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Uroczyste otwarcie placówki od-

było się 30 maja. Podczas otwar-

cia prezydent Sosnowca Kazi-

mierz Górski dziękował tym,

bez których budynek by nie po-

wstał: władzom miejskim i uni-

wersyteckim, projektantom Biu-

ra Architektonicznego Taczew-

ski oraz firmie „Budimex – Dro-

mex” S.A.

Placówka naukowo-dydak-

tyczna powstała w miejscu daw-

nego Szpitala Dziecięcego. Pię-

ciokondygnacyjny budynek

o powierzchni blisko 18 tys.

metrów kwadratowych będzie

scalał 6 uniwersyteckich insty-

tutów: Języka Angielskiego,

Kultury i Literatury Brytyjskiej

i Amerykańskiej, Filologii Ger-

mańskiej, Filologii Romańskiej,

Filologii Słowiańskiej oraz Fi-

lologii Wschodniosłowiańskiej.

– Mamy wielki dług wobec

miasta. Jak ten dług spłacić?

Prowadząc w tej nowoczesnej

siedzibie działalność badaw-

czo–naukową na szeroką skalę

– mówił podczas uroczystości

otwarcia Janusz Janeczek, rek-

tor Uniwersytetu Śląskiego.

Z nowego instytutu korzy-

stać będzie ponad trzy tysiące

studentów wraz z 200 pracow-

nikami naukowymi. Gmach po-

siada (prócz sal wykładowych

i seminaryjnych): laboratorium

tłumaczeń, sale rady wydziału,

restaurację oraz bibliotekę

mieszczącą ponad 500 tys. wo-

luminów. 

cczzyyttaajj  ssttrr..44

Zaczynamy w piątek. I przez trzy

dni mieszkańcy Sosnowca nie

będą mieli czasu narzekać

na brak propozycji. Zwłaszcza,

że obok Dni Sosnowca atrakcji

nie zabraknie podczas „Forum

Młodych 2008” w Zagórzu. 

Dni naszego miasta, jak zwy-

kle rozpoczną się od uroczystego

przekazania kluczy do bram

miasta. Ale to nie jedyna cieka-

wa propozycja na piątek. Taką

z pewnością będzie odsłonięcie

żywego pomnika artysty Macie-

ja Maleńczuka. Tego jeszcze

w Sosnowcu nie było. Happe-

ning artystyczny z udziałem Ma-

leńczuka zaplanowano o 15.40

w piątek. 

Rzecz jasna podczas trzech

dni Park Sielecki cały czas bę-

dzie tętnić życiem. Nie tylko tym

artystycznym. Jak zwykle nie za-

braknie straganów z jadłem i pi-

ciem, ale także z pamiątkami

z Dni Sosnowca. Swoje podwoje

otworzy też Wesołe Miasteczko. 

Widzom z pewnością przy-

padnie do gustu nocny spektakl

w Parku Sieleckim, w którym

nie będzie brakowało ognia i fan-

tastycznych popisów ze strony

aktorów teatru ulicznego. 

Piątek to także wiele innych

atrakcji w centrum miasta. Z ko-

lei Forum Młodych tego dnia

z pewnością przyciągnie występ

zespołu Golec uOrkiestra. 

Sobota to festyn w Parku Sie-

leckim, na który już dziś zapra-

szamy nie tylko najmłodszych,

ale i ich rodziców. Ciekawych

propozycji nie zabraknie tego

dnia. I to od rana. Zwolenników

zabaw sportowych zapraszamy

na wyścig rowerów górskich

w Zagórzu. Zaś zwolenników

pięknych kobiecych głosów

do dawnej Sali Kina Muza,

na koncert eterycznej Agi Zary-

an, która wprowadzi słuchaczy

nie tylko w świat jazzu. 

Ukoronowaniem tego dnia

będzie z pewnością koncert Pio-

tra Rubika na placu papieskim.

Niedziela to królowanie Par-

ku Sieleckiego, na którym swoje

koncerty przedstawią: TOM Q,

TOMATO, SKANDAL, CREE,

KATE RYAN, BASSHUNTER

oraz DJ DIANA D’ROUZE.

Rzecz jasna nie zabraknie poka-

zów laserowych, czy wielkiej

eksplozji sztucznych ogni. 

Fani sosnowieckich kapel

powinni się także pojawić 21

oraz 22 czerwca w MDK

Kazimierz, gdzie przez dwa dni

będzie grać Młodzieżowa Scena

Sosnowca, w tym m. in.:

Iscariota, Sepsis, Mr Zoob, Keep

On Riding oraz Alians.

Szczegółowy program znaj-

duje się na stronie 10 naszego

miesięcznika. Serdecznie poleca-

my! 

Przy okazji już teraz zapra-

szamy mieszkańców Sosnowca

we wrześniu. Dokładnie od 5

do 7 września odbędzie się

WORLD FUSION – MUSIC

FESTIVAL – EUROSZAN-

TY& FOLK, na terenach rekre-

acyjnych przy ul. Kresowej 2,

czyli sosnowieckich Stawikach.

Gwiazdą festiwalu będzie ir-

landzka grupa muzyczna Clan-

nad, znana choćby ze współ-

pracy z Bono – wokalistą U2,

czy ze skomponowania muzyki

do filmu Robin. Już dziś ser-

decznie zapraszamy na tę im-

prezę, o której więcej napisze-

my w kolejnym wydaniu „Ku-

riera Miejskiego”. RREEDD

Centrum
otwarte
Od uroczystego wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę sosnowieckiego Centrum
Dydaktyczno–Naukowego Instytutu Neofilologicznego
Uniwersytetu Śląskiego minęło niecałe półtora roku. Teraz
miasto wspólnie z Uniwersytetem Śląskim może się
pochwalić nowoczesną siedzibą. Spełniającą wymogi
współczesnego studenta
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Palacze nadal mogą być
spokojni. Niestety. Woje-
woda śląski Zygmunt Łu-
kaszczyk unieważnił
uchwałę sosnowieckiej
Rady Miejskiej z 24 kwiet-
nia 2008 roku w sprawie
ustalenia w granicach ad-
ministracyjnych Miasta
Sosnowca miejsc prze-
znaczonych do użytku
publicznego jako strefy
objętej zakazem palenia
wyrobów tytoniowych.
Oznacza to ni mniej ni
więcej, że osoby palące
w strefie przystanków bę-
dą to mogły dalej robić
bezkarnie. 
Zdaniem prawników wo-
jewody winny jest niefor-
tunny zapis uchwały, któ-
ry nie dość dokładnie pre-
cyzuje strefę przystanku. 
Według jednego z orę-
downików projektu radne-
go Tomasza Jamrozego
(PO) uchwała była kon-
sultowana z prawnikami
wojewody, stąd dziwi taka
a nie inna decyzja woje-
wody. 
Tak, czy inaczej radni bę-
dą musieli się teraz za-
stanowić co dalej. Jed-
nym z wyjść jest zaskar-
żenie decyzji wojewody
do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. To jed-
nak oznacza wydłużenie
procesu wprowadzenia
uchwały w życie. Innym,
po prostu uchwalenie raz
jeszcze zapisów, ze spre-
cyzowaną definicją przy-
stanku autobusowego.
Być może tak precyzyjną,
jak to ma miejsce w Kra-
kowie. RREEDD

reklamareklama

reklama

Gabriela Kolano
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Dni Sosnowca przed nami



Spektakl, którego premiera od-

była się 30 maja w Teatrze Za-

głębia, potrafi mimo pozornej

swej przewidywalności (niemal

każdy zna przecież przygody ru-

dowłosej dziewczynki) wzru-

szać i bawić czasem w najmniej

spodziewanych momentach. 

Agnieszka Bieńkowska, któ-

ra odgrywa rolę Ani Shirley

stworzyła postać, którą polubią

wielbiciele sosnowieckiej sceny

teatralnej. Wykreowana przez

nią Ania jest szalona do granic

możliwości, nieprzewidywal-

na i zabawna. Taką zapewne wi-

działa ją oczami wyobraźni au-

torka książki. Bieńkowska w ro-

li Ani potrafi wycisnąć

z widzów nie tylko łzy śmiechu,

ale także smutku i wzruszenia.

Doskonałym uzupełnieniem ob-

sady są role Zbigniewa Leraczy-

ka oraz Krystyny Gawrońskiej

(rodzeństwo Cuthbert), której

jest się w stanie wybaczyć drob-

ne potknięcia. Wspaniałą kre-

ację stworzyła za to Beata Deut-

schamn (w roli Małgorzaty Lin-

de). Jej głos i śmiech dodają gra-

nej postaci szczególnego cha-

rakteru. Szkoda tylko, że na tym

tle postać kolejnego kluczowego

bohatera powieści – Gilberta

Blythea (zagranego przez Prze-

mysława Kanię) jest mdła i nija-

ka.

Uroki Zielonego Wzgórza

wiernie oddaje scenografia Sa-

biny Bicz. Zmieniające się pory

roku i dnia tworzy interesująca

gra świateł.

Co jednak najważniejsze

w przedstawieniu muzycznym,

bowiem takim jest sosnowiecka

„Ania…”, śpiewa ten kto śpie-

wać potrafi.

Spektakl doskonale pokazu-

je, iż chcieć znaczy móc. Dobry

reżyser, odpowiednio dobra-

na obsada i ciekawa scenografia

to fundamenty dobrego przed-

stawienia.

Reżyseria, inscenizacja,

choreografia: Jan Szurmiej.

Scenografia: Sabina Bicz. Mu-

zyka: Zbigniew Karnecki. Ob-

sada: Agnieszka Bieńkowska

(rola Ani Shirley), Beata Deut-

schman (Małgorzata Linde),

Krystyna Gawrońska (Maryla

Cuthbert), Zbigniew Leraczyk

(Mateusza Cuthberta), Małgo-

rzata Jakubiec-Hauke (Dia-

na Barry), Marta Kadłub (Eli-

zabeth Pye), Ewa Kopczyńska

(pani Barry), Elżbieta Laskie-

wicz (Pani Blewett), Przemy-

sław Kania (Gilbert Blythe),

Artur Hanke (zawiadowca sta-

cji), Andrzej Śleziak (Pan Phi-

lips), Wojciech Leśniak (pa-

stor), Piotr Zawadzki (Malarz

Pan Barry), Andrzej Rozmus

(Martin Cohen) oraz Ryszarda

Celińska, Monika Rzeźniczek,

Aleksander Blitek i Jarosław

Tyran. GGKK

Pokaz rozpoczęto prezentacją walk rycerskich w wyko-

naniu Zagłębiowskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Hi-

storycznej z Sosnowca. Zwiedzający mogli zapoznać się

ze sposobami lepienia garnków z gliny, tradycyjnym wy-

robem masła czy wyplataniem wiklinowych koszy. Co

najważniejsze jednak, sami mogli spróbować przedmio-

ty te wykonać.

W programie uwzględniono również zwiedzanie wy-

staw: „Wokół tradycyjnej kuchni”, „Dzielnice Sosnowca

– Zagórze”, Wielcy nieznani – bracia Zdzisław i Maciej

Lachuruwie” oraz „Polskie szkło współczesne”. Dodatko-

wą atrakcją był spektakl „Wesele Zagłębiowskie” w wy-

konaniu Zespołu Pieśni i Tańca PKZ „Gołowianie” z Dą-

browy Górniczej oraz występ kapeli „Zębusie”. Podczas

muzealnej nocy odbyło się też spotkanie z autorami albu-

mu „Trójkąt Trzech Cesarzy na dawnej widokówce”

oraz pokaz widokówek i fotografii dawnego Sosnowca. GGKK

106. rocznica urodzin Jana Kiepury
Dokładnie 16 maja uroczyście obchodzono 106. rocznicę urodzin wybitnego polskiego tenora, mieszkańca Sosnowca – Jana Kiepury

W ramach uczczenia jego pa-

mięci władze miasta wraz

z przedstawicielami Klubu

Miejskiego im. Jana Kiepury

złożyli kwiaty pod tablicą pa-

miątkową, znajdującą się

przy ulicy Majowej 6 (miejsce

narodzin śpiewaka) oraz pod je-

go pomnikiem na Placu 100-le-

cia.

Odbył się również konkurs

wiedzy dla dzieci i młodzieży ze

szkół podstawowych oraz gim-

nazjów: „Jan Kiepura –Sosno-

wiecki Bard”. Laureatami kon-

kursu w kategorii szkół podsta-

wowych zostali kolejno od

miejsca pierwszego: Konrad

Bruździak SP nr 42, Maciej Sto-

larski SP nr 42, Justyna Motyka

SP nr 45. W kategorii szkół gim-

nazjalnych zwyciężyli nato-

miast: Magdalena Moroń Gim-

nazjum nr 9, Tomasz Grazi

Gimnazjum nr 15 oraz Mikołaj

Skorupa Gimnazjum nr 9.

Najważniejszym wydarze-

niem była jednak uroczystość

wręczenia Teatralnych Nagród

Muzycznych im. Jana Kiepury

oraz koncert pt. „POLSCY TE-

NORZY PAMIĘCI JANA KIE-

PURY”, który miejsce miał w

Hali Sportowej Zagórze. O tym

wydarzeniu piszemy w innym

miejscu „Kuriera”. GGKK

Powiedzieć prawdę

We wtorek 13 maja w ramach IV Sosnowiec-

kich Dni Literatury gościem Miejskiej Biblio-

teki Publicznej był ks. Tadeusz Isakowicz-Za-

leski – autor bestsellerowych książek: „Księża

wobec bezpieki” (2007) oraz „Moje życie nie-

legalne” (2008).

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski znany

jest przede wszystkim jako opiekun niepeł-

nosprawnych, współzałożyciel i prezes Fun-

dacji im. św. Brata Alberta, duchowny kato-

licki obrządków: ormiańskiego i łacińskie-

go, ale ostatnio przede wszystkim jako poeta

i pisarz.

Spotkanie z autorem ściągnęło do niewiel-

kiej czytelni biblioteki dziesiątki czytelników.

Rozmowa prowadzona przez Wojciecha Bo-

nowicza dotyczyła głównie przywiązaniu

księdza do Sosnowca i pracy w Fundacji im.

Św. Brata Alberta.

– Wielu naszych podopiecznych, mimo iż

nie czyta i nie pisze to posiada inne, liczne ta-

lenty np. są uzdolnieni plastycznie, teatralnie

– mówił o swoich podopiecznych z fundacji,

którzy również gościli na spotkaniu, ks. Isako-

wicz- Zaleski. 

Najwięcej uwagi przykuły jednak historie

księdza związane z jego działalnością opozy-

cyjną, w latach 80. ubiegłego wieku, pomocy

represjonowanych osobom i wydarzeniach do-

tyczących współpracy księży z aparatem re-

presji PRL, których przypadki udokumento-

wał w swych książkach. – Czasem mówimy

w złości innym: „Obyś żył w ciekawych cza-

sach” – i ja w takich czasach żyłem. W związ-

ku z tamtymi wydarzeniami związanych było

wiele niewiadomych i niedomówień. Książki

te powstały, by móc to wszystko wyjaśnić

– mówił autor. GGKK
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Konkurs przebiegał w 3 etapach

w dwóch kategoriach wieko-

wych: od 7 do 10 lat oraz od lat

11 do 13. Jury obradowało

w składzie: Anna Mikoś, Jacen-

ty Jędrusik oraz Tadeusz Piszek,

przewodniczył dyrektor arty-

styczny gali – Jacek Cygan.

Po wysłuchaniu w etapie drugim

29 młodych wokalistów i woka-

listek jury wyróżniło: Annę

Grasz (Dom Kultury „Orle

Gniazdo” w Poznaniu), Konra-

da Langera (Klub „Bakcyl”

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Hutnik” w Sosnowcu), Kata-

rzynę Wilczek (Szkoła Podsta-

wowa nr 7 w Nowym Sączu),

Martę Bijan (Szkoła Podstawo-

wa nr 2 w Czeladzi), Dominikę

Godzisz (Klub „BAKCYL”

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Hutnik” w Sosnowcu), Emilię

Hamerli (Studio Piosenki i Tań-

ca FART w Bielawie) oraz Vale-

rie Polcova (Słowacja), która

podczas gali finałowej urzekła

słuchaczy wykonaniem piosen-

ki „Žimnučka rosa”. 

W kategorii dzieci młod-

szych zwyciężyli kolejno

od miejsca pierwszego: Edy Ha-

naseac (Suceava; Rumunia),

Victoria Lerce (Gminny Ośro-

dek Kultury w Baronowie) oraz

Kacper Alowski (Młodzieżowy

Dom Kultury w Radomiu).

W kategorii dzieci starszych do-

ceniono kolejno: Tomasza Ko-

walika (Dom Kultury „Jowisz”

w Rudzie Śląskiej), Annę Bucz-

kowską (Szkoła Podstawowa nr

37 w Katowicach) oraz Roma-

na Dudę (Roubaix; Francja).

Wszyscy laureaci wystąpili

i zostali nagrodzeni przez

zastępcę prezydenta Sosnowca

Wilhelma Zycha podczas gali fi-

nałowej w dawnej sali kina MU-

ZA 1 czerwca. Uroczystość jak

co roku prowadził Jacek Cygan.

Piosenki jego autorstwa były

również prezentowane przez fi-

nalistów podczas gali finałowej.

– Gdy śpiewają moje teksty

to boję się czy sobie poradzą, ale

jednocześnie to bardzo cieszy

– wyznał po gali Jacek Cygan.

Jury przyznało podczas finało-

wego koncertu nagrodę Grand

Prix, którą otrzymał Bartłomiej Ja-

kub Kawałek, reprezentujący Cen-

trum Kultury i Promocji w Piotro-

wicach. Przyznano też Nagrodę

Specjalną z okazji 25-lecia Klubu

Kiepury, która trafiła do wspo-

mnianej już Edy Hanaseac.

