkrótce się skończą. 

– Zostanie powiększony

kapitał spółki. Poza tym mamy

zamiar otwarcie piwnych

ogródków – mówił Michał

Białas (dyrektor Sportowej

Doliny 2), który tłumaczył

podczas komisji przyczyny

problemów.

Sosnowieckich radnych te

zapewnienia nie uspokoiły.

Dopytywali, czy rozwiązaniem

nie byłoby pokrycie stoku igie-

litem. Zdaniem Michała Biała-

sa to tylko pozorne wyjście

– igielit jest drogi, a i jeździ się

po nim nienajlepiej.

– Igielit się nie sprawdził

w Bytomiu i nie będzie stoso-

wany tutaj. Planujemy rozbu-

dowę zbocza stoku, założenia

sieci wodno-kanalizacyjnej

oraz zakup 4 nowych armat

śnieżnych – dodaje Białas.

Tyle że armatki śnieżne nie

zdadzą się na wiele, gdy tem-

peratura w trakcie kolejnej zi-

my będzie dodatnia. Michał

Białas przy okazji spotkania

narzekał na frekwencję narcia-

rzy na stoku. Z podobnymi ar-

gumentami nie zgadzali się

radni. 

– Zimy były dość mroźne

i to wystarczy. Stok jest dosko-

nały do szkolenia początkują-

cych narciarzy – podkreślał

Daniel Miklasiński, przewod-

niczący RM. 

Część członków komisji

uważa wręcz, że główną przy-

czyną problemów spółki jest

brak pomysłów na promocję

tego miejsca, nie tylko wśród

mieszkańców Sosnowca. 

Zastępcy prezydenta – Wil-

helm Zych oraz Ryszard Łu-

kawski potwierdzili, że miasto

chętnie przystanie na dzierża-

wę przez spółkę pozostałego

terenu. Jednak wcześniej spół-

ka musi uregulować długi wo-

bec miasta. 

Przedstawiciel spółki prosił

o to, by gmina przygotowała

plan zagospodarowania wspo-

mnianych 13 ha ziemi w par-

ku. Z kolei obaj prezydenci

podkreślali, że nie mogą inwe-

storowi narzucać pomysłów,

i oczekują od spółki propozy-

cji co do tego, co w planie za-

gospodarowania terenu mogło-

by być zapisane. 

– Mieszkańcy są już znie-

cierpliwieni. Chcą przyspie-

szenia prac – podkreślił bez-

owocną dyskusję radny Zbi-

gniew Muszyński. 

Póki co w parku na Środu-

li powstają rowerowe ścieżki.

Być może to one przyciągną

zwolenników aktywnego wy-

poczynku. GGKK

Pomysłów brak
Co z rozwojem Całorocznego Centrum Rekreacyjno –
Sportowego?

Podsumowania i obietnice

Podsumowania prac i działalno-

ści sosnowieckiego oddziału

za okres 2003 – 2007 dokonała

prezes Teresa Grygiel. Przedsta-

wiła niewesołą sytuację renci-

stów i emerytów. 

Najważniejszym tematem

spotkania była kwestia podatku

od emerytury. Rewaloryzacja

przyniosła korzyści tylko tym

emerytom, jak mówiono na sali

obrad, którzy mają wysokie

świadczenia. Apelowano o eme-

rytury wolne od podatku. 

– Całkowite zniesienie po-

datku nie jest możliwe, spowo-

dowałoby to dziurę budżetową.

Myślimy jednak o podatku pro-

gowym, aby przy bardzo niskiej

emeryturze ten podatek był

symboliczny – mówił radny Ma-

ciej Adamiec. 

– Może to być nawet kwota

1500 zł emerytury wolnej od po-

datku. Nasze działania zmierza-

ją właśnie w tym kierunku.

Konsultujemy się z osobami

starszymi, które mają na celu li-

kwidację podatku od emerytury

– dodał poseł Grzegorz Pisalski.

Swoją solidarność z członka-

mi Związku i ich problemami

zadeklarował również Wilhelm

Zych, zastępca prezydenta mia-

sta. – Możecie mnie traktować

jak swego orędownika – zapo-

wiedział prezydent. 

W Sosnowcu działa pięć kół

seniora. Ich zadaniem jest m.in.

organizacja spotkań i wieczorów

okolicznościowych, spotkania

klubowe i wieczory taneczne.

Nie brak też wycieczek, czy

spotkań w teatrze lub kinie. Ko-

ła udzielają także bezzwrotnych

zapomóg swoim członkom,

np. w sytuacji długotrwałej cho-

roby. UU

Emerytury wolne od podatku?

21 kwietnia w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Rencistów,
Emerytów i Inwalidów przy ul. 1 Maja odbył się XII Zjazd Delegatów

CCoo  ddaalleejj??

Radni zastanawiają się,

co dalej z pomysłem

zakazu palenia

w miejscach publicznych?

Przystanki, czy place

zabaw to nie jedyne

miejsca. Stąd już teraz

wiadomo, że orędownicy

zakazu palenia myślą

o jego wprowadzeniu np.

w parkach czy innych

miejscach użytku

publicznego. Na razie

wszyscy czekają

na efekty

wprowadzonego zakazu

palenia. 
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Urszula Piszczek



GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Najważniejszym punktem obrad bez wątpienia

była ocena budżetu miasta za rok 2007. Za ab-

solutorium dla prezydenta Kazimierza Gór-

skiego opowiedziała się znaczna większość

radnych – 22 głosy,  zaledwie 5 radnych

wstrzymało się od głosu – cały klub PiS oraz

niezależny radny Karol Winiarski.

Absolutorium to nie tylko wotum zaufania

wobec prezydenta, ale i całego urzędu. O ubie-

głorocznym budżecie mówiono wiele na sali

obrad, choć nie tak dużo, jak podczas spotkań

poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Być

może dlatego dyskusja była niezwykle meryto-

ryczna. 

RRoośśnniiee  ccoo  rrookkuu

Ubiegłoroczny budżet po raz kolejny był

większy, w porównaniu do roku poprzednie-

go. W roku 2007 dochody miasta wyniosły

608 mln zł, wydatki 577 mln zł, przychody 48

mln, a rozchody 24 mln. 

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosły do-

chody Sosnowca. Wystarczy powiedzieć, że

jeszcze w 2004 roku cały budżet po stronie do-

chodowej opiewał na kwotę 450 mln. W ciągu

2 lat wzrósł do ponad 600 mln. Zdaniem pre-

zydenta Górskiego powodem do dumy jest

fakt, iż udało się zrealizować niemal wszystkie

zaplanowane inwestycje. 

– W ubiegłym roku mieliśmy do zrealizo-

wania dwa potężne zadania: kolektor Bobrek

i centrum akademickie Uniwersytetu Śląskie-

go, które obecnie kończymy – mówił podczas

sesji Kazimierz Górski.

Rosną też wydatki budżetu. Olbrzymią

kwotę pochłonęły wydatki oświatowe – z bu-

dżetu Sosnowca poszło na ten cel 192 mln zł.

Zauważalny, bo 10–procentowy wzrost zanoto-

wano po stronie wydatków na kulturę. Rosły

też wydatki na sport. 

– Tworząc kolejne budżety opieramy się za-

wsze na tym, co jest najważniejsze dla funkcjo-

nowania miasta. Choć wiemy doskonale, że

wszystkich potrzeb nie zdołamy zrealizować

– wyjaśniał Kazimierz Górski.

Prezydent otrzymał bez głosów sprzeciwu

absolutorium, ale nie obyło się bez zastrzeżeń. 

– Należy stymulować budownictwo. Bę-

dziemy domagać się wycen, przetargów, termi-

nów. Od tego uzależniamy dalsze poparcie dla

tej koalicji – zapowiedział przewodniczący

Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, To-

masz Jamrozy.

Zastrzeżenia co do zastoju w budownictwie

na terenie Sosnowca miał także klub Prawa

i Sprawiedliwości. Mimo drobnych zastrzeżeń

za absolutorium opowiedziały się kluby Lewi-

cy i Demokratów oraz Ponadpartyjnej Inicja-

tywy Rozwoju Sosnowca. 

OO sszzppiittaallaacchh……

Radni po raz kolejny zainteresowali się lo-

sem sosnowieckich szpitali. Rosnące wydat-

ki na pensje coraz bardziej pogrążają Woje-

wódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Bar-

bary. Z kolei w sprawie sosnowieckiego

szpitala miejskiego głos zabrał radny Andrzej

Jagiełłowicz, w specjalnej petycji do prezy-

denta – podpisanej przez 27 radnych – doma-

gający się powołania nowego dyrektora.

Burzliwe nastroje zebranych rozwiał jednak

prezydent Górski.

– Dyrektor szpitala wbrew panującej opi-

nii nie jest nieobecny w szpitalu. Podpisał tak-

że ostatnio nowy kontrakt. Nie chcemy

za wszelką cenę tworzyć takich reform, które

mogłyby zaszkodzić pacjentom, dlatego po-

trzebujemy ewolucyjnych zmian, do których

w wielu miastach wcale nie dochodzi – uspo-

kajał prezydent.

Sporo emocji dostarczył protest przewodni-

czącego rady – Daniela Miklasińskiego, doty-

czący powstania węzła komunikacyjnego

przy ulicy Klimontowskiej. Zdaniem radnego

podczas konsultacji z mieszkańcami nie było

mowy o konieczności wyburzenia części bu-

dynków. Sytuacja jednak się zmieniła. – Obo-

wiązkiem inwestora jest przeprowadzanie kon-

sultacji społecznych na każdym etapie tworze-

nia inwestycji i podczas konsultacji tych była

mowa o tego rodzaju rozwiązaniach. Rozu-

miem mieszkańców, ale postępujemy zgodnie

z prawem i obowiązującymi przepisami – tłu-

maczył zastępca prezydenta Ryszard Łukawski. 

To jednak nie przekonało przewodniczące-

go. – Mieszkańcy byli świadomi podczas kon-

sultacji i pewni są, że nie było mowy o żadnych

wyburzeniach – podsumował spór Daniel Mi-

klasiński.

Przy okazji kwietniowej sesji poinformo-

wano zebranych o otrzymaniu przez Przedsię-

biorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. So-

snowiec certyfikatu przez brytyjską firmę B V

C. PKM otrzymał wyróżnienie za zgodność z

wymogami norm krajowych i międzynarodo-

wych. Mimo znanych powszechnie mieszkań-

com  problemów PKM-u, spółkę doceniono

m.in. za spełnienie wymogów dotyczących

jakości, środowiska, bezpieczeństwa czy

higieny pracy.

Absolutorium dla 
prezydenta uchwalone
28. sesja Rady Miejskiej

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  JJaakkiiee  ssąą  PPaa--

nnaa pprriioorryytteettyy,,  jjaakkoo  pprrzzeewwooddnnii--

cczząącceeggoo  KKoommiissjjii  BBeezzppiieecczzeeńń--

ssttwwaa  ii PPoorrzząąddkkuu  PPuubblliicczznnee--

ggoo??

TToommaasszz  JJaammrroozzyy:: Komisja pod mo-

im przewodnictwem ma wyznaczo-

ne priorytety na całą kadencję i mam

nadzieję, że z każdym rokiem pracy

będą one systematycznie realizowa-

ne. Wiodącą kwestią jest polepsze-

nie warunków pracy wszystkich

służb odpowiedzialnych za bezpie-

czeństwo mieszkańców. Dotyczy to

zwłaszcza remontu komisariatów,

tak by policjanci pracowali w god-

nych warunkach nie urągających ich

służby. Mam nadzieję że tak się sta-

nie, zwłaszcza że na ostatniej sesji

zabezpieczyliśmy kolejne 50 tys. zł

z przeznaczeniem na opracowanie

dokumentacji remontu komisariatu

w Kazimierzu. Pozostałe środki po-

licja będzie chciała uzyskać z Ko-

mendy Wojewódzkiej. Wspieramy

też policyjną służbę w innych aspek-

tach np. dodatkowego sprzętu. Łącz-

ne wydatki na te wszystkie cele prze-

kroczyły w tym roku już kwotę 0,5

mln zł. Kolejnym celem jest uspraw-

nienie monitoringu w mieście. Pod-

stawowym hamulcem tego działania

są przepisy mówiące, że jego obsłu-

gą mogą zajmować się jedynie funk-

cjonariusze policji i straży miejskiej,

co wiąże się z dodatkowymi koszta-

mi. Jak skuteczny jest dobry monito-

ring widać na przykładzie innych

państw europejskich np. Anglii. Dla-

tego chcielibyśmy rozszerzyć jego

działanie na poszczególne dzielnice

miasta. Poza tym w ramach bezpie-

czeństwa staramy się realizować pro-

gramy skierowane do społeczeństwa

np. akcja „Noc stop”, „Moje miasto,

moja dzielnica, moja ulica” czy „Ra-

zem bezpieczniej”. Chcielibyśmy też

jako komisja usprawnić działanie te-

lefonów alarmowych. Liczę, że

do końca roku problem ten będzie

rozwiązany.

KKMM  MMiiaassttoo,,  bbyy  ssiięę  rroozzwwiijjaałłoo

ppoottrrzzeebbuujjee  wwssppóółłpprraaccyy..  JJaakk

ww ttyymm  kkoonntteekkśścciiee  PPaannaa zzddaa--

nniieemm  ffuunnkkccjjoonnuujjee  kkooaalliiccjjaa  PPOO

zz SSLLDD??

TTJJ:: Uważam, że funkcjonuje ona

mniej więcej zgodnie z oczekiwania-

mi. To nie była koalicja budowa-

na na długoletniej współpracy mię-

dzy tymi ugrupowaniami, bo nikt nie

ukrywa tego, że były to dwa pod-

mioty najbardziej rywalizujące ze so-

bą w wyborach. Mogliśmy albo pro-

wadzić czteroletni, lokalny spór poli-

tyczny, albo zdecydować się

na współpracę. Zdajemy sobie spra-

wę, że część naszych wyborców de-

cyzję o koalicji mogła uznać za nie-

zrozumiałą, ale dzięki temu już kil-

ka punktów z naszego programu

wyborczego udało się zrealizować.

Gdyby ta koalicja nie istniała to wie-

le projektów by nie ruszyło. Pod tym

kątem oceniam koalicję jako sukces,

choć nie ukrywam, że jest między

nami dużo różnic, które prowadzą

do częstych napięć.

KKMM::  PPrrzzeedd ppooppaarrcciieemm  aabbssoolluu--

ttoorriiuumm  ddllaa  pprreezzyyddeennttaa  zzaazznnaa--

cczzyyłł  PPaann,,  żżee  ww pprrzzyysszzłłoośśccii  ttoo

ppooppaarrcciiee  bbęęddzziiee  zzaalleeżżeećć

oodd pprraacc  zzwwiiąązzaannyycchh  zz bbuuddooww--

nniiccttwweemm..  SSkkąądd  ttaakkiiee  uullttiimmaa--

ttuumm??

TTJJ:: Ultimatum dotyczyło działań,

w których pomimo wspólnych usta-

leń prace nie ruszyły. Obserwując te-

goroczny budżet można dostrzec, że

znaczące nakłady na budownictwo

socjalne i komunalne w końcu się

pojawiły. To co najbardziej doskwie-

ra naszemu klubowi to fakt, iż od po-

czątku uzgadnialiśmy z panem pre-

zydentem Górskim, że to czego

przede wszystkim brakuje naszemu

miastu, to budownictwo komercyjne

i nie osiągnęliśmy nadal w tym za-

kresie poprawy.

