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Radni przyjęli uchwałę w spra-

wie zakresu i udziału gminy So-

snowiec w projekcie „Moderni-

zacji infrastruktury tramwajowej

i trolejbusowej w Aglomeracji

Górnośląskiej wraz z infrastruk-

turą towarzyszącą na lata 2009-

2011”. Tym samym miasto przy-

łączyło się do wspólnego działa-

nia gmin i KZK GOP, które

dzięki projektowi finansowane-

mu w dużej części ze środków

Ministerstwa Infrastruktury ma-

ją poprawić zły stan bazy tram-

wajowej.

Projekt zakłada, że w ciągu

kilku lat, do roku 2011, w So-

snowcu na modernizację oraz

zakup nowych wozów wyda-

nych zostanie ok. 168 mln zło-

tych. Dla przykładu w Katowi-

cach, w ramach tego samego

projektu, koszt modernizacji to

ok. 240 mln złotych. Gmina So-

snowiec z własnych środków bę-

dzie musiała wydać ok. 76 mln

złotych. 

Dzięki tym pieniądzom So-

snowiec ma szanse na połącze-

nie aż po Bytom, dzięki tak

zwanemu szybkiemu tramwa-

jowi. 

Radni zdecydowanie opowie-

dzieli się za przystąpieniem So-

snowca do projektu. Choć poja-

wiały się także głosy sprzeciwu.

Ich autorami byli Karol Winiar-

ski (bezpartyjny) i Krzysztof Ha-

ładus (PiS). Zdaniem radnego

Haładusa należy się zastanowić

nad likwidacją tramwajów i zain-

westowaniem środków w trans-

port autobusowy. Ten skrajny po-

mysł nie zdobył jednak przychyl-

ności na sali obrad, także ze

strony opozycyjnych radnych. 

Jedną z integralnych części

modernizacji jest przedłużenie

linii nr 15 o 2,5 km. Po to wła-

śnie by z jednego krańca So-

snowca można było dotrzeć na-

wet do Bytomia. 

– Ten projekt ma nas zbliżyć

do europejskich standardów. Tra-

sa „piętnastki” łączącej w prostej

linii Sosnowiec z Bytomiem

włączona jest w Euro 2012. Jeśli

dojdzie do tej inwestycji, będzie-

my mieć nowoczesną sieć komu-

nikacji szynowej, z układem

przesiadkowym w rejonie ul.

Braci Mieroszewskich, porówny-

walną do tych w zachodniej Eu-

ropie – argumentował prezydent

Kazimierz Górski. 

– KZK GOP przeprowadził

badania potrzeb komunikacyj-

nych mieszkańców Sosnowca

i Katowic, którzy jednoznacznie

opowiedzieli się za inwestowa-

niem w tramwaje. Jest to

na świecie najtańszy i najchęt-

niej wybierany przez pasażerów

środek transportu – podkreślał

Janusz Berkowski – prezes spół-

ki Tramwaje Śląskie. 

W ramach sosnowieckiej

części projektu, poza wydłuże-

niem „piętnastki” planuje się

przebudowę torowisk przy 3

Maja, Małachowskiego oraz So-

bieskiego. Zmodernizowana zo-

stanie też część torowiska

na skrzyżowaniu 3 Maja i Mo-

ścickiego. Dodatkowo zakupi się

tramwaje niskopodłogowe oraz

standardowe. Z kolei starsze wo-

zy będą modernizowane.

Szansa dla tramwajów
Modernizacja taboru tramwajowego była głównym tematem nadzwyczajnej lipcowej sesji Rady Miejskiej

Powrót do szkół
Wraz z nadejściem września po-

nad 29 tys. uczniów sosnowiec-

kich szkół rozpoczęło nowy rok

szkolny.

Uroczysta inauguracja miała

miejsce w Gimnazjum nr 7 im.

Henryka Sienkiewicza. Otwar-

ciu roku szkolnego towarzyszyło

oddanie do użytku Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej nr 2,

która od teraz mieści się przy ul.

Białostockiej 17. 

Dzięki kilkusettysięcznej do-

tacji z budżetu miasta poradnia

nie tylko ma znacznie lepsze wa-

runki dla uczniów, ale także dla

prowadzących zajęcia pracowni-

ków. Dawny budynek PPP nr 2,

znajdujący się przy ul. Koszaliń-

skiej nie oferował tak dużych

możliwości. Dodatkowo w bu-

dynku przy gimnazjum nr 7

funkcjonuje Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli. 

– Teraz będziemy w stanie

lepiej funkcjonować nie tylko

dla dobra uczniów, ale i dla na-

uczycieli. Proponując przy tym

bogatszą ofertę – mówiła pod-

czas rozpoczęcia dyrektor gim-

nazjum Beata Środa.

W uroczystości udział wzięli

przedstawiciele władz miejskich

i oświaty wraz z zastępcami pre-

zydenta miasta: Zbigniewem Ja-

skiernią i Wilhelmem Zychem,

życząc młodzieży samych sukce-

sów w nowym roku szkolnym. MMKK
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Światowa Wystawa
Górnicza – MINING
EXPO w Expo Silesia
Po 50 latach przerwy Światowy Kongres Górniczy

ponownie zawitał do Polski. Z tej okazji tysiące gości

uczestniczy w dniach 9–12 września w Światowej

Wystawie Sprzętu i Maszyn dla Górnictwa MINING EXPO

2008, która odbywa się w Centrum Targowo-

Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu.

Najnowsze technologie wydobywcze prezentuje kilkaset

wystawców z 23 krajów. 

Tak olbrzymia wystawa jest elementem XXI Światowego

Kongresu Górniczego, który odbywa się w Krakowie.

Podczas sosnowieckiej wystawy można obejrzeć ofertę

największych na świecie firm, zajmujących się

przemysłem wydobywczym.  Organizatorzy już teraz

zapraszają mieszkańców Sosnowca, i nie tylko, do wzięcia

w niej udziału. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent

RP Lech Kaczyński. UU
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Oferujemy nowoczesne ubezpieczenia:

• domu lub mieszkania
• samochodu
• na czas podró˝y
• na ˝ycie
• biznesu

Zapraszamy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ 
Ergo Hestia SA
Przedstawicielstwo w Sosnowcu

al. Zwyci´stwa 4     
tel. 032 770 02 66
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GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Główna gwiazda imprezy – ir-

landzka grupa Clannad zachwy-

ciła festiwalową publiczność.

Warto przypomnieć, że im-

preza została zorganizowa-

na z funduszy Gminy Sosnowiec

przez Miejski Klub im. Ja-

na Kiepury. Producentem wyko-

nawczym była Agencja Arty-

styczna Gama, a jednym z patro-

nów medialnych „Kurier

Miejski”. Sponsorem głównym

była firma z Dąbrowy Górniczej

– Nicolas Games. 

Festiwal trwający od 5 do 7

września była wyjątkowa, choć-

by przez to, że widzowie mogli

usłyszeć tak zróżnicowany re-

pertuar. Nie brakowało przedsta-

wicieli muzyki żeglarskiej i fol-

kowej. Wśród polskich gwiazd

tego gatunku widzowie zobaczy-

li i usłyszeli m. in.: Baltaine, To-

nam & Synowie, Ryczące Dwu-

dziestki czy Banana Boat. Spo-

za Polski wystąpili m. in.: Les

Soullies de fond de Cale, Johny

Collins & Jim Mageean, The

Booze Brothers, Press Gang

oraz Eleanor McEvoy, która

swoim głosem uwiodła publicz-

ność. 

– To pierwsza tego rodzaju

impreza w mieście, ale cieszy się

na tyle dużą popularnością, że

już myślimy o zorganizowaniu

następnej – powiedział podczas

ostatniego dnia festiwalu prezy-

dent miasta Kazimierz Górski.

Imprezie towarzyszyło wiele

dodatkowych warsztatów i zajęć

m. in. z emisji głosu, budowania

scenicznego wizerunku, tańca ir-

landzkiego, czy kompozycji.

W trakcie festiwalu przyzna-

no jego uczestnikom trzy nagro-

dy. Pierwsza z nich to wyróżnie-

nie Grand Prix – „Złota sosna”

wyłonione przez festiwalowe ju-

ry. Miejsce pierwsze w tej kate-

gorii przyznano zespołowi Bra-

sy z Bytomia. Grupa otrzymała

także nagrodę pieniężną w wy-

sokości 4 tys. zł oraz nominację

do przeglądu konkursowego

Międzynarodowego Festiwalu

SHANTIES w Krakowie. Miej-

sce drugie przypadło zespołowi

oJ taM z Częstochowy, nato-

miast trzecie dla dwóch zespo-

łów: Nagielbank z Zielonej Góry

i Velbot z Warszawy. 

– Zawsze mówi się, że obra-

dy były burzliwe… Tym razem

rzeczywiście jury walczyło o to

komu ma przypaść wyróżnienie

– żartował podczas przyznania

nagród dyrektor artystyczny fe-

stiwalu – Maciej Jędrzejko.

Drugim tytułem – Najbar-

dziej Żywiołowej Postaci – uho-

norowano francuską grupę The

Booze Brothers, która w piątko-

wą noc porwała fanów mocną

dozą irlandzkiego folku i rocka.

Ta sama grupa otrzymała rów-

nież nagrodę publiczności, która

przez trzy festiwalowe dni mogła

oddawać głosy na swoich ulu-

bieńców. 

Fanom szant i muzyki ir-

landzkiej pozostaje w niecierpli-

wości czekać na kolejną edycję.

Być może już za rok. 

Muzeum w Sosnowcu zapra-

sza na WARSZTATY FOLK-

LORYSTYCZNE „TAŃCE

I PIEŚNI ZIEMI ZAGŁĘ-

BIOWSKIEJ ORAZ WY-

BRANE TAŃCE NARODO-

WE”

Termin: 29 września – 17

października 2008 r. 

Patronat nad zajęciami obję-

ła Pracownia Badań Regional-

nych Instytutu Języka Polskiego

Uniwersytetu Śląskiego w Kato-

wicach.

Wszelkich informacji udziela

MUZEUM w SOSNOWCU,

Sosnowiec, ul. Chemiczna 12,

tel. (032) 363 45 10, 363 16 70,

faks 266-79-44, e-mail: mu-

zeum@muzeum.org.pl UU

Wojewódzki Konkurs na Małą
Formę Teatralną

W związku z trwającym

Rokiem Zbigniewa Herberta

Miejska Biblioteka Publicz-

na im. Gustawa Daniłowskiego

w Sosnowcu zaprasza młodzież

szkół ponadgimnazjalnych

z województwa śląskiego

do wzięcia udziału w konkur-

sie na małą formę teatralną pt.

„Ogród sztuk Zbigniewa Her-

berta”.

Patronat honorowy nad kon-

kursem objął Dyrektor Teatru

Zagłębia w Sosnowcu – Adam

Kopciuszewski. Uczestników

będzie oceniało kompetentne ju-

ry. Dla zwycięzców oraz na-

uczycieli przygotowujących ze-

społy przewidziano nagrody pie-

niężne. Zgłoszenia będą

przyjmowane do 25 września br.

Przegląd zakwalifikowanych

do II etapu inscenizacji odbędzie

się jesienią na deskach Teatru

Zagłębia w Sosnowcu. 

Konkurs koordynują i szcze-

gółowych informacji udzielają

pracownicy Działu Instrukcyj-

no-Metodycznego MBP pod nr

telefonu 032 266-46-59. Regula-

min oraz karta zgłoszenia do-

stępne są na stronie internetowej

biblioteki: www.biblioteka.so-

snowiec.pl.

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału. UU

Muzeum zaprasza

Od 26 sierpnia w budynku sosnowieckiego Urzędu

Miejskiego naprzeciw sali sesyjnej (II piętro) moż-

na oglądać wystawę pokonkursową wszystkich nadesła-

nych prac konkursowych na logo Miasta Sosnowca.

Przypomnijmy, że konkurs spotkał się z dużym zainte-

resowaniem, wpłynęło bowiem aż 160 projektów z tere-

nu całego kraju. Uroczyste wręczenie dyplomu zwycięz-

com – Agencji Reklamowej Graffiti z Chorzowa – odby-

ło się 28 sierpnia podczas  sesji Rady Miejskiej.

Wystawę można oglądać do końca września. Później

będzie dostępna jej wersja internetowa. UU

Ogród sztuk Zbigniewa Herberta

Od 19 sierpnia w Muzeum

w Sosnowcu zobaczyć

można dwie nowe ekspozycje.

Pierwsza z nich „Zanim na-

deszła zagłada... Położenie lud-

ności żydowskiej Zagłębia Dą-

browskiego w okresie okupacji

niemieckiej” przygotowana zo-

stała dzięki współpracy sosno-

wieckiego Muzeum z Instytu-

tem Pamięci Narodowej, Insty-

tutem Yad Vashem oraz

Żydowskim Instytutem Histo-

rycznym. Wystawa prezentuje

historię żydowskiej społeczności

Sosnowca i miast ościennych

w czasie okupacji hitlerowskiej. 

Druga wystawa nosi tytuł:

„Listy do Sali: życie młodej ko-

biety w nazistowskich obozach

pracy”. Przygotowana została

przez New York Public Library.

W jej zbiorach znajduje się ko-

respondencja Sali Garncarz

Kirchner, mieszkanki Sosnowca

podczas II wojny światowej.

W zbiorze tym znajduje się po-

nad 350 eksponatów w postaci

pocztówek, listów, fotografii,

które mieszkanka otrzymywała

od rodziny i przyjaciół, przeby-

wając w obozach przymusowej

pracy od 1940 roku do wyzwo-

lenia w 1945 roku.

Obie muzealne wystawy sta-

nowią ciekawą lekcję historii za-

równo dla uczniów, jak i dla

wszystkich mieszkańców miasta

Sosnowca. Oglądać można je

do końca września. MMKK

Lekcja historii w Pałacu
Schoena

na luzie
wrzesień 2008 nr 8   2
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AAuuttoorrzzyy  ssoossnnoowwiieecckkiieeggoo  llooggoo  mmiiaassttaa  zz  ddyypplloommeemm  zzaa  zzaajjęęcciiee
ppiieerrwwsszzeeggoo  mmiieejjssccaa  ww  kkoonnkkuurrssiiee..  

Wystawa pokonkursowa

Kiepura wrócił do Sosnowca

Muzeum w Sosnowcu od lat podej-

muje działania promujące miasto,

także poza granicami kraju. Czyni to

choćby poprzez ukazywanie historii i do-

robku kulturalnego naszego miasta. 