– Podczas dzisiejszej uro-

czystości wystąpiły fantastyczni

młodzi ludzie, prawdziwe talen-

ty. Nie dało się zauważyć żadne-

go udawania, nienaturalnej pozy

wśród uczestników. To napraw-

dę wybitnie uzdolnione dzieci

– podkreślał Jacek Cygan. Im-

prezę zakończono koncertem

śpiewaka i aktora – Jacka Wój-

cickiego. 

Znamy laureatów Festiwalu
Piosenki Dziecięcej

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się ponad 200 dzieci.
Zadaniem jurorów było wyłonienie tych najlepszych w kolejnych
etapach rywalizacji. Zwycięzców tradycyjnie zobaczyliśmy
podczas finałowego koncertu w Dniu Dziecka

na luzie
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Marchewkowa głowa
Postać Ani z Zielonego Wzgórza wykreowana przez Lucy Maud Montgomery od tak dawna gości w umysłach zarówno dzieci, młodzieży,
jak i dorosłych, iż wydawać by się mogło, że nic nie jest w stanie nas już zaskoczyć. A jednak…

ARC Teatr Zagłębia

Gabriela Kolano

Noc w Muzeum
W ramach Nocy Zagłębiowskiej w sosnowieckim Muzeum 31 maja przygotowano wiele atrakcji



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  KKiieeddyy  zzaacczzęęłłaa  ssiięę
PPaańńsskkaa  ""pprrzzyyggooddaa""  zz  ppiissaanniieemm??

JJeerrzzyy  SSuucchhaanneekk::  Nieprawdopodobnie

dawno temu... Pierwszy wiersz napisa-

łem mając 12 lat... Wtedy sobie nawet

nie uświadamiałem, że to pisanie mam

po dziadku ze strony ojca. Dziadek, Ka-

rol Suchanek, nie dość, że był jednym z

pionierów fotografii na Żywiecczyźnie,

nie dość, że pasjonował się historią lo-

kalną i publikował na ten temat artyku-

ły, to jeszcze rymował i jakieś pojedyn-

cze fraszki gdzieś po jakichś gazetach

rozsyłał. To, że moje pisanie nie wyni-

ka jedynie z mojego widzimisię, że tę

skłonność po prostu odziedziczyłem,

uświadomiłem sobie dopiero jakieś

trzy, cztery lata przed śmiercią dziadka,

który zmarł w 1975 r.  Zdążyłem mu

jeszcze pokazać moją pierwszą samo-

dzielną publikację poetycką, samizda-

towe "Proszę rozejść się do domów",

które poza oficjalnym obiegiem wyda-

łem w 1974 roku.

KKMM::  ZZaa  ""ooffiiccjjaallnnyy""  PPaannaa  ddeebbiiuutt
uuzznnaajjee  ssiięę  jjeeddnnaakk  ttoommiikk  ""4499  wwiieerr--
sszzyy""  zz  11998811  rrookkuu......
JJSS::  A tak, bo to była pierwsza "pełna"

książka według jakichś dla mnie dziw-

nych kryteriów wydawniczo-krytyczno-

literackich. Tyle a tyle arkuszy wydaw-

niczych, tyle a tyle wersów... Czyli

kompletne bzdury. Dzisiaj to jest nie-

istotne. A poza tym obecnie autor ma

mocniejszą pozycję od redaktora w wy-

dawnictwie, który kiedyś mógł autoro-

wi arbitralnie (delikatnie mówiąc) na-

rzucać istotne zmiany w książce. Mó-

wię o tym, bo tytuł "49 wierszy", tytuł

obojętny, "statystyczny", był tytułem za-

stępczym. Wydawca (czyli wówczas re-

daktor, albo cenzor) nie zgodził się na

mocny tytuł "Jutro przeczytaj jeszcze

raz". Hm... Mam pomysł, by wznowić

w jednym tomie "49 wierszy" i "Czytaj

szeptem" (wydane w 1991 roku) pod

wspólnym tytułem - właśnie "Jutro

przeczytaj jeszcze raz". Kilkanaście

wierszy z tych tomów umieściłem na

stronie  www.poema.art.pl i głosy czy-

telników, jakie do mnie docierają,

świadczą o tym, że te wiersze wytrzy-

mały próbę czasu. 

KKMM::  WW  uubbiieeggłłyymm  rrookkuu  wwyyddaałł  PPaann
ddwwiiee  kkssiiąążżkkii  ppooeettyycckkiiee::  ""BBęębbnnyy""  ii
""PPuussttoo""..  NNiieeddaawwnnoo  uukkaazzaałłyy  ssiięę  kkoo--
lleejjnnee::  ttoommiikk  pptt..  ""WWiiddzziimmiissiięę""  ii
ppiieerrwwsszzaa  ppaańńsskkaa  kkssiiąążżeecczzkkaa  pprroo--
zzaattoorrsskkaa  --  ""OOśśllee  zziióółłkkaa""..  PPoo  kkiillkkuu--
nnaassttoolleettnniieejj  pprrzzeerrwwiiee  wwyyddaajjee  PPaann
kkssiiąążżkkęę  zzaa  kkssiiąążżkkąą..  CCzzyymm  PPaann
jjeesszzcczzee  zzaasskkoocczzyy  cczzyytteellnniikkóóww??
JJSS:: Nie wiem, czy uda mi się przebić

zaskoczenie, jakiego przyczyną były

"Bębny", a następnie zupełnie odmien-

ne, prześmiewcze "Pusto" i "Widzimi-

się"... Jeszcze nie znam reakcji na "Ośle

ziółka", a sam nie chcę tych przypowie-

ści komentować... Jednak to nie jest mo-

ja pierwsza książka prozatorska - od

prawie ćwierć wieku czeka na "swój

dzień" powieść "Płakula", której frag-

ment opublikowałem na początku lat

dziewięćdziesiątych w "Autografie", a

kolejne dwa pokazałem w ubiegłym ro-

ku na łamach miesięcznika "Śląsk". Te-

raz jednak jestem zaabsorbowany do-

kończeniem powieści "Krzywe niebo",

tym bardziej, że pracę nad tą książką

wspiera przyznane mi stypendium Mar-

szałka Województwa Śląskiego. Rów-

nolegle pracuję nad kolejną książką po-

etycką, mocno zmotywowany tym, że

wydawca już chce ze mną podpisywać

umowę... Wciąż więc domykam szufla-

dę, żeby nie słyszeć łkań "Płakuli"... A

w kolejce czeka jeszcze cykl opowiadań

sosnowieckich, z których pierwsze,

"Lekcje niemieckiego" opublikował

przed rokiem kwartalnik "Migotania,

Przejaśnienia".

KKMM::  KKttóórree  zz  wwiieelluu  wwyyrróóżżnniieeńń,,  jjaakkiiee
PPaann  oottrrzzyymmaałł,,  jjeesstt  ddllaa  PPaannaa,,  jjaakkoo
ppiissaarrzzaa,,  nnaajjiissttoottnniieejjsszzee??  JJaakkiiee  zznnaa--
cczzeenniiee  nnaa  iicchh  ttllee  mmaa  ddllaa  PPaannaa  NNaa--
ggrrooddaa  AArrttyyssttyycczznnaa  MMiiaassttaa  SSoossnnooww--
ccaa??
JJSS::  Nie wyróżniam żadnego… wyróż-

nienia. Każde miało i ma dla mnie istot-

ne znaczenie, a niekiedy również walor

magiczny. Urodziłem się w Bytomiu, ale

drugi raz byłem w tym mieście dopiero

po odbiór metryki potrzebnej do pierw-

szego dowodu osobistego. Trzeci raz po-

jechałem do Bytomia po odbiór mojego

pierwszego lauru w konkursie poetyc-

kim... To był lokalny konkurs, ale był

pierwszym wyrazem uznania dla mojej

twórczości, takie literackie urodzenie się.

Pierwszą książką poetycką, którą sam z

siebie przeczytałem, jeszcze będąc w

podstawówce, był wybór wierszy Jana

Śpiewaka. W 1979 roku zostałem uho-

norowany nagrodą główną Ogólnopol-

skiego  Konkursu Poetyckiego im. Jana

Śpiewaka, która zresztą otworzyła mi

drogę do wydania dwa lata później de-

biutanckich „49 wierszy”. A Sosnowiec,

w którym przemieszkałem 35 lat... So-

snowiec, dzięki Piwnicy Literackiej Re-

medium, zapisał się w mojej biografii li-

terackiej najpierw poprzez Gdańsk,

gdzie w 1985 r. przyznano mi nagrodę

"Kogi Gdańskiej" - za upowszechnianie

poezji młodych twórców. A teraz, gdy po

kilku latach milczenia wróciłem do ży-

cia literackiego, Sosnowiec natychmiast

wsparł mnie i docenił Nagrodą Arty-

styczną. W najwłaściwszym dla mojej

pracy literackiej czasie! Nie muszę już

nic więcej do tych słów dodawać.

KKMM::  PPooddoobbnnoo  NNaaggrrooddęę  SSoossnnoowwccaa
oottrrzzyymmaałł  PPaann  ww  mmoommeenncciiee,,  ggddyy
mmyyśśllaałł  jjuużż,,  żżee  zzoossttaałł  zzaappoommnniiaannyy..
SSkkąądd  ttoo  ooddcczzuucciiee??
JJSS:: Julian Kornhauser napisał w "Kwar-

talniku Artystycznym",  że „Bębny” ro-

bią wrażenie powtórnego debiutu. Uka-

zały się 16 lat po poprzedniej mojej

książce "Czytaj szeptem". Szmat czasu.

Faktycznie w życiu literackim byłem

nieobecny jakieś 5-6 lat, od mniej wię-

cej 2000 roku. Na początku lat dzie-

więćdziesiątych współtworzyłem gaze-

ty samorządowe, potem wydawałem

książki innych poetów, coś tam pisywa-

łem i publikowałem w prasie. A w po-

ezji to był nieciekawy czas, czas mar-

ketingowej ofensywy różnych agresyw-

nych grafomanów spod znaku m.in.

tzw. pokolenia brulionu. Czas, w któ-

rym arogancko przekreślano lub prze-

milczano dorobek poetów z mojego po-

kolenia i starszych, co nie przeszkadza-

ło tym hucpiarzom obficie "pożyczać"

i przypisywać sobie poetyki wypraco-

wane przez poprzedników. Wydaje mi

się, że najostrzej zostali tym dotknięci

poeci z kręgu Piwnicy Literackiej Re-

medium. Zabrakło wsparcia krytyczno-

literackiego. A nasi lokalni krytycy by-

li za bardzo zapatrzeni w to, co się tam

po różnych Warszawkach i Krakowach

wypisuje. W efekcie Piwnica Literacka

Remedium nie jest nawet wypozycjo-

nowana na mapie zjawisk literackich.

Stąd to moje odczucie - choć oczywi-

ście przede wszystkim sam sobie to „za-

pomnienie” wypracowałem. Bo tak na-

prawdę, to „zapomnieć mi o sobie” ni-

gdy mi nie pozwalali tacy ludzie, jak:

pani Elwira Kabat-Georgijewa z sosno-

wieckiej biblioteki, profesor Marian Ki-

siel, poeci i wydawcy tacy jak Zbyszek

Joachimiak, Stefan Pastuszewski, Sła-

wek Matusz czy Maciek Melecki; dołą-

czyli do nich również Artur Fryz i pan

Feliks Netz. Dziękuję Im. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę

Rozmawiała 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  PPooddjjęęcciiee  jjaakkiicchh  ddzziiaałłaańń
jjeesstt  ddllaa  PPaannaa jjaakkoo  rraaddnneeggoo  ii wwiicceepprrzzee--
wwooddnniicczząącceeggoo  KKoommiissjjii  RRoozzwwoojjuu  MMiiaassttaa
ii OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  pprriioorryytteettoowwee??
KKaarrooll  WWiinniiaarrsskkii:: Moim celem zarówno

w komisji rozwoju, jak i w Radzie Miasta

jest zmiana filozofii myślenia o sprawach

miejskich, którą nazywam „socjalizmem

komunalnym”, a która niestety jest dość

powszechna i to nie tylko w Sosnowcu.

Objawia się ono przekonaniem władz sa-

morządowych, że powinny się zajmować

absolutnie wszystkim. Niestety możliwo-

ści organizacyjne i finansowe powodują, że

jest to niemożliwe. Jeżeli ktoś zajmuje się

wszystkim, to tak naprawdę w sposób sku-

teczny nie zajmuje się niczym – skutki te-

go sposobu myślenia widać w wielu aspek-

tach funkcjonowania naszego miasta. Dla-

tego też władze samorządowe powinny

radykalnie ograniczyć swoją aktywność

w tych dziedzinach, które mogą stać się po-

lem działania indywidualnej inicjatywy

w każdej możliwej formie – prywatnych

inwestorów, organizacji pozarządowych

czy nawet pojedynczych mieszkańców na-

szego miasta. Moja siła polityczna w tej

Radzie nie jest zbyt wielka – poza mną re-

prezentantem Komitetu Rozwoju Sosnow-

ca jest tylko Andrzej Jagiełłowicz. Ostat-

nio jednak w wypowiedziach wielu rad-

nych, zwłaszcza z klubów PO i PiS, widzę

podobną do naszej filozofię myślenia.

W tym moja nadzieja na przyszłość.

KKMM::  JJaakk  PPaann  oocceenniiaa  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiee
oobbeeccnneejj  RRaaddyy  MMiiaassttaa  nnaa ttllee  wwcczzeeśśnniieejj--
sszzyycchh  kkaaddeennccjjii??
KKWW:: Jest zdecydowanie inna. Po zawiąza-

niu koalicji SLD – PO obawiałem się, że

powtórzy się sytuacja z poprzednich

dwóch kadencji, kiedy to miażdżąca prze-

waga w Radzie rządzącego ugrupowania

powodowała, że władza nie musiała się li-

czyć z opinią opozycji. W efekcie nasze

propozycje w większości nie były w ogóle

brane pod uwagę. Nie liczyła się siła argu-

mentów, tylko argument siły – oczywiście

tej politycznej. W ostatnich miesiącach wi-

dzę tutaj zdecydowaną zmianę. Jest to wy-

nikiem narastających konfliktów pomiędzy

koalicjantami. W konsekwencji rola rad-

nych zdecydowanie rośnie i w coraz więk-

szym stopniu udaje się nam wpływać

na działalność władzy wykonawczej, a na-

wet przeforsowywać różnego rodzaju po-

mysły, niekiedy wbrew woli prezydenta

Górskiego. Brak stałej większości w Ra-

dzie wymusza na prezydencie przekony-

wanie do swoich pomysłów radnych. Nie-

stety, jak widać na przykładzie ostatniej no-

welizacji budżetu, Pan Prezydent ma

wyraźne trudności z dostosowaniem się

do nowej sytuacji. Stąd między innymi je-

go prestiżowa porażka w tej sprawie. Cho-

dzi oczywiście o sprawę 3 mln zł, które

prezydent chciał przeznaczyć na remont

budynku byłego Szpitala nr 2 na potrzeby

sosnowieckiego MOPS-u. Ponieważ

w przyszłym roku program inwestycyjny

zakładał przeznaczenie kolejnych 17 mln

na realizację tego zadania, mamy do czy-

nienia z nowym, a jednocześnie jednym

z największych, najbardziej kontrowersyj-

nych inwestycyjnych przedsięwzięć tej ka-

dencji Rady Miejskiej. Przejmując budy-

nek byłej „dwójki” nikt z radnych nie spo-

dziewał się, że koszty jego modernizacji

będą aż tak ogromne. Zadaniem prezyden-

ta było zaprezentowanie radnym pełnej

koncepcji wraz z kalkulacją finansową

oraz przedstawienie ewentualnych alterna-

tywnych rozwiązań. Większość z nas jest

otwarta na racjonalne argumenty. Nato-

miast, jeżeli się przychodzi tylko i wyłącz-

nie z pomysłem przekazania 3 mln, to mu-

szę się zgodzić z radnym Jamrozym, który

określił propozycję prezydenta jako kolej-

ną „randkę w ciemno”.

KKMM::  WW ttaakkiimm  rraazziiee  jjaakk  PPaann  oocceenniiaa  ddzziiaa--
łłaanniiaa  pprreezzyyddeennttaa  GGóórrsskkiieeggoo  ww oobbeeccnneejj
kkaaddeennccjjii??
KKWW::  Jest gorzej niż się spodziewałem.

Kiedy prezydent Górski rozpoczynał swo-

je rządy w Sosnowcu ponad pięć lat temu

popełnił szereg błędów, a niektóre jego wy-

powiedzi były wręcz kompromitujące. Po-

tem jednak zauważyłem pozytywne zmia-

ny – prezydent zaczął kontrolować swoje

wypowiedzi, a podejmowane decyzje

świadczyły o narastającej świadomości ist-

niejących, zwłaszcza finansowych, ograni-

czeń w realizacji ambitnych pomysłów. Te-

raz jestem zaskoczony, że w obecnej ka-

dencji nastąpił pewnego rodzaju regres

w sposobie pełnienia urzędu przez Pa-

na Prezydenta. Odnoszę wrażenie, że jest

coraz bardziej zagubiony, że nie jest w sta-

nie sobie poradzić w nowej sytuacji poli-

tycznej, że ogrom spraw i problemów, któ-

re stoją przed naszym miastem przerasta je-

go możliwości. Nie wszystkie

niepowodzenia są oczywiście spowodowa-

ne nieudolnością prezydenta Górskiego.

Sosnowiec to dość biedne miasto, a polity-

ka władz centralnych niezależnie od orien-

tacji politycznej polega na spychaniu

na barki samorządów rozwiązania coraz to

nowych problemów bez zapewnienia od-

powiednich źródeł finansowania. Ale wiel-

kość stojących przed nami problemów wy-

nika także z narastających od wielu lat za-

niedbań. Co gorsza, prezydent Górski ma

chyba wrodzoną skłonność do obiecywa-

nia wszystkiego wszystkim. Podobno

w kręgach samorządowych i gospodar-

czych naszego regionu coraz popularniej-

sze, staje się powiedzenie: „Abyś był tak

bogaty, ile Prezydent Górski Ci obieca”.