Skutek jest taki, że wielu mieszkań-

ców poszukujących dobrych warun-

ków do mieszkania, nie znajdując ich

w Sosnowcu, wybiera miasta sąsied-

nie. Po pierwsze, prowadzi to

do utraty dochodów przez miasto,

a po drugie w ten sposób niejako

zmuszamy mieszkańców do opusz-

czenia Sosnowca. Uważam to za du-

ży błąd, tym bardziej, że stoją odło-

giem w mieście duże części terenu,

które możnaby zagospodarować

na ten cel. Na początku kadencji pre-

zydenta Górskiego zostało przygoto-

wane zestawienie nieruchomości,

obejmujące aż ponad 10 hektarów.

Plany ich zagospodarowania miały

powstać w ciągu roku, a w kolejnym

miała nastąpić ich sprzedaż. Tym-

czasem ostatnio przedstawiony plan

sprzedaży nieruchomości na rok

2008 nie obejmuje żadnej z tych

działek. Na najbliższej komisji jako

klub PO przedstawimy wnioski w tej

sprawie.

KKMM::  OOssttaattnniioo  ppooddcczzaass  sseessjjii

zzoossttaałłaa  zzaattwwiieerrddzzoonnaa uucchhwwaa--

łłaa  ddoottyycczząąccaa  zzaakkaazzuu  ppaalleenniiaa

nnaa wwyyzznnaacczzoonnyycchh  oobbsszzaarraacchh

ppuubblliicczznnyycchh..  CChhooćć  bbyyłłaa  ttoo  iinnii--

ccjjaattyywwaa  rraaddnneeggoo  DDzziieewwaannooww--

sskkiieeggoo,,  ttoo  ggłłóówwnniiee  PPaann  wwaall--

cczzyyłł  oo wwcciieelleenniiee  jjeejj  ww żżyycciiee,,

ddllaacczzeeggoo??

TTJJ:: Od wielu lat jestem zagorzałym

przeciwnikiem palenia. Osobiście

przeszkadza mi, że niepaląca więk-

szość społeczeństwa zmuszona jest

unikać dymu tytoniowego, bądź

przebywać w zadymionych miej-

scach np. w restauracjach. Nie ina-

czej jest na przystankach. To jest

pierwsza, bardzo prozaiczna przy-

czyna, dla której wspierałem tę

uchwałę. Poza tym ma to też przede

wszystkim aspekt edukacyjny i my-

ślę, że właśnie ten argument przeko-

nał większość radnych. Jest to sy-

gnał, że sosnowiecki samorząd uwa-

ża ten nałóg za szkodliwy. Dlatego

jeżeli ktoś się na niego decyduje

na własne ryzyko i odpowiedzial-

ność, to winien nie narażać na to in-

nych osób. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Koalicja ma się
dobrze
Rozmowa z Tomaszem Jamrozym, przewodniczącym Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu

Jest, ale właściwie go nie ma. Obecnie funk-

cjonująca ustawa nadaje się, zdaniem praw-

ników, do kosza. Brak też w budżecie pań-

stwa pieniędzy na sprawne funkcjonowanie

centrów powiadamiania ratunkowego w ca-

łym kraju. 

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ra-

townictwie Medycznym numer 112 miał

być niczym innym jak usprawnieniem pra-

cy służb ratunkowych w Polsce. Nie świe-

cimy bowiem przykładem w Europie, jeśli

chodzi o czas przyjazdu odpowiednich

służb na miejsce wypadku. Polska jest pod

tym względem na szarym końcu unijnych

statystyk. 

Miało to być także ułatwienie dla ofiar

lub świadków wypadków. Dzwoniący pod

telefon alarmowy informuje o tragedii, a od-

bierający telefon wysyła na miejsce odpo-

wiednie służby: policję, pogotowie ra-

tunkowe lub straż pożarną. 

– W tej chwili mieszkaniec Sosnow-

ca dzwoniący z telefonu komórkowego

na 112 dodzwania się na stanowisko ko-

mendy policji, a z numerów stacjonar-

nych do straży pożarnej – mówił pod-

czas komisji insp. Marek Walczyński,

komendant sosnowieckiej policji. 

Tymczasem wbrew słowom komen-

danta numer 112 bardzo często pozosta-

je głuchy na nasze telefony. 

O tym problemie mówi się już od

ponad roku. Teoretycznie największą

bolączką jest brak możliwości przekie-

runkowania rozmów do odpowiednich służb.

Brakuje potrzebnego sprzętu. Jednak w

praktyce brak po prostu odpowiedniej usta-

wy i pieniędzy. 

Póki co trwają prace umoż-

liwiające przekierunkowanie

połączeń kierowanych na nu-

mer alarmowy policji – 997 –

do straży pożarnej czy pogoto-

wia ratunkowego. W ciągu

najbliższych trzech miesięcy

ma to być możliwe. Z kolei nu-

mer 112 ruszy, gdy powstanie

centrum powiadamiania kry-

zysowego. Nie wiadomo też

jak dokładnie tego rodzaju pla-

cówka ma funkcjonować. 

– Pod koniec kwietnia

przewidywana jest noweliza-

cja ustawy o Państwowym Ratownictwie

Medycznym. Wtedy będziemy wiedzieć

więcej – mówi Marek Jeremicz z Rejonowe-

go Pogotowia Ratunkowego. GGKK
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Co dalej z numerem 112?
Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, podczas kwietniowego spotkania zastanawiali się co dalej z numerem
alarmowym 112

Jarosław Adamski
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BBiinniieecckkaa  

W poprzednim numerze „Kuriera

Miejskiego” omawialiśmy problem

dotyczący zarabiających emerytów

i rencistów, którzy po osiągnięciu

przychodów przekraczających okre-

ślone kwoty, muszą liczyć się z tym,

że ich świadczenie z ZUS-u zostanie

zmniejszone lub zawieszone. Nie jest

to jedyna gurpa świadczeniobiorców

ZUS-u, której dodatkowe zarobki

podlegają ograniczeniom. Limity zo-

stały ustalone również dla osób

uprawnionych do zasiłków lub świad-

czeń przedemerytalnych. Warto poru-

szyć ten problem, bowiem zbliża się

ostatni moment na rozliczenie przy-

chodów wspomnianych świadczenio-

biorców w roku rozliczeniowym

2007/2008.

Dotyczy to oczywiście tych osób,

które miały okazję dorobić do swoich

świadczeń z ZUS-u. A więc zostały

zatrudnione np. na umowę o pracę,

umowę-zlecenie czy założyły własną,

pozarolniczą działalność gospodar-

czą. 

Do 31 maja br. osoby te oraz ich

pracodawcy lub inni płatnicy składek

są zobowiązani powiadomić Zakład

Ubezpieczeń Społecznych o swoich

przychodach z tytułu pracy zarobko-

wej, osiągniętych w roku rozliczenio-

wym 2007/2008, trwającym od 1

marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. 

Na podstawie dostarczonej infor-

macji o przychodach, ZUS sprawdzi,

czy przychód uzyskany we wspomnia-

nym okresie spowoduje zmniejszenie

lub zawieszenie świadczenia czy też

uprawnionemu należy się zwrot czę-

ści świadczenia.

CCoo  ddeeccyydduujjee  oo sskkuuttkkaacchh

rroozzlliicczzeenniiaa??

W przeciwieństwie do rozliczania

rencistów i emerytów, w przypadku

osób pobierających świadczenia i zasił-

ki przedemerytalne, o tym, czym rozli-

czenie będzie skutkowało, decyduje nie

tylko wysokość uzyskanego przychodu,

ale również wysokość świadczenia oraz

to, w jakiej wysokości było ono wypła-

cane w rozliczanym okresie. 

CCoo  ssiięę  mmoożżee  ssttaaćć  zzee  śśwwiiaadd--

cczzeenniieemm??

* Świadczenia i zasiłki przedeme-

rytalne przysługują w pełnej wysokości,

jeżeli łączna kwota świadczenia lub za-

siłku i przychodu w rozliczanym roku

nie przekroczyła dopuszczalnej kwoty

przychodu, która obecnie wynosi

14.282,40 zł.

* W przypadku, gdy łączna kwota

świadczenia lub zasiłku przedemerytal-

nego i przychodu przekroczyła roczną,

dopuszczalną kwotę przychodu

(14.282,40 zł), jednak nie jest wyższa

aniżeli roczna, graniczna kwota przy-

chodu, wynosząca 19.994,40 zł, wów-

czas świadczenie lub zasiłek w całym

rozliczanym roku podlega zmniejszeniu.

* Jeżeli przychód uzyskany w roku roz-

liczeniowym 2007/2008 przekracza rocz-

ną, graniczną kwotę przychodu (19.994,40

zł) świadczenie lub zasiłek w całym rozli-

czanym roku podlega zawieszeniu. 

Natomiast rozliczeniu rocznemu nie

podlegają świadczenia najwyższe, tzn.

przysługujące w kwocie przekraczającej

dopuszczalną kwotę przychychodu, któ-

ra wynosi 1.190,20 zł. Świadczenie to,

niezależnie od wysokości uzyskiwanego

przychodu – podlega zawieszeniu w każ-

dym miesiącu, w którym osiągany jest

ten przychód. Więcej informacji o świad-

czeniach przedemerytalnych można zna-

leźć w internecie pod adresem:

www.ZUS.pl
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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

Do końca maja – rozlicz  przychody

reklama

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

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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl

nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5

ul. Saperów 11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel:

/032/ 266-80-26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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Objazd 4

Niepodległości 8

Grottgera 8

Grottgera 11

Targowa 16

Małachowskiego 14c 

Małachowskiego 22

Warszawska 6c

Piłsudskiego 7a- boks

garazowy

Czysta 9 budynek

prywatny w administracji

MZZL

T. Kierocińskiej 8 

Dobrzańskiego 99

Saperów 5,5a,7        

Dobrzańskiego 142

Dobrzańskiego 124 I piętro 

Dobrzańskiego 99 pok. 11

Rzeźnicza 12 pok 105

Wspólna 1/1

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 
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ww  mm22

19,32

16,59

12,47

22,00

53,24

63,66

20,79

86,96

2,66

166,78

15,95

niski parter: pok. nr  1 -

17,43; nr  2 - 12,59; nr  3

- 13,69; nr 14 - 29,01; nr

15 - 18,05

od 4,14 do 5,60

około 610

11,50; 18,50; 19,20; 15,60

12,18

16,94

24,41

41,60

WWyyppoossaażżeenniiee  llookkaalluu

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, wc

Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania 

Instalacja elektryczna i wodna

Instalacja elektryczna. wodno-kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna , wodno-kanalizacyjna, wc

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

Instalacja elektryczna

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o. Instalacja elektryczna do remontu.

Wspólne wc

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o. –

kotłownia lokalna

Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wc-

wspólne

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wc

wspólne z innymi użytkownikami budynku

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

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

Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowe.

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. 

Garaż wolnostojący. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Licznik elektryczny  i wodomierz zdjęty

Lokal usytuowany w placu.Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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

Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2

tygodni od daty wynajmu.

Garaż usytuowany  w kompleksie pomieszczeń gospodarczych, bez możliwości podłączenia energii elektrycznej

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

proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.

5 boksów garażowych usytuowanychw budynkach mieszkalnych.

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

część wspólnego użytku.                                         

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

Lokal usytuowany w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokalu doliczana jest proporcjonalna

część pomieszczeń wspólnego użytku. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu 2 tygodni od daty wynajmu.

Lokal usytuowany  w budynku przeznaczonym  w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni doliczana jest

proporcjonalna cześć pomieszczeń wspólnego użytku tj. korytarz, wc.

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej.

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

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

Podróże m@łe i duże... 

4 kwietnia w Hali Widowiskowo-

-Sportowej MOSiR-u w Zagórzu

odbyło się III FORUM Przed-

szkoli. 

Kolejna edycja pozwoliła włą-

czyć w projekt placówki przed-

szkolne sąsiadujących z Sosnow-

cem miast: Dąbrowy Górniczej,

Będzina, Mysłowic i Katowic. 

Tematem wiodącym tego-

rocznej edycji forum były: „Po-

dróże m@łe i duże – projekty

edukacyjne w partnerskich dzia-

łaniach przedszkoli województwa

śląskiego”. 

Przedsięwzięcie objął honoro-

wym patronatem prezydent so-

snowca – Kazimierz Górski, na-

tomiast patronat medialny spra-

wowała Telewizja Katowice. UU

SSttaawwkkaa
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Nauka to pokarm dla rozumu
Rozstrzygnięto XII Konkurs

Wiedzy Technicznej, który od-

był się pod patronatem Rektora

Uniwersytetu Śląskiego – prof.

Wiesława Banysia, prezydenta

miasta Sosnowca – Kazimierza

Górskiego oraz prezydenta mia-

sta Dąbrowy Górniczej – Zbi-

gniewa Podrazy. 

Konkurs co roku organizo-

wany jest dla uczniów szkół

średnich dzięki inicjatywie prof.

dra hab. Jana Ilczuka. Turniej

ma na celu szerzenie zaintereso-

wania naukami technicznymi

wśród młodzieży, korzyści wy-

nikających z jej posiadania oraz

propagowanie studiów wyż-

szych na kierunkach technicz-

nych.

W tegorocznej edycji do ry-

walizacji przystąpiło 155 repre-

zentantów 40 placówek dydak-

tycznych z województwa śląskie-

go i małopolskiego. Uczestnicy

reprezentowali 13 szkół ogólno-

kształcących i 27 technicznych.

Zwycięzcą konkursu został

Jacek Podlewski, uczeń tyskiego

I LO im. Leona Kruczkowskie-

go. Licealista zdobył 63 na 74

możliwe do uzyskania punkty.

Drugie i trzecie miejsce zajęli

kolejno: Karol Kurcok z I LO

im. Leona Kruczkowskiego

w Tychach oraz Michał Adam-

czyk z sosnowieckiego II LO

im. Emilii Plater. 

Sosnowieccy uczniowie zde-

cydowanie przodowali w rywa-

lizacji na wiedzę techniczną,

w pierwszej dziesiątce znalazło

się aż 5 uczniów z naszego mia-

sta. Michał Niużyła z Zespołu

Szkół Elektronicznych i Infor-

matycznych zajął V miejsce,

Stanisław Podgórski z IV LO

im. Stanisława Staszica VI miej-

sce, Sebastian Kuczek – VII,

a Grzegorz Łada z II LO im.

Emilii Plater – VIII miejsce. 

Uroczyste podsumowanie

konkursu odbyło się 18 kwietnia

w auli Wydziału Informatyki

i Nauki o Materiałach w So-

snowcu przy ul. Żeromskiego.

Laureatom gratulował w imieniu

sosnowieckiego magistratu za-

stępca prezydenta miasta – Zbi-

gniew Jaskiernia. GGKK

W jaki sposób prawidłowo zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy? Jak bezbłędnie przejść
przez sito pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie są prawa pracownika?

Młodzieżowe targi pracy
GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Odpowiedź na te i inne pyta-

nia można było usłyszeć pod-

czas Młodzieżowych Targów

Pracy, które odbyły się w So-

snowcu 14 kwietnia.