Przed rokiem wystawa „Jan Kiepura

i Marta Eggerth”. W 105. rocznicę urodzin

wielkiego Polaka”, była prezentowa-

na w Muzeum Nikifora w Krynicy. Następ-

nie, podczas Dni Polskich, organizowanych

z okazji Święta Niepodległości 11 Listopa-

da, udostępniono tę samą wystawę w sło-

wackim Muzeum Techniki w Koszycach. 

Już od wiosny tego roku mogli ją podzi-

wiać kolejno mieszkańcy Spisskiej Nowej

Wsi i Rożnawy na Słowacji, oraz węgierskie-

go Miszkolca. Z dorobkiem artystycznym

i biografią Kiepury oraz jego żony zapoznało

się kilkunastotysięczna grupa widzów. 

Z końcem sierpnia wystawa powróciła

do rodzinnego miasta Kiepury, ale jak się

okazuje nie na długo. Już wkrótce ekspozycja

zostanie otwarta w Muzeum Regionalnym

w Stalowej Woli. UU

Żeglarskie klimaty
Ponad tysiąc fanów muzyki folkowej, szant oraz muzyki irlandzkiej i celtyckiej spotkało się w Sosnowcu podczas World Fusion-Music
Festiwal Euroszanty&Folk



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  CCzzyy  kkaappiittaann  „„ZZaaggłłęę--

bbiiaa””  jjeesstt  zzaaddoowwoolloonnyy  zz  ppoocczząąttkkuu

nnoowweeggoo  sseezzoonnuu??  

TToommaasszz  ŁŁuucczzyywweekk:: Rozmawiamy po

sześciu kolejkach. Na koncie mamy 7

punktów, ale na boisku zdobyliśmy ich

11. Niestety, cztery zostały odjęte za

udział w aferze korupcyjnej. Wygraliśmy

3 mecze, 2 zremisowaliśmy i ponieśli-

śmy dwie porażki. Na papierze nie wy-

gląda to najgorzej, ale myśląc o awansie

musimy w kolejnych potyczkach wygry-

wać. Na siedmiu meczach liga się nie

kończy, ale nie możemy pozwolić sobie,

aby rywale za daleko nam odjechali.

KKMM::  PPuubblliicczznnoośśćć  nnaa  SSttaaddiioonniiee  LLuu--

ddoowwyymm  WWaass  nniiee  rroozzppiieesszzcczzaa..  PPoo

ppoorraażżccee  zz  CChheemmiikkiieemm  PPoolliiccee  ffaannii

WWaass  wwyyggwwiizzddaallii,,  zz  ttrryybbuunn  ppoolleecciiaałłyy

wwyyzzwwiisskkaa..  JJaakkoo  wwyycchhoowwaanneekk  „„ZZaa--

ggłłęębbiiaa””  ddoosskkoonnaallee  zzddaajjeesszz  ssoobbiiee

sspprraawwęę  zz  ffaakkttuu,,  żżee  ssoossnnoowwiieeccccyy  kkii--

bbiiccee  ssąą  nniieezzwwyykkllee  wwyymmaaggaajjąąccyy..

UUśśwwiiaaddoommiiłłeeśś  jjuużż  kkoolleeggóóww,,  kkttóórrzzyy

pprrzzyybbyyllii  ddoo  kklluubbuu  llaatteemm,,  żżee  ccoo

mmeecczz  bbęęddzziieecciiee  ppooddddaawwaannii  ssuurroo--

wweejj  oocceenniiee??

TTŁŁ: Po tym co usłyszeli po zakończeniu

meczu z Chemikiem chyba nic nie mu-

siałem już dodawać. „Zagłębie” to klub

z wielkimi tradycjami. Kibice w mie-

ście zawsze wymagają zwycięstw, nie

ważne, w której lidze gramy. Tym bar-

dziej oczekują triumfów, gdy występu-

jemy w III lidze. Kibice w Sosnowcu

mają prawo być rozczarowani. Nie cho-

dzi tutaj tylko o obecny sezon. Na to

złożyło się wiele spraw. Afera korupcyj-

na, po której kibice mają prawo czuć się

oszukani, spadek z I ligi do III. Fani w

Sosnowcu zawsze wspaniale dopingo-

wali zespół i tak jest teraz. To, że cza-

sem z trybun padnie trochę gorzkich

słów powinno nas tylko zmobilizować.

Przecież Ci ludzie płacą za bilety i ma-

ją prawo oczekiwać wyników. Nie ma

się co złościć tylko wygrywać dla sie-

bie, jak i dla fanów. Oni nawet jak tro-

chę popsioczą, to w następnym meczu

będą trzymać za nas kciuki. Sam jestem

zakochany w „Zagłębiu” i gdy nie gra-

łem w Sosnowcu i przychodziłem na

mecze złościłem się gdy drużyna prze-

grywała. Nazwa „Zagłębie” zobowiązu-

je. Koledzy muszą sobie z tego zdać

sprawę (śmiech).

KKMM::  ZZiimmąą,,  ggddyy  zzeessppóółł  ggrraałł  jjeesszzcczzee

ww  eekkssttrraakkllaassiiee,,  ppooddppiissaałłeeśś  kkiillkkuulleett--

nnii  kkoonnttrraakktt..  NNiiee  żżaałłuujjeesszz,,  żżee  ttaakk  ssiięę

ssttaałłoo??  WWiięękksszzoośśćć  zzaawwooddnniikkóóww  llaa--

tteemm  ooppuuśścciiłłaa  zzeessppóółł,,  aa  TTyy  bbiieeggaasszz

tteerraazz  ppoo  bbooiisskkaacchh  ttrrzzeecciieejj  lliiggii..

TTŁŁ:: Podpisałem kontrakt z pełną świa-

domością tego co może się zdarzyć.

Przychodząc do klubu wierzyłem, że

uda się uniknąć degradacji do nowej II

ligi. Niestety, tak się nie stało, ale i na

taki scenariusz byłem przygotowany.

Ten klub to moje życie. Nie sztuką jest

grać w klubie, w którym wszystko idzie

jak po maśle. Chcę pomóc Zagłębiu w

trudnym momencie. II liga, a w zasa-

dzie III to nie jest miejsce dla takiego

klubu. Wierzę, że niebawem uda się po-

wrócić na wyższy szczebel.

KKMM::  PPoojjaawwiiłłyy  ssiięę  ppooggłłoosskkii,,  żżee

KKrrzzyysszzttooff  SSzzaattaann  mmoożżee  ppoorrzzuucciićć

kklluubb,,  jjeeśśllii  nniiee  zznnaajjddzziiee  ssiięę  ssppoonnssoorr,,

kkttóórryy  bbęęddzziiee  wwssppóółłffiinnaannssoowwaałł  kklluubb..

DDoottaarrłłyy  ddoo  WWaass  ttaakkiiee  wwiieeśśccii??

TTŁŁ::  Niestety, ale tak. Staramy się sku-

pić na graniu, ale doskonale zdajemy

sobie sprawę z sytuacji w jakiej znalazł

się Pan Szatan. Mam ogromny szacu-

nek dla tego człowieka. Przecież on

włożył własne pieniądze w ratowanie

klubu przed upadkiem. Jakoś nikt

oprócz niego nie kwapił się do tego. Te-

raz chciałby znaleźć dodatkowe źródła

finansowania tak, aby klub jakich naj-

szybciej wydostał się z III ligi. My też

musimy mu pomóc, bo dobrą grą i

awansem możemy przyciągnąć jakichś

sponsorów. Im wyżej, tym łatwiej prze-

cież znaleźć możnych darczyńców.

Mam nadzieję, że to tylko przejściowe

problemy.

KKMM::  KKiibbiiccee  zznnaajjąą  CCii  ggłłóówwnniiee  zz  ggrryy

ww  ddrruuggiieejj  lliinniiii,,  ttyymmcczzaasseemm  oodd  mmoo--

mmeennttuu  ppoowwrroottuu  ddoo  „„ZZaaggłłęębbiiaa””  wwyy--

ssttęęppuujjeesszz  ggłłóówwnniiee  ww  oobbrroonniiee..  ZZoo--

bbaacczzyymmyy  CCiięę  jjeesszzcczzee  ww  ffoorrmmaa--

ccjjaacchh  ooffeennssyywwnnyycchh??

TTŁŁ:: Do tej pory straciliśmy pięć bram-

ek w lidze, więc chyba obrona z Łu-

czywkiem nie spisuje się źle (śmiech).

Poważnie rzec biorąc zawsze pewniej

czułem się w ataku niż w destrukcji, ale

skoro trenerzy widzą mnie w tej forma-

cji to nie ma co narzekać. Mam już

pewne doświadczenie, więc czy to atak

czy obrona powinienem sobie poradzić.

KKMM::  SSkkoorroo  oo  ddoośśwwiiaaddcczzeenniiuu  mmóówwii--

mmyy,,  ttoo  zzaappeewwnnee  ccoorraazz  cczzęęśścciieejj  zzaa--

ssttaannaawwiiaasszz  ssiięę  ccoo  bbęęddzziieesszz  rroobbiiłł

ppoo  zzaawwiieesszzeenniiuu  bbuuttóóww  nnaa  kkoołłkkuu..

NNaa  ppiiłłkkaarrsskkąą  eemmeerryyttuurręę  CCii  jjeesszzcczzee

nniiee  wwyyggaanniiaamm,,  aallee  ttwwóójj  rróówwiieeśśnniikk,,

PPiioottrr  PPiieerrśścciioonneekk  ww  wwiieekkuu  3300  llaatt

ppoopprroowwaaddzziiłł  zzeessppóółł  ww  eekkssttrraakkllaassiiee..

RRoozzwwaażżaasszz  ww  pprrzzyysszzłłoośśccii  ppooddjjęęcciiee

pprraaccyy  ttrreenneerrsskkiieejj??

TTŁŁ::  Tak, chodzą mi takie myśli po głowie.

Na pewno jeszcze nie teraz, bo 30 lat to

jeszcze nie czas na sportową emeryturę.

Ale w przyszłości, czemu nie. Chciałbym

zacząć od najmłodszych, chłopców w

wieku 7, 8 lat. Złożyłem już dokumenty

na AWF, chcę zdobyć odpowiednie pa-

piery. Myślę, że odnajdę się w trenerce.

KKMM::  PPiioottrr  PPiieerrśścciioonneekk  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo

TTwwóójj  rróówwnnoollaatteekk,,  ttoo  ttaakkżżee  kkoolleeggaa  zz

bbooiisskkaa..  JJaakk  uukkłłaaddaa  ssiięę  WWaasszzaa

wwssppóółłpprraaccaa  nnaa  lliinniiii  ttrreenneerr  ––  zzaawwoodd--

nniikk??

TŁ: Dobrze, mogę śmiało powiedzieć,

że nawet bardzo dobrze. Z Piotrkiem

nie tylko razem grałem. Chodziliśmy

przez pięć lat do tego samego techni-

kum. Na początku była to dość dziwna

sytuacja, ale szybko złapaliśmy wspól-

ny język. Dużo ze sobą rozmawiamy,

jeden drugiemu podpowiada. Współ-

praca układa się naprawdę bez zarzu-

tów. Oby tak dalej.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Rozmawiał: 

KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  ZZaawwsszzee  cchhcciiaałł  PPaann

nnaauucczzaaćć  mmłłooddzziieeżż??

MMiicchhaałł  WWaalliińńsskkii:: Pochodzę z rodziny

nauczycielskiej, w trakcie studiów polo-

nistycznych na Uniwersytecie Wrocław-

skim zacząłem się zajmować krytyką li-

teracką, później pracą naukową (m. in.

folklorystyka, teoria kultury) – ostatecz-

nie od 38 lat uczę młodzież, wcześniej

studentów na Uniwersytecie Śląskim,

później na początku lat 80. (bardzo krót-

ki) epizod w domu poprawczym dla

dziewcząt, od 25 lat – w sosnowieckim

II LO im. E. Plater. Najwidoczniej odzie-

dziczyłem jakieś pedagogiczne geny.

Przyznam jednak, że być może moje za-

wodowe losy potoczyłyby się inaczej,

gdybym znalazł się w innej szkole niż

„Plater”. Ta szkoła ma swój szczególny

klimat i szczęście do znakomitej mło-

dzieży. Tu mogłem zrealizować progra-

my autorskie z filozofii, j. polskiego

i wiedzy o kulturze, prowadzić klasy au-

torskie, inicjować i współtworzyć te czy

inne wydarzenia. Nie ukrywam, że lubię

pracować z młodzieżą. Widzę fanta-

styczne nieraz dokonania tych młodych

ludzi, do których jakąś tam jedną czy

drugą „cegiełkę inspiracji”, jako belfer,

dokładam (np. teatr szkolny, turniej, ga-

zetka szkolna, laury w olimpiadach – fi-

lozoficznej i polonistycznej), ale jedno-

cześnie polscy gazeciarze (mówiąc języ-

kiem Mickiewicza) nieustannie

uświadamiają mi, że jako belfer właśnie

jestem nieudacznikiem, który trafił

do szkoły, bo nigdzie indziej go nie

chcieli, a ponadto szkodnikiem, który

z lenistwa i własnej indolencji intelektu-

alnej „tępi” i „stępia” z definicji ostre in-

telekty uczniowskie… Iście schizofre-

niczna sytuacja, jednak z uporem będę

bronił tezy o sensie życia, który może

mieć coś wspólnego także z twórczością

(sic) pedagogiczną.

KKMM::  JJeesstt  PPaann  iinniiccjjaattoorreemm  TTuurrnniieejjuu

JJeeddnneeggoo  WWiieerrsszzaa  oo LLaauurr  PPllaatteerraannkkii,,

sskkąądd  wwzziiąąłł  ssiięę  nnaa nniieeggoo  ppoommyyssłł??

MMWW::  W trakcie studiów wrocławskich

w drugiej połowie lat 60. – wraz z kole-

gami grupy literackiej i miesięcznika

kulturalnego „Agora” – organizowali-

śmy tego typu przedsięwzięcia lub

uczestniczyliśmy w turniejach organizo-

wanych przez grupy konkurencyjne, np.

również wrocławskie „Kontrasty”. Były

to spotkania bardziej warsztatowe, sier-

miężne pod względem formy, nietak roz-

budowane jak Laur Plateranki (pomija-

jąc piwo i tanie wino). Inna sprawa, że

wiersz był zawsze dobrym sposobem

na poderwanie dziewczyny, a już cho-

dzić w „nimbie krytyka literackiego”…

Zawsze podkreślam, że Laur Plateranki

ma wrocławskie inspiracje, we Wrocła-

wiu zawsze istniał klimat sprzyjający

kulturze i cieszy mnie fakt, że również

w Sosnowcu od paru lat coraz lepiej się

w tej sferze dzieje. No a Laur Plateranki

– ze swoją bogatą oprawą artystyczną

(teatr, piosenka, muzyka) zdążył przez

15 lat stworzyć własną poetykę, na tyle

chyba atrakcyjną, że przyciąga nie tylko

rzesze młodych poetów, ale i tłumy kibi-

ców, szczególnie absolwentów szkoły. Tu

głęboki ukłon w stronę pracowników na-

ukowych z polonistyki katowickiej

(szkoda wielka, że już nie sosnowiec-

kiej), którzy również tę poetykę współ-

tworzyli i współtworzą;  prof. A. Opac-

ka, M. Kisiel, R. Cudak, P. Majerski, T.