Niestety, dosyć trafnie charakteryzuje ono

Pana Prezydenta, który rzuca obietnicami

na lewo i prawo, a nie zawsze może się

z nich wywiązać.
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Bogatą ofertę dla farmaceutów

i właścicieli aptek przedstawio-

no podczas targów Silesia Far-

macja, które odbyły się 17 maja

w hali wystawienniczej Expo Si-

lesia w Sosnowcu. Prezentację

60 wystawców z całego kraju

obejrzało ponad 1500 zwiedza-

jących. W ramach targów zoba-

czyć można było m.in.: sprzęt

medyczny, wyposażenie aptek,

surowce farmaceutyczne, leki

gotowe oraz kosmetyki. 

Największym zainteresowa-

niem cieszyły się jednak towa-

rzyszące targom bloki konferen-

cyjno-szkoleniowe. Podczas ich

trwania przedstawiciele branży

farmaceutycznej mieli okazję

do zapoznania się z najnowocze-

śniejszymi produktami i techno-

logiami oraz wzbogacić swoją

wiedzę z zakresu postępów

w farmakoterapii chorób układu

krążenia. Odbyły się dwie pre-

lekcje: „Leki stosowane w lecze-

niu nadciśnienia tętniczego”

(prowadzona przez dr hab. n.

farm. Marię Pytlik) oraz „Far-

makoterapia choroby niedo-

krwiennej serca i zawału mię-

śnia sercowego” (prowadzo-

na przez dr n. farm. Leszka

Śliwińskiego z Katedry Farma-

kologii Wydziału Farmaceutycz-

nego SUM). Impreza spotkała

się ze sporym zainteresowaniem

specjalistycznych czasopism

oraz magazynów farmaceutycz-

nych.

Organizację Śląskich Targów

Farmaceutycznych SILESIA

FARMACJA wspierali: Śląska

Izba Aptekarska, Śląski Uniwer-

sytet Medyczny oraz Polskie To-

warzystwo Farmaceutyczne. GGKK

Śląskie Targi Farmaceutyczne
w Expo Silesia

KKoommeennddaa  MMiieejjsskkaa  PPoolliiccjjii  ww SSoo--

ssnnoowwccuu  zzwwrraaccaa  ssiięę  zz pprroośśbbąą

ddoo oossóóbb,,  kkttóórree  mmooggłłyy  bbyyćć  śśwwiiaadd--

kkaammii  nniiżżeejj  ooppiissaannyycchh  zzddaarrzzeeńń,,

jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  pprroosszząącc  oo kkoonnttaakktt

oossoobbiissttyy  bbąąddźź  tteelleeffoonniicczznnyy

ppoodd wwsskkaazzaannee  nnuummeerryy  tteelleeffoo--

nnóóww.

WW ddnniiuu  1111  mmaajjaa  22000088  rrookkuu  ookkoo--

łłoo  ggooddzz..  22..4455 na ul. Piłsudskie-

go (w kierunku Milowic na wy-

sokości skrzyżowania z Al. Mi-

reckiego) kierujący zieloną

toyotą corollą stracił panowanie

nad pojazdem i uderzył w ulicz-

ną latarnię. W efekcie tego zda-

rzenia pasażer toyoty doznał

ciężkich obrażeń ciała.

W związku z powyższym w ce-

lu odtworzenia szczegółów

przebiegu tego zdarzenia osoby

będące świadkami wspomnianej

sytuacji proszone są o kontakt

z Sekcją Kryminalną Komendy

Miejskiej Policji w Sosnowcu

(pokój 308a) lub pod numerem

telefonu 032 2961 324.

WW ddnniiuu  1111  mmaajjaa  22000088  rrookkuu  ookkoo--

łłoo  ggooddzz..  1188..5555  na placu we-

wnętrznym posesji przy ul.

Szklarnianej 1 kierujący samo-

chodem koloru ciemnego (brak

bliższych danych) w trakcie co-

fania potrącił pieszych, a następ-

nie odjechał z miejsca wypadku.

Osoby będące świadkami wspo-

mnianego wydarzenia proszone

są o kontakt z Sekcją Kryminal-

ną Komendy Miejskiej Policji

w Sosnowcu lub pod numerem

telefonu 032 2961 280. 

Apel policji

Jak zapewnia komendant Państwowej Straży Pożarnej,

brygadier Grzegorz Nowak – szpitale, szkoły, budynki

osiedlowe, supermarkety etc. ciągle poddawane są kon-

troli bezpieczeństwa. Można więc czuć się, zdaniem ko-

mendanta, bezpiecznie.

Radnych najbardziej zainteresował stan Szpitala

Miejskiego. W trakcie ostatniej kontroli budynek miesz-

czący się przy ul. Zegadłowicza budził wiele zastrzeżeń

wśród strażaków. Chodziło m.in. o brak oznaczeń ewa-

kuacyjnych, brak odpowiedniej dbałości o materiały ła-

twopalne czy zbyt mała liczba dróg ewakuacyjnych. 

W ciągu ostatniego roku jednak, według zapewnień

zastępcy dyrektora Szpitala Miejskiego – Czesława Ko-

zaka, w tej materii dokonano wielu pozytywnych zmian.

Wykonano m.in. zalecenia dotyczące: oznakowania dróg

ewakuacyjnych, uzupełnienia sprzętu gaśniczego, napra-

wy instalacji odgromowej, zapoznania obsługi z działa-

niami ewakuacyjnymi czy stałego przeglądu hydrantów.

Szpital spełnia wymogi przeciwpożarowe. 

Podobnie wygląda sytuacja budynków Szpitala Miej-

skiego przy ulicach: Szpitalnej i 3 Maja. Oba budynki

spełniają normy ppoż. Odpowiednią opinię na ten temat

wydała PSP w Sosnowcu. 

Innym problemem, o którym wspomniano podczas ko-

misji GK jest kwestia przejezdności na sosnowieckich osie-

dlach. Wozy straży zbyt często nie mogą dojechać na we-

zwanie, tkwiąc na drogach osiedlowych, na których co

i rusz zatrzymujący się kierowcy parkują tak, że blokują

przejazd. 

Radni zaproponowali, by wprowadzić w tym wypad-

ku częstsze kontrole oraz egzekwować kary od właści-

cieli aut blokujących przejazdy.

– Należałoby postawić barierki czy zakazać wjazdu,

inaczej nie da się nauczyć takiej postawy mieszkańców

– mówił z naciskiem radny Krystian Dziewior.

W trakcie dyskusji padały również propozycje dodat-

kowych ćwiczeń dla mieszkańców, na wypadek ewentu-

alnego pożaru. Podobne ćwiczenia odbywają się jedy-

nie w szkołach. Komendant nie wykluczył możliwości

poszerzenia działań edukacyjnych. GGKK

W auli Wydziału Nauk o Ziemi

13 maja odbyła się konferencja

„Bezpieczny Sosnowiec”. Gospo-

darzami spotkania byli: prezydent

Sosnowca Kazimierz Górski oraz

Komendant Miejski Policji w So-

snowcu insp. Marek Walczyński.

Głównym celem spotkania było

zapoznanie gości z działaniami

policji, mającymi poprawić bez-

pieczeństwo w mieście. Przy oka-

zji podsumowano program pre-

wencyjny „Bezpieczne Osiedle”,

realizowany w 2007 roku.

Podczas konferencji przed-

stawiono również projekt nie-

dawno wybudowanego osiedla

w Siechnicach (okolice Wrocła-

wia), które jako pierwsze w Pol-

sce otrzymało certyfikat zgod-

ności z programem bezpieczeń-

stwa policji holenderskiej

„Secure by Design”.

Konferencję zakończyła pre-

zentacja nowego programu pre-

wencyjnego „Mój dom, moja

ulica, moja dzielnica, moje mia-

sto”. GGKK

Debatowali o bezpieczeństwie
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Teren wokoło budynku także zo-

stał zagospodarowany. Powstały

zieleńce oraz parking na 101

miejsc. Nowy uniwersytecki

obiekt, jako spełniający unijne nor-

my, posiada również odpowiednie

platformy i pochylnie umożliwia-

jące poruszanie się po gmachu

osobom niepełnosprawnym.

Koszt całej inwestycji wy-

niósł ponad 69,5 mln złotych,

z czego 38,1 mln zł to udział

Konsorcjum Gminy i Uniwersy-

tetu Śląskiego, a ponad 31 mln

to środki z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego.

Przy czym na dzień 25 maja

środki zrefundowane wyniosły

prawie 27 mln. Władze miasta

będą się również starać o zwrot

części poniesionych kosztów

w Ministerstwie Finansów.

– Będziemy się starać

o zwrot VAT-u. Przy 60 mln in-

westycji będzie to znacząca

kwota. Przy czym pieniądze te

nie zostaną wchłonięte przez

gminę, a przekazane na dalszy

rozwój akademickiej działalno-

ści w Sosnowcu – zapewniał

podczas konferencji prasowej

prezydent Kazimierz Górski.

Nowy, przestronny ośrodek

dydaktyczno-naukowy, który

miasto przekazało Uniwersyte-

towi Śląskiemu w użytkowanie

sprawi, iż nauka dla studentów

stanie się przyjemniejsza i ła-

twiejsza. Dzięki odpowiedniej

ilości sal wykładowych liczba

zajęć dla studentów zwiększy

się. Gmach umożliwi również

uniwersytetowi szerszą współ-

pracę z ośrodkami krajowymi,

pracę przy okazji międzynaro-

dowych projektów badaw-

czych, pozwoli też zacieśnić

już istniejącą współpracę z za-

granicznymi placówkami na-

ukowymi. 

Centrum otwarte
Od uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sosnowieckiego Centrum Dydaktyczno – Naukowego Instytutu Neofilo-
logicznego Uniwersytetu Śląskiego minęło niecałe półtora roku. Teraz miasto wspólnie z Uniwersytetem Śląskim może się pochwalić no-
woczesną siedzibą. Spełniającą wymogi współczesnego studenta

W ramach III Międzynarodowego

Forum Licealistów w maju gościli-

śmy w Sosnowcu przedstawicieli

miast: Roubaix i Les Mureaux

(Francja), Suceavy (Rumunia), Ko-

marom (Węgry), Nonantoli (Wło-

chy), Idar-Oberstein (Niemcy), Ole-

sa de Montserrat (Hiszpania) oraz

Pribram (Czechy). Ze strony sosno-

wieckiej przedstawicielami miasta

zostali uczniowie szkół: III Liceum

Ogólnokształcące im. Bolesława

Prusa oraz VII Liceum Ogólno-

kształcące im. Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego.

To pierwsze tego typu spotkanie

w Sosnowcu. Goście nie tylko z Eu-

ropy, ale i Afryki pozostawili po so-

bie niezapomniane wrażenia. Rado-

śni, otwarci, barwni, wspólnie z so-

snowieckimi licealistami stanowili

siłę tegorocznego forum. 

Spotkania mające na celu niwe-

lowanie granic kulturowych mię-

dzy młodzieżą po raz pierwszy

rozpoczęły się w 2005 roku z ini-

cjatywy władz miasta partnerskie-

go dla Sosnowca – Les Mureaux.

Wówczas tematem przewodnim

było edukowanie młodzieży. Deba-

towano o istocie sportu w edukacji.

Młodzież rozmawiała również

o Konstytucji Europejskiej oraz

wspólnych dla wszystkich europej-

czyków życiowych wartościach

i celach. 

Temat tegorocznego forum

brzmiał: „Nie dzieli nas nic, a łączy

wiele” i kontynuował zwalczanie

granic kulturowych, społecznych

czy narodowościowych. Uczestnicy

sosnowieckiego forum brali udział

w wielu warsztatach oraz zajęciach

integracyjnych. Przedstawiciele za-

granicznych delegacji uczestniczyli

nawet w majowej sesji Rady Miej-

skiej.

Zwieńczeniem forum była uro-

czystość „Wspólnie Tworzymy

Świadectwo Naszego Ponadnarodo-

wego Dialogu Kulturowego”, która

odbyła się 30 maja. Głównym punk-

tem było odciśnięcie dłoni przedsta-

wicieli poszczególnych państw

na tablicy pamiątkowej znajdującej

się przy Alei Zwycięstwa. Oprócz

gości i przedstawicieli sosnowiec-

kiego magistratu nie zabrakło

mieszkańców Sosnowca. 

– Forum pokazuje, że wszyscy

jesteśmy równi i nie ma między na-

mi żadnych granic – mówił podczas

uroczystości zastępca prezydenta

Ryszard Łukawski.

Spotkanie zakończyło się imprezą

pożegnalną pod Urzędzem Miejskim.

Wystąpił podczas niej zespół „Melan-

choły”. Jednak największą atrakcją

było wypuszczenie w niebo setek ko-

lorowych balonów. GGKK

Było radośnie, kolorowo, a co najważniejsze bez granic

Wiele ich łączy
Ochrona przeciwpożarowa

Podczas zebrania Komisji Gospodarki Komunalnej 28 ma-
ja, radni dyskutowali m.in. na temat zabezpieczeń przeciw-
pożarowych w Sosnowcu
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Podczas majowej sesji najwięcej

emocji wzbudziła wizyta nowe-

go dyrektora sosnowieckiego

Szpitala Miejskiego – Zbignie-

wa Swobody. Zarówno Rada

Miejska, jak i prezydent miasta

widzą w nim nadzieję dla sosno-

wieckiego szpitala. Oczekując

jednocześnie na szybkie przed-

stawienie planu dotyczącego re-

strukturyzacji.

Sprawa Szpitala Miejskiego

to jeden z największych proble-

mów, z którym boryka się mia-

sto. Od zespolenia szpitali kiero-

wało nim już dwóch dyrektorów

– Marek Stępniak oraz Włady-

sław Perchaluk. Teraz, gdy sta-

nowisko zajął Zbigniew Swobo-

da (19 maja 2008 r., przyp. autor)

wszyscy życzą sobie końca fi-

nansowych kłopotów placówki. 

Jak podkreślał podczas sesji

dyrektor Swoboda: przed nim

jeszcze długa droga. Do 30

września ma być przedstawiony

plan naprawczy. 

Zbigniew Swoboda musiał

szybko rozwiązać problem płac

dla pielęgniarek (jedne z najniż-

szych w całym województwie

w tej grupie zawodowej). Już

wiadomo, że sprawa została roz-

wiązana. Pielęgniarki podpisały

porozumienie płacowe z nową

dyrekcją. 

– Lekarze w Sosnowcu na-

leżą do najlepiej zarabiających

w regionie. Pielęgniarek to nie-

stety nie dotyczy i budzi to kon-

flikty wewnątrz szpitala – pod-

kreślał dyrektor Swoboda.

To nie jedyny gość, jaki po-

jawił się podczas ostatniej sesji

RM. Dużo pozytywnego zamie-

szania w obradach Rady Miej-

skiej wniosła wizyta przedstawi-

cieli delegacji wszystkich miast

partnerskich Sosnowca. Obec-

nych w mieście przy okazji

III Międzynarodowego Forum

Licealistów. Wizyta na sesji

choć krótka, była dla władz mia-

sta bardo istotna. 

– To moment historyczny.

Po raz pierwszy przedstawiciele

miast zarówno europejskich, jak

i rodzynka z Afryki połączyli się

w Sosnowcu – mówił, witając

delegatów, Kazimierz Górski.

W czasie obrad prezydent

Górski apelował również do rad-

nych, by nie roztrząsali sprawy

koncertu Rubika, który już 14

czerwca ma się odbyć w So-

snowcu. Niejako towarzysząc

Dniom Sosnowca.

– Proszę o przemyślenie kry-

tyki koncertu Rubika. Myślę, że

ta impreza pokaże, czy Plac Pa-

pieski nadaje się do tego typu

imprez masowych. Od lat tylko

narzekamy, że nie mamy miej-

sca na takie imprezy. Warto też

pamiętać o biskupie ordynariu-

szu diecezji sosnowieckiej, który

planuje przejście na emeryturę.

Ten koncert to także oddanie

czci biskupowi Śmigielskiemu

– tłumaczył radnym prezydent. 

Podkreślając kilkukrotnie, że

impreza ta choć finansowa-

na po części przez diecezję, nie

będzie typową imprezą kościel-

ną oraz że po jej zakończeniu

warto ponownie zastanowić się

nad przyszłością tego miejsca.

– Zastanowimy się, czy ograni-

czyć projekt tylko do części par-

kowej, czy zdecydujemy się

w tym miejscu coś wybudować.

Jestem otwarty na dyskusję

– mówił Kazimierz Górski. 

Przypomnijmy, że kilka ty-

godni temu po licznych głosach

radnych prezydent zdecydował

o przerwaniu prac przy realiza-

cji planu zagospodarowania pla-

cu papieskiego. Radni są jednak

podzieleni w tym temacie. Pre-

zydent otrzymał list otwarty

podczas sesji od wiceprzewod-

niczącego RM – Przemysława

Wydry. Podpisali się pod nim

także radni Rady Miejskiej:

Aleksander Kalański, Wiesław

Suwalski, Wiesław Wójcik.

W liście czterej radni apelują

o niezwłoczne podjęcie prac

na placu, wszędzie tam, gdzie

uregulowane są kwestie własno-

ści gruntu. 

29. sesja Rady Miejskiej

Nadzieja w Swobodzie
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KKMM::  JJaakkiiee  pprroobblleemmyy,,  zz kkttóórryymmii  oobbeecc--
nniiee  mmiiaassttoo  ssiięę  bboorryykkaa  nnaalleeżżyy  wweeddłłuugg
PPaannaa ww ppiieerrwwsszzeejj  kkoolleejjnnoośśccii  rroozzwwiiąą--
zzaaćć??
KKWW:: Po pierwsze jest to problem bu-

downictwa mieszkaniowego, przy czym

działania władz powinny się skoncentro-

wać na rozwiązaniu problemu mieszkań

socjalnych i stworzeniu warunków

do rozwoju budownictwa indywidualne-

go i developerskiego. Ilość wyroków

eksmisyjnych ze wskazaniem lokalu so-

cjalnego stopniowo rosła, ale przez wie-

le lat tak naprawdę w Sosnowcu nikt się

tym nie przejmował. Brak realizacji są-

dowych decyzji nie narażał początkowo

miasta na koszty – te same sądy odma-

wiały bowiem zasądzania od miasta od-

szkodowań na rzecz prywatnych właści-

cieli i spółdzielni, którzy z powodu bra-

ku lokali socjalnych musieli utrzymywać

nie płacących czynszu najemców. To się

zmieniło po wyroku Trybunału Konsty-

tucyjnego. Nagle nastąpiła lawina wnio-

sków, zwłaszcza od spółdzielni mieszka-

niowych, które zaczęły się domagać wie-

lomilionowych odszkodowań.