Targi zorganizowane były

przez Centrum Kształcenia

Ustawicznego wraz z Mło-

dzieżowym Biurem Pracy

w Sosnowcu i przy współpra-

cy Powiatowego Urzędu Pra-

cy. 

Ponad 20 pracodawców

oferowało młodzieży pracę

na wakacje, czasową oraz sta-

łą. Nie brakowało ofert pocho-

dzących spoza Polski. Pojawi-

ły się propozycje pracy dla

młodzieży m.in. od firm: Mc

Donald’s, Shell czy Leader

Service.

– Targi organizowane są

z myślą o uczniach szkół po-

nadgimnazjalnych, którzy po-

stanawiają podjąć pracę.

Oprócz ofert zorganizowali-

śmy także zajęcia towarzyszą-

ce np. dotyczące autoprezen-

tacji czy prawa pracy, przygo-

towane przez Państwową

Inspekcję Pracy – mówi wice-

dyrektor CKU, Barbara Kowa-

lik.

Najwięcej ofert związanych

było z pracą biurową, oraz

w gastronomii. Sporo z nich

wiązało się z branżą budowla-

ną. Wśród pracodawców po-

szukiwani są pracownicy ze

znajomością co najmniej jed-

nego obcego języka, przede

wszystkim angielskiego oraz

znajomością programów kom-

puterowych. W tym przypad-

ku wymagania z roku na rok

rosną. 

– Najłatwiej będzie znaleźć

pracę absolwentom nauk ści-

słych. Humaniści są z roku

na rok coraz mniej poszukiwa-

ni – mówi Małgorzata Głąb

z Mobilnego Centrum Infor-

macji Zawodowej.

Wraca także zapotrzebowa-

nie na tzw. dobrych fachow-

ców w różnych dziedzinach,

bez wymaganego wyższego

wykształcenia. Najlepiej mieć

przysłowiowy fach w ręku, niż

być absolwentem wyższej

uczelni, która nie uczy kon-

kretnych umiejętności, podkre-

ślano podczas targów. 

– Najważniejsze jednak jest

to, by wykonywać po prostu

pracę, którą się lubi. Na rynku

bardzo liczą się pasjonaci, któ-

rzy swoją pracę lubią i wyko-

nują ją chętnie. Zawsze pod-

kreślam, że należy kształcić

swoje zawodowe umiejętności

pod względem indywidual-

nych zainteresowań – dodaje

Małgorzata Głąb.

Warto podkreślić, że pod-

czas targów można było wy-

bierać z ponad 1000 ofert pra-

cy kierowanych specjalnie dla

ludzi młodych. 

Logistex w Sosnowcu
W Silesia Expo odbyły się w kwietniu Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

prosto z miasta maj 2008 nr 5  7
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Wśród ponad 70 wystawców z niemal całej Europy

(m.in. z Niemiec, Litwy, Włoch) znaleźć można by-

ło wystawców firm transportowych, dystrybucyj-

nych, spedycyjnych, czy centrów logistycznych. 

Ofertę wystawców wzbogacał cykl konferen-
cji i seminariów branżowych. Można było wziąć
udział np. w seminarium dotyczącym problemów
drogowego transportu czy współczesnych urzą-
dzeń transportu. Dodatkową atrakcją dla zwie-
dzających były pokazy udzielenia pierwszej po-
mocy przedmedycznej, w razie wypadków, czy
konkurs na najlepszego kierowcę wózka jezdnio-
wego. 

Targi były doskonałą okazją do pogłębienia
wiedzy z zakresu prawidłowego przepływu towa-
rów, a przy okazji doskonałą lekcją dla początku-
jących w branży transportowo – spedycyjnej. GGKK
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Mały Bollywood
Pod koniec marca SP nr 42 zor-

ganizowała „Wieczór Indyjski”.

Pomysłodawczyniami były na-

uczycielki: Ewa Zaród i Ewa

Małysa. Nieco wcześniej ucznio-

wie wzięli udział w prelekcji

o Indiach, prowadzonej przez

podróżnika Jarosława Poniewie-

rę. Niewątpliwą atrakcją wieczo-

ru był występ Zespołu Tańca

Bollywoodzkiego „SAATHI”.

Podczas imprezy nie zabrakło

także zagłębiowskiego podróżni-

ka Grzegorza Kuśpiela, który

opowiadał o Indiach. Indyjskie

klimaty są bliskie szkole, wy-

starczy przypomnieć, że od roku

istnieje tu koło taneczne AISHA,

w którym tańczy 12 dziewczy-

nek z klas 2 i 3. Tancerki

z AISHY przyjęły nawet imio-

na indyjskich dziewcząt: Emilia

Bajórska – Zara, Natalia Arga-

sińska – Aida, Marta Łazarczyk

– Nazira, Dominika Kasza – Sal-

ma, Weronika Wójcik – Soraya,

Paulina Szczota – Nena, Nicole

Bernacka – Rania, Karolina Dy-

dak – Selena, Natalia Kazimie-

rowska – Izis, Katarzyna Stanek

– Hana, Anita Widórska – Ishtar,

Agata Niziurska – Iris.

Zespół w tym roku wziął

udział w Festiwalu Tanecznym

„Róża 2008” w grupie do lat 13,

podczas którego dziewczynki

zdobyły wyróżnienie III stopnia.

Patronat nad tym konkursem ob-

jął poseł na Sejm RP Grzegorz

Pisalski oraz eurodeputowany

Adam Gierek. Organizatorem fe-

stiwalu był Miejski Dom Kultu-

ry „Kazimierz” w Sosnowcu. UU



GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Oczyszczane są sosnowieckie

parki, bulwary, także przydroż-

ne pasy zieleni. Nie brakuje też

działań na większą skalę: ścinki

drzew czy usuwania dzikich

wysypisk śmieci. Naprawiane

i malowane są też uszkodzone

parkowe ławki. Wielkie sprząta-

nie dotarło już do parków

w dzielnicy: Zagórze, Środula

czy Milowice.

OOddnnaawwiiaannyy  ddrrzzeewwoossttaann

Wycinka oraz pielęgnacja

drzew w mieście odbywa się

na zlecenie Wydziału Gospodar-

ki Komunalnej i Mieszkaniowej

UM. Corocznie dokonywana jest

obserwacja oraz ocena stanu

zdrowotnego drzew. Duży

wpływ na to mają też sami

mieszkańcy. Jeśli np. drzewa

wpływają niszcząco na budynki,

czy kolidują z liniami wysokie-

go napięcia muszą być przycina-

ne. 

W ciągu ostatnich pięciu lat

usunięto w mieście ponad 3 tys.

drzew, z czego tylko w roku

ubiegłym 845 sztuk. Inne drze-

wa podlegają z kolei zabiegom

pielęgnacyjnym. Od stycznia

do marca br. przycinano, usuwa-

no odrosty czy dokonywano ko-

rekcji koron u 61 okazów. Wy-

cięto także drzewa suche,

uszkodzone lub zagrażające

bezpieczeństwu na terenie Par-

ku Sieleckiego i Kazimierza. 

Równie istotne są prace doty-

czące koszenia chwastów i sa-

mosiewów. W ten sposób

oczyszczono m.in. tereny ulic

Wapiennej, Ogrodowej, Zega-

dłowicza. 

SSoossnnoowwiieecckkiiee

kkąąppiieelliisskkaa

Do lata pozostało niewiele

czasu, w związku z tym już te-

raz trwają prace przy sosno-

wieckich akwenach wodnych.

W ciepłe dni sosnowiczanie

spędzają czas nad wodą przede

wszystkim w okolicach kom-

pleksów rekreacyjno-wypo-

czynkowych: Leśna, Balaton

oraz Stawiki. Monitoringiem ich

czystości zajmuje się Państwo-

wy Wojewódzki Inspektorat Sa-

nitarny w Katowicach. Na pod-

stawie kontroli w roku ubiegłym

stwierdzono, iż kąpielisko Sta-

wiki nadaje się do aktywnego

wypoczynku. Natomiast Bala-

ton zaliczony został do kąpielisk

„o dobrej jakości wód”. Po-

za oczywistym stałym monito-

ringiem wód na terenie Stawi-

ków planowana jest wycinka

oraz oczyszczanie dna zbiorni-

ka. 

Niestety plaża, wbrew ocze-

kiwaniom mieszkańców, nie zo-

stanie zbytnio powiększona. Nie

tylko dlatego, że brak funduszy,

ale też ze względu na protest

wędkarzy, którzy domagają się

poszanowania ich praw. Na po-

cieszenie ważna informacja dla

amatorów sportów wodnych

– zwiększona zostanie ilość

sprzętu pływającego, w tym ka-

jaków. 

OOddwwiieecczznnyy  pprroobblleemm

Dzikie wysypiska śmieci to

plaga wielu miast, również So-

snowca. Miejscy radni podczas

obrad Komisji Gospodarki Ko-

munalnej i Komunikacji 23

kwietnia zastanawiali się jak za-

pobiegać takim dewastacjom.

Wspólnie podjęli decyzję o moż-

liwości wystawienia kontenerów

na śmieci w miejscach dzikich

wysypisk.

Konkurs obejmował trzy kategorie: „Ma-

kro”, „Pejzaż”, „Człowiek – twórca kul-

tury”, i skierowany był do studentów

z Katowic oraz Sosnowca. Łącznie nade-

słano 66 prac, 48 twórców. Prace konkur-

sowe oceniało jury w składzie: Włodzi-

mierz Pawełczyk, Gabriela Sowa, Leszek

Kolondra, Wiesława Krawczyk, Andrzej

Czylok (pracownicy naukowy Wydziału

Nauk o Ziemi UŚ) i Bartosz Szadkowski

(Prezes Studenckiego Koła Naukowego

Geografów UŚ). Przewodniczącym komi-

sji został fotograf Arkadiusz Szcześniak.

W kategorii „Makro” I miejsce zaję-

ła studentka geografii – Anna Zizius.

W kategorii „Pejzaż” przyznano 3 na-

grody: I miejsce trafiło do Katarzyny

Zabiegło, II miejsce do Łukasza Szu-

bińskiego, a III do Martyny Żurek. Na-

grodzeni w kategorii „Człowiek – twór-

ca kultury” to: Jarosław Czakański

(I miejsce) i Marcin Kolonko (II miej-

sce).

Wystawę prac nagrodzonych twór-

ców można oglądać w Wydziale Nauk

o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego do 20

maja 2008 roku. Później prace laure-

atów będą częścią wystawy zorganizo-

wanej z okazji Międzynarodowego Ro-

ku Planety Ziemi. GGKK

Ziemia okiem aparatu

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Planeta Ziemia w obiektywie”, zorganizowany
w ramach Międzynarodowego Roku Planety Ziemia przez Wydział Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Śląskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Geografów

Była to druga edycja tego konkursu. Rok

temu ten sam konkurs nosił tytuł „Poma-

luj Sosnowiec na zielono” i był skiero-

wany jedynie do sosnowiczan. W tym

roku konkurs adresowany był już

do mieszkańców Zagłębia. Dzięki cze-

mu mogły w nim wziąć udział także

dzieci ze szkół podstawowych z: Czela-

dzi, Będzina czy Dąbrowy Górniczej. 

Łącznie w konkursie oceniono 280

prac uczniów z 31 placówek (19 szkół

z Sosnowca, 6 szkół z Dąbrowy Górni-

czej, 5 z Będzina, oraz jednej z Czeladzi). 

11 kwietnia jury z składzie: Ewa

Chmielewska – historyk sztuki, Ilona

Gajda – historyk sztuki, Agnieszka

Mańko – kulturoznawca oraz Jadwiga

Syrek – specjalistka do spraw promocji

i marketingu (SARPI Dąbrowa Górni-

cza Sp. z o.o.) wyłoniło zwycięzców

w dwóch kategoriach wiekowych: klasy

I-III oraz IV-VI. Przy ocenie brano

głównie pod uwagę estetykę pracy oraz

jej zgodność z regulaminem. 

W ten sposób wyłoniono finalistów:

w najmłodszej kategorii wiekowej

I miejsce zajęła Wiktoria Sobieraj (SP nr

37 w Sosnowcu), II miejsce – Wojciech

Sajdera (Specjalny Ośrodek dla Dzieci

Słabowidzących i Niewidomych w Dą-

browie Górniczej), III miejsce – Maria

Bajer (SP nr 3 w Sosnowcu); w kat. klas

IV-VI główną nagrodę otrzymał Rado-

sław Kafara (SP nr 20 w Sosnowcu),

II miejsce – Marek Brzeziński (SP nr 39

w Sosnowcu), a III miejsce – Dominik

Zarecki (Zespół Szkół Specjalnych nr 1

w Sosnowcu).

Nagrody w postaci książek oraz

przyborów plastycznych ufundowane

zostały przez: SARPI Dąbrowa Górni-

cza Sp. z o.o. – Gospodarka odpadami

niebezpiecznymi i przemysłowymi oraz

Muzeum w Sosnowcu. GGKK

Zielone Zagłębie

Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Pomaluj Zagłębie na zielono”
– zorganizowanego w marcu przez sosnowieckie muzeum
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Wiosenne porządki 
Wraz z nadejściem wiosny w najlepsze rozpoczęły się prace dotyczące utrzymania porządku i czystości

Papugi z przemytu

Do sosnowieckiego Egzotarium

trafiło 67 nielegalnie wwiezio-

nych do Polski papug. Wśród nich

znalazły się takie gatunki jak: pa-

puga popielata tzw. żako, lilianki,

papugi kozie, aleksandreta, nimfy

czy tzw. księżniczka Walii. 

Ptaki zostały przechwycone

przez śląskich celników na grani-

cy czesko-polskiej, ich właściciel

obywatel Ukrainy trafił do aresz-

tu. Papugi według celników były

przewożone w tragicznych wa-

runkach.

– Ptaki były wystraszone,

osłabione, zmęczone długą po-

dróżą oraz głodne i spragnione.

Obecnie mają się lepiej i nabiera-

ją coraz większego zaufania

do otoczenia – mówi ich obec-

na opiekunka, Jadwiga Piwowar-

czyk.

Egzotarium chętnie zachowa

zwierzęta jeśli zezwoli na to sąd

oraz urząd celny, Na razie trzeba

jednak czekać na zakończenie

rozprawy, która może potrwać na-

wet kilka miesięcy. Przez ten czas

papugi przejdą miesięczną kwa-

rantannę oraz będą stale pod opie-

ką weterynarzy. O tym, czy ptaki

pozostaną w Sosnowcu i będą cie-

szyć oko sosnowiczan dowiemy

się w ciągu kilku miesięcy. GGKK

ZZaassaaddzzoonnoo
kkiillkkaaddzziieessiiąątt  ttyyssiięęccyy
ddrrzzeeww

Wycinka chorych lub

zagrażających

bezpieczeństwu drzew

nie oznacza, że

w Sosnowcu ubywa

zieleni. Wręcz przeciwnie.

Zadrzewianie odbywa się

dzięki środkom

pozyskiwanym na ten cel

zarówno z WGKiM, jak

i Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej.

Tylko w ostatnich dwóch

latach zasadzono: 40 tys.

sztuk krzewów

liściastych, 1 tys.

liściastych drzew, 900 szt.

drzew i krzewów

iglastych, 900 szt. pnączy

oraz 4 tys. różanych

krzewów. Nasadzenia

zostały wykonane w wielu

rejonach np. w Parku

Sieleckim, w okolicy

Egzotarium, Parku

Środula czy na bulwarach

przy ul. Mościckiego. 