Stępień, A. Węgrzyniak i inni.

KKMM::  JJaakk  ppiisszzee  ddzziissiieejjsszzaa  mmłłooddzziieeżż??

OO  cczzyymm  ppiisszzee??

MMWW::  To bardzo szerokie spektrum te-

matów, tematyka zresztą ewoluowała w

ciągu tych 15 lat (co jest tematem inte-

resującym dla socjologa). Miłość, eroty-

ka – tematy ponadczasowe. Wiersze bę-

dące reakcją na współczesne wydarzenia

(niekoniecznie tylko poetycka publicy-

styka). Dom, rodzina, dziecko. Ale w

ostatnich latach pojawiło się szereg do-

brych wierszy inspirowanych dobrą lite-

raturą, sztuką, filmem, rockiem. Proble-

matyka egzystencjalna. Mnie szczegól-

nie frapują wiersze będące polemikami i

„rozprawami” z panem Bogiem, trudny-

mi przemyśleniami związanymi z wiarą.

W wierszu obok sprawności „technicz-

nej” szukam także szczerości – i często

ją znajduję. Problematyka, o której mo-

wa wskazuje, że współczesna młodzież

czyta i percepuje literaturę i kulturę –

czyni to jednak „inaczej”.

KKMM::  JJeesstt  PPaann  llaauurreeaatteemm  NNaaggrrooddyy

PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa,,  cczzyy  wwyyrróóżżnniieenniiee

ttoo  jjeesstt  ddllaa  PPaannaa  zznnaacczząąccee??

MMWW::  Szczerze mówiąc i biorąc pod

uwagę znakomite nazwiska laureatów

wielu już edycji sosnowieckich nagród,

do głowy mi nie przyszło, że sam mogę

zostać laureatem. Jakiś rodzaj dumy czu-

ję – pewnie tak, ale i radości, że zosta-

łem wyróżniony przez (prawie) rodzin-

ne miasto. Urodziłem się w Kazimierzu

(„na Kaźmirzu”), ale jak wiadomo, So-

snowiec leży koło Kazimierza. Traktuję

tę nagrodę także jako wyróżnienie dla

„mojej” szkoły. Nb. poeta p. Suchanek

jest jej absolwentem. Ale też rozumiem,

że nagroda ta zobowiązuje.

KKMM::  AAbbssoollwweennccii  PPllaatteerr  bbaarrddzzoo  ddoo--

bbrrzzee  PPaannaa  wwssppoommiinnaajjąą..  JJaakkii  jjeesstt  PPaa--

nnaa  sseekkrreett??

MMWW::  To trudny temat. Mam nadzieję, że

większość moich uczniów rychło się

przekonuje, że słynne (ponoć) „humor-

ki” szybko mi przechodzą, że użytek z

ironii robię nie przeciw nim, a sama iro-

nia jest najcenniejszym z narzędzi peda-

gogicznych (więcej tu zresztą autoironii),

że wbrew pewnej egzaltowanej panien-

ce-absolwentce z portalu „Nasza klasa”

nie kieruję się uprzedzeniami i nikomu

nie daję w… brew, a zwłaszcza maso-

nom i cyklistom, że jako miłośnik teorii

fraktali, teorii Freuda i teorii Darwina

umysł mam na ogół otwarty, że posia-

dam w tej czy innej sprawie nieco kom-

petencji i wiedzy, że staram się unikać

szablonów, że potrafię, gdy się omylę,

uczniowi powiedzieć „przepraszam”.

Nade wszystko zaś mam świadomość, że

bez uczniów nie byłbym nauczycielem.

W uczniu trzeba kreować od pierwszego

kontaktu rozumnego partnera, co nie

wyklucza pewnego dystansu. Co praw-

da dr Michał Kaczmarczyk, także mój

uczeń, śmiertelnie się na mnie obraził za

„zaległości”, ale ja i tak darzę go sympa-

tią.

KKMM::  WW  ttyymm  rrookkuu  LLOO  iimm..  EEmmiilliiii  PPllaatteerr

oobbcchhooddzzii  sswwoojjee  ssttuulleecciiee..  CCzzeeggoo  żżyy--

cczzyyłłbbyy  PPaann  ssoobbiiee,,  iinnnnyymm  nnaauucczzyycciiee--

lloomm  oorraazz  uucczznniioomm??

MMWW:: Ani słowa o pieniądzach! Życzę na-

tomiast wszystkim polskim nauczycielom

i uczniom odbiurokratyzowania i odpoli-

tycznienia polskiej szkoły. Polska szkoła

jest w sposób absurdalny, bo monstrualny

zbiurokratyzowana i uzależniona od me-

andrów polityki. W przyszłym roku roz-

poczyna się kolejna wielka reforma, tym-

czasem nie zakończono jeszcze poprzed-

niej. Brak warunków do spokojnej,

długofalowej pracy. Kto zagwarantuje na-

uczycielom, że za dwa, trzy lata nie poja-

wi się jakiś kolejny Giertych? Uczniom

życzę rozumnych i światłych pedagogów.

To od szkoły i młodzieży przede wszyst-

kim zależy, czy Polska przestanie być kse-

nofobicznym, zapyziałym i aroganckim

zaściankiem Europy, czy do głosu dojdzie

(mówiąc Gombrowiczem) „synczyzna”.

A Plater, mojej szkole, życzę kolejnych co

najmniej stu wspaniałych i twórczych lat.

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa  rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała: 

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Nazwa „Zagłębie” zobowiązuje
Rozmowa z TToommaasszzeemm  ŁŁuucczzyywwkkiieemm, kapitanem piłkarskiej drużyny „Zagłębie” Sosnowiec

Uczniom życzę światłych pedagogów
Rozmowa z MMiicchhaałłeemm  WWaalliińńsskkiimm, nauczycielem II LO im. E. Plater, inicjatorem Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki, laureatem nagrody Prezydenta Miasta Sosnowca
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wywiady „Kuriera”
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Dojazd autobusami:

- przystanek Al. Paderewskiego- 690, 299, 723, 815, 825 

- przystanek ul. B.Mieroszewskich „Orion”- wszystkie

autobusy w stronę Dąbrowy Górniczej lub Mysłowic

Wydział Kultury i Sztuki

Urzędu Miejskiego

w Sosnowcu informuje, że zo-

stała ogłoszona II edycja Ogól-

nopolskiego Konkursu Poetyc-

kiego im. W. Gombrowicza

„Przeciw poetom”.

Konkurs ma charakter otwar-

ty i kierowany jest do wszystkich

autorów niezależnie od dorobku

literackiego i przynależności

do stowarzyszeń twórczych.

Jeden utwór w czterech eg-

zemplarzach opatrzonych go-

dłem (pseudonimem) wraz z za-

klejoną kopertą zawierającą da-

ne personalne autora: imię,

nazwisko, rok urodzenia, adres

do korespondencji, e-mail, nale-

ży nadesłać do końca września

br., na adres: ul. Żeromskiego

3/53, 41-200 Sosnowiec z dopi-

skiem: „Przeciw poetom”.

Nadesłane utwory nie mogą

być wcześniej publikowane i na-

gradzane.

Uczestnik pod jednym go-

dłem może nadesłać tylko jeden

zestaw wierszy.

Prac nie należy wysyłać li-

stem poleconym ze względu

na anonimowy charakter kon-

kursu.

Prace nadesłane na konkurs

oceniać będzie powołane przez

organizatorów profesjonalne ju-

ry złożone z krytyków literac-

kich i poetów.

Organizator nie ponosi kosz-

tów dojazdu nagrodzonych i wy-

różnionych autorów.

Organizatorzy nie zwraca-

ją nadesłanych tekstów i za-

strzegają sobie prawo do pu-

blikacji nagrodzonych i wy-

różnionych wierszy w tomie

pokonkursowym oraz w pra-

sie, radiu i telewizji bez zgo-

dy autorów.

Dodatkowe informacje moż-

na uzyskać na www.przeciwpo-

etom.pl. UU

Poeci „przeciw poetom”

Pierwszego września w So-

snowcu, tak jak w całym

kraju uroczyście obchodzono

69. rocznicę rozpoczęcia II woj-

ny światowej. 

Z tej okazji kombatanci,

przedstawiciele władz samorzą-

dowych, młodzież szkolna oraz

mieszkańcy miasta złożyli kwia-

ty pod pomnikiem „Kobietom

walczącym w szeregach AK",

znajdującym się przy ul. Orlej.

Pamięć tego szczególnego dnia

uczczono także składając kwia-

ty przy tablicy znajdującej się

przy ul. Przechodniej oraz przy

Pomniku Żołnierza Września na

Cmentarzu Komunalnym. MMKK

Już w październiku nowa sie-

dziba sosnowieckich szermie-

rzy, która powstanie obok hali

znajdującej się przy ulicy Że-

romskiego, gościć będzie

uczestników pucharu świata

juniorów w szabli. – O takiej

hali marzyliśmy od daw-

na – podkreśla z radością Le-

szek Chłosta, jeden z trenerów

szablistów w MOSiR-ze So-

snowiec.

Sala powstanie nad budyn-

kiem socjalno-administracyj-

nym hali przy ulicy Żeromskie-

go. Prace trwały dwanaście mie-

sięcy. Koszt inwestycji wyniesie

2,5 miliona złotych. 1,5 milio-

na to środki z budżetu miasta,

milion przekazało Ministerstwo

Sportu i Turystyki. W hali znaj-

dzie się osiem plansz z zaple-

czem dla zawodników i trene-

rów, magazyn sprzętu sportowe-

go i suszarnia. – Wreszcie bę-

dziemy mieć swój własny kąt.

Przez lata tułaliśmy się po sa-

lach szkolnych, potem znaleźli-

śmy się w hali przy Żeromskie-

go. Warunki były tu o niebo lep-

sze niż w szkolnych salach

gimnastycznych, ale do ideału

wciąż było daleko. Teraz będzie-

my mieli do dyspozycji profesjo-

nalną halę z całym zapleczem

socjalnym. Komfort pracy ule-

gnie znacznemu polepszeniu.

Myślę, że zasłużyliśmy na ten

obiekt sukcesami, które przez la-

ta były udziałem zawodników

naszej sekcji – podkreśla trener

Chłosta. KKPP

Pamiętamy

Hala gotowa na Puchar Świata

Wlipcu podpisane zostało

przez Gminę Sosnowiec,

Gminę Katowice i Katowicką In-

frastrukturę Wodociągowo-Kana-

lizacyjną komunalne porozumie-

nie w sprawie kolektora Bobrek.

Dotyczyło ono współfinan-

sowania budowy kolektora w ce-

lu odbioru ścieków m.in. z czę-

ści terenu Katowic. Umowa re-

guluje także ilość i termin

dostarczania ścieków Gminy

Katowice przez kolektor

do oczyszczalni Radocha II.

Najwięcej ścieków do oczysz-

czalni wprowadzać będzie So-

snowiec (15.600 m3/dobę),

w następnej kolejności Katowi-

ce (11.200 m3/dobę) i Mysłowi-

ce (10.250 m3/dobę).

Porozumienie jest o tyle

istotne, że pozwoli na pełne

wykorzystanie mocy oczysz-

czalni. Dla przeciętnego miesz-

kańca Sosnowca czy Katowic

oznacza z kolei czystsze środo-

wisko naturalne i lepszej jako-

ści wodę. GGKK

Sosnowiec i Katowice podpisały porozumienie

18sierpnia w Sosnowcu mia-

ły miejsce obchody 65.

rocznicy likwidacji getta na Środu-

li. Głównym miejscem uroczysto-

ści był Plac Braci Kożuchów,

gdzie złożono kwiaty na płycie po-

święconej Żydom, którzy po de-

portacji z getta stracili życie. 

Uczczenie pamięci mieszkań-

ców sosnowieckiego getta były jed-

nym z punktów programu Świato-

wego Zlotu Żydów Będzina. 

W Sosnowcu w obchodach

udział wzięli przedstawiciele

władz miasta: prezydent Kazi-

mierz Górski oraz jego zastępcy

– Zbigniew Jaskiernia i Ryszard

Łukawski, mieszkańcy oraz przed-

stawiciele społeczności żydow-

skiej.

Po uroczystości zebrani gości-

li w sosnowieckim Muzeum,

gdzie dokonano otwarcia dwóch

wystaw poświęconych życiu Ży-

dów w czasie niemieckiej okupa-

cji w Sosnowcu: „Zanim nade-

szła zagłada…” oraz „Listy

do Sali…”. MMKK

Rocznica likwidacji sosnowieckiego getta
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prosto z miasta

CCzzeeśśćć  ooffiiaarroomm  wwoojjnnyy  zzłłoożżyyllii  mm..iinn..  kkoommbbaattaannccii,,  aallee  ttaakkżżee
mmłłooddzziieeżż..  

Tekst i foto: KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Murawa Stadionu Ludowego

wreszcie została naprawiona.

Czy to już koniec problemów

piłkarzy Zagłębia, którzy gdy

spadł deszcz zamiast w piłkę

nożną, toczyli boje w bajorze?

W zarządzającym obiektem

Miejskim Ośrodku Sportu i Re-

kreacji mają nadzieję, że tak.

– Prace, które zostały wykonane

powinny dać pozytywny efekt

– mówi Leszek Baczyński, kie-

rownik Stadionu Ludowego.