Za wieloletnie zaniedbania musimy te-

raz ponosić ogromne koszty. Co więcej,

jak się ostatnio okazało w wyniku prac

Komisji Rewizyjnej, mamy w Sosnowcu

ponad sto pustostanów, które niekiedy

od wielu miesięcy nie są zasiedlane z po-

wodu braku środków finansowych na ich

remont. 

Drugim problemem jest szpitalnictwo.

Od lat wszelkie działania w tej sprawie by-

ły pozorne. Nie przyjmuję do wiadomo-

ści, iż powodem tej sytuacji było istnienie

dwóch szpitali, które ze sobą konkurowa-

ły. Szpitale rzeczywiście były dwa, ale or-

gan zarządzający – Miasto Sosnowiec

– był jeden. Przeprowadzone kilka miesię-

cy temu połączenie szpitali było zmianą

czysto organizacyjną. Rzeczywistych

działań restrukturyzacyjnych do tej pory

nie podjęto. W ubiegłym roku ówczesny

dyrektor Matek Stępniak przedstawił trzy

warianty zmian. Gdy dyrektor się zmienił,

pojawiła się czwarta koncepcja, która jak

wynikało z wypowiedzi prezydenta Gór-

skiego i jego współpracowników, jest co

do podstawowych założeń ostateczna.

Dziś z wypowiedzi nowego dyrektora Zbi-

gniewa Swobody wynika, że we wrześniu

pojawi się piąta wersja restrukturyzacji. To

oznacza, że z ponad 10 mln, które znala-

zły się w tegorocznym budżecie na Miej-

ski Szpital znaczna część w ogóle nie zo-

stanie wykorzystana. Na dodatek sytuacja,

w której program restrukturyzacji zależy

głównie od tego, kto akurat zarządza szpi-

talem źle wróży przyszłości naszej pla-

cówki.

Trzecia sprawa to szkolnictwo, które

z racji mojego zawodu jest mi najbliż-

sze. Nie chodzi mi tu jednak o płace na-

uczycielskie. Zdaję sobie sprawę, że

miasto wydaje już na edukację ogrom-

ne pieniądze i nawet gdyby dało jeszcze

więcej to nie wpłynie to radykalnie

na zwiększenie nauczycielskich uposa-

żeń. To wymaga systemowych rozwią-

zań, ale nie takich, które znalazły się

ostatnio w strajkowych postulatach

związków zawodowych. Reforma szkol-

nictwa powinna zmierzać do wprowa-

dzenia elementów konkurencyjnych

w szkołach i związanego z tym zróżni-

cowania wynagrodzeń. W chwili obec-

nej wysokość nauczycielskiej pensji

w niewielkim stopniu zależy od jakości

pracy i osiąganych rezultatów. Niestety

związki zawodowe walcząc o podwyżki

nie biorą tego faktu pod uwagę. Mówiąc

o edukacji jako o jednym z najważniej-

szych problemów dla władz Sosnowca

mam na myśli stan techniczny szkół.

Ilość środków przeznaczonych na te ce-

le była i nadal jest niewielka w stosunku

do potrzeb. Dotychczasowe remonty po-

legały jedynie na łataniu dziur i zała-

twianiu najpilniejszych potrzeb. Ostat-

nio jednak Komisja Oświaty bardzo

usilnie nalega na to, by termomoderni-

zacja budynków oświatowych i remont

boisk przyszkolnych nie były efektem

doraźnych decyzji prezydenta, ale wyni-

kały z przyjętego przez Radę Miasta

wieloletniego programu inwestycyjne-

go. Byłby to zresztą element tzw. budże-

tu zadaniowego, który prędzej czy póź-

niej zastąpi obecny tradycyjny sposób

określania miejskich wydatków. 

KKMM::  JJaakkiiee  wwiiddzzii  PPaann  rroozzwwiiąązzaanniiee  ddllaa
tteeggoo  ppiieerrwwsszzeeggoo,,  nnaajjwwaażżnniieejjsszzeeggoo
pprroobblleemmuu  ddoottyycczząącceeggoo  mmiieesszzkkaallnniicc--
ttwwaa??
KKWW::  Jeżeli chodzi o kwestię mieszkań

socjalnych to po pierwsze jest grupa

osób, która znajduje się w trudnej sytu-

acji i im faktycznie trzeba pomóc. Jest

jednak również grupa, która na żadną po-

moc nie zasługuje, a czynszu i pozosta-

łych opłat nie płaci w przekonaniu, że

żadne konsekwencje jej z tego powodu

nie grożą. I właśnie dla tych ludzi powin-

ny być przeznaczone tzw. kontenery so-

cjalne. Nie dlatego, że rozwiążą one pro-

blem mieszkań socjalnych w Sosnowcu,

ale dlatego, że będąc swoistym strasza-

kiem dla nieuczciwych najemców okre-

ślą rzeczywiste potrzeby budownictwa

socjalnego. Myślę, że znaczna część osób

obecnie nie płacących znalazłaby środki

na regulowanie bieżących opłat

za czynsz. Druga sprawa to kwestia znaj-

dowania, a następnie remontu pustosta-

nów. Myślę, że dzięki działaniom podję-

tym przez dyrektora Starkowskiego jest

szansa na odzyskiwanie w ten sposób co

roku co najmniej kilkudziesięciu lokali

socjalnych i komunalnych. I dopiero

w ostateczności, jeżeli problem dalej nie

zostanie w pełni rozwiązany powinniśmy

budować nowe lokale. Aby to jednak ro-

bić trzeba posiadać odpowiednie finan-

sowe środki. Ich źródłem może być

sprzedaż mieszkań komunalnych obec-

nym najemcom. Na razie władze miasta,

zgodnie z filozofią komunalnego socjali-

zmu, robią wszystko aby ich sprzedaż

ograniczyć. Tymczasem jest to jed-

na z głównych możliwości pozyskania

znacznych środków, których tak bardzo

brakuje. Dodatkową korzyścią jest to, że

nowi właściciele będą musieli partycypo-

wać w remontach powstałych w ten spo-

sób wspólnot mieszkaniowych, co

zmniejszy koszty ponoszone przez mia-

sto. 

KKMM::  AA ccoo  PPaann  ssąąddzzii  oo ppoommyyśśllee  PPOO
ppoolleeggaajjąąccyymm  nnaa wwpprroowwaaddzzeenniiuu  pprroo--
ggrraammuu  ooddddłłuużżeenniioowweeggoo??
KKWW::  Wiele osób posiada tak duże zadłu-

żenie, że nie jest w stanie go spłacić. Je-

żeli istnieje szansa choć częściowego zli-

kwidowania tego zadłużenia, rozłożenia

pozostałej części na raty i skutecznego

zachęcenia dzięki temu do tej pory nie-

płacących najemców do regularnego

opłacania bieżącego czynszu, to należy

takie działania podjąć. Nie podoba mi się

jednak w tym programie punkt dotyczą-

cy możliwości udzielenia pomocy socjal-

nej w formie celowego zasiłku mieszka-

niowego, który od razu miałby trafić

do kasy MZZL. Jest to co prawda dla

miasta transakcja bezkosztowa, bowiem

pieniądze miejskie przechodzące z bu-

dżetu trafiałyby do i tak co roku wspiera-

nego zakładu budżetowego, ale jest to za-

razem nierównoprawne traktowanie róż-

nych podmiotów. W ten sam sposób

należałoby potraktować zalegających

z czynszem lokatorów mieszkań spół-

dzielczych i prywatnych. To jednak ozna-

czałoby ogromne wydatki z budżetu mia-

sta, nie mówiąc już o możliwych naduży-

ciach. A na to po prostu nas nie stać.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Sosnowiecki komunalny socjalizm

GGoośścciiee  zz kkiillkkuu  kkrraajjóóww  EEuurrooppyy  oorraazz  aaffrryykkaańńsskkiieeggoo  MMaarrookkaa  ggoośścciillii  ppooddcczzaass  sseessjjii  RRMM..  

Gabriela Kolano
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Wydawać

by się mogło, że

wszelkie działa-

nia pod hasłem

równouprawnienia kobiet i męż-

czyzn, to domena pań. Okazuje się

jednak, że są sytuacje, kiedy rów-

nież panowie upominają się o swo-

je prawa. Tak było w przypadku

możliwości przechodzenia na

wcześniejszą emeryturę  przed

osiągnięciem ustawowego wieku

emerytalnego, a konkretnie – o

pięć lat wcześniej. Ten przywilej

dotyczył  kobiet. Panowie uznali to

za niesprawiedliwe. Ustawowy

wiek emerytalny dla nich to 65 lat,

sprawą zainteresowani byli więc

przede wszystkim 60-latkowie. W

ubiegłym roku zwrócili się do Try-

bunału Konstytucyjnego. I okaza-

ło się, że z pomyślnym dla nich re-

zultatem. 

Otóż  Trybunał Konstytucyjny

23  października 2007 r. orzekł o

niezgodności z Konstytucją RP

przepisu wynikającego z art.29

ust.1 ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, pozbawiającego pra-

wa  do emrytury mężczyzn, którzy

ukończyli 60 lat i mają co najmniej

35-letni staż pracy. W związku z

tym orzeczeniem trwały prace le-

gislacyjne nad rządowym projek-

tem ustawy emerytalnej. Ich wyni-

kiem jest ustawa z 28 marca 2008

r. o zmianie ustawy emerytalnej,

która nadała nowe brzmenie arty-

kułowi 29 ust. 1 pkt.2 . W myśl

tych zmian określono, że mężczy-

znom urodzonym przed 1 stycznia

1949 r., którzy ukończyli 60 lat i

udowodnili  co najmniej 35 lat

okresów składkowych i nieskład-

kowych oraz spełnili pozostałe

warunki, o których mowa w  art.

29 ust.2  lub  3  ustawy  – przysłu-

guje emerytura.

Otóż emerytura  dla 60-letnich

mężczyzn z 35-letnim okresem

składkowym i nieskładkowym

przysługuje tym ubezpieczonym,

którzy ostatnio, czyli przed zgło-

szeniem wniosku o emeryturę, by-

li pracownikami  i w okresie ostat-

nich 24  miesięcy podlegania ubez-

pieczeniu społecznemu lub

ubezpieczeniom emerytalnym i

rentowym pozostawali w stosunku

pracy co najmniej przez sześć mie-

sięcy, chyba że w  dniu zgłoszenia

wniosku o emeryturę byli upraw-

nieni do renty z tytułu niezdolności

do pracy.

Na ogół niecierpliwość to cecha

ludzi młodych. Jednak są sytuacje,

kiedy przedwczesne decyzje podej-

mują także osoby w wieku dojrza-

łym. Niektórzy panowie – wyprze-

dzając decyzję Trybunału Konsty-

tucyjnego - zgłosili wniosek o

emeryturę przed wejściem w życie

zmiany ustawy emerytalnej. Jeśli

nie została jeszcze wydana przez

ZUS decyzja odmawiająca przy-

znania emerytury – decyzja taka

zostanie wydana.

I teraz problem: co należy  zro-

bić w przypadku wydania przez

ZUS decyzji odmawiającej ustale-

nia prawa do emerytury z powodu

braku możliwości prawnej, a więc

przed zmianą przepisów?

Odpowiedź jest prosta - w

przypadku, gdy ZUS wydał pra-

womocną decyzję  odmawiającą

ustalenia prawa do emerytury z

powodu braku przepisów umożli-

wiających przyznanie tego świad-

czenia 60-letniemu mężczyźnie,

który udowodnił co najmniej 35-

letni  okres składkowy i nieskład-

kowy, powinien on ponownie

zgłosić do ZUS  wniosek o eme-

ryturę.

Wśród panów, którym bardzo

zależało, aby już  zdobyć status

emeryta, były też osoby dochodzą-

ce swoich praw w sądzie. Jednak

ponieważ działo się to jeszcze

przed zmianą przepisów,  sądy nie

mogły przyznać im racji.

W  przypadku, gdy od wcze-

śniej wydanej prezez ZUS decyzji

odmawiającej takiemu mężczyźnie

emerytury, zapadł już  w sądzie

prawomocny wyrok oddalający

roszczennia, zainteresowany wi-

nien ponownie zgłosić wniosek o

emeryturę.

Natomiast  jeżeli w wyniku wy-

danej takiemu panu decyzji odma-

wiajcej, złożył on odwołanie do Są-

du, które jeszcze nie zostało rozpa-

trzone, należy wycofać odwołanie

lub apelację z Sądu. Sąd wyda po-

stanowienie o umorzeniu postępo-

wania, uprawomocni się  decyzja

ZUS, a zainteresowany na nowo

winien zgłosić wniosek o emerytu-

rę, który zostanie przez ZUS  po-

nownie rozpatrzony w myśl wpro-

wadzonej zmiany przepisów art.29

ustawy emerytalnej.  

W razie spełnienia wszyst-

kich wymaganych warunków do

przyznania emerytury  60-letnie-

mu panu, emerytura taka zosta-

nie przyznana od dnia, w którym

zostały  spełnione warunki wy-

magane do jej przyznania, nie

wcześniej jednak niż od miesią-

ca, w którym zgłoszono  wnio-

sek  i nie wcześniej niż od dnia

wjeścia w życie ustawy zmienia-

jącej obowiązujące w tym zakre-

sie przepisy. 

reklama
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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

60-latek na emeryturze

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 

LL..pp..

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Objazd 4

Niepodległości 8

Grottgera 8

Grottgera 11

Targowa 16

Małachowskiego 14c 

3 – go Maja 35a

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 

Dąbrowszczaków 17

Rzeźnicza 12 pok 105

Wspólna 12

budynek prywatny w

administracji MZZL 
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19,32

16,59

12,47

22,00

53,24

63,66

32,26

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

13,71

16,94

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 wodno – kanalizacyjna, wc

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, wc.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wc

wspólne z innymi użytkownikami budynku

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 schodowej.

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

Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty. 

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

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza

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. 

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 piwnicy budynku

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

sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.

SSttaawwkkaa
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Zespół Szkół Mechaniczno-

-Elektrycznych przy ulicy Kiliń-

skiego jako pierwszy w Sosnow-

cu wprowadził metodę naucza-

nia e-learning. Jedną z platform

umożliwiającą nauczanie na od-

ległość jest program Moodle,

z którego właśnie korzysta „Ki-

liński”. Dzięki niemu możliwe

staje się nauczanie w dowolnym

dla ucznia miejscu i czasie. 

– Dzięki Moodle możliwe

będzie dodatkowe uzupełnianie

wiedzy podstawowej przez

uczniów, wymiana notatek po-

między użytkownikami, ale tak-

że zdobywanie nowych kwalifi-

kacji przez prowadzone kursy.

Jest to forma nauki bardzo przy-

datna dla uczniów – mówi Ja-

nusz Kosałka, dyrektor ZSME.

Jako pierwszy rozpocznie się

kurs „Kierowca wózka jezdnio-

wego z napędem silnikowym”,

który rusza 2 września. Mogą

wziąć w nim udział wszyscy za-

interesowani. Zajęcia będą uroz-

maicone przez różne formy edu-

kacyjne: rebusy, testy czy quizy

sprawdzające wiedzę.

– Większa część kursu odby-

wa się drogą internetową. Jedy-

nie na zajęcia praktyczne i egza-

min końcowy trzeba będzie

przyjechać do naszej placówki

– dodaje dyrektor Kosałka.

Dodatkowym atutem progra-

mu jest działające już forum.

Dzięki niemu, jak twierdzi dy-

rektor Kosałka, szybciej nastę-

puje przepływ informacji pomię-

dzy uczniami. GGKK

Jon Ove Hagen to światowej

sławy badacz w zakresie badań

glacjologicznych oraz studiów

środowiska polarnego. Jest au-

torytetem w zakresie studiów

nad relacjami pomiędzy zmia-

nami klimatu a masami lodo-

wymi w Arktyce. Od lat nor-

weski uczony współpracuje

z badaczami Uniwersytetu Ślą-

skiego m.in. w wyprawie ba-

dawczej na Spitsbergenie. Ha-

gen otrzymał wyróżnienie jako

37. Przed nim doktoratem uho-

norowano między innymi Je-

rzego Stuhra czy Tadeusza Ró-

żewicza.

– Dla uwypuklenia zasług

profesora Hagena dla Uniwer-

sytetu Śląskiego należy pod-

kreślić, iż dzięki jego stara-

niom doktoranci z naszego wy-

działu odbywają staże naukowe

i uzyskują stypendia w Norwe-

gii, korzystają z dostarczanych

przez niego publikacji i mate-

riałów. Pragnę podkreślić, tak-

że jego wkład w rozwój badań

glacjologicznych i środowiska

polarnego. Jego prace niezbęd-

ne są dla poznania i zrozumie-

nia lodowców Svalbardu,

Skandynawii i całej Arktyki

– mówił podczas uroczystości

dziekan Wydziału Nauk o Zie-

mi Uniwersytetu Śląskiego Ja-

cek Jania.

Ceremonię zakończył kon-

cert Orkiestry Kameralnej Ze-

społu Szkół Muzycznych w So-

snowcu pod batutą Szczepa-

na Kurzeja, uhonorowanego

w 2005 roku nagrodą Prezyden-

ta Miasta Sosnowca za działal-

ność pedagogiczną.

Z uroczystością nadania

doktoratu Jon Ove Hagenowi

powiązany był Festiwal Ziemi

i Badań Polarnych, który odby-

wał się w dniach 19-21 maja.