Gabriela Kolano

Gabriela Kolano
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KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  SSeerrddeecczznniiee

ggrraattuulluujjęę  zzwwyycciięęssttwwaa  ii wwyybboo--

rruu  nnaa nnaajjlleeppsszzeeggoo  ssppoorrttoowwccaa

22000077  rrookkuu  ddookkoonnaanneeggoo  pprrzzeezz

wwłłaaddzzee  SSoossnnoowwccaa..  ZZaasskkoocczzyyłł

PPaannaa tteenn  wweerrddyykktt??

TToommaasszz  JJaawwoorrsskkii::  Bardzo dzię-

kuję za wyróżnienie. Zaskoczo-

ny na pewno trochę byłem, bo-

wiem mimo że gram w So-

snowcu od dwóch lat, to jak

powszechnie wiadomo, jestem

bytomianinem i wiem z do-

świadczenia, że miasto woli na-

gradzać swoich mieszkańców.

Cieszę się, że w tym przypadku

decydowała forma sportowa,

a nie miejsce zamieszkania.

Zżyłem się z tym miastem, klu-

bem i jeszcze raz pragnę po-

dzięka za ten zaszczyt.

KKMM::  ZZaakkoońńcczzyylliiśścciiee  sseezzoonn

nnaa cczzwwaarrttyymm  mmiieejjssccuu,,  wwyyppeełł--

nniiaajjąącc  pprrzzeeddsseezzoonnoowwyy  ppllaann

jjaakkiimm  bbyyłł  aawwaannss  ddoo cczzoołłoowweejj

cczzwwóórrkkii..  NNiieeddoossyytt  zzaappeewwnnee

ppoozzoossttaałł,,  bboowwiieemm  sszzaannssaa

nnaa mmeeddaall  bbyyłłaa  ssppoorraa..

TTJJ:: Pewnie, że szansa była, ale nie

ma co narzekać. Klub z Sosnow-

ca po raz pierwszy od osiemnastu

lat znalazł się w strefie medalo-

wej. Rok temu było piąte miejsce,

teraz czwarte. Za rok powinno

być jeszcze lepiej.

KKMM::  BByyćć  mmoożżee  uuddaałłoobbyy  WWaamm

ssiięę  zzddoobbyyćć  mmeeddaall,,  ggddyybbyy  TToo--

mmaasszz  JJaawwoorrsskkii  mmóóggłł  ggrraaćć

ww ccaałłyymm  ppllaayy--ooffff..  NNiieesstteettyy

pprrzzeeggrraałł  PPaann  zz kkoonnttuuzzjjąą..

TTJJ:: Po raz kolejny nie mogłem

zagrać w całym play-off. No

cóż, starość, nie radość

(śmiech). Kolana w pewnym

momencie wysiadły. Lekarz był

załamany gdy zobaczył w ja-

kim są stanie, kategorycznie

kazał mi poddać się zabiegowi.

O grze nie było mowy. Nie ma

teraz gdybać co by było gdy-

bym mógł wyjechać na lód.

Bartek Stepokura grał napraw-

dę dobrze.

KKMM::  KKiillkkaa  ddnnii  tteemmuu  zzddeeccyyddoo--

wwaałł  ssiięę  PPaann  pprrzzeeddłłuużżyyćć  oo kkoo--

lleejjnnyy  rrookk  kkoonnttrraakktt  zz „„ZZaaggłłęę--

bbiieemm””..  KKiibbiiccee  ww SSoossnnoowwccuu

ooddeettcchhnnęęllii  zz uullggąą..  OOdd ddłłuużż--

sszzeeggoo  cczzaassuu  nniiee  bbeezz  pprrzzyycczzyy--

nnyy  mmóówwii  ssiięę,,  żżee  bbeezz  PPaa--

nnaa ww sskkłłaaddzziiee  wwaarrttoośśćć  zzeessppoo--

łłuu  ssppaaddaa  oo kkiillkkaaddzziieessiiąątt  pprroo--

cceenntt..  CCoo  zzaaddeeccyyddoowwaałłoo

oo ttyymm,,  żżee  zzddeeccyyddoowwaałł  ssiięę

PPaann  kkuu  rraaddoośśccii  ssoossnnoowwiicckkiicchh

ffaannóóww  pprrzzeeddłłuużżyyćć  kkoonnttrraakktt

zz cczzwwaarrttąą  ddrruużżyynnąą  hhookkeejjoowweejj

eekkssttrraalliiggii??

TTJJ:: Na pewno stabilna sytuacja

klubu. Finansowo wszystko

wygląda ok, a wiadomo, że

w polskim hokeju różne rzeczy

się dzieją. Poza tym jak już

wspomniałem – czuję się

w „Zagłębiu” doskonale, zespół

z roku na roku jest mocniejszy,

gramy o konkretny cel. Nowy

trener ma za zadanie zbudować

skład, który wywalczy upra-

gniony medal dla Sosnowca

i chciałbym klubowi pomóc

w osiągnięciu tego celu. Mam

nadzieję, że zdrowie pozwoli

i za rok o tej porze będziemy

rozmawiać o tym, jak to po la-

tach oczekiwania udało się nam

wywalczyć z Zagłębiem medal

(śmiech).

KKMM::  CCzzyy  ddllaa  ttaakk  ddoośśwwiiaaddcczzoo--

nneeggoo  zzaawwooddnniikkaa,,  ttaakkiiee  nnaaggrroo--

ddyy  jjaakk  ttaa  pprrzzyyzznnaannaa pprrzzeezz

wwłłaaddzzee  mmiiaassttaa  mmaa  jjaakkiieeśś  zznnaa--

cczzeenniiee??

TTJJ:: Oczywiście, że tak. Każda

nagroda, każde wyróżnienie,

nawet dla zawodnika, który tak

jak ja powoli przygotowuje się

do końca kariery to wielka fraj-

da. Zawsze lubimy gdy ktoś

docenia naszą pracę. Tak jest

w każdej profesji, a w sporcie

chyba szczególnie.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę

ii żżyycczzęę  ppoowwooddzzeenniiaa  ww kkoolleejj--

nnyymm  sseezzoonniiee..

rozmawiał:

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Przeciętny konsument uprawnie-

nia do reklamowania towaru ko-

jarzy wyłącznie z gwarancją.

Tymczasem konsumentowi przy-

sługuje jeszcze inna możliwość

reklamacyjna, która nazywa się

NIEZGODNOŚCIĄ TOWARU

Z UMOWĄ.

Możliwość reklamowania to-

waru z tytułu niezgodności wy-

nika z mocy samego prawa

i przysługuje kupującemu

w okresie 2 lat od daty wydania

towaru (wydanie towaru może

nastąpić później niż zakup – za-

warcie umowy). Z niezgodności

towaru z umową kupujący mo-

że korzystać o ile dokonał zaku-

pu rzeczy ruchomej od przed-

siębiorcy (profesjonalnego

sprzedawcy) dla celów osobi-

stych, nie związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodar-

czej lub zawodowej. 

TToowwaarr  jjeesstt  zzggooddnnyy  zz uummoowwąą  jjee--

śśllii::  

a) nadaje się do celu do jakiego

tego rodzaju towar jest zwykle

używany – np. odtwarzacz DVD

odtwarza filmy;

b) posiada właściwości, jakie

powinny cechować towar tego

rodzaju, np. wybielacz wybiela;

c) w przypadku gdy indywidu-

alnie uzgodniono właściwości

towaru – odpowiada on opisowi

podanemu przez sprzedawcę lub

okazanej próbce lub wzorowi

towaru, albo gdy nie nadaje się

do celu określonego przez ku-

pującego przy zawarciu umowy

– np. materiał, z którego wyko-

nano tapicerkę zamówionych

mebli jest zgodny z okazaną

przy zawarciu umowy próbką;

d) odpowiada oczekiwaniom

opartym na publicznych zapew-

nieniach sprzedawcy lub produ-

centa zawartych w oznakowaniu

towaru lub reklamie, np. towar

oznaczono jako żaroodporny,

a podczas użycia go w wysokiej

temperaturze zniekształcił się;

e) został prawidłowo zamonto-

wany lub uruchomiony przez

sprzedawcę, albo wg. instrukcji

otrzymanej od sprzedawcy, np.

kabina prysznicowa.

W przypadku gdy kupujący

w czasie 2 lat od daty wydania

towaru przez sprzedawcę stwier-

dzi, że jest on niezgodny z umo-

wą – nie spełnia wyżej wskaza-

nych warunków – ma prawo zło-

żyć reklamację. Należy ją złożyć

w miejscu zakupu i obojętne jest

kto taką reklamację przyjmie

– czy będzie to właściciel skle-

pu, kierownik czy pracownik

obsługujący kupujących. Każda

osoba pracująca w sklepie jest

traktowana jak sprzedawca zo-

bowiązany do przyjęcia rekla-

macji. Za niezgodności odpo-

wiada SPRZEDAWCA – ten kto

sprzedał towar, a nie ten kto wy-

produkował.

Bardzo ważne jest, by konsu-

menci pamiętali o obowiązku

terminowego powiadomienia

sprzedawcy o niezgodności.

Niestety często zdarza się, że

kupujący zwlekają ze złożeniem

reklamacji. Wiąże się to dla

nich z niemiłymi konsekwencja-

mi. Kupujący ma bowiem obo-

wiązek zgłosić niezgodność

w terminie 2 miesięcy od mo-

mentu kiedy ją zauważył.

W przeciwnym razie traci

uprawnienie do reklamowania

tej niezgodności i może spotkać

się z odmową ze strony sprze-

dawcy. 

Reklamację najlepiej złożyć

na piśmie, tak by uzyskać po-

twierdzenie jej przyjęcia przez

sprzedawcę. Może mieć ona,

i tak jest najczęściej, formę pro-

tokołu sporządzonego przez

sprzedawcę. Konsument powi-

nien w reklamacji wskazać

stwierdzoną niezgodność i zgło-

sić żądanie – to jest w jaki spo-

sób życzy sobie, by niezgodność

została usunięta. Dobrze też

uzgodnić ze sprzedawcą czas

w jakim reklamacja zostanie za-

łatwiona. Reklamacja może też

być wysłana pocztą i najlepiej li-

stem poleconym za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru. 

Kupujący składając reklama-

cję z tytułu niezgodności może

żądać w pierwszej kolejności:

naprawy lub wymiany towaru.

– Jeśli ani naprawa, ani wymia-

na są niemożliwe lub wymagają

nadmiernych kosztów, albo na-

rażałyby kupującego na znaczne

niedogodności lub obniżenia ce-

ny, lub od umowy odstąpić (po-

tocznie zażądać zwrotu „gotów-

ki). Odstąpienie od umowy jest

jednak możliwe tylko wtedy gdy

niezgodność ma charakter istot-

ny. Gdy niezgodność ma charak-

ter bagatelny zwrot ceny nie bę-

dzie możliwy. Kupujący może

również odstąpić od umowy jeśli

sprzedawca nie zdołał naprawić

lub wymienić towaru w czasie

odpowiednim, który powinien

być ustalony z uwzględnieniem

rodzaju towaru i celu jego naby-

cia.

Jeśli zdrowie pozwoli…
Rozmowa z TToommaasszzeemm  JJaawwoorrsskkiimm, bramkarzem hokejowego „Zagłębia”, najlepszym sportowcem 2007 roku w Sosnowcu 

Rzecznik Praw Konsumenta informuje…

REKLAMACJE U SPRZEDAWCY
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0011..  0044.. – w Galerii „U Belfrów”

otwarto wystawę prac plastycz-

nych sosnowiczanki Doroty Cho-

lewy z d. Piętka. Była to pierwsza

indywidualna wystawa tej artystki.

Tematem obrazów wykonanych

pastelami i węglem są głównie

pejzaże, kwiaty i portrety. 

0044..  0044.. – w Kinie Helios odbyło

się spotkanie autorskie z Arturem

Gotzem, aktorem Teatru Rozryw-

ki w Chorzowie. Artysta promo-

wał swój debiutancki singiel pt.:

„Usposobienie Przyjemne”.

0077..  0044.. – w ZSO nr 1 rozpoczęła

się I Edycja Zagłębiowskiego Fe-

stiwalu Młodego Teatru. Grupy te-

atralne istniejące przy szkołach

na terenie Zagłębia stanęły do wal-

ki o Laur Roździenia – Mały Laur

Roździenia w kategorii szkoły

gimnazjalne oraz Laur Roździenia

w kategorii szkół ponadgimnazjal-

nych. W Jury zasiedli: Alina Che-

chelska – aktorka Teatru Śląskie-

go w Katowicach, Bogdan Koko-

tek – reżyser, Andrzej Śleziak

– aktor Teatru Zagłębia, Grzegorz

Widera – aktor Tesinskiego Diva-

dla. Nad przebiegiem imprezy

czuwała Joanna Litwin – aktorka

Teatru Śląskiego. Do konkursu

przystąpiły szkoły: ZSO nr 1

z Sosnowca, Gimnazjum nr 8, nr

13 i nr 16 z Sosnowca, I LO im. T.

Kościuszki w Jaworznie, Zespół

Szkół nr 1 w Sosnowcu, I LO im.

M. Kopernika i IILO z Będzina.

0077..  0044..  – w Klubie im. Jana Kie-

pury odbył się wernisaż wystawy

i spotkanie z Jackiem Fedorowi-

czem, aktorem i satyrykiem. Arty-

sta znany jest z cyklicznych pro-

gramów rozrywkowych w Telewi-

zji Polskiej, m. in. „Poznajmy się”,

„Małżeństwo doskonałe”. Był

współautorem audycji radiowej

„60 minut na godzinę”. Po ogło-

szeniu stanu wojennego zerwał

kontakty z państwowymi środka-

mi przekazu; publikował utwory

w wydawnictwie i prasie „II obie-

gu”. Był też czynny w niezależ-

nym życiu kulturalnym jako gra-

fik i artysta estradowy. Autor pro-

gramów satyryczno- politycznych

rozpowszechnianych w latach 80.

poza cenzurą. Od 1989 roku po-

nownie występuje w telewizji, pu-

blikuje w prasie, jest m. in. auto-

rem i głównym wykonawcą popu-

larnego programu „Dziennik

telewizyjny

0099..  0044.. – w Przedszkolu Miejskim

Nr 43 z Oddziałami Integracyjny-

mi odbyła III Edycja Konkursu

Recytatorskiego „Wierszyki ła-

miące języki”. Wzięły w nim

udział 5- i 6-letnie dzieci z sosno-

wieckich przedszkoli. Jego celem

było rozwijanie umiejętności recy-

tatorskich, doskonalenie wymowy,

budzenie zainteresowania literatu-

rą dziecięcą oraz integracja środo-

wisk przedszkolnych. Konkurs od-

był się w Art Cafe Muza.

1111..  0044.. – w Pub&Galerii Patelnia-

36 odbyły się II „Zderzenia Po-

etyckie”. Literackie środowisko

Sosnowca reprezentowali: Jerzy

Suchanek, Jerzy Lucjan Woźniak

oraz Joanna Storczewska-Segieta.