Przetarg na zainstalowanie

podgrzewanej płyty wygrała fir-

ma „Zielona Architektura”. Gdy

na stadionie rozpoczęły się pra-

ce montażowe przedstawiciele

firmy zapowiadali, że w kilkana-

ście godzin po położeniu mura-

wy można będzie na niej bez

przeszkód grać. Okazało się, że

firma przeceniła swoje możliwo-

ści. Problemy zaczęły się już

podczas pierwszego meczu

z Wisłą Kraków. Dzień

przed meczem nad miastem

przeszła ulewa. Gdy piłkarze

wybiegli na boisko, zamiast

w piłkę nożną, grali w piłkę, ale

wodną. Instalowana w pośpie-

chu murawa, nie zdążyła zwią-

zać się z podłożem, ponadto jak

się później okazało przyczyną

problemów była zła jakość zie-

mi, którą przykryto urządzenia

grzewcze. Wykonawca zapew-

niał, że problem zostanie szybko

usunięty, ale mimo częstych wi-

zyt pracowników „Zielonej Ar-

chitektury” stan murawy nie ule-

gał poprawie. Podczas meczu

nowego sezonu z Elaną Toruń

ponownie pojawiły się proble-

my. Piłkarze znów musieli się ta-

plać w wodzie, w kilku miej-

scach pojawiły się gigantyczne

kałuże. Wykonawca po raz ko-

lejny pojawił się na stadionie

i przeprowadził prace zgodnie

z umową gwarancyjną. W spo-

tkaniu z Chemikiem Police pił-

karze grali już na wyremontowa-

nej płycie. – Na szerokości 15

metrów, przez całą długość bo-

iska od strony trybuny krytej

zdjęto pas trawy. Na tej po-

wierzchni około 25 cm ziemi zo-

stało zamienione na lepszą ga-

tunkowo, gdyż niemal na pewno

właśnie ona nie przepuszczała

wody. Wszystko zrobione zosta-

ło w ramach gwarancji. Miasto

nie dołożyło do naprawy ani zło-

tówki. Wierzę, że to już koniec

problemów z nawierzchnią – do-

daje Leszek Baczyński.

Z remontu radości nie kryją

także piłkarze i działacze „Za-

głębia”. – Cały czas były proble-

my z murawą. Firma instalowa-

ła płytę trochę na wariata i to

musiało się tak skończyć. Nie

dało się grać na boisku, na któ-

rym nawet po niewielkim desz-

czu tworzyły się spore kałuże.

Od remontu na razie wszystko

jest w porządku i oby było już

tak zawsze. Całe szczęście, że

jeszcze obowiązuje gwarancja

i miasto nie musiało wyłożyć

na renowację nawet złotówki

– podkreśla Paweł Hytry, prezes

„Zagłębia”.

Koniec z wodą na Ludowym

TTaakkiiee  oobbrraazzkkii  nnaa SSttaaddiioonniiee  LLuuddoowwyymm  mmaajjąą  bbyyćć  pprrzzeesszzłłoośścciiąą..  WW uubbiieeggłłoorroocczznnyymm  mmeecczzuu  ZZaa--
ggłłęębbiiaa  zz WWiissłłąą  ppiiłłkkaarrzzee  ppoo kkoossttkkii  ttaappllaallii  ssiięę  ww bbłłoocciiee..  TTeerraazz  mmuurraawwaa  mmaa  ssppiissyywwaaćć  ssiięę  bbeezz
zzaarrzzuuttóóww..

reklama

Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Sztuki

informuje, że z dniem 30 października 2008 roku upływa

termin składania wniosków o przyznanie Miejskiego

Stypendium Artystycznego w roku szkolnym/akademickim

2008/2009.

Miejskie Stypendia Artystyczne przyznawane są

uzdolnionej artystycznie młodzieży zamieszkałej w

Sosnowcu.

Wniosek wraz z dokumentacją osiągnięć należy złożyć w

Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 032 296 06 47.

Wnioski można pobrać w Wydziale Kultury i Sztuki, a także

na stronach internetowych miasta  www.sosnowiec.pl

BIP/wnioski do pobrania/kultura. 

reklama



KKuurriieerr  MMiieejjsskkii::  WW wwyybboorraacchh  ssttaarrttoo--

wwaałł  PPaann  zz lliissttyy  PPiiSS..  PPootteemm  zzrreezzyy--

ggnnoowwaałł  PPaann  zz cczzłłoonnkkoossttwwaa  ww kklluu--

bbiiee..  DDllaacczzeeggoo??

ZZbbiiggnniieeww  DDzziieewwaannoowwsskkii::  Zrezygnowa-

łem na skutek tego, iż mieliśmy różne

typy spojrzenia na miasto, koncepcje

funkcjonowania rady i współpracy

z prezydentem. Głównie chodziło mi

o różnice w spojrzeniu z Ewą Malik.

Stwierdziłem, że ja chcę budować to

miasto, działać na jego korzyść. Ona

chciała zapewne podobnych zmian, lecz

nasze dążenia do tego znacznie się róż-

niły. Następnie po dojściu do porozu-

mienia z kolegami z rady, którzy starto-

wali z listy LiD-u stworzyliśmy Ponad-

partyjną Inicjatywę Rozwoju

Sosnowca. Myślę, że jest to jedna z cie-

kawszych inicjatyw, która powstała

w ostatnim czasie, i której udało się po-

łączyć ogień z wodą. Spojrzenie lewi-

cowe udało się połączyć ze spojrzeniem

prawicowym i powstała wspólna wizja,

koncepcja rozwoju miasta ponad po-

działami politycznymi. Bez względu

na przeszłość możemy się połączyć

i wspólnie, dobrze działać na rzecz So-

snowca. Co nam się zresztą udaje. Ma-

my nadzieję, że jeszcze wiele spraw uda

nam się doprowadzić do końca. I to

wiele spraw, które obecnie stoją

pod znakiem zapytania. Tutaj w szcze-

gólności niestety przeszkadza nam PO.

KKMM::  WW cczzyymm  nnaa pprrzzyykkłłaadd??

ZZDD:: Obecnie są dwa takie przypadki.

Pierwszy dotyczy Skate Parku w Kazi-

mierzu Górniczym. Obiecywaliśmy to

miejsce mieszkańcom od sesji w 2006

roku, gdzie zaproponowaliśmy ten po-

mysł w prezentacji dotyczącej rozwoju

terenów wschodnich. Miała to być wiel-

ka atrakcja, symbol nowoczesności

w mieście, wielki atut promocyjny.

Miały tam się odbywać liczne zawody

sportowe. Nawet nie tak dawno prezy-

dent Kazimierz Górski rozważał możli-

wość zadaszenia tego skateparku, aby

imprezy mogły tam się odbywać cało-

rocznie, a nie tylko sezonowo. Wszyst-

ko było dobrze do czasu. Docierają

do mnie informacje, że pojawiają się

koncepcje, by zrezygnować całkowicie

ze Skate Parku. 

I dochodzą one właśnie z PO. Z ich

strony widzę zupełny brak zrozumienia

tematu, brak kontaktu ze społeczeń-

stwem z tamtego rejonu… Spojrzenie

Platformy na tego typu pomysły jest na-

stępujące: Jeśli ktoś chce Skate Parku to

niech sobie go sam wybuduje. To absur-

dalne. Niech drży Sosnowiec, jeśli mia-

stem zacznie rządzić samodzielnie PO. 

KKMM::  AA ddrruuggii  pprrzzyyppaaddeekk  ddoottyycczzyy??

ZD: Toru rowerowego. W Ostrowach,

gdzie spotkać można dużo patologicz-

nych zachowań. Młodzież własnymi rę-

kami wybudowała skocznie, zjazdy,

górki… Wyciągali do nas ręce o pomoc

w budowaniu tego toru już w 2006 ro-

ku. Mogli by tam rozwijać i ćwiczyć

swoje umiejętności, by potem móc star-

tować w zawodach i osiągać na tym po-

lu sukcesy. Oni ciągle czekają na po-

moc miasta, choć niektórzy z nich już

dawno zrezygnowali, gdyż sądzili, że

władze się od nich odwrócą, że to niere-

alne. Chciałbym, aby miasto pomagało

młodym ludziom, którzy mają inicjaty-

wę i uciekają od patologii. Mam na-

dzieję, że to się uda. Jest tak wielu rad-

nych w radzie miasta, że wierzę, iż uda

nam się przeforsować ten pomysł

wbrew zamierzeniom ze strony PO. 

KKMM::  ZZaabbiieeggaałł  PPaann  ttaakkżżee  oo uuttwwoo--

rrzzeenniiee  ggiimmnnaazzjjuumm  ww OOssttrroowwaacchh

GGóórrnniicczzyycchh..  NNiieesstteettyy  tteenn  ppoommyyssłł

nniiee  pprrzzeesszzeeddłł..

ZZDD::  I to również za sprawą Platformy

Obywatelskiej. Znów kompletne niezro-

zumienie, co widać chociażby po tym

o co raz po raz pyta Arkadiusz Chęciń-

ski. A wystarczyło się wsłuchać w głos

mieszkańców. Ci ludzie naprawdę po-

trzebowali tej szkoły. I potrzebowały tej

szkoły przede wszystkim dzieci. Wyraź-

ne było „Nie” ze strony PO. Dlaczego?

Dlatego, że takie mają spojrzenie poli-

tyczne? Bo im się ten pomysł nie podo-

ba? Bo do nich nie docierają mocne ar-

gumenty? Bo nie chcą wysłuchać, po-

jechać, zobaczyć? Wystarczy przyjrzeć

się, jak w całej tej sprawie potraktowa-

no Jana Bosaka, który jest członkiem

Platformy. Cały czas, od początku, był

on pozytywnie nastawiony do tej spra-

wy. Nawet deklarował swoją pomoc

i współpracę. Dostał jednak wyraźne

dyspozycje od klubu, że ma być prze-

ciwny utworzeniu tej szkoły. 

KKMM::  CCoo  PPaann  cczzuułł,,  ggddyy  rraaddnnii  zzddeeccyy--

ddoowwaallii,,  żżee  sszzkkoołłaa  jjeeddnnaakk  nniiee  ppoo--

wwssttaanniiee??

ZZDD::  Mnie osobiście było bardzo przy-

kro, bo z dyrekcją szkoły i rodzicami

poświęciliśmy dużo czasu tej sprawie.

Komisja Oświaty trzykrotnie wnio-

skowała do prezydenta o utworzenie

gimnazjum. Rozpatrywaliśmy tę kwe-

stię z wielu perspektyw. Przede

wszystkim jako układ trzech powiąza-

nych ze sobą szkół w Maczkach,

Ostrowach i Kazimierzu. Proponowa-

łem, że jeśli zostanie utworzone gim-

nazjum to należałoby sięgnąć po moż-

liwość skorzystania ze środków unij-

nych, aby tworzyć pilotażowe

programy edukacyjne w Maczkach

i Ostrowach. Chcieliśmy zachęcić lu-

dzi do tego, by posyłali dzieci do szkół

w tamte rejony. Oferta kształcenia

miała zawierać różne ciekawe formy

edukacyjne i nowe sposoby przekazy-

wania wiedzy uczniom. Niewielka

ilość dzieci w klasach miała być atu-

tem, daje to przecież duże możliwości

indywidualnej pracy nauczyciela

z każdym uczniem.

KKMM::  JJaakkiiee  cceellee  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy

uuwwaażżaa  PPaann  oobbeeccnniiee  zzaa nnaajjwwaażżnniieejj--

sszzee??

ZZDD::  Dla mnie zawsze istotną kwestią,

był fakt, że szkoła nie tylko uczy, ale

i wychowuje. Powinna ona nie tylko

przekazywać wiedzę, ale uczyć jak żyć

i zachowywać się w poszczególnych sy-

tuacjach. Niestety wątek wychowawczy

ostatnimi czasy zszedł na drugi plan.

Młodzież jest coraz trudniejsza i ciężko

ją zachęcić nie tylko do nauki. Chciał-

bym również, by nauczyciele w oparciu

o nowe metody tak prowadzili swoje

lekcje, żeby uczniowie z przyjemnością

na nie chodzili. Termomodernizacja

obiektów oświatowych, rozwój przy-

szkolnej bazy sportowej, bezpieczeń-

stwo uczniów, zajęcia pozalekcyjne,

obowiązkowa nauka pływania, profilak-

tyka zdrowotna w szkole… Spraw, któ-

re poruszamy na Komisji jest naprawdę

wiele. Oby jak najwięcej udało się do-

prowadzić ponad podziałami politycz-

nymi do szczęśliwego końca lub nakre-

ślić ich bieg we właściwym kierunku.

Niech mieszkańcy życzą nam powodze-

nia. 

KKMM::  DDzziięękkuujjęę  zzaa rroozzmmoowwęę..

Rozmawiała:

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Pogodzić ogień z wodą
Rozmowa ze ZZbbiiggnniieewweemm  DDzziieewwaannoowwsskkiimm, radnym, członkiem Klubu Radnych „Ponadpartyjna Inicjatywa Rozwoju Sosnowca”, zastępcą przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Sosnowcu

Brakuje sponsorów
w kulturze

O tym, że sosnowieckie placówki kulturalne ma-

ją kłopoty z pozyskiwaniem środków od prywat-

nych sponsorów wiadomo od dawna. Po-

za chlubnym przypadkiem Klubu im. Jana Kie-

pury pozostałe z 7 głównych instytucji kultury

w naszym mieście (Biblioteka Miejska, Zamek

Sielecki, Teatr Zagłębia, MDK Kazimierz, Mu-

zeum oraz MDK Maczki) raczej nie mają się

czym pochwalić. I właśnie ten temat zdomino-

wał obrady Komisji Budżetowej Rady Miejskiej

z 26 sierpnia. 

Choć kultura to nie tylko pieniądze, to bez nich

obyć się trudno. Urząd Miejski w tym roku aż 4 proc.

swego budżetu przeznaczył właśnie na działalność

kulturalną. Poszczególne instytucje mogą jednak za-

biegać również o dofinansowanie ze strony sponso-

rów. 

– Filantropów jest coraz mniej, albo i wcale.

Sponsorzy tak naprawdę nie finansują instytucji

kulturalnych bezinteresownie. W zamian ocze-

kują np. umieszczania logo firmy na biletach

– mówił Adam Kopciuszewski, dyrektor Teatru

Zagłębia.

Jedyną placówką kulturalną w mieście, któ-

ra nie ma znacznych problemów ze sponsorin-

giem jest Miejski Klub im. Jana Kiepury. 

– Sponsorzy finansują konkretne działania np.

koncerty, imprezy, czy pobyt delegacji sędziowskich.

Średnio w ciągu roku uzyskujemy od 50 do 70 tys.

zł – podkreślała dyrektor klubu Jolanta Szczurek.

W tym roku na samą imprezę Euroszanty&Folk

2008 sponsor główny Nicolasgames przeznaczył po-

nad 100 tys. zł.

Mateusz Rykała, pełnomocnik prezydenta So-

snowca odpowiedzialny m.in. za kulturę w mieście,

zapowiedział wypracowanie odpowiedniego syste-

mu pozyskiwania sponsorów. Zwykle bowiem pozy-

skiwanie darczyńców zaczyna się i kończy na wysy-

łaniu pism do firm. GGKK
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rada miejska
50 tys. dla podczęstochowskich gmin
XXXII sesję Rady Miejskiej rozpoczęło wręczenie nagrody dla zwycięzców konkursu na sosnowieckie logo – Agencji Reklamowej Graffiti z Chorzowa

Tekst i foto: GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

– Sosnowiec wreszcie ma swoje

logo. Długo na to czekaliśmy. Jest

to logo, które wybrali sami miesz-

kańcy miasta – przypomniał pod-

czas sesji zastępca prezydenta Ry-

szard Łukawski. 