Podczas niego odbywały się:

warsztaty tematyczne, zwiedza-

nie wydziału oraz plenerowa

demonstracja aparatury badaw-

czej. Nie zabrakło także sesji

popularno-naukowych. GGKK

2 maja sosnowiczanka Pani ZO-

FIA JESIEŃ obchodziła 100-le-

cie urodzin. Jubileuszowy pre-

zent, dyplom oraz gratulacje

w imieniu władz samorządo-

wych przekazał prezydent So-

snowca Kazimierz Górski.

Pani Zofia Jesień urodziła się

2 maja 1908 roku w Czeladzi.

Miała pięć sióstr i trzech braci. 

W 1929 roku ukończyła Pań-

stwowe Seminarium Nauczy-

cielskie Żeńskie w Sosnowcu

przy ul. Wawel. Była pedago-

giem 7-klasowej szkoły po-

wszechnej w Niemcach (obec-

nie Ostrowy Górnicze).

Od 1945 roku pracowała w Pu-

blicznej Szkole Powszechnej Nr

1 w Siemianowicach Śląskich,

od 1953 – w Szkole Ćwiczeń

przy Państwowym Liceum Pe-

dagogicznym w Tarnowskich

Górach. Od 1955 roku uczyła

już tylko w szkołach sosnowiec-

kich: SP nr 21 im. Wł. Jagiełły,

SP nr 15 im. St. Żeromskiego,

SP nr 11 im. St. Jachowicza oraz

w SP nr 18 im. I. Krasickiego,

w której w klasie od I do IV by-

ła wychowawczynią prezydenta

Kazimierza Górskiego. 

Za nienaganną 20-letnią pra-

cę pedagogiczną w 1973 roku

odznaczona została Złotym

Krzyżem Zasługi. 

Ma dwóch synów: Andrzeja

i Wojciecha. UU

Honorowy doktorat dla Jon Ove Hagena
20 maja w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyła się uroczystość nadania doktoratu Honoris Causa
prof. dr. Jon Ove Hagenowi z Uniwersytetu z Oslo

Nauczyła wiele pokoleń

W imprezie wzięło udział ponad

stu uczniów z następujących pla-

cówek: Zespołów Szkół Specjal-

nych nr 1, 2 oraz 4 w Sosnowcu,

Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go dla Dzieci Słabo Widzących i

Niewidomych w Dąbrowie Górni-

czej oraz Szkoły Podstawowej nr

21 w Sosnowcu. 

Spartakiada odbyła się dzięki

pomysłodawcom ze Stowarzysze-

nia Wspierania Inicjatyw Społecz-

nych „Nie bójmy się przyszłości”

oraz wolontariuszom działającym

w tymże stowarzyszeniu. Do or-

ganizacji imprezy przyłączyła się

również Rada Dzielnicy „Połu-

dnie”.

Jak podkreślali organizatorzy

celem imprezy były działania wy-

chowawcze, mające pokazać dzie-

ciom z różnych środowisk, że

wspólne życie, zabawa jest możli-

wa w przypadku współpracy dzie-

ci sprawnych z niepełnosprawny-

mi. Integracja dzieci odbywała się

chocby przez udział w różnych

konkurencjach sportowych. 

Dla każdego uczestnika spar-

takiady przewidziane zostały me-

dale, dyplomy oraz nagrody rze-

czowe zakupione dzięki pomocy

Fabryki Maszyn Górniczych

„Niwka”. Koszulki dla zawodni-

ków ufundowała natomiast firma

CTL – Maczki Bór Sp. z o.o.

Spartakiada została objęta patro-

natem medialnym przez Biuro Po-

selskie Jarosława Pięty. GGKK

Pomocna dłoń
17 maja na terenie obiektu MOSiR w Sosnowcu pry ulicy Orląt Lwowskich po raz pierwszy odbyła się
integracyjna spartakiada „Podaj rękę”
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GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Sosnowiec od lat nie miał tak

znakomitej imprezy. Zorganizo-

wanej przez Mazowiecki Teatr

Muzyczny wspólnie z Urzędem

Miasta w Sosnowcu. 

Gala odbyła się po raz drugi,

lecz po raz pierwszy w miejscu

narodzin naszego wybitnego

śpiewaka Janka Kiepury. Pierw-

sza edycja miała miejsce w Ope-

rze Leśnej w Sopocie. Pomysło-

dawcą przyznania wyróżnień jest

dyrektor Mazowieckiego Teatru

Muzycznego "Operetka" im. Ja-

na Kiepury – Włodzimierz

Izban. Celem uroczystości nato-

miast promowanie następców

godnych sosnowieckiego śpiewa-

ka i propagowanie jego twórczo-

ści. Tegoroczną imprezę popro-

wadził Jan Nowicki, wybitny

polski aktor teatralny i filmowy,

wraz ze swym przyjacielem

światowej sławy tenorem Wiesła-

wem Ochmanem. Obaj panowie

wprowadzili publiczność w świat

wspaniałej muzyki, cudownego

śpiewu i najlepszego humoru. 

– Dzisiejsza uroczystość

otwiera pewną białą kartę w pol-

skiej historii. Do ubiegłego roku

bowiem nagrody przyznawano

wszelkim środowiskom twór-

czym prócz artystów tworzących

i występujących w teatrach mu-

zycznych – tymi słowami rozpo-

czął galę Włodzimierz Izban.

Nagrody dla najlepszych

spośród zgłoszonych twórców

przez teatry muzyczne w całej

Polsce wyłoniła kapituła w skła-

dzie: prof. Zdzisława Donat, dr

Zofia Rudnicka, maestro Wie-

sław Ochman, prof. Tadeusz

Strugała oraz przewodniczący

Włodzimierz Izban. Statuetki

przyznano w ośmiu kategoriach.

Najlepszą śpiewaczką okaza-

ła się sopranistka Mazowieckie-

go Teatru Muzycznego - Dorota

Laskowiecka, śpiewakiem nato-

miast tenor Opery Wrocławskiej

- Arnold Rutkowski. Teatr Mu-

zyczny im. D. Baduszkowej w

Gdyni otrzymał dwie statuetki

dla: najlepszego reżysera - Woj-

ciecha Kościelniaka oraz dyry-

genta Dariusza Różankiewicza.

W kategorii najlepszy tan-

cerz/tancerka zwyciężyła Olga

Marczak z Opery Nova w Byd-

goszczy. Barbara Gutaj z Mazo-

wieckiego Teatru Muzycznego

"Operetka" im. J. Kiepury w

Warszawie otrzymała natomiast

nagrodę w kategorii za najlep-

szy debiut.

Dużo emocji dostarczyło

przyznanie statuetki Kiepury za

całokształt pracy artystycznej.

Bezsprzecznie przyznano ją jed-

nemu z prowadzących galę, te-

norowi oraz reżyserowi Wiesła-

wowi Ochmanowi. W tym przy-

padku wyboru dokonało jury

złożone z: Teresy Żylis-Gary,

Wandy Polańskiej, Witolda Gru-

cy i Bernarda Ładysza. 

Uroczystość zakończono

koncertem "Polscy tenorzy pa-

mięci Jana Kiepury" w wykona-

niu Mazowieckiego Teatru Mu-

zycznego "Operetka" im. J. Kie-

pury pod dyrekcją Agnieszki

Nagórki. Przed publicznością

zaprezentowali się także: Renata

Dobosz – mezzosopran, Iwona

Socha – sopran, Arnold Rut-

kowski – tenor, Andrzej Wi-

śniewski – tenor, Dariusz Sta-

chura – tenor, Piotr Friebe – te-

nor, Krystian Krzeszowiak –

tenor, Jarosław Wiewióra – te-

nor, ks. dr Paweł Sobierajski, o.

Leon Zdzisław Pokorski – recy-

tujący swoją poezję. 

Następcy
sosnowieckiego
tenora
Znani są już laureaci tegorocznej edycji Teatralnych Nagród
Muzycznych im. Jana Kiepury. Podczas uroczystości w Hali
Sportowej Zagórze 16 maja, w 106. rocznicę urodzin tenora,
wręczone zostały statuetki dla najlepszych artystów
reprezentujących środowisko teatrów muzycznych. Było światowo,
kolorowo, a wszystko na najwyższym poziomie
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Już po raz trzeci na dziedzińcu

Szkoły Podstawowej numer 6

w Sosnowcu odbył się Jarmark

Cudów. Imprezę zorganizowano

dla Kuby Majzla, ucznia szkoły,

który choruje na postępujący za-

nik mięśni. Schorzenie na które

cierpi chłopiec jest w dobie obec-

nej medycyny nieuleczalne. Moż-

na jednak Kubie ulżyć. Głownie

poprzez ciągłą i kosztowną reha-

bilitację. 

OOdd ttrrzzeecchh  llaatt

Inicjatywa jarmarku wyszła po raz

pierwszy od uczniów, rodziców

i nauczycieli sosnowieckiej szkoły

w 2006 roku. Cel jest szczytny.

Wszelkie zdobyte podczas impre-

zy pieniądze przeznaczone co ro-

ku zostają właśnie dla Jakuba. 

– Kuba rozpoczął naukę w na-

szej szkole jako zdrowy uczeń

i nic nie zapowiadało, że zachoru-

je. Gdy po raz pierwszy organizo-

waliśmy jarmark nie wiedzieliśmy

czego się spodziewać. Na szczę-

ście, jak się okazuje, jest bardzo

dużo ludzi dobrej woli – mówi dy-

rektor szkoły Małgorzata Mike.

Na tegoroczną imprezę złoży-

ło się wiele atrakcji. Dziedziniec

szkoły pełen był straganów

z przedmiotami przygotowanymi

przez uczniów podstawówki oraz

ich rodziców. Zakupić można by-

ło ręcznie wykonane: gipsowe fi-

gurki, witraże, obrazy czy biżute-

rię. Nie zabrakło stoisk z zabaw-

kami i książkami dla

najmłodszych.

EEmmiillkkaa  ddllaa  KKuubbyy

Podczas imprezy obejrzeć

i wysłuchać można było m.in.

koncert sosnowieckiego zespołu

reggae – Tomato, przedstawienie

teatru Ateneum, pokaz marione-

tek, występy cheerleaderek oraz

pokazy tańca nowoczesnego, to-

warzyskiego oraz bollywood. 

Największą atrakcją dla mło-

dych uczestników imprezy było

jednak spotkanie z Emilką Sta-

churską, grającej rolę Zuzi Skal-

skiej w serialu stacji TVN „Nia-

nia”. Dziewczynka przez kilka go-

dzin rozdawała autografy swoim

fanom. 

W trakcie imprezy trwały

liczne licytacje na rzecz chorego

chłopca. Pod młotek poszła m.in.

piłka z autografami męskiej re-

prezentacji polski w siatkówce

– wicemistrzów świata z 2006

roku.

Wtym roku dzięki uczestnikom

festynu udało się zebrać ponad 16

tys. złotych. Cała kwota została

przekazana przez pośrednictwo

Stowarzyszenia Pomocy Chorym

Na Dystrophie Musulorum w No-

wym Chechle dla Jakuba.

– Widać, że warto pomagać

innym – dodaje dyrektor Małgo-

rzata Mike.

Aby pomóc Kubie moż-

na również wpłacać pieniądze

na konto stowarzyszenia: Bank

Spółdzielczy Świerklaniec, 83

8467 0001 0000 3522 2000

0001, z dopiskiem: „Dla Jakuba

Majzela”.

Pomoc dla Kuby
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W tej rywalizacji nie było prze-

granych. Na pochwały i słowa

uznania zasłużyli wszyscy

uczestnicy VI Sosnowieckiej

Olimpiady Sportowej dla Dzie-

ci i Młodzieży Niepełnospraw-

nej Ruchowo, która odbyła się

w hali sportowej przy ulicy Że-

romskiego.

Organizatorem Olimpiady

był Zespół Szkół Ogólno-

kształcących Nr 5 z Oddziała-

mi Integracyjnymi i Specjalny-

mi mieszczący się przy ulicy

Bohaterów Monte Cassino

wraz z Wydziałem Kultury i

Sztuki  Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu.

W sumie w zawodach wzię-

ła udział prawie setka dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej

z Katowic, Będzina, Dąbrowy

Górniczej, Jaworzna, Mysło-

wic, Czeladzi oraz Sosnowca.

Rywalizowano w kilku kon-

kurencjach: rzucie piłką do ko-

sza, slalomie na wózkach inwa-

lidzkich, rzucie woreczkiem

do celu, wyścigu na pełzakach,

skoku w dal z miejsca, rzucie

piłką lekarską, kręglach, torze

przeszkód i bocci, włoskiej grze

sportowej bedącej dyscypliną

paraolimpijską.

Każdy z olimpijczyków

za udział w tych niezwykłych

zawodach otrzymał pamiątkowy

medal, paczkę ze słodyczami

oraz maskotkę, a dla najlep-

szych w poszczególnych konku-

rencjach przygotowano jak

na prawdziwej olimpiadzie zło-

te, srebrne i brązowe medale

oraz okolicznościowe dyplomy.

– To była znakomita impreza.

Dzieciakom uśmiech nie scho-

dził z twarzy, mimo że walczo-

no o medale zawzięcie i bez ta-

ryfy ulgowej dla przeciwnika.

To coś niezwykłego oglądać te

niezwykłe dzieciaki w akcji

– powiedział Zbigniew Jaskier-

nia, zastępca prezydenta miasta,

któremu przypadło w udziale

uroczyste otwarcie igrzysk.

Imprezę uświetnił pokaz

młodych karateków, reprezen-

tantów Sosnowieckiego Klubu

Karate, podopiecznych Euge-

niusza Dadzibuga. 

Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Wszyscy zasłużyli 
na medale

TTeeggoo  ddnniiaa  wwsszzyyssccyy  bbyyllii  zzwwyycciięęzzccaammii..
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TTeeaattrr  ZZaaggłłęębbiiaa,,  uull..  TTeeaattrraallnnaa 44  
SSeekkrr..  tteell..//ffaaxx  003322//226666--0077--9911,,  cceenn--
ttrraallaa  tteell..  003322//226666--0044--9944,,  

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

ternetowa: www.teatrzaglebia.pl 

RREEMMOONNTT

SSoossnnoowwiieecckkiiee  CCeennttrruumm  SSzzttuukkii
–– ZZaammeekk  –– SSiieelleecckkii,,  uull..  ZZaammkkoowwaa  22,,  

tteell..  003322  229966--3300--2277

WWYYSSTTAAWWYY

1133..0066..  ggooddzz..  1177..0000  Wernisaż wystawy

pt.: „DAMIAN PIETREK – CZŁO-

WIEK I JEGO OTOCZENIE – rysunek

i malarstwo”. Wstęp na wystawę 2 zł;

wystawa potrwa do 17 sierpnia
ddoo 3311..0088..  Wystawa interaktywna dla

dzieci „NA ŚREDNIOWIECZNYM

ZAMKU” Wstęp na wystawę 2 zł.
KKOONNCCEERRTTYY

2200..0066..  ggooddzz..  1188..0000 Koncert pt.: „Dłoń

Wiatru”.Koncert promujący nową płytę

pod tym samym tytułem. Bilet wstępu:

10 zł
SSPPEEKKTTAAKKLLEE

1144..0066..  ggooddzz..  2222..0000  Widowisko plenero-

we na dziedzińcu zamku ŚWIĘTOJAŃ-

SKA NOC KULTURALNA. Wstęp

wolny, w przypadku deszczu impre-

za odwołana.

WWAARRSSZZTTAATTYY  PPLLAASSTTYYCCZZNNEE

PPoonniieeddzziiaałłkkii  ii śśrrooddyy  ww ggooddzz..  1166..0000

–– 1177..3300.. Prowadzi: Adrianna Pionka

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 19.00 

Sobota i niedziela od 15.00  do 19.00 

SCS-ZS zastrzega sobie prawo zmiany

programu. 

Aktualne informacje na stronie www.za-

meksielecki.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, ponie-

działki nieczynne

WWYYSSTTAAWWAA SSTTAAŁŁAA::  

„POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”.

WWYYSSTTAAWWYY  CCZZAASSOOWWEE::

„„WWOOKKÓÓŁŁ  TTRRAADDYYCCYYJJNNEEJJ  KKUUCCHHNNII””

– czynna do 30 czerwca.

„„DDZZIIEELLNNIICCEE  SSOOSSNNOOWWCCAA  –– ZZAAGGÓÓ--

RZE” – czynna do 31 lipca.

„„BBRRAACCIIAA  ZZDDZZIISSŁŁAAWW  II MMAACCIIEEJJ  LLAA--

CCHHUURROOWWIIEE” – czynna do 29 czerwca.

Wykłady z cyklu 

„AKADEMIA WIEDZY O SOSNOW-

CU”, środa godz. 16.00

1188..0066..  – „Atrakcje turystyczne Sosnow-

ca”, Agnieszka Mańko - kulturoznawca

2255..0066..  – „Dzielnice Sosnowca”, Joan-

na Krzysztofik – artysta-plastyk 

(wstęp bezpłatny)

„„ZZ KKAARRTT  HHIISSTTOORRIIII””  –– pprrooppoozzyyccjjee

pprroojjeekkccjjii  ffiillmmoowwyycchh::

„Generał Władysław Sikorski – tajemni-

ca śmierci” (60 min.); „Generał Anders

i jego Armia” (55 min.); „Generał Ma-

czek i jego pancerniacy” (50 min.);

„Holocaust znaczy zagłada” (50 min.);

„Józef Piłsudski” (80 min.); „Kroniki

Powstania Warszawskiego” (45 min.);

„IV rozbiór Polski” (43 min.).

Cena zajęć 30 zł (grupa do 30 osób).