Zmierzyli się oni z poetami z Ło-

dzi: Arturem Fryzem, Markiem

Czuku, Grażyną Baranowską

i Aleksandrą Rzadkiewicz – pre-

zesem Stowarzyszenia „Złoty Śro-

dek Poezji”. W roli arbitra wystą-

pił poeta, krytyk literacki, redaktor

Wielkopolskiej Biblioteki Poezji

– Mariusz Grzebalski. Prowadziła

Edyta Antoniak, o oprawę mu-

zyczną zadbał Wojciech Tabak. 

1133..  0044..  – w Katedrze pw. NMP

odbył się Koncert Inauguracyjny

VII Festiwalu Sosnowieckich Dni

Muzyki Znanej i Nieznanej. Wy-

stąpił Chór Filharmonii Śląskiej.

1188..  0044..  – w Klubie im. Jana Kie-

pury ze swoim Recitalem Mi-

strzowskim wystąpiła Laureatka

Midem Classic Awords Carlo

2008, skrzypaczka Patrycja Pieku-

towska. Towarzyszyła jej pianistka

Beata Bilińska. 

1199..  0044..  – w Art. Cafe Muza wystą-

pił Maciej Maleńczuk.

2200..  0044..  – w Kościele pw. św. Jo-

achima odbył się Koncert Zamy-

kający VII Festiwal Sosnowiec-

kich Dni Muzyki Znanej i Niezna-

nej. Wystąpiła Orkiestra

Kameralna Camerata Impuls

w składzie: Grażyna Jursza – flet

oraz Małgorzata Kaniowska – dy-

rygent.

2211..  0044..  – w Łodzi sosnowiczanka

Wiktoria Sołek pośmiertnie otrzy-

mała medal „Sprawiedliwy wśród

narodów świata”. Odznaczenie

odebrał jej siostrzeniec – Lucjan

Kwapień. 

2222..  0044.. – w Urzędzie Miejskim

przy al. Zwycięstwa odbyła się

konferencja prasowa, której tema-

tem wiodącym było zaprezento-

wanie i omówienie szczegółowe-

go programu Dni Sosnowca 2008,

które odbędą się 13, 14 i 15 czerw-

ca. Przedstawiono także bogaty

program imprez kulturalnych

i sportowych przewidzianych

w maju i czerwcu. W konferencji

udział wzięli: Mateusz Rykała

– pełnomocnik prezydenta, Zbi-

gniew Jaskiernia – zastępca prezy-

denta oraz zaproszeni przedstawi-

ciele współorganizatorów obcho-

dów święta miasta.

2288..  0044..  – w Sosnowcu odbyły się

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Medycznej zorganizowane przez

Polski Czerwony Krzyż.

2299..  0044..  – w Art. Cafe Muza odbył

się wernisaż wystawy fotograficz-

nej pt. „Ostrawa wczoraj i dziś”.

Zdjęcia udostępniło Muzeum

w Ostrawie. UU

ZZ  „„KKuurriieerreemm””  ppoo  mmiieeśścciiee

wywiad „Kuriera”

TToommaasszz  JJaawwoorrsskkii

Ur. 03.07.1971

KKlluubbyy:: Polonia Bytom (1980-

1994), TTH Metron Toruń

(1994-1997), KTH Krynica

(1997-2001), Polonia Bytom

(2001), Unia Oświęcim

(2001-2006), Zagłębie So-

snowiec (od 2006 roku). 

RReepprreezzeennttaaccjjaa  PPoollsskkii::  95

występów

reklama
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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 

1133  ggooddzz..  1100..0000 E. Drozdowska na podsta-

wie baśni Andersena „Krzesiwo” 

1144  ggooddzz..  1100..0000 E. „BALLADYNA”

Juliusza Słowackiego

1155  ggooddzz..  1166..0000  „Niech żyje bal” Piosenki

Agnieszki Osieckiej 

1166  ggooddzz..  1188..0000  „Niech żyje bal” Piosenki

Agnieszki Osieckiej 

1177  ggooddzz..  1188..0000  Woody Allen „Bóg” abon.

ważne

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

ważne

2200  ggooddzz..  1100..0000  Juliusz Słowacki „Ballady-

na” 2211  ggooddzz..  1100..0000  Tadeusz Różewicz

„Kartoteka” 

2233  ggooddzz..  1188..0000  Z. Książek „Sztuka kocha-

nia czyli Sceny dla dorosłych” 

2244  ggooddzz..  1188..0000  Z. Książek „Sztuka kocha-

nia czyli Sceny dla dorosłych” abon. waż-

ne

3300  ggooddzz..  1188..0000  Lucy Maud Montgomery

„Ania z Zielonego Wzgórza” PREMIERA

3311  ggooddzz..  1177..0000 Lucy Maud Montgomery

„Ania z Zielonego Wzgórza” abon. ważne

0011..0066  ggooddzz..  1111..0000  Lucy Maud Montgome-

ry „Ania z Zielonego Wzgórza” godz.

18.00 Z. Książek „Sztuka kochania czyli

Sceny dla dorosłych” abon. ważne

0033..0066  ggooddzz..  0099..3300  ii 1111..3300  E. Drozdowska

na podstawie baśni Andersena „Krzesiwo” 

DDllaa  nnaasszzyycchh  `̀CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy

ddoo wwyyggrraanniiaa::  

–– 11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll

„„BBóógg””  WWooooddyy  AAlllleennaa  ww ddnniiuu  1188..0055..

((nniieeddzziieellaa))  oo ggooddzz..  1188..0000

–– 11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll

„„SSzzttuukkaa  KKoocchhaanniiaa  cczzyyllii  sscceennyy  ddllaa

ddoorroossłłyycchh””  ZZ..  KKssiiąążżeekk  ww ddnniiuu  2233..0055..

((ppiiąątteekk))  oo ggooddzz..  1188..0000

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo KKaassyy

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

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

1166..0000--1188..0000))  zz nnaajjnnoowwsszzyymm  wwyyddaanniieemm

„„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””  nnrr  55  22000088  oottrrzzyymmaajjąą

ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..  WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo

ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt  zzaappłłaacceenniiee  ssyymmbboolliicczznneejj

kkwwoottyy  22 zzłł..  ZZggooddnniiee  zz rreegguullaammiinneemm  TTEE--

AATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa oossoobbaa  mmoożżee

wwyyggrraaćć  bbiilleett  ttyyllkkoo  rraazz  ww rrookkuu..  DDoottyycczzyy  ttoo

rróówwnniieeżż  bbiilleettóóww  ddoo TTeeaattrruu  wwyyggrryywwaannyycchh

ww kkoonnkkuurrssaacchh  ww iinnnnyycchh  mmeeddiiaacchh  ((pprraassaa,,

rraaddiioo))..

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

WWYYSSTTAAWWYY  

DDoo 3311..0088..22000088  Wystawa interaktywna dla

dzieci „NA ŚREDNIOWIECZNYM ZAM-

KU”

Wstęp na wystawę 2 zł 

DDoo 0088..0066..  „BYTY OGNIOTRWAŁE?

– wystawa szkła i ceramiki artystycznej”

Wstęp na wystawę 2 zł 

KKOONNCCEERRTTYY

Ze względu na wystawę szkła i ceramiki ar-

tystycznej w okresie oodd 1199..0044..000088  

ddoo 0088..0066.., SCS-Zamek Sielecki nie organi-

zuje koncertów.

1144--1166  //  0055..22000088  RYCERSKA MAJÓWKA

1144..0055.. ZAMKI NA ZAMKU

Warsztaty plastyczne dla grup zorganizowa-

nych (przedszkola, szkoła podstawowa klasy

1-3) koszt 50 zł grupa (do 20 osób)

1155..0055.. ŻYCIE W CZASACH ŚREDNIO-

WIECZA pełne gier i dobrej zabawy prezen-

towane 

przez Zagłębiowskie Towarzystwo Rekon-

strukcji Historycznej

9.00 – 11.00 Rycerskie obozowisko i jego

atrakcje

10.45 – 11.15 Co robi rycerz? (pokazy pie-

choty i walk rycerskich)

11.00 – 13.00 Rycerskie obozowisko i jego

atrakcje

1166..0055..  UBIERZ RYCERZA

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE

Poniedziałki i środy w godz. 16.00 –17.30

Prowadzi: Adrianna Pionka 

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

1122..  0055..  ggooddzz..  1177..0000  – JERZY NOWAK

– „Twórczość w oczach osoby niepełno-

sprawnej”.

1166..  0055..  ggooddzz..  99..0000 – „Jan Kiepura – Sosno-

wiecki Bard” 

1177..  0055..  – VIII OGÓLNOPOLSKI INTE-

GRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY. 

1188..  0055..  –– I Festiwal Zespołów Muzycznych

„KIEPURA FEST”. 

ggooddzz..  99..0000  – eliminacje finałowe, godz.

17.00 – KONCERT GALOWY

1199..  0055..  ggooddzz..  1199..0000  – Śląska Orkiestra Ka-

meralna – dyr. MASIMILIANO CALDI.

Solistka AGNIESZKA KARCZMAREK-

-BIALIC 

2211..  0055..  ggooddzz..  1199..0000  – EDYTA GEPERT

z zespołem KROKE. 

3311..  0055..  ggooddzz..  1100..0000  – eliminacje finałowe

„INTERMUZA 2008” – V EUROPEJSKI

INTEGRACYJNY FESTIWAL PIOSEN-

KI DZIECIĘCEJ pod dyr. art. JACKA CY-

GANA 

0011..  0066..  ggooddzz..  1177..0000 – Koncert Galowy „IN-

TERMUZA 2008” pod dyr. JACKA CY-

GANA 

Klub zastrzega sobie prawo zmiany progra-

mu. Aktualne informacje tel. 032-291 39

48 lub www.kiepura.pl

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 nie-

czynne

WWYYSSTTAAWWAA SSTTAAŁŁAA::  

„POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”.

WWYYSSTTAAWWYY CCZZAASSOOWWEE::

„„WWOOKKÓÓŁŁ  TTRRAADDYYCCYYJJNNEEJJ  KKUUCCHHNNII””

czynna do 30 czerwca

„„DDZZIIEELLNNIICCEE  SSOOSSNNOOWWCCAA  –– ZZAAGGÓÓ--

RRZZEE””  czynna od 21 maja do 31 lipca

„„MMAACCIIEEJJ  II ZZDDZZIISSŁŁAAWW  LLAACCHHUURR””,,  

od 31 maja do 15 czerwca 

3311  mmaajjaa,,  ggooddzz..  1188..0000  –– 2233..0000  NNOOCC  ZZAA--

GGŁŁĘĘBBIIOOWWSSKKAA

WWyykkłłaaddyy  zz ccyykklluu  „„AAKKAADDEEMMIIAA  WWIIEE--

DDZZYY  OO SSOOSSNNOOWWCCUU””,,  śśrrooddaa godz.

16.00

1144..0055.. – Secesja w Sosnowcu”, Ilo-

na Gajda – historyk sztukiwstęp bezpłat-

ny

„Z KART HISTORII”

Propozycje projekcji filmowych

„Generał Władysław Sikorski – tajemni-

ca śmierci” (60 min.)

„Generał Anders i jego Armia” (55 min.)

„Generał Maczek i jego pancerniacy”

(50 min.)

„Holocaust znaczy zagłada” (50 min.)

5. „Józef Piłsudski” (80 min.)

6. „Kroniki Powstania Warszawskie-

go„(45 min.)

7. „IV rozbiór Polski” (43 min.)

Cena zajęć 30 zł (grupa do 30 osób)

Edukacja przez zabawę

„„OODDKKRRYYWWAAMMYY  PPRRZZEESSZZŁŁOOŚŚĆĆ  MMIIAA--

SSTTAA  II RREEGGIIOONNUU””  ZZaajjęęcciiaa  ooddbbyywwaajjąą  ssiięę

ww  ffoorrmmiiee  wwaarrsszzttaattoowweejj,,  ddoo  wwyybboorruu  ttrrzzyy

tteemmaattyy::

1. „Charakterystyczne zawody związane

z Sosnowcem i regionem - górnik, hut-

nik, włókiennik”.

2. „Z szafy pradziadka”.

3. „Tworzenie przestrzennej mapy So-

snowca”.

W ramach każdego z nich proponujemy

dodatkowo zabawę „Muzealni tropicie-

le”.

Program jest współfinansowany z budże-

tu samorządu Województwa Śląskiego.

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

1155..  0055..  ggooddzz..  1155..0000 - Turniej tenisa stołowe-

go dla uczniów szkół podstawowych.

3311..  0055..  ggooddzz..  1155..0000  ––  2222..0000 - Impreza rekre-

acyjno-integracyjna „No to jadziem na

Maczki, czyli… majówka na kolejowym

szlaku”. W programie m.in. koncert „Elek-

trycznych Gitar”.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

* poniedziałki godz. 16.00 – 20.00 - warsz-

taty plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźba)

* środy i czwartki – wikliniarstwo.

* od poniedziałku do czwartku godz. 1155..0000

–– 2200..0000 - nauka gry na instrumentach mu-

zycznych (gitara, keyboard)

* od poniedziałku do piątku godz.14.30 –

1188..0000  - zajęcia sportowe. 

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

1122  mmaajjaa  ggooddzz..  1100..0000  Filia nr 15, Mec, ul. Ki-

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

Polskie wierszowanie – Jan Brzechwa – spo-

tkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta

Dzieciom. 

ggooddzz..  88..0000  ii 99..0000 Filia nr 14, Zagórze, ul. Za-

pały 10, tel. 032 292-07-30 Księgozbiór

podręczny – zajęcia edukacyjne dla uczniów

szkół podstawowych. 

1133  mmaajjaa  ggooddzz..  88..0000  Filia nr 7, Dańdówka, ul.

Kalinowa, tel. 032 299-40-22 Z pyzą na pol-

skich dróżkach – z wizytą w Gdańsku

i Fromborku – cykl spotkań edukacyjnych

skierowanych do przedszkolaków i uczniów

szkół podstawowych.

ggooddzz..  1100..0000  Filia nr 3, Klimontów, ul. Kra-

szewskiego 2, tel. 032 292-95-52

Jestem autorem bajki – rozstrzygnięcie kon-

kursu na najpiękniejszą bajkę.

ggooddzz..  1100..0000 Filia nr 15, Mec, ul. Kisielew-

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

Polskie wierszowanie – Julian Tuwim – spo-

tkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta

Dzieciom. ggooddzz..  1100..0000 Filia nr 17, Pogoń, ul.

Będzińska 22-24, tel. 032 291-00-71 Histo-

ria teatru lalkowego – zajęcia edukacyjne dla

uczniów klas III szkół podstawowych. 

ggooddzz..  1100..1155  Filia nr 6, Niwka, ul. Wojska

Polskiego 6, tel. 032 299-25-81

Gdy zabraknie ci perspektyw, pomoże Pozy-

tywka – Detektyw – spotkanie w ramach ak-

cji Cała Polska Czyta Dzieciom.

ggooddzz..  1100..3300  Filia nr 13, Maczki, ul. Krakow-

ska 26, tel. 032 263-12-01

Ja młody Europejczyk – warsztaty unijne

prowadzone przez pracownika Regionalnego

Centrum Informacji Europejskiej w Katowi-

cach dla uczniów szkół podstawowych.

ggooddzz..  1111..4455  Filia nr 13, Maczki, ul. Krakow-

ska 26, tel. 032 263-12-01

Kultura europejska – warsztaty unijne pro-

wadzone przez pracownika Regionalnego

Centrum Informacji Europejskiej w Katowi-

cach, skierowane do gimnazjalistów.