Poinformowano również zebra-

nych o powstaniu w sosnowieckim

magistracie Samodzielnego Refe-

ratu Współpracy z Zagranicą. Na-

tomiast zamiast Wydziału Rozwo-

ju i Współpracy z Zagranicą,

utworzono Wydział Rozwoju

i Funduszy Europejskich. Zmiany

te funkcjonują od dnia 1 sierpnia.

Podczas sesji radni wysłuchali,

a następnie wyrazili swoje opinie

na temat zabezpieczenia potrzeb

opiekuńczych mieszkańców So-

snowca poprzez Domy Pomocy

Społecznej, zapoznali się także ze

sprawozdaniem z realizacji Progra-

mu Współpracy Miasta Sosnowca

z Organizacjami Pozarządowymi

oraz oceną przygotowania zadań

inwestycyjnych planowanych do fi-

nansowania z udziałem środków

unijnych. Temat dotyczący pod-

miotów gospodarczych w świetle

danych statystycznych przedstawił

naczelnik Wydziału Polityki Go-

spodarczej Grzegorz Frugalski. 

– Stopa bezrobocia spadła

w Sosnowcu do poziomu poniżej

10 proc. Gdy brać pod uwagę z ja-

kiego pułapu zeszliśmy do obec-

nego stanu można to uznać za suk-

ces. Jednak to, w jakim kierunku

podąży gospodarka zależy od ko-

niunktury nie tylko w regionie,

czy kraju, ale i w Europie – pod-

kreślał naczelnik Frugalski.

Według Powiatowego Urzędu

Pracy w Sosnowcu zarejestrowa-

nych jest 7105 bezrobotnych,

przy czym większość to osoby

po 50. roku życia. 

Sytuacja gospodarcza Sosnow-

ca przekłada się na możliwości in-

westycyjne miasta. Zwracał na to

uwagę radny Karol Winiarski,

apelując jednocześnie o urealnie-

nie planów inwestycyjnych do rze-

czywistych możliwości Sosnowca.

O tym, że nad takim dokumentem

pracuje się w Urzędzie Miejskim

poinformował Skarbnik Miasta

– Janusz Kaczor. 

Na część inwestycji Sosnowiec

zamierza zaciągnąć kredyt lub

wyemitować obligacje. Jak dużą

kwotę trzeba będzie pożyczyć na

razie nie ustalono.

Radni podczas sesji zdecydo-

wali także o udzieleniu finansowe-

go wsparcia dla kilku częstochow-

skich gmin, które ucierpiały

w wyniku sierpniowej trąby po-

wietrznej, w ten sposób solidary-

zując się z dotkniętymi katakli-

zmem. 

Z rezerwy ogólnej budżetu po-

moc otrzymają: miasto Blachow-

nia – 20 tys. zł, gmina Panki – 5

tys. zł, gmina Kruszyna – 10 tys.

zł, gmina Herby – 20 tys. zł, gmi-

na Mykanów – 15 tys. zł. 

Teraz prezydent Sosnowca

podpisze stosowne umowy z bur-

mistrzem Blachowni oraz z wójta-

mi wymienionych gmin, określa-

jące tryb oraz terminy przekazania

i rozliczenia dotacji celowej. 

W trakcie sesji nadano także

nowe nazwy ulic. Odcinek drogi

pomiędzy osiedlem Rudna, a ul.

Kilińskiego będzie nosił nazwę

imienia ks. Włodzimierza Sedla-

ka, natomiast droga pomiędzy uli-

cą Kombajnistów, a Narutowicza

będzie nosić nazwę imienia Alek-

sandra Jankowskiego.

RRaaddnnii  ggoośścciillii  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  cchhoorrzzoowwsskkiieejj  AAggeennccjjii  RReekkllaammoowweejj
GGrraaffffiittii,,  ww kkttóórreejj  ppoowwssttaałłoo  llooggoo  SSoossnnoowwccaa..  NNaa zzddjjęęcciiuu  pprrzzeeddssttaawwii--
cciieell  GGrraaffffiittii  –– WWłłooddzziimmiieerrzz  RRaajjcczzyykk  ((ppiieerrwwsszzyy  zz pprraawweejj))..
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JJooaannnnaa BBiinniieecckkaa  

Renciści oraz osoby pobie-

rające świadczenia przed-

emerytalne, po osiągnięciu

ustawowego wieku emerytal-

nego (60 lat w przypadku ko-

biet i 65 lat w przypadku męż-

czyzn) przechodzą na emery-

turę. W jakim stopniu zmieni

to ich status materialny? Poni-

żej odpowiadamy na to pyta-

nie.

ZZ rreennttyy  nnaa eemmeerryyttuurręę

Dawniej rencista, który

osiągał ustawowy wiek eme-

rytalny, musiał sam starać się

o zamianę świadczenia. Od 1

stycznia 2006 r. emerytura

przysługuje z urzędu, co

oznacza, że ZUS automatycz-

nie przyznaje emeryturę.

W przypadku pobierania ren-

ty z tytułu częściowej nie-

zdolności do pracy, emerytu-

ra będzie wyższa, bowiem

renta ta wynosi 75 proc. ren-

ty dla osoby całkowicie nie-

zdolnej do pracy. Natomiast

renta z tytułu całkowitej nie-

zdolności do pracy liczo-

na jest jak emerytura.

Warto zaznaczyć, że nie-

które grupy osób mogą mieć

prawo zarówno do emerytury

jak i renty z tym, że jedno

świadczenie będzie im przy-

sługiwać w pełnym wymiarze

a drugie – w połowie wymia-

ru. Oczywiście każdy wybiera

rozwiązanie dla niego korzyst-

niejsze. 

Prawo do obydwu świad-

czeń przysługuje:

• osobom mającym przyznaną

rentę z tytułu wypadku

przy pracy lub choroby zawo-

dowej

• osobom mającym przyzna-

ną rentę z tytułu wypadku

w drodze do pracy lub z pra-

cy, który miał miejsce przed 1

stycznia 2003 r.

• osobom pobierającym rentę

inwalidy wojennego lub woj-

skowego z tytułu inwalidztwa

pozostającego w związku ze

służbą wojskową

• osoby pobierające rentę dla

kombatantów lub osób repre-

sjonowanych.

ZZee  śśwwiiaaddcczzeenniiaa

nnaa eemmeerryyttuurręę

Od czterech lat świadcze-

nie przedemerytalne jest wy-

płacane w stałej, zryczałtowa-

nej wysokości. Wcześniej by-

ło przyznawane na podstawie

przepisów o przeciwdziałaniu

bezrobociu. Wysokość świad-

czeń ustalał ZUS jako procent

przyszłej emerytury. Była ona

uzależniona od długości okre-

sów składkowych i nieskład-

kowych oraz od otrzymywa-

nych wynagrodzeń. 

Obecnie, tj. od 1 marca br.,

wysokość świadczenia to

757,79 zł brutto. Świadczenia

przyznawane zarówno na sta-

rych, jak i nowych zasadach

są waloryzowane. Zdarza się,

że świadczenie to zostanie

przyznane osobie, która po-

bierała rentę z tytułu niezdol-

ności do pracy, jednak utraci-

ła do niej prawo. Wówczas

wysokość świadczenia ustala-

na jest w kwocie renty, nie

może być jednak wyższa, ani-

żeli 757,79 zł. 

Teraz pora wyjaśnić, w ja-

ki sposób jest obliczana eme-

rytura osobom, które pobiera-

ły świadczenie przedemery-

talne. Otóż jeśli było to

świadczenie przyznane na sta-

rych zasadach, tj. obowiązują-

cych przed sierpniem 2004 r.,

to istnieją dwa sposoby obli-

czenia emerytury:

1. z podstawy wymiaru, czyli

zarobków przyjętych do wyli-

czenia hipotetycznej emerytu-

ry ustalonej dla potrzeb

świadczenia przedemerytalne-

go i starej kwoty bazowej

z dnia nabycia prawa

do świadczenia przedemery-

talnego

2. z podstawy wymiaru obli-

czonej z 10 kolejnych lat ka-

lendarzowych z dwudziestole-

cia przed złożeniem wniosku

o emeryturę lub 20 dowolnie

wybranych lat z całego okresu

ubezpieczenia – wówczas zo-

stanie ustalona nowa kwota

bazowa z daty nabycia prawa

do emerytury lub złożenia

wniosku o emeryturę.

Z kolei w przypadku

świadczeń emerytalnych wy-

płacanych w zryczałtowanej

wysokości, możliwe jest obli-

czenie emerytury tylko we-

dług tej drugiej metody.

reklama

RRZZEETTEELLNNAA,,  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNAA  OORRGGAANNIIZZAACCJJAA,,  DDOOBBRREE  RREEFFEERREENNCCJJEE  

OODD  ZZAADDOOWWOOLLOONNYYCCHH    KKLLIIEENNTTÓÓWW,,  1155--LLEETTNNII  SSTTAAŻŻ  PPRRAACCYY  WW  TTUURRYYSSTTYYCCEE,,  

MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚĆĆ  ZZAAPPŁŁAATTYY  WW  RRAATTAACCHH,,  AATTRRAAKKCCYYJJNNEE  CCEENNYY..

4411--220000  SSoossnnoowwiieecc,,  uull..    HHaarrcceerrsskkaa  44//5588,,  tteell..//ffaaxx  229933  6622  9944,,  00660022  4488  5500  7711

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

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

„„MMiikkii““  BBiiuurroo  UUssłłuugg  TTuurryyssttyycczznnyycchh

- wycieczki szkolne z programami 
edukacyjnymi

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

przedszkolaków

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

OOffeerruujjeemmyy::

reklama

Jaka emerytura po rencie lub świadczeniu przedemerytalnym?

reklama

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

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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI  UŻYTKOWYCH pokój nr 2,  tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl
nasz e-mail: mzzl@mzzl.pl ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29  tel: /032/ 291-70-57  ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59  ADM - 4 ul. Dęblińska 7  tel: /032/ 266-32-73  ADM - 5
ul. Saperów 11/2  tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /032/ 291-36-74 ADM - 7 ul. Boh. Monte Cassino 8a  tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel:
/032/ 266-80-26 Pasaż  -   ul.  Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76 
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Objazd 4

Grottgera 8

Grottgera 11

Targowa 16

Małachowskiego 14c

Warszawska 6c

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 

3 – go Maja 35a

Saperów 5

Saperów 5a

Rzeźnicza 12  - parter

Sobieskiego 3
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19,32

12,47

22,00

53,24

63,66

86,96

166,78

15,95

niski parter:

pok. nr  1 - 17,43

pok. nr  2 - 12,59

pok. nr  3 - 13,69

pok. nr 11- 12,18 pok.

nr 14 - 29,01pok. 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

32,26

21,50

21,50

61,56

70,49

WWyyppoossaażżeenniiee  llookkaalluu

Instalacja elektryczna, wc wspólne 

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. wodno-kanalizacyjna, wc

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,

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego

ogrzewania, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku

Instalacja elektryczna, wc na strychu 

Instalacja eklektyczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja elektryczna  i wodno – kanalizacyjna, c.o., wc wspólne z

innymi

Instalacja – elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku. 

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 placu. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.

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 usytuowanych             w 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.

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.

Lokal przeznaczony w całości na działalność gastronomiczną, usytuowany na parterze w budynku Powiatowego Urzędu Pracy

Pomieszczenie usytuowane  w budynku frontowym i oficynie.

SSttaawwkkaa
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Ośrodek będzie pracował

w oparciu o program „Dziecko

czeka”, przygotowanemu przez

podobną instytucję w Łodzi.

W Polsce działa już 18 katolic-

kich ośrodków adopcyjnych.

– Pierwsze dni pracy pokazały,

że zapotrzebowanie jest bardzo

duże. Poza tym otwarcie ośrod-

ka zbiegło się z zakończeniem

działalności podobnej instytucji

przy Komitecie Praw Dziecka

w Sosnowcu. Sytuacja zmusiła

nas do „przejęcia” części rodzin,

które zaczęły się tam przygoto-

wywać do adopcji dziecka

– mówi ks. Andrzej Cieślik

z Centrum Służby Rodzinie

i Życiu w Sosnowcu, przy któ-

rym rozpoczął działalność ośro-

dek adopcyjny. 

Przygotowanie do adopcji

trwa od kilku do kilkunastu mie-

sięcy. W jego ramach przyszli

rodzice spotykają się m.in.

z psychologiem i uczestniczą

w specjalnych warsztatach. Mu-

szą też spełnić odpowiednie kry-

teria. 

– Powinno to być małżeń-

stwo przynajmniej z pięciolet-

nim stażem. Ponieważ nasz

ośrodek ma charakter katolicki,

preferujemy małżeństwa sakra-

mentalne. Osoby takie powinny

mieć również odpowiednie wa-

runki materialne, mieszkaniowe,

nie powinny też być karane czy

pozbawione władzy rodziciel-

skiej wobec innych dzieci. Wy-

magane też jest zdrowie – wyli-

cza Elżbieta Dziubaty, która kie-

ruje sosnowieckim ośrodkiem. 

Przyjęło się, że maksymal-

na różnica między adoptowa-

nym dzieckiem a jego przyszły-

mi rodzicami to czterdzieści lat.

Osoby starsze mogą zostać ro-

dzicami, ale starszych dzieci.

Po zakończeniu warsztatów

zbiera się zespół kwalifikacyjny,

który na podstawie dokumen-

tów, rozmów, badań psycholo-

gicznych wydaje zaświadcze-

nie, że ta rodzina może zostać

rodziną adopcyjną lub rodziną

zastępczą. Ostateczną decyzję

wydaje sąd. Przywilejem rodzi-

ców adopcyjnych jest możli-

wość wyboru wieku i płci

dziecka. Po akcie adopcji nowa

mama otrzymuje pełnopłatny

urlop macierzyński jeśli dziec-

ko ma mniej niż siedem lat. 

– Na pewno nie chodzi o to,

żeby wszystkich na siłę zachę-

cać do adopcji, ale znaleźć tych,

którzy zapewnią jak najlepsze

warunki dziecku. Ideą wszyst-

kich ośrodków adopcyjnych, nie

tylko naszego, jest bowiem do-

bro dziecka. Ośrodek nie jest dla

rodziców, ale przede wszystkim

dla dzieci, żeby im było jak naj-

lepiej. Najczęściej jednak nie ma

sprzeczności między interesem

dziecka i rodziców – podkreśla

ks. Andrzej Cieślik. 