EEdduukkaaccjjaa  pprrzzeezz  zzaabbaawwęę::  „„OODDKKRRYYWWAA--

MMYY  PPRRZZEESSZZŁŁOOŚŚĆĆ  MMIIAASSTTAA  II RREE--

GGIIOONNUU””

Program edukacyjny skierowany dla

dzieci w wieku przedszkolnym i dla

uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zajęcia odbywają się w formie warszta-

towej, do wyboru trzy tematy:

1. „Charakterystyczne zawody związane

z Sosnowcem i regionem – górnik, hut-

nik, włókiennik”;

2. „Z szafy pradziadka”; 3. „Tworzenie

przestrzennej mapy Sosnowca”.

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

1100..  0066..  ggooddzz..  1111..4455  – „Sosnowieckie

ABC” – turniej wiedzy regionalnej dla

klas 

IV-VI SP. Impreza współorganizowana

z filią nr 13 MBP w Sosnowcu.
1166..  0066..  ggooddzz..  1111..3300 – Czarodziejski

dzień” – zabawa plenerowa dla klas I-

-III SP. Impreza współorganizowana

z filią nr 13 MBP w Sosnowcu.
1177..  0066..  ggooddzz..  1166..0000 – KARAOKE

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

* poniedziałki godz. 16.00 – 20.00 -

warsztaty plastyczne (rysunek, malar-

stwo, rzeźba)

* środy i czwartki – wikliniarstwo.

* od poniedziałku do czwartku godz.
1155..0000  –– 2200..0000 - nauka gry na instrumen-

tach muzycznych (gitara, keyboard)

* od poniedziałku do piątku godz.14.30

– 1188..0000  - zajęcia sportowe. 

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

1100..0066..  ggooddzz..  99..3300 – Filia nr 5, Walcow-

nia, ul. Maliny 14a, tel. 032 363-35-44

Piękne bajki nigdy się nie starzeją

– konkurs literacki z twórczości Ch. Per-

raulta dla uczniów klas II i III szkół

podstawowych. Kolejne konkursy: 11,

12. 06.
ggooddzz..  1100..0000  – Biblioteka Główna, ul.

Zegadłowicza 2/1, tel. 032 266-64-72

Zasłony ciała. O poezji Marii Pawlikow-

skiej- Jasnorzewskiej – wykład dr Joan-

ny Kisielowej w ramach Salonu Literac-

kiego (IV Sosnowieckie Dni Literatury).
ggooddzz..  1100..0000  ii 1111..3300  – Oddział dla Dzieci

i Młodzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032

266-34-96

Kultura europejska, co nas łączy?

– warsztaty prowadzone przez konsul-

tanta Regionalnego Centrum Informacji

Europejskiej skierowane do uczniów

klas VI.
ggooddzz..  1111..0000 – Biblioteka Główna, ul.

Zegadłowicza 2/1, tel. 032 266-64-72

Najnowsza proza polska – tendencje

i kierunki – wykład prof. dr hab.

Krzysztofa Kłosińskiego w ramach Sa-

lonu Literackiego (IV Sosnowieckie Dni

Literatury).
ggooddzz..  1111..4455 – Filia nr 13, Maczki, ul.

Krakowska 26, tel. 032 263-12-01

Sosnowieckie ABC – międzyklasowy

turniej dla uczniów klas IV-VI z wiedzy

o naszym regionie.
1111..0066..  ggooddzz..  99..0000 – Filia nr 2, Rudna IV,

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

Na powitanie lata – warsztaty plastyczne

dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych.

ggooddzz..  1166..0000 – Filia nr 3, Klimontów, ul.

Kraszewskiego 2, tel. 032 292-95-52

Wierszowanie z Kaczką Dziwaczką

– konkurs recytatorski z myślą

o uczniach klas młodszych.
ggooddzz..  1100..0000 – Filia nr 18, Juliusz, ul.

Spadochroniarzy 6, tel. 032 294-77-26
ggooddzz..  1166..0000  –– Mały Europejczyk to Ja

– konkurs dla przedszkolaków podsu-

mowujący całoroczny cykl edukacji eu-

ropejskiej.
ggooddzz..  1166..0000 – Filia nr 17, Pogoń, ul. Bę-

dzińska 22-24, tel. 032 291-00-71

Harry Potter – pożegnanie – konkurs li-

teracki dla dzieci.
1122..0066..  ggooddzz..  88..0000  – Filia nr 20, Stary

Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 27, tel.

032 263-11-77

Jestem Europejczykiem, nic co europej-

skie nie jest mi obce – zajęcia edukacyj-

ne dla uczniów klas V.
ggooddzz..  1111..3300  – Oddział dla Dzieci i Mło-

dzieży, ul. Parkowa 1a, tel. 032 266-34-

96

Przyroda Sosnowca – prezentacja multi-

medialna dla uczniów klas III przepro-

wadzona przez pracowników Zespołu

Parków Krajobrazowych. 
1133..0066..  ggooddzz..  1111..3300 – Filia nr 13, Macz-

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

Bezpieczne wakacje – zajęcia edukacyj-

ne dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa

w czasie wakacyjnego wypoczynku. Ko-

lejne spotkanie: 18.06
1166..0066..  ggooddzz..  1111..3300  – Filia nr 13, Macz-

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

Czarodziejski dzień – impreza plenero-

wa dla uczniów szkół podstawowych.
1177..0066.. ggooddzz..  1111..3300 – Filia nr 13, Macz-

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

Ja młody Europejczyk – warsztaty unij-

ne prowadzone przez pracownika Regio-

nalnego Centrum Informacji Europej-

skiej w Katowicach dla uczniów szkół

podstawowych.
ggooddzz..  1122..4455 – Filia nr 13, Maczki, ul.

Krakowska 26, tel. 032 263-12-01

Kultura europejska – warsztaty unijne

prowadzone przez pracownika Regional-

nego Centrum Informacji Europejskiej

w Katowicach, skierowane do gimnazja-

listów.
ggooddzz..  1166..0000 – Filia nr 17, Pogoń, ul. Bę-

dzińska 22-24, tel. 032 291-00-71

Kolorowy świat Ani – konkurs plastycz-

ny w 100. rocznicę wydania „Ani z Zie-

lonego Wzgórza”.
1199..0066..  ggooddzz..  1166..3300 – Filia nr 7, Dań-

dówka, ul. Kalinowa, tel. 032 299-40-22

Zabytki mojego miasta – zajęcia świetli-

cowe dla dzieci z klubu osiedlowego

„Kalinówka”.

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 jeste-
śmy? Młodzi ludzie w filmie”. 

1199..  0066..  ggooddzz..  1188..0000 - Indochiny (Indo-

chine) – reż. Régis Wargnier.2266..  0066..

ggooddzz..  1188..0000  - Dom dusz (The House of

the Spirits) – reż. Bille August.

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

1133..0066..  oodd ggooddzz..  1188::  0000 koncert pana Sta-

nisława Skrzypka

1144..0066..  dziecięcy plener malarski

w Ogrodzieńcu – wyjazd godz. 9: 00

1155..0066..  oodd gg..  99..0000 Zawody Ju-jitsu Klubu

„Dragon”

OOdd 1166..0066..oodd gg..  1133..0000 wystawa fotogra-

ficzna „W drodze do Nampuli” zdjęcia

z podróży do Afryki ze zbiorów Rafała

Rybaka,

1177..0066..  gg..  1177..0000 Koncert uczniów szkoły

muzycznej „Yamacha”

2211--2222..0066.. II Młodzieżowe Dni Sosnow-

ca

Koncerty zespołów: 21.06 – DNA, Keep

on Riding, Dirty Day, Andy, Alians,

22.06 -Iscariotta, v Skepsis, Mauriolan-

za, Mr Zoob.

ZZaajjęęcciiaa  ssttaałłee

oodd ppoonniieeddzziiaałłkkuu  ddoo ppiiąąttkkuu  1122..0000--1199..0000

pracownia komputerowa,

– kursy komputerowe, Internet, 

wwttoorrkkii  ii ppiiąąttkkii  1155..0000--1177..0000 zajęcia teni-

sa stołowego,

ppoonniieeddzziiaałłkkii  1155..0000--1188..0000 zajęcia w gru-

pie recytatorów,

wwttoorrkkii  ii cczzwwaarrttkkii  1177..3300  –– 1199..3300 zajęcia

w grupie teatralnej,

ppoonniieeddzziiaałłkkii  oodd 1155..0000 zajęcia nauki gry

na instrumentach (gitara, instr. klawiszo-

we) oraz grupy wokalnej,

zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg pla-

nu klubu „Dragon”,

wwttoorrkkii  oodd 1155..0000 zajęcia sekcji plastycz-

nej,

ppiiąąttkkii  oodd 1166..0000 spotkania Koła drugiego

i trzeciego wieku,

ppoonniieeddzziiaałłkkii  ii cczzwwaarrttkkii  oodd 1188..3300  fitness

z elementami tańca Latino,

śśrrooddyy  oodd 1166..3300 nauka tańca towarzyskie-

go,

ZZaajjęęcciiaa  wwaarrsszzttaattoowwee

Warsztaty bębniarskie środy od 17.00,

Warsztaty batiku piątki od 15.30.

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14,
e-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

RREEPPEERRTTUUAARR  PPRRAASSOOWWYY  KKIINNAA  HHEE--

LLIIOOSS  SSOOSSNNOOWWIIEECC  

WWAAŻŻNNYY::  1133..0066––  1199..0066..22000088

PPRREEMMIIEERRAA::    „ZDARZENIE” prod.  In-

die / USA, od 15 lat:  10.30,  12.15,

16.15, 19.00, 20.45, 22.30* INCREDI-

BLE HULK” prod. USA, od 12 lat:

12.30, 14.45, 17.00, 19.15, 21.30

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  TTYYTTUUŁŁYY::    „„SPEED RA-

CER” prod. USA, od 10 lat, (dubbing):

9.00, 11.30, 14.00, 16.30 OPOWIEŚCI

Z NARNII” prod. USA / Wielka Bryta-

nia, od 7 lat (dubbing): 9.00,  9.45,

11.45, 14.30, 17.30, 20.15 INDIANA

JONES” prod. USA, od 12 lat: 14.00,

18.00, 20.30

* wyłącznie w piątek i sobotę

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do na-

szej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22,

pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Ku-

riera Miejskiego” nr 6/2008 otrzymają

darmowe bilety.

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa zzmmiiaannyy  ww ppllaannaacchh  iimmpprreezz..

ZZ „„KKuurriieerreemm””  ppoo mmiieeśścciiee

0011..  0055..  – w Parku Sieleckim pod Pomni-

kiem Wolność – Praca – Godność odbyła

się manifestacja pierwszomajowa. Wzięli

w niej udział: prezydent Kazimierz Górski,

poseł SLD Witold Klepacz oraz wicemar-

szałek woj., śląskiego Zbyszek Zaborowski.

Uroczystość zorganizowała sosnowiecka or-

ganizacja SLD, a uczestniczyło w niej oko-

ło kilkuset osób.

0022..  0055..  – w Wydziale nauk o Ziemi UŚ

otwarto wystawę: Pomiędzy Ewą... a nami.

Najmłodsze dzieci ewolucji”. Jej atrakcję

stanowią dwie wierne repliki naszych

przodków: najstarszego, który żył ponad 7

milionów lat temu – Sahelanthropusa tcha-

densisa i Neandertalczyka. 

0033..  0055.. – z okazji Uchwalenia Konstytucji 3

Maja złożono kwiaty pod Pomnikiem Ko-

ściuszki przy Placu Kościuszki oraz pod Po-

mnikiem Konstytucji 3 Maja przy al. Zwy-

cięstwa.

0055..  0055.. – w Centrum Pediatrii im. Jana Paw-

ła II otwarto poradnie specjalistyczne dla

dzieci: urazowo-ortopedyczną, pulmonolo-

giczną oraz medycyny sportowej. Tel. 032

292-97-01.

0088..  0055.. – rozpoczęły się IV Sosnowieckie

Dni Literatury organizowane przez Miejską

Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Inaugu-

racją był wernisaż wystawy „Kiedy mnie

już nie będzie” – o poezji A. Osieckiej oraz

recital Marty Wilk, finalistki VII edycji kon-

kursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.

0099..  0055.. – w sosnowieckim Muzeum podpi-

sano na najbliższe 2 lata umowę o współ-

pracy między czterema muzeami: czeskiej

Ostrawy, słowackiego Trenczyna, węgier-

skiego Miszkolca oraz Sosnowca. Po części

oficjalnej goście przenieśli się do pałacowe-

go parku na piknik.

0088..  0055..  – w ramach ogólnopolskiej akcji

„Masz głos, masz wybór” w Wyższej Szko-

le Humanitas odbyła się debata z prezyden-

tem Kazimierzem Górskim. Spotkanie zor-

ganizowało Polskie Stowarzyszenie „Dom

Europejski” Oddział w Sosnowcu oraz stu-

denci WSH. W debacie udział wzięło ok.

250 osób.

1166..  0055.. – przy ul. Grota-Roweckiego 2

otwarto Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia.

Uruchomiono pierwszą część: Dzienny

Dom Pomocy Społecznej dla osób doro-

słych z niepełnosprawnością intelektualną.

Do końca roku dodatkowo powstanie Śro-

dowiskowy Dom Samopomocy, miejsca

hostelowe (całodobowe okresowego poby-

tu) oraz klub.

2299..  0055..  – uczennica V LO im. Roberta

Schumana została laureatką konkursu szkół

ponadgimnazjalnych pt. „Tradycja i współ-

czesność Sosnowca i jego miast partner-

skich w Unii Europejskiej”. W nagrodę

Ewelina, na zaproszenie Posła do Parlamen-

tu Jerzego Buzka, wyjedzie do Brukseli.

3300..  0055.. – na murach Koscioła p. w. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa odsłonięto pa-

miątkową tablicę, której fundatorem są Ka-

walerowie i Damy Komandori Sosnowiec-

kiej. Odsłonięcia dokonał biskup Piotr

Skucha.

3311..  0055..  – Miejski Klub Maczki, zgodnie

z kilkuletnią tradycją zorganizował imprezę

pod nazwą „No to jadziem na Maczki... czy-

li majówka na kolejowym szlaku”. Wystąpi-

ły zespoły: AVOCADO, Elektryczne Gitary

i CHRZĄSZCZE.

3311..  0055..  – przy Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 6 odbył się I Turniej Rycerski.

Wzięła w nim udział młodzież ze świetlic

środowiskowo-socjoterapeutycznych. Im-

preza dotowana była ze środków Urzędu

Miejskiego.

3311..  0055..  – z okazji Dnia Dziecka w wielu

miejscach miasta odbyły się imprezy dla

dzieci. Między innymi: przy Pl. Kościuszki

MOPS i Zespół Szkół Specjalnych zorgani-

zowali festyn dla dzieci z najbardziej potrze-

bujących rodzin. 

3311..  0055.. – obchodzony jest Światowy Dzień

bez Papierosa. Jest to inicjatywa Światowej

Organizacji Zdrowia (WHO). (UU)

polecamy
Młodzieżowe Dni Sosnowca
MDK "Kazimierz" zaprasza wszystkich na plener muzyczny -
Młodzieżowe Dni Sosnowca, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca
2008 r., sobota - niedziela, w Parku Leśna przy ul. Jasińskiego

PPRROOGGRRAAMM  KKOONNCCEERRTTUU::
2211..0066..22000088  --  ssoobboottaa  --  ssttaarrtt::  1144::0000  --
wwyyssttąąppiiąą::
1144::0000 DNA
1144::3300 Keep on Riding
1166::0000 Dirty Day
1188::0000 Andy
2200::0000 Alians
oodd  1144::0000 odbędą się warsztaty
bębniarskie
2222..0066..22000088  --  nniieeddzziieellaa  --  ssttaarrtt::  1155::0000  --
wwyyssttąąppiiąą::
1155::0000 Iscariotta
66::3300 Sepsis
1188::0000 Mauriolanza
2200::0000 Mr Zoob



Wznowienie niezwykłej książki

Barbary Skargi opisującej życie

w sowieckim łagrze. Autorka

została aresztowana w 1944 ro-

ku za działalność w wileńskim

okręgu AK, przebywała naj-

pierw ponad rok w więzieniach

w Wilnie, a potem przez niemal

dziesięć lat w obozach pracy.

Do kraju wróciła w 1955 roku.

Po wyzwoleniu… to wstrząsają-

cy, a zarazem obiektywny i wni-

kliwy obraz obozowego życia.

Opisy pracy w szpitalu czy in-

formacje na temat sposobów

zdobywania jedzenia sąsiadują

tu z refleksją na temat ludzkiej

natury. Skarga pokazuje jak

wielki wpływ na ludzką psychi-

kę ma tak ekstremalne doświad-

czenie. Znając koleje życia naj-

bardziej znanej polskiej filozof-

ki, łatwiej można zrozumieć jej

poglądy i wizję świata.

Barbara Skarga

Po wyzwoleniu… (1946-1956)

data premiery: 22.05.2008 – Wyd. Znak

Jeanette Winterson

Dom na krańcu czasu

Tłum. Jan Rybicki
data premiery: 12.06.2008 – Wyd. Znak
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reklama

porady
Terminy Reklamacyjne

AAddrriiaannnnaa PPeećć

Jednym z najczęściej zadawanych

rzecznikowi pytań dotyczy termi-

nu załatwienia reklamacji. Konsu-

ment oddaje towar do reklamacji,

a gdy przedłuża się termin jego

odbioru zwykle dzwoni do rzecz-

nika z pytaniem ile ma jeszcze

czekać i jaki naprawdę jest termin

rozpatrzenia i realizacji reklama-

cji. Odpowiedź na tego rodzaju

pytanie zależy przede wszystkim

od trybu w jakim reklamacja zo-

stała złożona. Reklamację moż-

na bowiem złożyć z: niezgodności

towaru z umową do sprzedawcy

lub gwarancji do gwaranta (produ-

centa, importera, dystrybutora,

sprzedawcy itp.) jeśli jej udzielo-

no wydając dokument gwarancyj-

ny (kartę gwarancyjną).

Zatem jeśli kupujący składa re-

klamację z gwarancji, terminy za-

łatwienia zwykle są określone

w karcie gwarancyjnej i mogą być

różne, gdyż ich długość ustala-

na jest dowolnie przez gwaranta.