1144  mmaajjaa  ggooddzz..  88..0000  Filia nr 16, ul. Naftowa

31, tel. 032 293-27-45 Gimnastyka dla języ-

ka – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas

V połączone z konkursem recytatorskim

Trzeszczące wierszyki. 

ggooddzz..  1100..0000  Filia nr 9, Ostrogórska, ul.

Ostrogórska 29 a, tel. 032 292-38-89

Obieżyświat – spotkanie dla przedszkolaków

w ramach cyklu edukacyjno-geograficzne-

go.

1155  mmaajjaa  ggooddzz..  88..0000  Filia nr 7, Dańdówka, ul.

Kalinowa, tel. 032 299-40-22

Scientia potestas est – finał cyklicznego kon-

kursu wiedzy dla gimnazjalistów.

ggooddzz..  88..1155 Filia nr 6, Niwka, ul. Wojska Pol-

skiego 6, tel. 032 299-25-81

Spotkania za regałem – cykl zajęć edukacyj-

nych poświęconych książce i współczesnym

nośnikom informacji.

1166  mmaajjaa  ggooddzz..  88..0000  Filia nr 14, Zagórze, ul.

Zapały 10, tel. 032 292-07-30

Europejskie ABC – zajęcia w ramach ob-

chodów Dnia Europy.

ggooddzz..  1144..0000 Filia nr 5, Walcownia, ul. Mali-

ny 14a, tel. 032 363-35-44

Polski alfabet patriotyczny – spotkanie

uczniów z Witoldem Kucem, wieloletnim

działaczem harcerstwa polskiego.

ggooddzz..  1166..0000  Filia nr 3, Klimontów, ul. Kra-

szewskiego 2, tel. 032 292-95-52

Wieczór z poezją Jonasza Kofty – poezja Jo-

nasza Kofty w wykonaniu uczniów Szkoły

Podstawowej nr 25 w Sosnowcu.

ggooddzz..  1177..0000 Filia nr 2, Rudna IV, ul. Gospo-

darcza 32, tel. 032 291-28-71

Mój świat to sztuka – wernisaż wystawy

prac Ewy Toczkowskiej.

1199  mmaajjaa  ggooddzz..  1100..0000

Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel.

032 363-35-44 Mój świat wierszem malo-

wany – konkurs recytatorski dla przedszkola-

ków.

godz. 10.00 Filia nr 15, Mec, ul. Kisielew-

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

Święto mamy – zajęcia edukacyjne dla

przedszkolaków.

ggooddzz..  1111..3300  Filia nr 13, Maczki, ul. Krakow-

ska 26, tel. 032 263-12-01

Z książką po świecie – zajęcia edukacyjno

– plastyczne dla dzieci. Kolejne spotkanie:

26.05

2200  mmaajjaa  ggooddzz..  88..3300  Filia nr 7, Dańdówka, ul.

Kalinowa, tel. 032 299-40-22

Najpiękniejsza laurka dla mojej mamy – roz-

strzygnięcie konkursu plastycznego.

ggooddzz..  99..0000  Filia nr 3, Klimontów, ul. Kra-

szewskiego 2, tel. 032 292-95-52

Zwierzaki futrzaki – inscenizacja ekologicz-

na w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawo-

wej nr 25 w Sosnowcu.

ggooddzz..  99..0000 Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny

14a, tel. 032 363-35-44 Piękne bajki nigdy

się nie starzeją – spotkanie z bajkami Ch.

Perraulta w rocznicę urodzin pisarza.

ggooddzz..  1166..0000  Filia nr 17, Pogoń, ul. Będzińska

22-24, tel. 032 291-00-71 Kwiatki na Dzień

Matki – konkurs plastyczny dla wszystkich

zainteresowanych.

2211  mmaajjaa  ggooddzz..  1144..0000

Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel.

032 363-35-44 Upominki dla mamy – zaję-

cia kółka plastycznego z okazji Dnia Matki.

2266  mmaajjaa  ggooddzz..  88..0000  Filia nr 15, Mec, ul. Ki-

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

Z książką za pan brat – zajęcia edukacyjne

dla uczniów szkół podstawowych.

2277  mmaajjaa  ggooddzz..  1100..0000

Filia nr 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel.

032 263-31-78 Baśnie i legendy Polski – za-

jęcia edukacyjne dla dzieci.

ggooddzz..  1100..0000  Filia nr 3, Klimontów, ul. Kra-

szewskiego 2, tel. 032 292-95-52

Książka uczy i wychowuje – konkurs literac-

ki z wiedzy o książce adresowany

do uczniów klas II szkół podstawowych.

2288  mmaajjaa  ggooddzz..  99..0000

Filia nr 9, Ostrogórska, ul. Ostrogórska 29 a,

tel. 032 292-38-89 List do mojej mamy

– rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego

z okazji Dnia Matki.

ggooddzz..  99..0000  Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapały

10, tel. 032 292-07-30 Przygody Franklina

– zakończenie akcji Cała Polska Czyta Dzie-

ciom połączone z konkursem między-

przedszkolnym.

2299  mmaajjaa  ggooddzz..  99..0000  Filia nr 14, Zagórze, ul.

Zapały 10, tel. 032 292-07-30 W krainie cu-

downości – inscenizacja w wykonaniu

uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w So-

snowcu.

ggooddzz..  1111..3300  Filia nr 4, Sielec, ul. Zamkowa

9, tel. 032 266-14-37 Mama jest najlepsza

na świecie – konkurs recytatorski dla naj-

młodszych połączony z malowaniem laurek

dla swoich najukochańszych mam.

3300  mmaajjaa  ggooddzz..  1166..0000

Filia nr 17, Pogoń, ul. Będzińska 22-24, tel.

032 291-00-71 Podaruj dzieciom słońce

– mini festyn z okazji Dnia Dziecka. W pro-

gramie: gry, zabawy, konkursy i wiele in-

nych atrakcji.

CCeennttrruumm  EEdduukkaaccjjii  ii WWyycchhoowwaanniiaa  
MMłłooddzziieeżżyy  KKAANNAA,,
uull..  LLeeggiioonnóóww  1100,,  
tteell..  003322  336633--1100--3300

PPrroojjeekkccjjee  ffiillmmoowwee  ww rraammaacchh  AAmmbbiittnneeggoo

KKiinnaa  SSttuuddyyjjnneeggoo

Każdy pierwszy czwartek miesiąca po-

święcamy cyklowi spotkań filmowych dla

młodzieży, pod hasłem: „Tacy jesteśmy?

Młodzi ludzie w filmie”. 

1155..  0055..  22000088  //cczzwwaarrtteekk//  ggooddzz..  1188..0000

Eksperyment – reż. Oliver Hirschbiegel

2299..  0055..  22000088  //cczzwwaarrtteekk//  ggooddzz..  1188..0000

Odważny (The Brave) – reż.  Johnny

Depp

PPrroojjeekkccjjee  ww  rraammaacchh  AAmmbbiittnneeggoo  KKiinnaa

SSttuuddyyjjnneeggoo  ssąą  ddooffiinnaannssoowwaannee  pprrzzeezz

UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  ww  SSoossnnoowwccuu  ii uuddoossttęępp--

nniiaannee  wwiiddzzoomm  BBEEZZPPŁŁAATTNNIIEE..

Projekcje Ambitnego Kina Studyjnego

są objęte 

patronatem dystrybutorów Best Film i

Vision.

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

1144--1155..0055.. II Otwarty Turniej Tenisa Sto-

łowego – od 17.00

1166..0055.. Koncert zespołu Kompilacja – g.

19.00

1177..0055..Koncert zespołu Zielone Żabki –

g. 19.00

2200..0055..Spotkanie z pisarzem – g. 17.00

2233..0055..Plener muzyczny pt. „Muzyczna

Majówka” – początek godz. 15.00

2244..0055.. Wycieczka do Ojcowa – g. 9.00

wyjazd spod MDK „Kazimierz,

2266..0055..Spotkanie z pisarzem we współ-

pracy z Filią nr 10 Biblioteki Miejskiej

3311..0055..Dzień Dziecka w MDK – g. 12.00

MMaajj--wwrrzzeessiieeńń  22000088  rr..  Cykl koncertów

plenerowych w Parku Leśna promują-

cych młode sosnowieckie zespoły mu-

zyczne,

ZZaajjęęcciiaa  wwaarrsszzttaattoowwee::

Warsztaty bębniarskie środy od 17.00,

Warsztaty Batiku piątki od 16.30.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

– od poniedziałku do piątku 12.00-

19.00 – pracownia komputerowa: kursy

komputerowe, internet;

– wtorki i piątki 15.00-17.00 – zajęcia

tenisa stołowego;

– poniedziałki 15.00-18.00 – zajęcia

w grupie recytatorów;

– wtorki i czwartki 17.30 – 19.30 – za-

jęcia w grupie teatralnej;

– poniedziałki od 16.00 – zajęcia nauki

gry na instrumentach (gitara, instr. kla-

wiszowe) oraz grupy wokalnej;

– zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg

planu klubu „Dragon”;

– wtorki i czwartki od 16.00 – zajęcia

sekcji plastycznej;

– poniedziałki od 18.30 – Fitness latino

dance;

– środy od 17.00 – warsztaty fotogra-

ficzne;

– środy od 17.00 – warsztaty bębniar-

skie.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14,

e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

WWAAŻŻNNYY::  0099..0055––  1155..0055..22000088

PPRREEMMIIEERRYY:: „SIEROCINIEC” prod.

Hiszpania/Meksyk, od 15 lat: 11.15,

15.15, 17.30, 19.30, 21.30 „CO SIĘ

ZDARZYŁO W LAS VEGAS” prod.

USA, od 15 lat: 11.00, 13.00, 15.00,

17.00, 19.00, 21.00

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  TTYYTTUUŁŁYY:: „IRON

MAN” prod. USA, od 12 lat: 10.30,

13.00, 15.30, 18.00, 20.30  „HORTON

SŁYSZY KTOSIA” prod. USA, b/o,

(dubbing): 9.00, 10.45, 12.30, 14.30

„NIE KŁAM KOCHANIE” prod.

Polska, od 12 lat: 13.15, 16.30, 18.30,

20.45

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do na-

szej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22,

pokój nr 9) z aktualnym wydaniem

„Kuriera Miejskiego” nr 5/2008 otrzy-

mają darmowe bilety.

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa zzmmiiaannyy  ww ppllaannaacchh  iimmpprreezz..



Za bramą świadomości rozciąga

się ocean lęku…

George Davies ma trzydzie-

ści lat. Jego spokojne życie po-

woli staje się piekłem. Narodzi-

ny upragnionego dziecka okazu-

ją się początkiem dramatu.

Przerażony własną niemocą oj-

ciec nie potrafi dotknąć syna ani

wziąć go na ręce. To, co było

najpierw dziwnym zachowa-

niem, z biegiem miesięcy zmie-

nia George’a w dziwaka, obce i

niezrozumiałe monstrum, od

którego oddalają się żona i zna-

jomi. Jedynym wyjściem jest

psychoterapia, bolesny proces,

w którym będzie musiał odsło-

nić mroczne, zapomniane karty

własnej przeszłości…

George Davies ma jedena-

ście lat. Jego ojciec, uduchowio-

ny mistyk i teolog, po powrocie

z wyprawy do Hondurasu umie-

ra z niewyjaśnionych przyczyn.

Wkrótce potem chłopiec zaczy-

na spotykać niewidzialnego dla

innych Przyjaciela, który wyja-

wia mu sekrety świata doro-

słych. Czy jest wytworem cho-

rego z rozpaczy umysłu Geor-

ge’a, czy realnym bytem

przybyłym z krainy zła? Nie-

szczęśliwy, zagubiony chłopiec,

stojący przed wizją szpitala psy-

chiatrycznego, usiłuje zrozu-

mieć dręczący go koszmar. Gdy

nad jego głową psychiatrzy spie-

rają się z duchownymi, wyda-

rzenia przybierają coraz bardziej

złowieszczy obrót. 

Znakomity debiut Evansa w

klimacie Egzorcysty i Szóstego

zmysłu to głęboko poruszający

thriller psychologiczny z gęstą,

niepokojącą atmosferą, w któ-

rym w racjonalny świat amery-

kańskich przedmieść wkracza

przerażająca logika świata de-

monów. To historia  o strachu,

walce, odkupieniu… i złu, które

czyha tuż za progiem.

Justin Evans

Strach przed nocą

Tłum. Krzysztof Mazurek
Wyd. ZNAK
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kultura
Przedszkolak olimpijczykiem
Przedszkole Miejskie nr 5 było areną finału V międzyszkolnych igrzysk sportowych „Przedszkolak Olimpijczykiem” – dla dzieci 6-letnich
uczęszczających do sosnowieckich placówek

Już po raz piąty sosnowieckie

przedszkolaki rywalizowały w

sportowych konkurencjach o

„olimpijskie” nagrody. Jak na

prawdziwych igrzyskach nie mo-

gło się obyć bez zapalenia znicza

i uroczystego otwarcia olimpiady. 

Zanim rozpoczęły się sporto-

we konkurencje program arty-

styczny przedstawiły Przedszko-

la numer 5 oraz 54, następnie

odbyła się prezentacja krajów

Unii Europejskiej, uczestników

finału. – Następnie przedszkola-

ki rywalizowały w rozgrywkach

półfinałowych i finałowych.

Emocji nie zabrakło, a zwycięz-

cami należy uznać wszystkich,

którzy wzięli udział w  olimpia-

dzie. Bo nie wynik, ale udział

był tutaj najważniejszy – przy-

znała Wioletta Kornobis, wice-

dyrektor Przedszkola numer 5,

organizatora olimpiady.

Między sportowymi konku-

rencjami swój występ miała gru-

pa taneczna „Stars” ze Szkoły

Podstawowej nr 39 w Sosnowcu

oraz grupa z Akademii Tańca

„Bełtane”. Pokaz dla zgromadzo-

nej widowni przeprowadzili tak-

że karatecy z Sosnowieckiego

Klubu Karate Kyokushin. W ry-

walizacji sportowej pierwsze

miejsce przypadło Przedszkolu nr

33, startującemu w barwach Fin-

landii. Na zakończenie olimpiady

zwycięzcy zostali uhonorowani

pucharami, dyplomami oraz na-

grodami rzeczowymi. KKPP

Aż łza kręciła się w oku...

Pożegnaliśmy konsula
29 kwietnia w Muzeum w So-

snowcu rozpoczął się I Miesiąc

Kultury Czeskiej. Tego samego

dnia związku z zakończeniem mi-

sji dyplomatycznej w Polsce po-

żegnaliśmy Konsula Generalnego

Republiki Czeskiej w Katowicach

– Bohumila Mazanka. 

Podziękowania i kwiaty złożyli

Konsulowi: Kazimierz Górski

– prezydent Sosnowca, Daniel Mi-

klasiński – przewodniczący Rady

Miejskiej, profesor Włodzimierz

Wójcik oraz gospodarz muzeum

– dyrektor Zbigniew Studencki. 