Z Diecezjalnym Ośrodkiem

Adopcyjno-Opiekuńczym

w Sosnowcu można się skon-

taktować poprzez Centrum

Służby Rodzinie i Życiu, tel.

(032) 269 – 51 – 70 od ponie-

działku do piątku między

godz. 10.00 a 13.30.  Ponieważ

ośrodek ma charakter niepu-

bliczny, koszt całej procedury

przygotowania do adopcji to

kwota rzędu kilkuset złotych.

– Traktujemy ją jako dobro-

wolną ofiarę – podkreśla Elż-

bieta Dziubaty. 

Dzieci czekają
na rodziców
W Sosnowcu rozpoczął działalność Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Ma on pomagać przygotować się rodzicom do adopcji
dzieci, a także wspierać kobiety oczekujące dziecka. Mimo że ośrodek działa od kilku tygodniu już zgłaszają się do niego pierwsze pary
pragnące adoptować dziecko

Zaszczytny Jubileusz

Takie zakupy   bez jednoczesnej

obecności kupującego i sprze-

dawcy dokonane za pomocą tele-

fonu, faxu,  internetu, kuponu

sprzedaży wysyłkowej itp. są

tzw. umowami zawartymi NA

ODLEGŁOŚĆ. 

W związku z tym, że kupujący

nie ma możliwości bezpośrednie-

go obejrzenia towaru i  osobistego

kontaktu ze sprzedawcą, jest szcze-

gólnie chroniony przez  prawo.  

Kupujący może bez podawa-

nia przyczyny zrezygnować – od-

stąpić od umowy w terminie 10

dni od jej zawarcia jeśli zamówił

usługę lub od dostarczenia – jeśli

nabył towar. Kupujący ma  zatem

czas do namysłu i może z takie-

go zakupu się wycofać, jednakże

MUSI TO ZROBIĆ  NA PI-

ŚMIE, wysyłając do sprzedawcy

listy. Sprzedawca musi zwrócić

wartość towaru, a kupujący ode-

słać towar. Odesłanie zwracane-

go towaru odbywa się na koszt

kupującego.

Są jednak przypadki, w któ-

rych nie jest możliwe odstąpienie

od umowy zawartej na  odle-

głość. I tak kupujący nie może

zrezygnować z umowy jeśli:

- świadczenie zamówionej usługi

rozpoczęto za zgodą konsumenta

przed upływem 10 dni na odstą-

pienie od umowy;

- przedmiotem umowy są płyty z

nagraniami lub programy kom-

puterowe i zostały one rozpako-

wane przez konsumenta;

- cena świadczenia lub wynagro-

dzenie zależy od ruchu cen na

rynku finansowym;

- zamówiono towar ulegający

szybkiemu zepsuciu;

- umowa dotyczy dostarczania

prasy;

- zamówienie dotyczy produktu o

właściwościach określonych

przez konsumenta lub  ściśle

związanych z jego osobą;

- umowa dotyczy gier i zakładów

wzajemnych, zakwaterowania,

transportu, rozrywek, gastrono-

mii;

- umowa dotyczy sprzedaży z li-

cytacji;

- umowa dotyczy nieruchomości.

Sprzedawca ma obowiązek,

o ile strony nie umówiły się ina-

czej, wykonać umowę w terminie

30 dni od jej zawarcia. 

Jeśli natomiast sprzedawca nie

potwierdzi na piśmie informacji o

prawie do odstąpienia od  umowy

i istotnych jej elementach termin

10 dni nie rozpoczyna biegu. Kon-

sument może  wówczas odstąpić

od umowy w terminie 10 dni od

uzyskania informacji o prawie  od-

stąpienia, a jeśli to nie nastąpi, to

w ciągu 3 miesięcy od dostarcze-

nia towaru, a w przypadku usług

– od daty jej zawarcia.  

Przesłanie niezamówionej pacz-

ki następuje na koszt i ryzyko

przedsiębiorcy. Warto jednak

sprawdzić i upewnić się czy nie zło-

żyliśmy zamówienia wypełniając

np. kupon dołączony do  czasopi-

sma. 

AAddrriiaannnnaa  PPeećć

Miejski  Rzecznik Konsumentów

Sprzedaż na odległość
W dobie coraz większego dostępu do internetu oraz  różnorodności form porozumiewania się  na odległość mamy możliwość robienia za-
kupów bez wychodzenia z domu

Papież Benedykt

XVI przyjął złożoną przez

biskupa Adama

Śmigielskiego rezygnację

z pełnionej przez niego

funkcji. Poprosił

jednocześnie o to, żeby

biskup kontynuował swoją

posługę do końca 2009

roku. Musi na to jednak

pozwolić stan zdrowia

ordynariusza sosnowieckiej

diecezji. 

– Biskup Adam Śmigielski

jest obecnie w trakcie

specjalistycznego leczenia

i dziś trudno powiedzieć

czy będzie pełnił swą

posługę zgodnie

z życzeniem Ojca

Świętego, czyli do końca

przyszłego roku.

Niewykluczone, że jeszcze

raz ponowi swoją prośbę

do papieża o przejście

na emeryturę – mówi

ksiądz Jarosław Kwiecień,

rzecznik prasowy diecezji

sosnowieckiej.

Biskup Śmigielski kończy

w tym roku 75 lat (24

grudnia). Zgodnie

z prawem kanonicznym,

każdy biskup, który

przekracza ten wiek,

powinien skierować

do papieża swoją

rezygnację. Ksiądz Adam

Śmigielski jest biskupem

sosnowieckim od początku

istnienia diecezji, czyli

od 1992 roku. U
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17 sierpnia 102. urodziny ob-

chodziła mieszkanka Sosnowca,

Pani WŁADYSŁAWA ŁACH.

Z tej okazji w domu Jubilatki

przy ul. Spadochroniarzy 1

września odbyła się uroczystość

wręczenia nagrody wraz z dy-

plomem. W imieniu prezydenta

Kazimierza Górskiego na ręce

Szanownej Jubilatki wręczył ją

jego zastępca Zbigniew Jaskier-

nia. Do życzeń dołącza się re-

dakcja „Kuriera Miejskiego”. UU

reklama

Posługa rok dłużej
KKaażżddeeggoo  rrookkuu  ttyyssiiąąccee  ddzziieeccii  sszzuukkaajjąą  rrooddzziinn  zzaassttęęppcczzyycchh..  NNaa  zzddjjęęcciiuu  ppllaakkaatt  ooggóóllnnooppoollsskkiieejj
aakkccjjii  ssppoołłeecczznneejj  ppoodd  hhaassłłeemm  „„SSzzuukkaamm  ddoommuu””  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  MMiissjjaa  NNaaddzziieeii..



23 sierpnia rozpoczął się 21.

Międzynarodowy Studencki Fe-

stiwal Folklorystyczny. Impreza,

jak co roku cieszy się dużym za-

interesowaniem. I nie tylko

wśród młodzieży, do której jest

kierowana. 

Tylko w tym roku w festiwa-

lu udział wzięły grupy z Europy,

Afryki, a nawet Ameryki Pół-

nocnej, czy Azji. Wśród nich wi-

dzowie mogli obejrzeć także

w Sosnowcu zespoły: Hajdu

z Węgier, Tobb Etu z Turcji, Ori-

zaba z Meksyku, Kuza Africa

Sanaa z Kenii, Shilpagua z Indii,

Soleil Dor Algerie z Algierii,

Trioston z Rosji-Osetii, Tent

z Serbii i Studencki Zespół Pie-

śni i Tańca „Katowice” z Polski. 

W Sosnowcu w ramach fe-

stiwalu, 28 sierpnia odbył się

koncert Muzyki Świata, w no-

wym gmachu Wydziału Neofi-

lologicznego Uniwersytetu Ślą-

skiego. Festiwalowe koncerty

odbyły się także w Ogrodzień-

cu, Łaziskach Górnych, Siemia-

nowicach Śląskich, Żorach,

Cieszynie, Krakowie, Chorzo-

wie i Katowicach.

Impreza organizowana jest

od 1993 roku i realizowana ze

środków przyznanych przez Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. MMKK

Festyn policyjny
27 lipca na terenie Sportowej Doliny odbył się rodzinny festyn sportowo- rekreacyjny
„Bezpieczny Sosnowiec”.

M
K

Z czterech stron świata

Wakacje w mieście
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fotoplastikon

Letni czas nieuchronnie już mi-

nął. Jednak wakacyjnych wspo-

mnień, szczególnie wśród naj-

młodszych nie brakuje. W trak-

cie wakacji, jak co roku

przygotowano dość bogatą ofer-

tę dla młodych mieszkańców So-

snowca.

Liczne zajęcia zapropono-

wało Sosnowieckie Centrum

Sztuki – Zamek Sielecki oraz

Muzeum. W tyle nie pozostały

także liczne filie Biblioteki

Miejskiej, które oferowały

znacznie więcej, niż tylko zaję-

cia plastyczne. MOSiR zadbał

o zajęcia sportowe, organizo-

wane były turnieje i zawody

m.in. tenisa stołowego, piłki

nożnej i siatkowej. Kąpielisko

Sielec, jeśli tylko pogoda dopi-

sywała, tętniło życiem.  Po-

szczególne grupy np. półkolo-

nie, wychowankowie Domu

Dziecka mogły korzystać z nie-

go nieodpłatnie. Wiele cieka-

wych form spędzania wolnego

czasu miały także do zaofero-

wania osiedlowe kluby. Przy-

kładowo Klub Bakcyl organizo-

wał zajęcia plastyczne, wokal-

ne, ruchowe i plastyczne.

Wycieczki organizował miejski

oddział PTTK.

Przypomnieć też warto, że

grupa 24 dzieci z sosnowieckich

placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych i rodzin objętych po-

mocą społeczną wyjechała na

trzytygodniowe wakacje do part-

nerskiego miasta Roubaix we

Francji. Wyjazd zorganizowały

Wydziały Edukacji i Zdrowia

UM, MOPS oraz Wydziały

Współpracy z Zagranicą Urzędu

Miejskiego. GGKK

SSoossnnoowwiieecckkaa  mmłłooddzziieeżż  mmooggłłaa  tteeggoo  llaattaa  sskkoorrzzyyssttaaćć  zz  wwiieelluu
pprrooppoozzyyccjjii  wwaakkaaccyyjjnnyycchh,,  nniieekkttóórrzzyy  mmooggllii  ssppęęddzziićć  cczzaass  nnpp..
wwee  ffrraannccuusskkiimm  RRoouubbaaiixx..  

K
a
ta

rz
yn

a
 T

o
m

cz
yk

reklama

Impreza odbyła się przy pomocy Urzędu

Miejskiego oraz Komendy Miejskiej Policji

w Sosnowcu z okazji Święta Policji. Nie za-

brakło wielu atrakcji. W tym tych muzycz-

nych, ale nie tylko. 

Na scenie wystąpiły zespoły: DNA, Rebe-

lia oraz The Postman. Dla uczestników festy-

nu przygotowano m.in. prezentację policyjne-

go sprzętu, pokazy z zakresu technik interwen-

cyjnych i kryminalistycznych, czy pokaz psów

policyjnych. Chętni mogli zobaczyć w akcji

specjalistów od sztuk walki, czy udzielania

pierwszej pomocy. Można było także z bliska

zobaczyć sprzęt strażacki, także ten zabytko-

wy. To z kolei odbyło się dzięki udostępnieniu

eksponatów z Centralnego Muzeum Pożarnic-

twa w Mysłowicach. Imprezie towarzyszył tur-

niej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta

i Komendanta Miejskiej Policji. – Zwycięzcy

turnieju podeszli do zawodów poważnie i pew-

nie wygrali w finale 7: 6 – mówił prezydent

Kazimierz Górski podczas wręczania nagród. 

W zawodach udział wzięły drużyny poli-

cji (III miejsce), straży miejskiej (II miejsce)

i aresztu śledczego (miejsce I). Jak widać

możliwości dobrej zabawy były niewyczerpa-

ne. No i było… bezpiecznie. MMKK



Rywalizacja odbyła się

na terenie Centrum Targowo-

-Wystawienniczym EXPO Sile-

sia i zgromadziła ponad 5 tys.

widzów. Zawody oficjalnie

otworzył prezydent Kazimierz

Górski. 

Ośmiu siłaczy walczyło

o prymat najlepszego w sied-

miu morderczych konkuren-

cjach. Jednak, jak podkreślali

sami zawodnicy – oni walczą,

a wygrywa jak zwykle „Pu-

dzian”. 

Już podczas pierwszej kon-

kurencji, gdy zawodnikom

przyszło przeciągać na linie

Tir-a, faworyt imprezy – Ma-

riusz Pudzianowski zdobył dość

dużą przewagę nad konkurenta-

mi. Popularny „Pudzian” jako

jedyny zdołał dociągnąć 15-to-

nową ciężarówkę do linii mety!

W pozostałych konkurencjach,

wśród których nie zabrakło po-

pularnego zegara, noszenia lek-

tyki, platformy, czy schodów,

na które należało wnieść cięża-

ry o wadze kilkuset kilogra-

mów klasą sam dla siebie był

ponownie Mariusz Pudzianow-

ski. Zdobywając pierwsze miej-

sce na długo przed tym, zanim

sędziowie policzyli punkty

po ostatniej konkurencji. 

W końcowej kwalifikacji

Pudzianowski zajął pierwsze

miejsce zdobywając łącznie 55

pkt. Drugie miejsce przypadło

Sławomirowi Orłowi z 42 – pkt.

dorobkiem, trzeci był Tomasz

Nawrotniak – zdobywca 34

punktów.

Transmisję ze zmagań siła-

czy będzie można obejrzeć

na kanale TVN jesienią tego ro-

ku. Warto więc śledzić program

tej stacji. GGKK

„Dominator”
niepokonany!
26 lipca dzięki współpracy władz miasta Sosnowca, spółki Kolporter Expo oraz Pudzian Team i stacji
TVN odbyły się zawody Pucharu Polski Strong Man. Była to jedna z 12 dorocznych imprez organizo-
wanych w kraju w ramach Pucharu Polski

MMaarriiuusszz  PPuuddzziiaannoowwsskkii  nniiee  ttyyllkkoo  wwyyggrraałł  ssoossnnoowwiieecckkiiee  zzaawwooddyy,,  aallee  ii pprrzzyycciiąąggnnąąłł  kkiillkkaa  ttyyssiięę--
ccyy  wwiiddzzóóww  nnaa PPuucchhaarruu  PPoollsskkii  SSttrroonngg  MMaann..  
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GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Coraz większym zainteresowa-

niem cieszą się wycieczki

do egotycznych krajów, których

jesienna aura nie dotyczy, a wy-

poczywać w nich, w słońcu

można niemal bez przerwy. Tu-

ryści zwiedzają w okresie powa-

kacyjnym Amerykę Południo-

wą, rejony Afryki czy Dalekie-

go Wschodu. 