Czas naprawy towaru może być

określony dowolnie przez gwaran-

ta. Jeśli termin nie został określo-

ny, albo jest on zbyt długi lepiej

nie korzystać z gwarancji.

Natomiast jeśli reklamację

zgłaszamy do sprzedawcy z tytu-

łu niezgodności towaru z umową

termin rozpatrzenia żądania ku-

pującego jak i jego załatwienia

określa ustawa o sprzedaży kon-

sumenckiej. 

Ważne jest by konsumenci

rozróżniali termin rozpatrzenia,

który jest czasem na podjęcie de-

cyzji przez sprzedawcę, czy re-

klamacja zasługuje na uznanie

czy odrzucenie, od czasu, w któ-

rym ma nastąpić realizacja pozy-

tywnie rozpatrzonego zgłoszenia.

Sprzedawca powinien rozpatrzyć

reklamację, w której kupujący za-

żądał naprawy lub wymiany to-

waru niezwłocznie, nie później

niż w ciągu 14 dni kalendarzo-

wych. Jeśli sprzedawca nie udzie-

li w tym terminie odpowiedzi

i nie ustosunkuje się do żądania

kupującego w zakresie wymiany

lub naprawy towaru przyjmuje

się, że uznał je za uzasadnione.

Jest to tzw. milczące uznanie żą-

dania kupującego. 

Reklamacja, którą sprzedawca

uznał za słuszną powinna być za-

łatwiona w czasie odpowiednim,

który nie został ściśle określony

w przepisach. Termin realizacji

może być swobodnie ustalony

przez sprzedawcę i kupującego

i podany w zgłoszeniu reklama-

cyjnym.

Często konsumenci nie zwra-

cają uwagi na to czy podano ter-

min załatwienia reklamacji, a sku-

piają się na terminie rozpatrzenia.

Tymczasem ważniejsze jest usta-

lenie czasu na naprawę lub wy-

mianę towaru, gdyż nie został

określony precyzyjnie w ustawie.

Mniej ważne jest podanie w zgło-

szeniu terminu rozpatrzenia rekla-

macji, gdyż podaje go precyzyjnie

ustawa. Gorzej jest jeśli nie poda-

no terminu dokonania naprawy,

czy wymiany towaru, gdyż nie

można na podstawie przepisów

jednoznacznie go ustalić. Termin

naprawy butów może znacznie

odbiegać od terminu naprawy sa-

mochodu, czy sprzętu RTV. Aby

uniknąć problemów najlepiej jest

podać oba terminy rozpatrzenia

i załatwienia w zgłoszeniu rekla-

macyjnym. Jeśli czasu realizacji

reklamacji nie podano, powinien

on w zależności od rodzaju towa-

ru być rozsądnie krótki. Jeśli kon-

sument nabywa towar codzienne-

go użytku, np. lodówkę, czy buty

na określony sezon, czas naprawy

czy wymiany towaru nie może po-

wodować znacznych niedogodno-

ści po stronie kupującego. Czas

odpowiedni na załatwienie rekla-

macji liczy się od daty jej złożenia.

Reklamacje nie budzące wątpli-

wości powinny być załatwiane

„od ręki”. Jeśli natomiast sprze-

dawca chce skorzystać z konsulta-

cji z producentem towaru, rzeczo-

znawcą czy serwisem ma do tego

prawo, jednakże musi terminowo

rozpatrzyć i załatwić reklamację.

W poprzednio obowiązujących

przepisach czas załatwienia rekla-

macji był określony na 14, a naj-

wyżej na 21 dni. W razie wątpli-

wości można się na to powoływać.

Ważnym terminem jest rów-

nież czas, w którym kupujący mu-

si zgłosić niezgodność – wadę to-

waru sprzedawcy. Czas na zgło-

szenie określono w ustawie na 2

miesiące, które liczy się od mo-

mentu zauważenia niezgodności

z umową do zawiadomienia sprze-

dawcy. Termin ten jest bardzo

ważny, gdyż jego przekroczenie

wiąże się dla kupującego z poważ-

nymi konsekwencjami, tj. utratą

uprawnień do reklamowania towa-

ru z powodu stwierdzonej nie-

zgodności. 

KKoonnkkuurrss  WWyyddaawwnniiccttwwaa  ZZNNAAKK KM 6:

PPyyttaanniiee::  GGddzziiee  rroozzggrryywwaa  ssiięę  aakkccjjaa  ppoowwiieeśśccii  pptt..  „„PPoo  wwyyzzwwoolleenniiuu””??

Pierwsze 5 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Ma-

ja 22 pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 6 i pra-

widłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Powieść dla dzieci znakomitej pi-

sarki brytyjskiej, autorki takich

książek, jak: Zapisane na ciele, Nie

tylko pomarańcze, Namiętność.

Niezwykła opowieść o czasie, któ-

ra rozgrywa się w wielu miejscach

i różnych epokach – od starożytne-

go Egiptu po nieznaną planetę

w odległej przyszłości. Z zapartym

tchem śledzimy losy dziewięciolet-

niej dziewczynki Silver uwikłanej

w niesamowitą historię opowiada-

jącą o walce o posiadanie Czaso-

mierza, czyli o absolutne panowa-

nie nad czasem. Świetnie skonstru-

owaną fabułę dodatkowo wyposa-

żono w elementy teorii fal,

czarnych dziur i fizyki cząsteczko-

wej, nie zatracając przy tym ba-

śniowych cech. Historia rozpoczy-

na się Londynie, kiedy w czasie za-

chodzi podobne zjawisko jak

globalne ocieplenie – powstają nie-

wytłumaczalne Tornada Czasu… 



„Nie interesuje mnie coś, czego nie można zrobić
na obcasach!” – deklaruje jedna z luksusowych żon
i matek, otoczona rojem służących i pomocy
do dzieci i do psów. Podobnych pań, „które palą za-
wartość swojej szafy pod koniec każdego sezonu”
znajdziemy w tej powieści wiele, a opisane są tak,
że śmiejemy się w głos. 

Ale „Nianiek” to nie tylko kapitalna satyra
na ślepą pogoń za rozrywkami i snobizm bogatych
nowojorskich „mamusiek”, które biegają od przyję-
cia do przyjęcia i znalazły sposób jak zastąpić dzie-
ciom wiecznie zajętego ojca. Holly Peterson jest bo-
wiem subtelną pisarką i wyczuloną na niuanse ob-
serwatorką rzeczywistości. Nie dzieli świata, jak
w płaskiej komedii, na czarny i biały. Jej główni bo-
haterowie są ludźmi z krwi i kości, popełniają błę-
dy, mają wątpliwości, chcą jak najlepiej, a wycho-
dzi, jak to w życiu, różnie...
HHoollllyy  PPeetteerrssoonn
Amerykańska dziennikarka. Jako producent
w ABC News Primetime otrzymała nagrodę
Gemmy. Współpracowała z „New York Time-
sem” i „Harper’s Bazaar”, ze znanym amery-
kańskim czasopismem „Talk”, była też jednym
z redaktorów w „Newsweeku”. Wychowa-
na na Manhattanie, Holly mieszka tam obecnie
razem z mężem i trójką dzieci. „Nianiek” to jej
pierwsza powieść. Obecnie pracuje nad na-
stępną. 

Prowadziła was kiedyś przez trzęsawiska pięk-
na kobieta odziana jedynie w majtki i w biusto-
nosz? Nie? To koniecznie przeczytajcie opowiada-
nie Jerzego Pilcha: historię wakacyjnego romansu
młodego matematyka i jego ponętnej „gospodyni”.

Po co zaczynać grę, której nie chce się dopro-
wadzić do końca? – zastanawia się Maria Nurow-
ska, opisując letnią przygodę dwojga dojrzałych lu-
dzi, z których jedno przebywa na Karaibach, a dru-
gie... nad Bałtykiem!

Cóż znaczy luksus bez miłości? – pyta Stefan
Chwin, przewrotnie przenosząc w nasze czasy nie-
zapomnianych bohaterów „Lalki”, którzy przecież
także wybierali się na wakacje. Stanisław W., „nu-
mer 3 na liście najbogatszych Polaków tygodnika
Wprost”, wybiera się tu w podróż z Izą L.: „pie-
kielną mieszanką Izabelli Scorupco, Róży Luk-
semburg i Julii Roberts”...

Wakacyjna miłość może zdarzyć się wszędzie:
nad morzem i nad jeziorami, w górach, ale też
w środku Warszawy, czy w... komputerze. 

JJeerrzzyy  PPiillcchh::  ur. w 1952 r. w Wiśle, prozaik, dra-
maturg, felietonista, scenarzysta filmowy.  
JJooaannnnaa SSzzcczzeeppkkoowwsskkaa::  Aktorka, pisarka, felie-
tonistka. 
MMaałłggoorrzzaattaa  KKaalliicciińńsskkaa::  była nauczycielką bio-
logii w technikum ogrodniczym, szkole podsta-
wowej, reasercherką w Telewizji Polskiej, za-

trudniona w Agencji Reklamowej, obecnie
mieszka pod Warszawą. 
SStteeffaann  CChhwwiinn::  powieściopisarz, eseista, krytyk
literacki, historyk literatury. 
JJaacceekk  MMeellcchhiioorr:: z wykształcenia krytyk teatral-
ny (absolwent warszawskiej PWST), z zamiło-
wania – muzyczny. Scenarzysta programów
estradowych i telewizyjnych, autor i prezenter
audycji radiowych, dziennikarz prasowy i co-
pywriter. 
AAnnnnaa NNaassiiłłoowwsskkaa:: badaczka i krytyk literatury,
pisarka, poetka, publicystka. 
MMaarriiaa  NNuurroowwsskkaa:: powieściopisarka i nowelist-
ka, której książki cieszą się popularnością za-
równo w Polsce, jak i na świecie. 
EEwwaa  SSiiaarrkkiieeiicczz::  dziennikarka, redaktor na-
czelna czasopisma „Gwiazdy mówią. Nie-
dawno zadebiutowała powieścią”Kuźnia roz-
drożu”.
WWoojjcciieecchh  KKuucczzookk::  prozaik, poeta, krytyk filmo-
wy, scenarzysta, speleolog.  
IInnggaa  IIwwaassiióóww::  profesor Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, literaturoznawczyni, krytyczka literac-
ka, redaktor naczelna Szczecińskiego Dwu-
miesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. 
IIrreekk  GGrriinn::  (1969) urodził się w Żarach. Studio-
wał teatrologię i filmoznawstwo na UJ. Praco-
wał jako niezależny fotograf prasowy i rekla-
mowy. 

Holly Peterson

Nianiek, czyli facet
do dziecka

Przeł. Magdalena Słysz
Świat Książki, 2008 
Cena: 32,90 zł

Jerzy Pilch, Joanna Szczepkowska, Małgorzata Kalicińska, Wojciech Kuczok, Maria Nurowska,
Krystyna Kofta, Inga Iwasiów, Irek Grin, Stefan Chwin, Ewa Siarkiewicz, Anna Nasiłowska, Jacek
Melchior

Wakacyjna miłość
Świat Książki, 2008 
Cena: 29,90 zł
W księgarniach od 6 czerwca
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  ––  1199..0044..))– Czeka Cię wyjątko-
wo szczęśliwy okres. Gwiazdy wróżą poprawę
w każdej dziedzinie. Rozwiążesz problemy,
które od dawna Cię gnębią. Pod koniec mie-
siąca wyraźna poprawa dochodów. Wtedy też
będzie możliwa daleka podróż zagraniczna.
Szczęśliwy dzień to wtorek.
BBYYKK  ((2200..0044..  ––  2200..0055..))  – W ciągu najbliższych
tygodni pozbędziesz się dotychczasowych za-
hamowań. Nadejdą sukcesy zawodowe,
możliwy też będzie awans. Natomiast w życiu
osobistym zachowaj ostrożność. Dobrym
dniem dla Ciebie będzie piątek.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA  ((2211..0055..  ––  2211..0066..))  –  Nadchodzące
dni przyniosą wiele sukcesów towarzyskich i
zawodowych. Ale pod warunkiem wierności
w przyjaźniach oraz systematyczności w pra-
cy. Samotne osoby maja dobry czas, by zde-
cydować się na stały związek. Najlepszym
dniem na sukces będzie środa. 
RRAAKK  ((2222..0066..  ––  2222..0077..))  – Jeszcze przed waka-
cjami możesz zmienić pracę i miejsce za-
mieszkania. Dobrze to wpłynie na Twoje sa-
mopoczucie i sytuację materialną. Przypływ
gotówki pozwoli nie tylko na urządzenie się w
nowym domu, ale wystarczy jeszcze na urlop.
Przyjazny dzień to czwartek.
LLEEWW  ((2233..0077..  ––  2222..0088..))  –  Nadszedł okres pod
znakiem licznych kontaktów z osobami z za-
granicy. Otrzymasz prezenty, wiadomości lub
atrakcyjne propozycje. Przed Tobą gorąca mi-
łość. Samotnym Lwom gwiazdy wróżą mał-
żeństwo. Szczęśliwy dzień – niedziela. 
PPAANNNNAA  ((2233..0088..  ––  2222..0099..)) – Przed Tobą moż-
liwe zmiany i nowości w życiu rodzinnym. Wię-
cej miłości i pogody. Więcej zrozumienia.
Przypływ gotówki na pewno się po części do
tego przyczyni. „Grozi” Ci wygrana w szczę-
śliwy numerek. Powodzenie będzie Ci przyno-
sić środa. 
WWAAGGAA  ((2233..0099..  ––  2222..1100..))  – Nareszcie przed
Tobą nowe, interesujące związki uczuciowe.
Miłość Cię uskrzydli i będziesz odnosić suk-
cesy nie tylko towarzyskie, ale także finanso-
we. Wagi, które skupią się na kulturze, odnio-
są spore sukcesy. Nareszcie będziesz wie-
dział co zrobić ze swoją przyszłością. Twój
dzień – to piątek.
SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  ––  2211..1111..))–  Dzięki praco-
witości w najbliższych dniach uda Ci się wyjść
z kłopotów. Co prawda przybędzie Ci obowiąz-
ków. Może będzie to zmiana stanowiska? W
sprawach sercowych możliwe niewinne niepo-
rozumienia. Przed Tobą również silne namięt-
ności. Najlepszy dzień dla Ciebie to wtorek.
SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  ––  2200..1122..))  – Dobroczynny
Jowisz, który Ci patronuje, zapewni Ci suk-
cesy przez cały miesiąc. Ponadto popular-
ność, sławę i karierę w polityce. Warto solid-
nie pracować, by mieć większą szansę na
dobrą pozycję zawodową. Rozwiązanie wie-
lu spraw nadejdzie niestety później. Czwartki
to najlepsze dni.  
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC  ((2211..1122..  ––  2200..0011..)) – Nareszcie
Twoje sprawy zawodowe znajdą się pod dobrą
gwiazdą. Masz szanse na zawodowy awans.
Już początek przyszłego tygodnia będzie
sprzyjał realizacji ambitnych planów. Urlop naj-
lepiej zarezerwuj na remont mieszkania. Je-
żeli szczęście – to tylko w soboty.
WWOODDNNIIKK  ((2211..0011..  ––  2200..0022..))  – W końcu bę-
dziesz bardziej komunikatywny i okażesz wię-
cej wyrozumiałości. To zapewni Ci powodze-
nie w wielu sprawach. Przeżyjesz fascynację
kimś wyjątkowym. Przed Tobą wspaniała po-
dróż we dwoje. Wodniczki rozpoczną z kimś
atrakcyjną współpracę. Dobry dzień – to so-
bota. 
RRYYBBYY  ((2211..0022..  ––  2200..0033..))– W połowie miesiąca
zaczniesz walczyć o wiele spraw. Ale nie żałuj
sił i energii, gdyż będzie to procentowało w na-
stępnych miesiącach. Ogólnie wszystkim Ry-
bom poprawi się sytuacja finansowa. Przy oka-
zji nie zaniedbuj relacji rodzinnych. Dobre sto-
sunki zaowocują poprawą w uczuciach. Twój
dzień to czwartek. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Litery z pól dodatkowo ponumero-

wanych w prawym dolnym rogu

dadzą rozwiązanie, które prosimy

przesłać wraz z wyciętym nume-

rem krzyżówki, pod adresem re-

dakcji do 4 lipca. Wśród autorów

poprawnych rozwiązań rozlosowa-

ne zostaną nagrody, które prosimy

odbierać osobiście w Redakcji.

PPoozziioommoo::  11 – napój do obiadu, 5

– ziemniaczany szkodnik, 8 – naj-

popularniejszy to 007, 9 – wałkoń,

10 – z tego plemienia był Winne-

tou, 11 –kilkudaniowy posiłek, 12

– jego praca polega na głośnym

czytaniu, 14 – powieść Dostojew-

skiego, 16 – muza poezji miłosnej,

17 – bilet na kilka spektakli, 19

– ser, masło, mleko..., 21 – 1000

ml, 22 – zakaźna choroba wieku

dziecięcego, 25 – dramat Słowac-

kiego, 28 – przejście na stronę wro-

ga, 29 – jeden z darów Trzech Kró-

li, 30 – spotkanie zakochanych, 32

– wyścigi jachtów, 34 – miara pa-

pieru toaletowego lub faksowego,

35 – dęty instrument muzyczny, 36

– epidemia, 37 – Zeus zamienił ją

w skałę, 38 – z rodziny dzikich ko-

tów, 39 – cyklista.

PPiioonnoowwoo::  11 – sprzeczność, 2 – kor-

sarz, 3 – kuchenne krzesło bez

oparcia, 4 – bezżeństwo duchow-

nych, 5 – boisko + trybuny, 6 – ssak

z rodziny żyrafowatych, 7 – alfabet,

13 – ogóreczek w octowej zalewie,

15 – największa sportowa impre-

za odbywająca się co 4 lata, 18

– pierwiastek chemiczny o symbo-

lu Eu, 20 – współbrzmienie kilku

dźwięków, 23 – migdałowy likier,

24 – pracuje na statku, 26 – szkar-

łat, 27 – gruby zeszyt, 28 – bakte-

ria, 31 – gra podwójna, 33 – naj-

większa małpa. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  zz kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  55::  BBaarrbbaarraa  FFrraallee  ––  „„TTeemmppllaarriiuusszzee””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  BBoożżeennaa  KKęęddzziioorr,,  MMaarriiaann  KKlliimmeekk,,  HHaalliinnaa  LLiippsskkaa

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Krzyżówka nr 6

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.