– Współpraca, która trwała

od 1978 roku, bardzo przybliżyła

kulturę czeską naszym mieszkań-

com. Przyniosła obustronne ko-

rzyści. Będziemy te kontakty

na pewno kontynuować – powie-

dział Zbigniew Studencki. – Dzię-

kujemy za serce, jakie Republika

Czeska miała dla naszego mu-

zeum – dodał prezydent Górski. 

Bohumil Mazanek serdecznie

podziękował władzom miasta

za wieloletnią, udaną współpracę,

a dyrektora Studenckiego nazwał

attache kulturalnym Konsulatu

z siedzibą w Sosnowcu. 

Na otarcie łez, z humorystycz-

nym monologiem pt. „Dlaczego

Matejko lubił knedle” wystąpił

krakowski dziennikarz, redaktor

Leszek Mazan. UU

Brawurowy thriller, który połą-

czy miłośników kryminałów,

fanów „Imienia róży”, wielbi-

cieli „Zakochanego Szekspira”

i elżbietańskich filmów z Kate

Blanchett!

O sztukach Szekspira wie-

my wszystko poza jednym

– czy to on je napisał? Młoda

profesor szekspirologii jest

bliska zdobycia ostatecznego

dowodu. Jeśli nie zginie jak

jej poprzednicy, mordowani

na wzór teatralnych bohate-

rów... Malownicza lekcja hi-

storii, teatru i – miłości.

Ta opowieść zaczyna się

od wielkiego pożaru Szekspi-

rowskiego teatru „Globe”

w 1613 roku, a potem napięcie

tylko rośnie. Blisko cztery wie-

ki później ten sam londyński

teatr ktoś podpala znów i z tego

samego powodu. Chodzi o rę-

kopis zaginionej sztuki, która

niegdyś wywołała miłosny

skandal na królewskim dworze,

a dziś może udowodnić, że

Szekspir naprawdę napisał

swoje dzieła, w co wątpi wielu

znawców. 

Młoda uczona, Kate, podą-

żając tropem sekretu, powie-

rzonego jej przez zamordowa-

ną koleżankę, przemierza nie-

zwykłe miejsca w Europie

i Ameryce, od starych bibliotek

po... jaskinie na pustyni! Ściga

ją nieodgadniony zabójca, eli-

minując po drodze kolejnych

wtajemniczonych oraz FBI

przekonane, że sprawcą wszyst-

kich zbrodni jest Kate... Pasjo-

nujący współczesny thriller

oraz malownicza lekcja histo-

rii, teatru i – miłości, opowie-

dziana lekko i błyskotliwie ni-

czym elżbietańskie filmy z Ka-

te Blanchett. Wspaniała

zabawa dla wszystkich!

JJeennnniiffeerr  LLeeee  CCaarrrreellll  – ame-

rykańska pisarka, urodzo-

na w 1962 roku w Wa-

szyngtonie. 

Już jako dziecko planowa-

ła, że zostanie pisarką,

a jednocześnie tancerką

baletową. Myśl o karierze

baletowej porzuciła dopiero

jako osiemnastolatka, po-

nieważ poświęciła się lite-

raturze angielskiej i amery-

kańskiej, zdobywając w tej

dziedzinie doktorat na Uni-

wersytecie Harvarda. Póź-

niej na tej samej uczelni

prowadziła zajęcia ze stu-

dentami, a oprócz tego re-

żyserowała przedstawienia

szekspirowskie dla Hype-

rion Theatre Company.

KKoonnkkuurrss  WWyyddaawwnniiccttwwaa  ZZNNAAKK KM 5:

CCoo  ooddmmiieenniiłłoo  żżyycciiee  GGeeoorrggaa  DDaavviieessaa  zz  ppoowwiieeśśccii  „„SSttrraacchh  pprrzzeedd  nnooccąą””??

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

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

Miejskiego” nr 5  i prawidłowo odpowiedzą na zadane pyta-

nie otrzyma nagrodę książkową.

Jennifer Lee Carrell 

Szyfr Szekspira

Świat Książki, 2008
Cena 34,90 zł

2 kwietnia mieszkanka So-

snowca HELENA KAŁKU-

SIŃSKA obchodziła swoje

104. urodziny. W tym dniu

Szacownej Jubilatce życzenia

złożyła rodzina oraz władze

miasta w osobie zastępcy pre-

zydenta Ryszarda Łukawskie-

go. Panią Helenę odwiedziło

liczne grono przyjaciół z so-

snowieckiego Związku Renci-

stów i Emerytów oraz pro-

boszcz z zaprzyjaźnionej para-

fii. Do życzeń dołącza się

redakcja „Kuriera Miejskie-

go”. UU

Niebo zasnute chmurami, zimne

powietrze ubrane w krople desz-

czu, wiatr to delikatny, to zaś po-

tężny w podmuchu. Ręce drę-

twieją, o struny trudno palcami

uderzać, w gardle więźnie dźwięk

kolejnej szanty… czy to wrzesień

na Mazurach?. 

Nie, to 1 maja w Sosnowcu,

choć pogoda jesiennomazurska,

to atmosfera jak na niejednym

szantowym festiwalu. 

Plenerowy koncert jest zapo-

wiedzią wrześniowego wydarze-

nia artystycznego, jakim będzie

WORLD FUSION-MUSIC FE-

STIVAL-EUROSZANTY &

FOLK SOSNOWIEC 2008. Ten

niezwykły festiwal odbędzie się

w dniach 05-07.09 w Sosnowcu.

Na scenie wystąpiły polskie

szantowe zespoły oraz specjalny

gość z Ukrainy „Perły i Łotry”,

w różnorodnym repertuarze za-

grzewali sosnowiecką publicz-

ność do wspólnej zabawy. 

Podczas majowej imprezy

ogłoszono gwiazdy tegorocznego

World Fusion – Music Festival

– Euroszanty & Folk Sosnowiec

2008. W obecności Prezydenta

Sosnowca – Kazimierza Górskie-

go oraz przedstawiciela główne-

go sponsora firmy NicolasGames

– prezesa Tomasza Majki, dowie-

dzieliśmy się, że gwiazdą będzie

irlandzka grupa CLANNAD. 

Zespół sławę zdobył dzięki

nagraniu muzyki do serialu „Ro-

bin z Sherwood”. 

Uwieńczeniem muzycznych

wydarzeń dnia był koncert sosno-

wieckiej grupy „Natura Mistic”,

grupy wykonującej reggae i ska. 

Na koniec imprezy widzowie

zobaczyli jeszcze pokaz sztucz-

nych ogni, do dźwięków „Ody

do radości”. 

Organizatorami pierwszo-

majowych koncertów w Parku

Sieleckim w Sosnowcu byli:

Wydział Kultury i Sztuki Urzę-

du Miejskiego w Sosnowcu

oraz Biuro organizacyjne

WFMF Euroszanty&Folk So-

snowiec 2008. RREEDD

Zaszczytny jubileusz Mazurskie klimaty

Urszula Piszczek

Urszula Piszczek
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  ––  1199..0044..)) – Przypływ ener-

gii sprawi, że w każdej dziedzinie uda Ci się

uzyskać więcej, niż planowałeś. Doceń ten

podarek losu. Unikaj poczucia wyższości

wobec tych, którzy akurat nie mają tyle

szczęścia co Ty. Nie odmawiaj pomocy, je-

śli możesz jej udzielić.

BBYYKK  ((2200..0044..  ––  2200..0055..)) – Nadeszła pora na

działanie według planu, który już dawno

zrobiłeś. Wszystko się uda. Ważna jest jed-

nak narada z partnerem. Oszczędź sobie

biegania za cudzymi sprawami, bo po pro-

stu wyręczasz lenia. Ważniejsze są Twoje

terminowe zobowiązania.

BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  ––  2211..0066..))  – Zacznij w

końcu działać na zwolnionych obrotach.

Nie będzie to czas stracony, bo odczujesz

urok prawdziwej bliskości z partnerem.

Przestań zabiegać o pochwały i popular-

ność, bo otrzymasz efekt odwrotny od

oczekiwań. Omijaj spory i rób swoje.

RRAAKK  ((2222..0066..  ––  2222..0077..))  – Przed Tobą wir

spotkań i imprez. Ale dla spraw sercowych

nic z tego nie wyniknie. Doceń to co masz.

Gdy jesteś samotny – cierpliwie poczekaj.

Nie szukaj nikogo na siłę. Nawet wiosna i

romantyczna natura nie usprawiedliwiają

tworzenia byle jakich związków. 

LLEEWW  ((2233..0077..  ––  2222..0088..))  – Ogarnęła Cię pa-

sja zmian. Ogranicz ją tylko do garderoby i

fryzjera. Nie kombinuj przy swoim związku,

bo jest udany. Zdecydowanie unikaj medy-

cyny niekonwencjonalnej. Dobrze i bez niej

funkcjonujesz, a swoimi siłami witalnymi za-

razisz swoje otoczenie.

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  ––  2222..0099..)) – Każdy związek

ma blaski i cienie. Pamiętaj o tym zamiast

marudzić. Romantyczny wieczór we dwoje

da lepszy skutek niż wymówki. Rozważ, co

by było gdyby... I tak nie da się przewidzieć

wszystkich wydarzeń. Nastaw się na miłe

niespodzianki, a świat pojaśnieje.

WWAAGGAA  ((2233..0099..  ––  2222..1100..))  – Przed Tobą bo-

gate życie towarzyskie. Nie będą to wyłącz-

nie kontakty rozrywkowe, dlatego mało

mów, a uważnie słuchaj. Nie popisuj się

wiedzą i znajomościami, zwłaszcza w no-

wym środowisku. Może się okazać, że po-

uczasz specjalistów.

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

kłopoty znikną, bo znajdziesz na nie spo-

sób. Uczcij to dniem dobroci dla siebie, a

los dorzuci Ci ekstra nagrodę. Przestań de-

monstrować postawę: ze wszystkim sobie

sam poradzę. To zniechęca partnera. A

przecież chcesz, by ktoś o Ciebie zadbał.

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  ––  2200..1122..)) – Zamiesza-

nie w Twoim życiu minie szybciej niż my-

ślisz. Bądź gotowy, by dokonać wyboru.

Najlepszej rady udzieli Ci partner. Unikaj ła-

pania kilku srok za ogon, bo chociaż mo-

żesz zajmować się różnymi rzeczami, to

przecież nie jednocześnie. 

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

jesteś samotny – dobrze się rozejrzyj. Wy-

raźnie ktoś Cię adoruje. Ośmiel go. Gdy już

masz partnera, okaż mu swoje uczucia.

Zarówno w sprawach zawodowych, jak i

domowych unikaj pedanterii. Podłoga nie

zawsze musi lśnić jak lustro, a biurko być

sterylne.

WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  ––  2200..0022..)) – Nadszedł do-

bry czas, by uzyskać, co zechcesz: zmienić

pracę, dostać awans, wyjechać, spotkać

miłość. Nie przegap takiej szansy. Nie lek-

ceważ terminów i obietnic bez pokrycia.

Gwiazdy dały Ci dobrą passę, ale o jej wy-

korzystanie musisz teraz zadbać sam.

RRYYBBYY  ((2211..0022..  ––  2200..0033..)) – Przed Tobą wie-

le okazji do zmian. Zanim podejmiesz de-

cyzję, omów wszystko z partnerem. Jej

skutki będą dotyczyć Was obydwojga. Nie

żyj w przeświadczeniu, ze każde środowi-

sko jest wrogie wobec Ciebie. Pamiętaj,

że dobrym sposobem na niechęć jest

życzliwość. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Litery z pól dodatkowo ponume-

rowanych w prawym dolnym ro-

gu dadzą rozwiązanie, które pro-

simy przesłać wraz z wyciętym

numerem krzyżówki, pod adre-

sem redakcji do 6 czerwca.

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną na-

grody, które prosimy odbierać

osobiście w Redakcji.

Poziomo: 1 – jest niewielkiego

wzrostu, 5 – przed środą, 8 – po-

trzebne podejrzanemu, 9 – pro-

mieniotwórczy pierwiastek che-

miczny, 10 – spłaszczone koło,

11 – cześć buta, 12 – mama albo

tata, 14 – w nim notatki z lekcji,

16 – może być przyczyną poża-

ru, 17 – atrybut krawcowej, 19

– pomidorowa przyprawa, 21

– najszybszy bieg konia, 22

– uraza po staropolsku, 25 – pre-

sja, 28 – wstręt, 29 – inaczej o re-

stauracji, 30 – poemat Wergiliu-

sza, 32 – dodatkowe obciążenie,

34 – jednoślad, 35 – tajfun, 36

– zamysł, 37 – powstają z kwa-

sów i alkoholi, 38 – zapach, 39

– drobny deszcz.

Pionowo: 1 – 15 minut, 2 – poło-

żenie względem siebie szczęki

górnej i dolnej, 3 – słodycze, 4

– zagrał Gustlika w „Czterech

pancernych”, 5 – niejeden

w szatni, 6 – jedno ze zbóż, 7

– niezwykle zrzędliwa żona So-

kratesa, 13 – najwyższy wymiar

kary w Polsce, 15 – imię Sośnic-

kiej, 18 – buziak, 20 – gatunek

antylopy, 23 – zakażenie, 24

– wigilijna msza, 26 – dęty in-

strument muzyczny, 27 – moc-

na staropolska wódka, 28 – gi-

gant, 31 – mahometanizm, 33

– nocna lub na biurku. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  44::    CCaarrmmeenn  LLaaffoorreett  „„ZZłłuuddaa””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  Marianna Sarna, Urszula Brzeska, Stanisław Góra

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 5

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.

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

Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;

sekretarz redakcji: Urszula Piszczek; 

tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59; 

Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl 

KKoonnkkuurrss  ŚŚwwiiaattaa  KKssiiąążżkkii KKMM  55::

PPyyttaanniiee::    KKttóórree  uurrooddzziinnyy  oobbcchhooddzzii  bboohhaatteerr  ppoowwiieeśśccii  „„MMaarrsszz  PPoolloonniiaa””??

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.

Matka Teresa z Kalkuty, niestrudzenie niosąca

pomoc najuboższym i zapomnianym, uśmiech-

nięta, z przekonaniem mówiąca o Bogu – taki ob-

raz „świętej z Kalkuty” wyłania się z tysiąca

zdjęć, filmów i książek. 

„Pójdź, bądź moim światłem” to niezwykła opo-

wieść” o życiu Matki Teresy, opracowana przez

Briana Kolodiejchuka, postulatora jej procesu be-

atyfikacyjnego, na podstawie nieznanych dotąd

listów świętej. Wciągająca narracja odsłania

wstrząsającą prawdę o jej duchowym życiu,

o „straszliwej ciemności”, w której była pogrążo-

na przez 50 lat. 

„Jeśli kiedykolwiek będę Świętą – na pewno bę-

dę świętą od „ciemności”. Będę ciągle nieobec-

na w Niebie – aby zapalać światło tych, którzy są

w ciemności na ziemi” – pisała Matka Teresa.

„Ciemność jest taka, że naprawdę nic nie widzę

– ani umysłem, ani rozumem. – Miejsce Boga

w mojej duszy jest puste. – Nie ma we mnie Bo-

ga”. 

„Wkrótce ukaże się jedna z najbardziej wstrząsa-

jących książek, jakie zdarzyło mi się czytać. (…)

Powiedzieć, że te listy porażają – to mało”. 