TTyyllkkoo  zzyysskk

Z tak egzotycznych miejsc

przywozimy liczne pamiątki.

Niekiedy są one wyjątkowe

i niepowtarzalne np. biżuteria

wykonana z kości słoniowej czy

spreparowane motyle. Często

nie zdajemy sobie sprawy, że

aby mógł powstać taki souvenir

musiało zginąć co najmniej jed-

no, a często wiele egotycznych

zwierząt. Przykładowo, by wy-

konać jeden szal z wełny cziru

(antylopy tybetańskiej) trzeba

uśmiercić od 3 do 5 antylop.

Tylko w ten sposób można uzy-

skać ich wełnę.

Kupowanie tego rodzaju pa-

miątek ma także inny aspekt

– może nam przysporzyć poważ-

nych kłopotów, gdy celnik

sprawdzi nasze bagaże. Zgodnie

z polskim, ale także międzyna-

rodowym prawem kupowanie

i przewożenie zabronionych ga-

tunków roślin i zwierząt pociąga

za sobą konsekwencje prawne.

A o to nie trudno zważywszy, że

zgonie z postanowieniami Kon-

wencji o Międzynarodowym

Handlu Dzikimi Zwierzętami

i Roślinami Gatunków Zagrożo-

nych oraz przepisami Unii Euro-

pejskiej całkowicie zabroniony

jest handel ponad 800 gatunka-

mi roślin i zwierząt, a dla po-

nad 300 tys. jest ograniczony.

WWaażżnnaa śśwwiiaaddoommoośśćć

W tym roku ruszyła akcja

uświadamiająca międzynarodo-

wej organizacji WWF pod hasłem

„Nie przywoź pamiątek z egzo-

tycznych zwierząt”. W pobliżu

międzynarodowych lotnisk (także

tego w Katowicach-Pyrzowicach)

zawisły billboardy ostrzegające

przez tego typu zakupami.

Jak informuje WWF na swo-

jej stronie internetowej: „W sa-

mym 2007 roku na polskich

przejściach granicznych celnicy

znaleźli w turystycznym bagażu

ponad 3 tys. nielegalnych oka-

zów, w tym: 248 żywych okazów

zwierząt (m.in. kameleony, geko-

ny, papugi, ptaszniki), 1564 pro-

duktów tradycyjnej medycyny

chińskiej, 105 kg koralowców

oraz 4,75 kg rogów nosorożca”.

Nie wspominając już o licznych

wyrobach skórzanych, jak: toreb-

ki, paski, buty, portfele np. z kro-

kodylej czy lamparciej skóry. 

……ii ppaammiięęćć

Zanim wybierzemy się w za-

graniczną podróż warto byłoby

zapoznać się z listą wyrobów,

których przez granicę przewieźć

nie wolno. Nie dajmy się skusić

bazarowym sprzedawcom, twier-

dzącym, że by wyrobić kolczyki

z kości nosorożca, wcale nie

trzeba tego zwierzęcia specjalnie

do tego celu zabijać.

Pamiętajmy, że jeśli przewo-

zimy bez zezwolenia dzikie

zwierzęta, bądź produkty z nich

wykonane to łamiemy prawo

i narażamy się na tego konse-

kwencje. Proceder tego typu

traktowany jest jako przestęp-

stwo i grozi nie tylko konfiskatą

przewożonych okazów, ale także

karą pozbawienia wolności od 3

miesięcy do 5 lat.

GGaabbrriieellaa  KKoollaannoo

Akcja co roku promuje ekologicz-

ne rozwiązania w komunikacji i

propaguje środki transportu pu-

blicznego. Choć nie tylko. Wszy-

scy właściciele aut w tym dniu

zwolnieni są z opłat za korzystanie

z usług transportu, także w autobu-

sach i tramwajach zrzeszonych w

KZK GOP. Wystarczy posiadać

przy sobie dwa dokumenty: dowód

osobisty oraz dowód rejestracyjny

pojazdu.

Samochód jest najmniej sprzy-

jającą otoczeniu choć bezsprzecz-

nie najwygodniejszą formą trans-

portu. Wygoda dla nas oznacza

koszt dla środowiska. Z raportów

Światowej Organizacji Zdrowia

(WHO) wynika, że liczba ofiar

śmiertelnych, powodowanych przez

spaliny samochodowe wyraźnie

przekracza liczbę ofiar wypadków.

Choć trudno nam w to uwierzyć.

Masowa motoryzacja przyczynia

się także m.in. do otyłości, raka,

alergii, nerwic i stresu ze względu

na wytwarzane spaliny i hałas.

Istnieje jednak wiele zastęp-

czych, proekologicznych środków

komunikacji. 

Oczywiście tym najlepszym

są… nasze nogi. Jednak ze wzglę-

du na pokonywane nieraz zbyt du-

żej odległości nie możemy ograni-

czyć się do korzystania tylko z

nich. 

Sprzyjającym środowisku jest

stary, dobry rower. W tak dużym

mieście jak Sosnowiec można

przemieszczać się nim szybciej

niż np. autem w sytuacji, gdy spo-

tkamy korki. Powstające w na-

szym mieście kolejne ścieżki ro-

werowe również sprzyjają miłośni-

kom dwóch kółek. Dodatkowym

plusem są korzyści dla ludzkiego

zdrowia. Polepsza się praca serca,

ogólna wydolność organizmu,

wzrasta wytrzymałość i siła na-

szych mięśni.

Ekologicznym sposobem poru-

szania są także autobusy i tramwa-

je, czyli wspomniany już tzw. miej-

ski transport zbiorowy. Co prawda

wytwarza spaliny i hałas, ale w jed-

nym tego rodzaju pojeździe mieści

się dużo więcej ludzi niż w samo-

chodzie osobowym. Łatwo sobie

wyobrazić, co stałoby się gdyby

wszyscy podróżujący środkami

miejskimi przesiedli się do samo-

chodów. Korki byłyby nie do znie-

sienia, a ilość spalin emitowanych

do powietrza ogromna, powietrze

przypominałoby to ze stolicy Chin

– Pekinu.

Pamiętajmy więc o dniu bez sa-

mochodu i chociaż raz w roku za-

mieńmy swoje cztery samochodo-

we kółka na dwa rowerowe. 

Podróżuj ekologicznie
22 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Apelujemy by choć w tym dniu wyru-
szyć w drogę alternatywnym środkiem transportu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach prze-

znaczył kwotę 400 tys. zł na nagrodę dla tej

miejscowości, która zwycięży w letniej ry-

walizacji gmin. W tym roku jednak ze

względu na wyrównany poziom i niewiel-

ką różnicę w punktacji jury postanowiło po-

dzielić tę nagrodę. Pierwsza w wysokości

250 tys. zł przypadła gminie Janów, a dru-

gie miejsce i nagrodę WFOŚiGW w Kato-

wicach w wysokości 150 tys. zł otrzymały

Goczałkowice Zdrój. Nagrody i gratulacje

przedstawicielom zwycięskich gmin prze-

kazał uroczyście zastępca prezesa Fundu-

szu Andrzej Konieczny.

Przez całe lato w ośmiu miejscowo-

ściach województwa śląskiego startującym

w radiowym konkursie odbywały się festy-

ny, podczas których gminy musiały zapre-

zentować swe walory turystyczno-krajo-

znawcze, inicjatywy ekologiczne oraz osią-

gnięcia w zakresie ochrony środowiska

i zaprezentować portret promocyjny swojej

okolicy. 

Najlepsza gmina – Janów zdobyła w su-

mie 906 punktów, a Goczałkowice Zdrój

898 punktów. W konkursie udział wzięły

także Ruda Śląska Radzionków, Boronów,

Zawiercie, Olsztyn i Koszęcin. Podczas

wszystkich letnich spotkań w tych miejsco-

wościach pracownicy Funduszu obdarowy-

wali dzieci gadżetami oraz nagrodami

w ekologicznych konkursach. 

ŹŹrróóddłłoo::  WWFFOOŚŚiiGGWW

Janów najlepszy

W sobotę 30 sierpnia, zakończył się
tegoroczny konkurs Radia Katowice
pod nazwą „Zielonym do Góry, czyli lato
w plenerze”
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Egzotyczne pamiątki z wakacji
Mimo iż wakacje już za pasem (przynajmniej dla uczniów) sezon na zagraniczne wojaże trwa niemal przez cały rok

Akcja szczepienia

lisów 

W dniach od 27 września do 15

października na terenie województwa

śląskiego odbędzie się akcja

wykładania z samolotów nad terenami

leśnymi, polami, parkami i terenami

działkowymi szczepionki dla lisów.

Akcja obejmie 10 tys. km kw.

powierzchni zielonych i średnio

na 1 km kw. przypadnie 20 dawek

szczepionki. W sumie na całe

województwo przypadnie 202 610

dawek. Szczepionka istnieje

pod postacią małych, brunatnych

kostek o zapachu zepsutej ryby.

W związku z akcją należy zachować

pewne środki ostrożności. Śląski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje

do mieszkańców województwa o nie

podnoszenie szczepionek z ziemi.

Kostek nie należy dotykać, bowiem lisy

wyczuwszy zapach człowieka ich nie

zjedzą. Dodatkowo przez dwa tygodnie

po przeprowadzeniu akcji nie wolno

wyprowadzać zwierząt domowych

na tereny niezabudowane. Sama

przynęta nie jest niebezpieczna dla

człowieka, jednak w przypadku

kontaktu z płynną zawartością kapsułki

należy skontaktować się z lekarzem.

W wyniku prowadzonej dwa razy

do roku akcji szczepienia lisów (wiosną

i jesienią) zauważono wyraźny spadek

zachorowalności na wściekliznę

zwierząt. Od roku 2003 zanotowano

maksymalnie 2 przypadki wścieklizny

u dzikich zwierząt na rok, przy czym

w roku obecnym nie odnotowano

żadnego przypadku. GGKK
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PPAAMMIIĘĘTTAAJJ!!

NNiiee  kkuuppuujj  ii nniiee  pprrzzyywwooźź

mm..iinn..::

– koralowców

– wyrobów z kości słonio-

wej, nosorożców, zębów hi-

popotama, kłów morsa

– wyrobów skórzanych

z gadów

– skór z dzikich zwierząt

– produktów tradycyjnych

medycyny chińskiej

– storczyków i kaktusów

– spreparowanych motyli,

węży, ptaków

– ubrań z wełny wikunii

i antylopy cziru



6 czerwca 2008 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia i nagrody wręczali zastępcy prezydenta miasta: Wilhelm Zych oraz Zbigniew Jaskiernia.
Do gratulacji Zacnym Jubilatom dołącza się prezydent Kazimierz Górski.

Medale za Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymali Państwo:
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reklama

AAnnnnaa  ii  TTaaddeeuusszz    BBAARRAANNIIKKOOWWIIEE,,    ZZddzziissłłaawwaa  ii  MMaarriiaann    BBEEDDNNAARRSSCCYY,,  CCeeccyylliiaa  ii  AAddoollff  BBRRZZEESSZZCCZZOOWWIIEE,,  AAlliiccjjaa  ii  HHeennrryykk
BBRRZZEEZZIIŃŃSSCCYY,,  GGrraażżyynnaa  ii  WWiieessłłaaww  CCHHMMIIEELLEEWWSSCCYY,,  WWłłaaddyyssłłaawwaa  ii  TTaaddeeuusszz  CCHHOOCCHHÓÓŁŁOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii  WWaallddeemmaarr
CCIIEERRPPIIAAŁŁOOWWIIEE,,  TTeerreessaa  ii  CCzzeessłłaaww  CCIIUUĆĆMMAAŃŃSSCCYY,,  WWiieessłłaawwaa  ii  WWłłaaddyyssłłaaww  DDOOŃŃCCOOWWIIEE,,  LLuuccyynnaa  ii  TTaaddeeuusszz  DDUUDDKKOOWWIIEE,,
MMaarriiaa  ii  EEmmiilliiaann  GGAAJJDDOOWWIIEE,,  AAlliiccjjaa  ii  JJeerrzzyy  GGOORRCCZZYYCCOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii  HHeennrryykk  JJAAGGIIEEŁŁKKOOWWIIEE,,  AAlliinnaa  ii  JJaann
JJAASSZZCCZZYYKKOOWWCCYY,,  ZZddzziissłłaawwaa  ii  KKaazziimmiieerrzz  KKAAMMIIŃŃSSCCYY..

LLeeookkaaddiiaa  ii  ZZddzziissłłaaww  KKAAPPUUSSTTOOWWIIEE,,  MMiirroossłłaawwaa  ii  JJeerrzzyy  KKIIŚŚLLAAKKOOWWIIEE,,  ZZooffiiaa  ii  HHeennrryykk  KKŁŁYYCCHHOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii  KKaazziimmiieerrzz
KKOOWWAALLCCZZYYKKOOWWIIEE,,  TTeerreessaa  ii  KKaazziimmiieerrzz  KKOOWWAALLIIKKOOWWIIEE,,  CCzzeessłłaawwaa  ii  SSttaanniissłłaaww  KKRRAAUUZZEE,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii  SStteeffaann
KKRRZZYYŻŻYYCCCCYY,,    HHaalliinnaa  ii  MMiirroossłłaaww  KKUUBBIICCZZKKOOWWIIEE,,  CCzzeessłłaawwaa  ii  KKaazziimmiieerrzz  KKWWIIEECCIIŃŃSSCCYY,,  SSttaanniissłłaawwaa  ii  HHeennrryykk
LLEEPPIIEESSZZKKOOWWIIEE,,  HHeennrryykkaa  ii  WWiieessłłaaww  ŁŁAACCHHOOWWIIEE,,  HHeelleennaa  ii  SStteeffaann  MMAAŁŁEECCCCYY,,  MMaarriiaannnnaa  ii  TTaaddeeuusszz  MMAARRYYNNOOWWSSCCYY,,
ZZeennoobbiiaa  ii  JJaann  MMAAZZEELLOOWWIIEE..  JJuubbiilleeuusszz  6600--lleecciiaa  oobbcchhooddzziillii    PPaańńssttwwoo  JJaanniinnaa  ii  JJuulliiaann  GGRRZZEEŚŚKKOOWWIIEE..