Konkurs Świata 
Książki” KM nr 6
Pytanie: Ile powieści napisała Holly Peterson?

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do na-

szej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja

22, pokój nr 9)  z aktualnym wyda-

niem „Kuriera Miejskiego” nr 6  i pra-

widłowo odpowiedzą na zadane pyta-

nie otrzymają nagrodę książkową.



TTeekksstt  ii ffoottoo  KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Nie tak miał wyglądać powrót

do ekstraklasy po piętnastu la-

tach wyczekiwania. Sosnowi-

czanie wywalczyli awans

do pierwszej ligi wiedząc, że

przyjdzie im zapłacić karę

za udział w aferze korupcyjnej.

Nerwowa atmosfera towarzyszy-

ła drużynie niemal przez cały

sezon walki o ekstraklasę. Potem

nie było lepiej. Karna degrada-

cja nałożona na klub na począt-

ku rozgrywek, niemal cała run-

da spędzona na wygnaniu

w Wodzisławiu. Do tego jesień

z minusowymi punktami, które

ostatecznie zimą przeniesiono

na przyszły sezon. Gorzej już

być chyba nie mogło. 

„Zagłębie” przez cały sezon

było „czerwoną latarnią” ligi.

Piłkarze zapowiadali walki

i ambicję. Niestety za tymi de-

klaracjami nie szły w parze

umiejętności, których brakowa-

ło niemal wszystkim zawodni-

kom. Na pierwszą ligę nadawa-

li się co najwyżej Dzenan Ho-

sić, Vladimir Bednar, Arkadiusz

Kłoda, Marcin Folc i Patryk

Małecki. Sosnowiczanie wznie-

śli się na wyżyny umiejętności

w meczu z Legią Warszawa,

niespodziewanie wygrywając

na Ludowym 2:1. Co ciekawe,

drużyna najkorzystniej prezen-

towała się, gdy opiekę nad ze-

społem przejął 30-letni Piotr

Pierścionek (już zapadła decy-

zja, że to właśnie on będzie na-

dal pracował z zespołem

– przyp. red.), który poukładał

taktycznie zespół. Gdyby

do swojego systemu gry miał

jeszcze odpowiednich graczy,

być może „Zagłębie” zakończy-

łoby sezon z większym dorob-

kiem punktowym. Skończyło

się na 16 „oczkach” i zaledwie

jednym wyjazdowym triumfie

odniesionym w meczu z Widze-

wem.

W minionym sezonie w „Za-

głębiu” zagrało aż 45 piłkarzy,

sosnowiczan prowadziło czterech

trenerów, doszło nawet do zmia-

ny prezesa. Przed rundą wiosen-

ną Leszka Baczyńskiego zastąpił

Paweł Hytry. Ciągłe rotacje nie

przełożyły się niestety na wyniki

zespołu, który zaledwie rok to-

czył boje na najwyższym szcze-

blu rozgrywek. Teraz przyjdzie

mu walczyć na trzecioligowym

froncie. W zespole po raz kolej-

ny dojdzie do sporych zmian.

Wiadomo, że właścicielem klubu

ma być nadal Krzysztof Szatan.

Nie wiadomo jednak, jakim bu-

dżetem będzie dysponowało „Za-

głębie”. Władzom klubu marzą

się trzy miliony, ale do tego dale-

ka droga. Chyba że uda się sprze-

dać Adriana Marka, o którego

dopytują się Cracovia oraz Zagłę-

bie Lubin. 

Na razie piłkarze i trenerzy

przebywają na urlopach.

Przed wakacyjną przerwą ro-

zegrali jeszcze dwa sparingi:

wygrali 2:1 z IKS Olkusz

i przegrali 1:2 z Polonią By-

tom. W obu grach kontrolnych

testowano kilku zawodników

z klubów ościennych, piłkarzy

grających w klubach krakow-

skich oraz dwóch Senegalczy-

ków. Tych ostatnich na sparing

do Olkusza przywiózł Walde-

mar Adamczyk, były piłkarz

„Zagłębia”. W pojedynku

z Polonią Piotr Pierścionek

przyglądał się między innymi

grze Rafała Sikory z Unii Ząb-

kowice i Pawła Niedopytal-

skiego z CKS Czeladź. Obaj

zaprezentowali się bardzo po-

prawnie, ten pierwszy zdobył

nawet honorową bramkę dla

sosnowiczan. Do zajęć nasz

zespół wróci 16 czerwca.

Pierwszy sparing „Zagłębie”

rozegra 25 czerwca. W Wiśle

nasz zespół zmierzy się z Za-

głębiem Lubin. 5 lipca, także

w Wiśle, ekipa z Sosnowca

zmierzy się z GKS Jastrzębie.

Dwa dni później zespół wyje-

dzie na tygodniowy obóz, pod-

czas którego rozegra trzy gry

kontrolne. Po powrocie ze

zgrupowania „Zagłębie” roze-

gra jeszcze trzy sparingi. Ry-

walami naszego zespołu będą

Beskid Andrychów, Kmita Za-

bierzów i Przebój Wolbrom.

DDzzeennaann  HHoossiicc  ttoo  jjeeddeenn  zz nniieewwiieelluu  ppiiłłkkaarrzzyy  „„ZZaaggłłęębbiiaa””,,  kkttóórrzzyy
ww mmiinniioonnyymm  sseezzoonniiee  nniiee  zzaawwiieeddllii..

Wszystko na to wskazuje. Klub z So-

snowca wciąż nie znalazł sponsora i jego

występ w kolejnym sezonie PLS stoi

pod znakiem zapytania. 27 maja włoda-

rze Płomienia mieli się spotkać w War-

szawie z potencjalnym sponsorem. Warto

podkreślić, że Płomień jako jedyny

w Polsce sięgnął po Klubowy Puchar Eu-

ropy w grach zespołowych. Do rozmów

z tajemniczym sponsorem zza oceanu

jednak nie doszło i w tej chwili już chyba

tylko cud może uratować sosnowiecką

siatkówkę w męskim wydaniu od likwi-

dacji.

– Nie ma co ukrywać, że jest źle. Nie

wiemy na czym stoimy, musimy brać

pod uwagę czarny scenariusz, czyli nie-

przystąpienie zespołu do rozgrywek. Już

kilkakrotnie mieliśmy się spotkać z po-

tencjalnym sponsorem, ale poza obietni-

cami niczego nie udało się uzyskać. 

Zwróciliśmy się o pomoc także

do władz miasta, ale jak na razie utknęli-

śmy w martwym punkcie – mówi zała-

many Paweł Kaczmarczyk, prezes Pło-

mienia.

30 czerwca dobiegnie końca kilkulet-

nia współpraca klubu z firmą BH Steel-

-Energia, która utrzymywała Płomień.

Pod koniec marca klub przedstawił więc

ofertę sprzedaży prawa do występowania

drużyny w rozgrywkach PLS za symbo-

liczną złotówkę. Nabywca miał jednak

zagwarantować, że zespół w sezonie

2008/2009 będzie występował w So-

snowcu oraz zapewnić finansowanie

na poziomie co najmniej 3 milionów zło-

tych. – Jakieś oferty były, ale nic konkret-

nego. Zależy nam na tym, aby zespół na-

dal grał w Sosnowcu. Zobaczymy co

przyniosą najbliższe dni. Przed rokiem

też byliśmy o włos od rezygnacji gry w li-

dze, a jednak  wszystko skończyło się do-

brze i jako beniaminek zajęliśmy 7 miej-

sce. Wierzę, że tym razem też los się

do nas uśmiechnie – podkreśla prezes so-

snowiczan.

Nawet jeśli Płomień wystartuje w li-

dze to może mieć problemy ze skomple-

towaniem składu. Z drużyną już pożegna-

li się Michał Masny i Wojciech Kaźmier-

czak, którzy zasilili ZAK

Kędzierzyn-Koźle. Blisko podpisania

kontraktów z Jastrzębskim Węglem są na-

tomiast Marcin Grygiel i Jakub Łomacz,

a Łukasz Jurkojć ma ofertę z Jokera Piła.

Z pracy w Sosnowcu zrezygnował także

trener Mirosław Zawieracz. KKPP

PLS bez Płomienia?

Lekkoatleci MKS-MOS Płomień wró-

cili na bieżnię. Nowy sezon rozpoczęli

mitingiem, który odbył się na sosno-

wieckim stadionie im. Stefana Płatka.

Następnie udanie zaprezentowali się

podczas Drużynowych Mistrzostw Pol-

ski Juniorów, które odbyły się w Zielo-

nej Górze.

Podczas zawodów finałowych I ligi

juniorów sosnowiczanie zajęli bardzo

dobre, szóste miejsce, gromadząc na

swoim koncie 3222 punkty. Oto doro-

bek poszczególnych zawodników:

163 pkt. - Dagmara Stala (rzut młotem;
55.08 m); 153 - Bartosz Roch (rzut dyskie-
m1,75 kg; 53.12 m); 152 - Arkadiusz Grela
(pchnięcie kulą 6 kg; 16.95 m); 150 – szta-
feta 4x100 m kobiet (Agnieszka Gdulska,
Zuzanna Markowska, Adrianna Ziętara,
Wioletta Płoskonka; 48.52 s.); 143 – Ad-
rian Bałamucki (rzut młotem 6 kg; 58.49
m); 141 - Filip Totoś (bieg na 200 m; 22.07
s); Agnieszka Gdulska (trójskok; 11.70 m);
Paulina Dusza (pchnięcie kulą; 13.07 m);
Dawid Żebrowski (bieg na 2 km; 5:56.96
s); 138 – Wioletta Płoskonka (bieg na 200
m; 25.38 s); 134 – Miłosz Jarczok (bieg na
2 km z przeszkodami;  6:01.56 s); 131 –

Adrianna Ziętara (bieg na 100 m; 12.56 s);
130 – Magda Siekiera (rzut oszczepem;
42.16 m); 126 – Natalia Woszczyk (rzut
dyskiem; 37.04 m); Agata Jelonkiewicz
(rzut młotem; 41.82 m); 124 – Andrzej Ku-
bik (bieg na 400 m; 50.68 s); 118 – Łukasz
Bodanka (rzut młotem 6 kg; 48.11 m); 116
– sztafeta 4x400 m kobiet (Aneta Kucia,
Magda Elżbieciak, Marta Pachota, Angeli-
ka Madejczyk) 4:10.46 s; 114 – Mariusz
Lasota (pchnięcie kulą 6 kg; 13.73 m); 110
– Marta Pachota (bieg na 1.500 m;
4:52.00 s); Piotr Kubiak (rzut dyskiem 1.75
kg; 39.21 m); 108 – Angelika Madejczyk
(bieg na 400 m; 1:00.76 s); Zuzanna Mar-
kowska (skok w dal; 5.33 m); 104 – Piotr
Spicyn (młot 5 kg; 45.92 m); 101 – Mate-
usz Karlik (bieg na 2 km z przeszkodami;
6:29.37 s). 
Poniżej prezentujemy także zwycięzców
mitingu otwarcia, w którym wystartowało
600 lekkoatletów z ponad 40 klubów. 
KKoobbiieettyy::  bieg na 100 m – Adrianna Ziętara
(MKS-MOS Płomień Sosnowiec) – 12.52
s; 300 m - 300 m - Marzena Wolska (AZS-
-AWF Kraków) – 39,83 s; 600 m – Joanna
Kuś (AZS-AWF Katowice) – 1,31,35 s;
skok w dal – Weronika Gaudyn (SKS Ku-
sy Kraków) – 5,53 m; skok o tyczce – Mar-

celina Wawak (AZS-AWF Kraków) – 3,60
m; pchnięcie kulą – Agnieszka Bronisz
(MKS-MOS Płomień Sosnowiec) – 17,22
m; rzut dyskiem – Paulina Dusza MKS-
-MOS Płomień Sosnowiec) – 40,91 m;
rzut oszczepem – Magdalena Siekiera 
(MKS-MOS Płomień Sosnowiec) – 43,37
m; rzut młotem – Agata Jelonkiewicz
(MKS-MOS Płomień Sosnowiec) – 44,10
m.
MMęężżcczzyyźźnnii::  bieg na 100 m – Olaf Paruzel
(AZS-AWF Katowice) – 10,70 s; 300 m –
Olaf Paruzel (AZS-AWF Katowice) –
34,91 s; 500 m Jan Ciepiela (AZS-AWF
Kraków) – 1,05,20 s; 600 m – Arkadiusz
Zielenkiewicz (AZS-AWF Kraków) –
1,22,53 s; 2 km – Grzegorz Dela (AZS-
-AWF Kraków) – 5,23,91 s; Krzysztof To-
masiak (UKS Junior Kamesznica) – 7,04
m; pchnięcie kulą 4 kg – Krzysztof Brzo-
zowski (MKS-MOS Płomień Sosnowiec) –
18,23 m; rzut dyskiem 1 kg – Krzysztof
Brzozowski – 53,21 m; rzut dyskiem 1,5 kg
– Dominik Mocherek (Energetyk Jaworz-
no) – 47,41 m; rzut młotem 5 kg – Mate-
usz Piotrowski ((MKS-MOS Płomień So-
snowiec) – 52,88 m; rzut młotem 6 kg –
Adrian Bałamucki (MKS-MOS Płomień
Sosnowiec) - 56,72 m. KKPP

Lekkoatleci wznowili starty
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sport
Krótka przygoda z pierwszą ligą
I po ekstraklasie. Tylko rok w elicie

BBrraammkkaarrzzee
Adam Bensz 18 (17) 0 0 1 0
Szymon Gąsiński 9 (8) 0 0 1 0
Jewhen Kopyl 4 (4) 0 0 1 0
Grzegorz Kurdziel 1 (1) 0 0 0 0

OObbrroońńccyy
Admir Adżem 7 (6) 0 0 1 1
Wojciech Białek 4 (4) 0 0 1 0
Tomasz Ciesielski 10 (5) 0 0 1 0
Dariusz Gawęcki 5 (5) 1 0 1 0
Dzenan Hosic 24 (24) 0 0 4 0
Grzegorz Kaliciak 13 (12) 0 0 0 0
Arkadiusz Kłoda 20 (20) 0 2 6 0
Marcin Komorowski 11 (11) 1 1 2 0
Adrian Marek 18 (17) 1 0 1 0
Arkadiusz Świder 4 (2) 0 0 0 0
Konrad Tomsia 1 (0) 0 0 0 0
David Topolski 1 (0) 0 0 0 0

PPoommooccnniiccyy
Vladimir Bednar 24 (21) 3 1 8 0
Jacek Berensztajn 15 (13) 1 3 1 0
Rafał Berliński 23 (22) 0 2 7 1
Jarosław Białek 4 (3) 0 0 0 0
Krzysztof Bodziony 5 (4) 0 0 2 0
Bartłomiej Chwalibogowski 8 (5) 0
1 0 0
Paweł Cygnar 18 (11) 0 1 2 0
Jewhen Demydenko 2 (0) 0 0 0 0
Dariusz Kozubek 11 (10) 0 0 1 0
Tomasz Łuczywek 10 (10) 0 0 2 0
Sławomir Pach 19 (14) 0 3 0 0
Jacek Paczkowski 2 (1) 0 0 0 0

Jarosław Piątkowski 9 (4) 0 0 4 0
Rafał Pietrzak 1 (0) 0 0 0 0
Dawid Ryndak 1 (0) 0 0 0 0
Dawid Skrzypek 16 (12) 0 1 2 0
Michał Skórski 13 (9) 0 1 3 0
Tomasz Szatan 8 (5) 0 0 1 0
Wojciech Szwed 2 (0) 0 0 0 0

NNaappaassttnniiccyy
Piotr Bagnicki 10 (5) 1 0 2 0
Rafał Bałecki 4 (1) 1 0 2 0
Marcin Folc 24 (17) 6 1 7 0
Grzegorz Kmiecik 10 (6) 1 1 2 0
Dariusz Kohut 1 (0) 0 0 0 0
Patryk Małecki 11 (10) 2 0 4 0
Sebastian Olszar 8 (5) 0 0 1 0
Przemysław Oziębała 8 (4) 0 0 1 0
Krystian Prymula 2 (1) 0 0 0 0
Marcin Smarzyński 1 (0) 0 0 0 0

WW kkoolleejjnnyycchh  rruubbrryykkaacchh::  mecze, me-
cze w pierwszym składzie, bramki,
asysty, żółte kartki, czerwone kartki.

TTrreenneerrzzyy
Jerzy Kowalik 11 2 0 9 11-26
Andrzej Orzeszek 6 1 1 4 5-9
Romuald Szukiełowicz 5 0 2 3 1-7
Piotr Pierścionek 8 1 1 6 2-16
Ogółem: 30 4 4 16 19-58

WW kkoolleejjnnyycchh  rruubbrryykkaacchh::  mecze,
zwycięstwa, remisy, porażki, bilans
bramkowy

ZZaaggłłęębbiiee  SSoossnnoowwiieecc  22000077//22000088
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KKOONNKKUURRSS
Mamy do zaproponowania

naszym Czytelnikom
konkurs. Wystarczy przyjść
do siedziby naszej redakcji:

SSoossnnoowwiieecc,,  uull..  33  MMaajjaa  2222,,
ppookkóójj  nnrr  99

CCzzeekkaammyy  nnaa ppiieerrwwsszzyycchh  1155

oossóóbb..

Nagrody w postaci biletów
na: aqua aerobic i zajęcia
ruchowe
ufundowało: 
SSttuuddiioo
FFiittnneessss,,
SSoossnnoowwiieecc,,  
uull..  CCiiaassnnaa  1100  
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