„Dzięki swoim zapiskom Matka Teresa może stać

się patronką tysięcy chrześcijan, (…) którzy mi-

mo szczerych chęci męczą się na modlitwie, nie

przeżywają uniesień, (…) mają wątpliwości,

a przecież ktoś, kto ma wątpliwości, nie może być

święty”. 

Nowa powieść Jerzego Pilcha

oszałamia rozbuchaną wyobraź-

nią jak z niesamowitego snu, nie

tracąc nic z ironii, humoru, pi-

kanterii i ostrości spojrzenia,

za jakie uwielbiają go fani. Z po-

czątku wydaje się, że oto Pilch

w najbardziej „pilchowym” wy-

daniu. Bohater – jak zawsze dość

swoiste alter ego pisarza – ob-

chodzi pięćdziesiąte drugie uro-

dziny i szuka wymarzonego pre-

zentu, oczywiście kobiety... Ale

nic bardziej mylnego. Zaprosze-

nie na niezwykły bal, z jakiego

postanawia skorzystać, przenosi

nas w całkiem inny świat. 

Ten bal, połączenie nieustające-

go rautu, orgii i igrzysk, organi-

zuje niejaki Bezetzny – słynny

rozpustnik i prześmiewca, znany

wszystkim Polakom. Do jego

królewskiej posiadłości pod War-

szawę zjeżdżają żywi i umarli,

politycy i artyści, przyjaciele

i wrogowie, widma i demony...

Jest 15 sierpnia, dzień szczegól-

ny nie tylko z powodu urodzin

narratora. To przecież także

„dzień Wojska Polskiego i Nie-

bieskiego, dzień Wniebowzięcia

Matki Boskiej Sianokosów”. Ta-

kiego dnia może zdarzyć się

wszystko i wieść niesie, że coś

się zdarzy...

Wśród gości pojawiają się m.in.:

Zagubiona Legenda Solidarno-

ści i Matka Polka, Drugorzęd-

na Piosenkarka z pierwszorzęd-

nym biustem i Ostatni Pierwszy

Sekretarz PZPR, Szlachciura

i Facet oblepiony fotografiami

zmarłych w niewyjaśnionych

okolicznościach księży, Zamor-

dowana Królowa i sam Ślepy

Generał... Tańczą, rozmawiają

i spierają się, chociaż „jak długo

można się spierać? Jak długo

i po co, skoro nie dogadamy się

nigdy?”. Bo to jest bardzo pol-

ski bal. 

JJeerrzzyy  PPiillcchh

Ur. w 1952 r. w Wiśle, prozaik,

dramaturg, felietonista, scena-

rzysta filmowy. Ukończył Filo-

logię Polską na Uniwersytecie

Jagiellońskim. 

Początki popularności przy-

niosły mu teksty czytane

w czasie stanu wojennego

na spotkaniach NaGłosu mó-

wionego. Napisał scenariusz

do filmu „Żółty szalik”. Wg je-

go powieści Jerzy Stuhr na-

kręcił „Spis cudzołożnic”. Mo-

nodram z „Monolog z lisiej ja-

my” brawurowo wykonał dla

telewizji Bogusław Linda,

a powieści „Tysiąc spokojnych

miast” i „Inne rozkosze” miały

teatralne adaptacje, z kolei

napisane specjalnie dla Te-

atru Narodowego „Narty Ojca

Świętego” od dwóch lat nie

schodzą z afisza.

W 1989 r. otrzymał prestiżową

Nagrodę Fundacji im. Kościel-

skich za tom „Wyznania twór-

cy pokątnej literatury erotycz-

nej”, zaś dziewięć lat później

Paszport „Polityki”. Był cztero-

krotnie nominowany do nagro-

dy Nike i otrzymał ją w roku

2001 za powieść „Pod Moc-

nym Aniołem”. Powieści Pil-

cha zostały przełożone na 12

języków – angielski, bułgarski,

estoński, francuski, hiszpań-

ski, holenderski, litewski, nie-

miecki, rosyjski, słowacki,

serbski, włoski.

Felietony publikował w „Tygo-

dniku Powszechnym”, „Polity-

ce”, obecnie współpracuje

z „Dziennikiem”.

Jerzy Pilch

Marsz Polonia
Świat Książki, 2008
W księgarniach od 17 kwietnia 
Cena: 32,90 zł

Matka Teresa

Pójdź, bądź
moim 
światłem

Opracowanie i komentarz 
Brian Kolodiejchuk MC
Tłum. Michał Romanek
Wyd.  ZNAK
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Nabywcą zostać mogła każda osoba fi-

zyczna lub prawna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych. Ofer-

ta była ważna do 30 kwietnia 2008r. 

– Przyznaję, że to dość nowatorski

pomysł na pozyskanie sponsora. Ale

dzięki temu niemal w każdej gazecie

ukazały się informacje na ten temat. Na

razie jednak bez pozytywnego rezulta-

tu. Naszym celem nadrzędnym jest

utrzymanie zespołu w Sosnowcu. Zro-

bimy wszystko, aby Płomień nie musiał

wyprowadzić się z naszego miasta –

mówił Paweł Kaczmarczyk, prezes Pło-

mienia.

Niestety mijały kolejne tygodnie.

Klub jest ciągle w tym samym miejscu.

Na propozycję z Sosnowca nikt nie

przystał. Wpłynęły zapytania z innych

części kraju, ale żadne nie było dość

konkretne. – Zaplanowane inwestycje

nie pozwalają na dalsze utrzymywanie

klubu na takim poziomie – mówił pod-

czas spotkania podsumowującego sezon

Piotr Hałasik, honorowy prezes Płomie-

nia, reprezentujący grupę kapitałową

BH Steel-Energia. 

Jednocześnie nie krył oburzenia obe-

lgami, które kierowane są pod jego adre-

sem. – Przez 10 lat wspomagałem klub,

w poprzednim sezonie moja grupa ka-

pitałowa samodzielnie utrzymywała

klub, co kosztowało ją 3 miliony zło-

tych. Mimo to na forach internetowych

wylewa się na mnie pomyje i uznaje

za winnego całej sytuacji. Za to co zro-

biłem dla tego klubu jestem teraz posą-

dzany o wyprowadzanie klubu z miasta

w celach zarobkowych. To skandal, że

ktoś formułuje pod moim adresem takie

zarzuty – nie krył złości Hałasik. 

– Nie będzie pieniędzy, nie będzie

drużyny w PLS. To proste. Nie mogę

rozmawiać z trenerem i zawodnikami,

bo nie wiem czym będę dysponował.

Na początku maja wszystko się wyjaśni.

Jeśli nie znajdzie się sponsor sprzedamy

miejsce w lidze – mówi wprost Paweł

Kaczmarczyk. 

– Spółka Płomień SA będzie jednak

działać nadal, w dalszym ciągu będzie-

my prowadzić szkolenie młodzieżowy

– dodaje Kaczmarczyk.

Wracając do kwestii sportowych na-

leży odnotować, że w pierwszej fazie

play-off nasz zespół przegrał w rywali-

zacji do czterech zwycięstw 1:3 ze Skrą

Bełchatów, a następnie w meczach

o miejsce 5-8 przegrał z Resovią Rze-

szów 1:2. W rywalizacji o siódme miej-

sce sosnowiczanie w rywalizacji

do dwóch zwycięstw pokonali Jadar Ra-

dom 2: 0 i ostatecznie uplasowali się

na siódmym miejscu w PLS.

Podopieczni Eugeniusza Dadzibuga
i Małgorzaty Dadzibug startowali
na kilku frontach, za każdym razem
z sukcesami. Nasi zawodnicy rywali-
zowali w Mistrzostwach Świata se-
niorów i juniorów w kata, X Ogólno-
polskim Akademickim Turnieju Ka-
rate Kyokushin o Puchar AZS oraz
w Turnieju Karate Kyokushin Mło-
dzików, Kadetów i Juniorów, który
odbył się w Puławach.

W japońskim Chiba, podczas MŚ
w kata, SKK reprezentowali Małgo-
rzata Dadzibug i Emil Słaboń. Bar-
dzo dobrze zaprezentował się debiu-
tant Słaboń, dostając się do rundy fi-
nałowej, którą zakończył 6 miejscem.
Małgorzata Dadzibug zajęła 10 miej-
sce. 

W grodzie Kraka najlepiej z tego
grona zaprezentowała się Kamila Żu-
rek, która wywalczyła dwa złote
krążki. Pierwszy w kategorii kumite
kobiet do 55 kg, a drugi w kata. Żu-
rek zdobyła także tytuł dla najlepszej
zawodniczki turnieju.

W kategorii powyżej 80 kg Artur
Moś zdobył złoto a Maciej Grzyb
srebro. Piąty, tym razem brązowy
medal, zdobył Łukasz Klich w kate-
gorii kumite mężczyzn do 70 kg.

Natomiast w Puławach nasi za-
wodnicy wywalczyli aż 16 medali.
W grupie młodziczek, podwójną me-
dalistką została Aleksandra Tarnas,

która zdobyła złoty medal w konku-
rencji kata i brązowy w kumie.
Po dwa medale zdobyli także Julia
Dadzibug, Karol Błacha, Piotr Kawa-
lec, Sebastiann Francuz i Piotr Bucz-
kowski.

Dadzibug zajęła I miejsce w kata
kadetek oraz III miejsce w kumite
do 50 kg. Błach sięgnął po złoto
w kumite młodzików oraz srebro
w konkurencji kata. Kawalec został
złotym medalistą w kata młodzików
a także brązowym medalistą turnieju
w kumite do 40 kg. Sebastian Fran-
cuz stanął na drugim stopniu podium
w konkurencji kata kadetów oraz
na trzecim stopniu w konkurencji ku-
mite do 45 kg. Piotr Buczkowski zdo-
był złoto w kumite 

juniorów młodszych poniżej 80 kg
i jednocześnie potwierdził swoje wy-
sokie umiejętności zajmując III miej-
sce w konkurencji kata. Kolejny re-
prezentant Sosnowieckiego Klubu
Karate, Adam Gajewski zdobył złoto
w kata juniorów młodszych, a Michał
Słomka brąz w konkurencji kumite
kadetów powyżej 45 kg.

Miłą niespodziankę sprawiły de-
biutantki: Laura Ośmiałowska i Aga-
ta Mleczko, zdobywając w kumite ju-
niorek młodszych do 55 kg – Laura
drugie, a Agata trzecie miejsce. 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Co dalej z Płomieniem?
ZZaarrzząądd  kklluubbuu  ww tteejj  ssyyttuuaaccjjii  wwppaaddłł  nnaa nniieekkoonnwweennccjjoonnaallnnyy  ppoommyyssłł..  Polegający na zgłoszeniu oferty sprzedaży prawa do występowania drużyny w rozgrywkach Polskiej Ligi Siatkówki od sezonu 2008/2009
za kwotę 1 zł plus stosowny podatek VAT

NNaassii  ssiiaattkkaarrzzee  wwyykkoonnaallii  ww ttyymm  sseezzoonniiee  pprrzzeeddsseezzoonnoowwyy  ppllaann  ii uuttrrzzyymmaallii  ssiięę  ww PPLLSS..  NNiiee  wwiiaaddoommoo  jjeeddnnaakk  cczzyy
ww pprrzzyysszzłłyymm  sseezzoonniiee  PPłłoommiieeńń  nnaaddaall  bbęęddzziiee  ggrraałł  ww SSoossnnoowwccuu..

Pracowici karatecy

To były niezwykle pracowite tygodnie dla zawodników Sosnowieckiego 
Klubu Karate

Udane

zakończenie

sezonu

Cztery medale wywalczyli zawod-

nicy TMS „Zagłębie”, podczas ro-

zegranej w Obornikach Śląskich

Olimpiady Młodzieży w szabli

dziewcząt i chłopców. Był to ostat-

ni w tym sezonie start sosnowiec-

kich szablistów, którzy na prze-

strzeni ostatnich kilkunastu miesię-

cy zdobyli 15 medali mistrzostw

Polski i Europy we wszystkich ka-

tegoriach wiekowych.

W Obornikach złoty medal

w turnieju drużynowym dziew-

cząt zdobył sosnowiecki team

w składzie: Angelika Wątor, Pa-

mela Warszawska i Karolina Wal-

czak. Nasze zawodniczki pokona-

ły w finale „Kusy” Szczecin

45:27. Druga drużyna Zagłębia:

Sylwia Bijak, Kinga Drożdż i Ma-

ja Kawaliło zajęła 5 miejsce,

a drużyna chłopców w składzie:

Kamil Marzec, Michał Kochan,

Maksymilian Turek i Konrad Za-

rębski zajęła 4 miejsce po porażce

jednym trafieniem 44:45 z AZS

Poznań.

W turnieju indywidualnym

dziewcząt srebrny medal zdobyła

Angelika Wątor, brązowy Pamela

Warszawska, a 5. miejsce zajęła

Karolina Walczak. Wśród chłop-

ców do finałowej ósemki awanso-

wało 2 zawodników TMS – Kamil

Marzec był trzeci, zaś Michał Ko-

chan siódmy. KKPP
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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  

WWrreesszzcciiee  wwyyggrraallii

nnaa wwyyjjeeźźddzziiee

Po trzynastu z rzędu

pierwszoligowych

porażkach na wyjeździe

piłkarze „Zagłębia”

wreszcie zdobyli punkty

w meczy na obcym

terenie. Sosnowiczanie

pokonali w Łodzi Widzew

1:0. Zwycięską bramkę

zdobył Adrian Marek. Było

to pierwsze wyjazdowe

zwycięstwo od 21 kwietnia

2007. Wówczas

drugoligowe „Zagłębie”

pokonało 2:1 Unię

Janikowo. KKPP

KKoommpplleettuujjąą  kkaaddrręę

Już dziesięciu nowych

zawodników

zakontraktowały władze

hokejowego „Zagłębia”.

Kontrakty z klubem

z Sosnowca podpisali:

Ąubomír Strapko, Gabriel

Da Costa, Jarosław Kuc,

Miroslav Fiąer, Radim

Antonović, Sebastian

Biela, Zbigniew Podlipni,

Oktawiusz Marcińczak,

Łukasz Wilczek i Łukasz

Podsiadło. Trener Jozef

Zavadil wciąż szuka

wzmocnień.

W najbliższych dniach

w klubie pojawi się jeszcze

kilku zawodników zza

południowej granicy,

z których szkoleniowiec

wybierze dwóch graczy,

którzy zostaną

wkomponowani do składu

czwartej drużyny

ekstraligi. KKPP

CCzzeesskkiiee  wwoojjaażżee

ssoossnnoowwiieecckkiicchh  kkoollaarrzzyy

Udany start zawodników

Grupy Kolarskiej

Sosnowiec Wheeler.

Podczas drugiej edycji

Pucharu Czech rozegranej

w Pardubicach godnie

sosnowiecki klub

reprezentowali Elżbieta

Figura, Oskar Grabski oraz

Alicja Pyrgies.

W rywalizacji dziewcząt

Figura zajęła trzecie

miejsce, natomiast Grabski

ukończył zawody

na czwartym miejscu.

W wyścigu młodziczek

najmłodsza z sióstr Pyrgies

była piąta. KKPP

SSPPOORRTT  WW  SSKKRRÓÓCCIIEE
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