SSttaanniissłłaawwaa  ii JJóózzeeff  MMIICCHHAALLIIKKOOWWIIEE,,  BBaarrbbaarraa  ii GGrrzzeeggoorrzz  MMIILLEEWWSSCCYY,,  JJaanniinnaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  MMIISSZZCCZZYYKKOOWWIIEE,,  SSttaanniissłłaawwaa
ii HHeennrryykk  MMOODDRRZZEEJJEEWWSSCCYY,,  BBaarrbbaarraa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  MMUUSSIIAAŁŁOOWWIIEE,,  KKrryyssttyynnaa  ii ZZddzziissłłaaww  OODDRROOBBIIŃŃSSCCYY,,  KKrryyssttyynnaa
ii BBrroonniissłłaaww  OOLLEESSIIOOWWIIEE,,  LLiiddiiaa  ii MMiieecczzyyssłłaaww  OOSSIIAAKKOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii BBrroonniissłłaaww  PPAANNKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,,  IIrreennaa  ii KKaazziimmiieerrzz
PPIIEETTRRAACCZZYYKKOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii CCzzeessłłaaww  PPRRZZEENNIIOOSSŁŁOO,,  EEwwaa  ii JJóózzeeff  PPUUCCHHAALLSSCCYY,,  BBaarrbbaarraa  ii ZZeennoonn  RROOGGAALLOOWWIIEE,,
JJaaddwwiiggaa  ii WWiikkttoorr  RROOGGOOZZIIŃŃSSCCYY,,  CCzzeessłłaawwaa  ii EEddwwaarrdd  RRZZOOŃŃCCOOWWIIEE..  

IIrreennaa  ii SSyyllwweesstteerr  SSAAKKŁŁAAKKOOWWIIEE,,  KKaammiillaa  ii WWłłaaddyyssłłaaww  SSĄĄCCZZKKOOWWIIEE,,  JJaaddwwiiggaa  ii EEuuggeenniiuusszz  SSIIBBIILLLLOOWWIIEE,,  WWiieessłłaawwaa
ii WWiieessłłaaww  SSKKAALLSSCCYY,,  AAlliiccjjaa  ii LLeeoonnaarrdd  SSŁŁOONNEECCCCYY,,  KKrryyssttyynnaa  ii CCzzeessłłaaww  SSTTAAWWIIAARRZZOOWWIIEE,,  MMaarriiaannnnaa  ii SStteeffaann
SSTTĘĘPPNNIIOOWWIIEE,,  KKaattaarrzzyynnaa  ii AAllffrreedd  TTOOMMAALLOOWWIIEE,,  HHaalliinnaa  ii TTaaddeeuusszz  TTUUTTAAJJOOWWIIEE,,  AAnniieellaa  ii WWłłooddzziimmiieerrzz  WWAALLCCZZYYKKOOWWIIEE,,
KKrryyssttyynnaa  ii JJuulliiaann  WWIIEECCZZOORRKKOOWWIIEE,,  JJaanniinnaa  ii ZZeennoonn  WWOOŹŹNNIIAAKKOOWWIIEE,,  AAlliinnaa  ii KKaazziimmiieerrzz  WWYYRROOZZUUMMSSCCYY,,  AAnnttoonniinnaa  ii JJaann
ZZAAWWŁŁOOCCCCYY,,  TTeeooddoozzjjaa  ii SSyyllwweesstteerr  BBAAGGIIŃŃSSCCYY,,  AAnnnnaa  ii KKaarrooll  PPIIRROOWWSSCCYY..  JJuubbiilleeuusszz  6600--lleecciiaa  oobbcchhooddzziillii  PPaańńssttwwoo::
SSttaanniissłłaawwaa  ii SStteeffaann  KKOOKKOOSSZZKKOOWWIIEE,,  KKaazziimmiieerraa  ii ZZyyggmmuunntt  NNIIEEDDZZIIEELLSSCCYY,,  CCzzeessłłaawwaa  ii SStteeffaann  KKAAŹŹMMIIEERRCCZZYYKKOOWWIIEE..  

reklama
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TTeeaattrr  ZZaaggłłęębbiiaa,,  uull..  TTeeaattrraallnnaa44  
SSeekkrr..  tteell..//ffaaxx  003322//226666--0077--9911,,  cceennttrraallaa  tteell..
003322//226666--0044--9944,,  

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

wa: www.teatrzaglebia.pl 

1199..0099..  ggooddzz..  1199..0000 Lars Noren „Miłość – to

takie proste” PREMIERA

2200..0099..  ggooddzz..    1188..0000  Lars Noren „Miłość – to

takie proste” Abon. ważne 

2211..0099..  ggooddzz..    1188..0000  Lars Noren „Miłość – to

takie proste” Abon. ważne

2233..0099..  ggooddzz..    1100..0000  Juliusz Słowacki

„Balladyna”

2244..0099..  ggooddzz..    1100..0000  Juliusz Słowacki

„Balladyna”

2255..0099..  ggooddzz..    1100..0000  Tadeusz Różewicz

„Kartoteka”

2277..0099..  ggooddzz..    1188..0000  J. Chapman, L. Lloyd

„Biznes” Abon. ważne

2288..0099..  ggooddzz..    1188..0000  Lars Noren „Miłość – to

takie proste” Abon. ważne

3300..0099..  ggooddzz..    1100..0000  Tadeusz Różewicz

„Kartoteka”

UUWWAAGGAA!!!!!!

PPiieerrwwsszzee  22  oossoobbyy,,  kkttóórree  pprrzzyyjjddąą  ddoo KKaassyy  TTeeaattrruu

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

ppiiąątteekk,,  ssoobboottaa,,  nniieeddzziieellaa  1166..0000--1188..0000))

zznnaajjnnoowwsszzyymm  wwyyddaanniieemm  „„KKuurriieerraa  MMiieejjsskkiieeggoo””

nnrr  88,,  22000088  oottrrzzyymmaajjąą  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiaa..

WWaarruunnkkiieemm  jjeeggoo  ooddeebbrraanniiaa  jjeesstt  zzaappłłaacceenniiee

ssyymmbboolliicczznneejj  kkwwoottyy  22 zzłł..  ZZggooddnniiee

zz rreegguullaammiinneemm  TTEEAATTRRUU  ZZAAGGŁŁĘĘBBIIAA  jjeeddnnaa

oossoobbaa  mmoożżee  wwyyggrraaćć  bbiilleett  ttyyllkkoo  rraazz  ww rrookkuu..

DDoottyycczzyy  ttoo  rróówwnniieeżż  bbiilleettóóww  ddoo TTeeaattrruu

wwyyggrryywwaannyycchh  ww kkoonnkkuurrssaacchh  ww iinnnnyycchh  mmeeddiiaacchh

((pprraassaa,,  rraaddiioo))..

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy  ddoo  wwyyggrraanniiaa::  

--  11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll  „„MMiiłłoośśćć

––  ttoo  ttaakkiiee  pprroossttee””  ww  ddnniiuu  2200  wwrrzzeeśśnniiaa  oo  ggooddzz..

1188..0000

--  11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll  „„MMiiłłoośśćć

––  ttoo  ttaakkiiee  pprroossttee””  ww  ddnniiuu  2211  wwrrzzeeśśnniiaa  oo  ggooddzz..

1188..0000

--  11  ppooddwwóójjnnee  zzaapprroosszzeenniiee  nnaa  ssppeekkttaakkll  „„MMiiłłoośśćć

––  ttoo  ttaakkiiee  pprroossttee””  ww  ddnniiuu  2288  wwrrzzeeśśnniiaa  oo  ggooddzz..

1188..0000

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

1122..  0099..  ggooddzz..  1188..0000 – „ŁEMKOWYNA

– ZBIGNIEW PODSIADŁO” – wernisaż

wystawy. Wystawa fotografii (wstęp

bezpłatny). Podczas wernisażu wystąpi:

HIPNOZA JUST DUET – klasyczne

standardy jazzowe (Mariusz Orzełowski

– gitara; Dominik Mietła – trąbka).

Wystawa potrwa do 26 października.

Wstęp na wystawę 2 zł.

1155..  0099..  ggooddzz..  1166..0000 -OTWÓRZCIE DRZWI

SCHIZOFRENII. Spotkanie z osobami

doświadczonymi chorobą psychiczną.

Program spotkania: wystawa prac

plastycznych, aukcja rękodzieła, prezentacja

poezji, dyskusja panelowa.

1199..  0099..  ggooddzz..  1188..0000 – INAUGURACJA

ROKU KULTURALNEGO 2008/2009.

Pieśni miłosne Roberta Schumanna (Martyna

Kalus – sopran; Regina Gowarzewska–

Griessgraber – mezzosopran; Jarosław

Wewióra – tenor; Tomasz Sadownik

– baryton; przy fortepianie Katarzyna

Rzeszutek; prowadzenie koncertu: Regina

Gowarzewska-Griessgraber.

Bilet wstępu 10 zł.

Od dnia 1 września 2008 bilety do nabycia

w Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowiec,

ul. Modrzejewska 1a, tel. (032) 368-17-74

oraz w dniu koncertu w siedzibie SCS

– Zamek Sielecki.

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

1122..  0099..  ggooddzz..  1188..0000  – Wieczór poetycki

z prezentacją multimedialną EWELINY

NAKIELSKIEJ.

1155..  0099..  ggooddzz..  1199..0000 – Recital wiolonczelowy

Lionel’a Cottet’a (laureata m. in. konkursów

w Wiedniu, Zurychu i Warszawie)

z towarzyszeniem pianisty Louisa

Schwizgebel-Wang’a.

2222..  0099..  ggooddzz..  1199..0000 – „PRZYJACIÓŁKI”.

Wykonawcy: KATARZYNA JAMRÓZ,

KATARZYNA ZIELIŃSKA, gościnnie

Grupa MoCarta. Akompaniament Roman

Hudaszek. Scenariusz Katarzyna Jamróz,

Katarzyna Zielińska, Krzysztof Jaślar.

Kierownictwo artystyczne; Krzysztof Jaślar,

kostiumy Ewa Piasecka.

2299..  0099..  ggooddzz..  1199..0000 – Recital fortepianowy

amerykanki polskiego pochodzenia NINY

KUŹMY-SAPIEJEWSKIEJ.

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

Muzeum czynne: wtorek – niedziela 10.00-

15.00, środa 10.00-17.00, poniedziałki

nieczynne

WWYYSSTTAAWWAA SSTTAAŁŁAA::  

„POLSKIE SZKŁO WSPÓŁCZESNE”.

WWYYSSTTAAWWYY CCZZAASSOOWWEE::

„TWÓRCZOŚĆ WOJCIECHA WEISSA 

I ANERI IRENY WEISSOWEJ”

99  wwrrzzeeśśnniiaa  –– 3311  ppaaźźddzziieerrnniikkaa

Wykłady z cyklu „AKADEMIA WIEDZY

O SZTUCE”, godz. 16.00, wstęp wolny

17.09 „Symbolizm i ekspresjonizm

w twórczości Wojciecha Weissa”, 

Ewa Chmielewska – historyk sztuki

Edukacja przez zabawę

„ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ MIASTA

I REGIONU”

Program edukacyjny skierowany dla dzieci

w wieku przedszkolnym i dla uczniów klas I-

III szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się

w formie warsztatowej, do wyboru trzy

tematy:

1. „Charakterystyczne zawody związane

z Sosnowcem i regionem –  górnik, hutnik,

włókiennik”.

2. „Z szafy pradziadka”.

3. „Tworzenie przestrzennej mapy Sosnowca”.

W ramach każdego z nich proponujemy

dodatkowo zabawę „Muzealni tropiciele”.

Program jest współfinansowany z budżetu

samorządu Województwa Śląskiego.

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

1188..  0099..  ggooddzz..  1166..0000  – wieczorek karaoke.

2233..  0099..  ggooddzz..  1111..3300  – „Opowiedział dzięcioł

sowie” – konkurs z twórczości Jana Brzechwy

dla klas I – III SP. Impreza

współorganizowana z filią nr 13 MBP.

2266..  0099..  ggooddzz..  1111..0000 – VI Bieg Przełajowy

o Puchar Dyrektora Klubu dla uczniów SP.

2299..  0099..  ggooddzz..  99..0000 – VI Sosnowieckie

Spotkania Sienkiewiczowskie. Główny

organizator: Towarzystwo im. Henryka

Sienkiewicza, współorganizatorzy: Wydział

Kultury i Sztuki, Miejski Klub „Maczki”,

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::

– soboty godz. 10.00 – 14.00 – warsztaty

plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba,

wikliniarstwo

– od poniedziałku do czwartku godz. 15.00

– 19.30 – nauka gry na instrumentach

muzycznych

(gitara, keyboard)

– od poniedziałku do piątku godz. 14.30

– 18.30 – zajęcia sportowe.

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

1111..  0099..  ggooddzz..  1155..3300 – Filia nr 5, Walcownia, ul.

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

– Święto ziemniaka czyli pożegnanie lata

– quizy, zabawy dla dzieci i młodzieży

połączone z pieczeniem ziemniaków

przy ognisku.

1155..  0099..  ggooddzz..  1133..0000 – Filia nr 1, Środula, ul

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

– Włochy Pinokia – zajęcia edukacyjne dla

przedszkolaków przybliżające historię

i ciekawostki Iatalii połączone z czytaniem

baśni. 

1166..  0099..  ggooddzz..  1122..0000 – Biblioteka Główna, ul.

Zegadłowicza 2/1, tel. 032 266-64-72.

– Przesłanie Pana Cogito. Twórczość

Zbigniewa Herberta – wernisaż wystawy

połączony ze spotkaniem autorskim z Joanną

Siedlecką – eseistką, reportażystką, autorką

książki „Pan od poezji”.

1177..  0099..  ggooddzz..  1166..0000  – Filia nr 17, Pogoń, ul.

Będzińska 22-24, tel. 032 291-00-71.

– Modelarskie ABC – zajęcia kółka

modelarskiego dla małych i dużych lubiących

wycinanie, sklejanie.

2233..  0099..  ggooddzz..  1111..3300 – Filia nr 13, Maczki, ul.

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

– Opowiedział dzięcioł sowie – konkurs

literacki dla uczniów klas I-III szkoły

podstawowej z okazji 110. rocznicy urodzin

Jana Brzechwy.

2244..  0099..  ggooddzz..  1166..0000 – Filia nr 17, Pogoń, ul.

Będzińska 22-24, tel. 032 291-00-71.

– Wakacyjne wspomnienie – rozstrzygnięcie

konkursu fotograficznego

na najoryginalniejsze zdjęcie z wakacji.

2255..  0099..  ggooddzz..  1100..0000 – Filia nr 16, ul. Naftowa

31, tel. 032 293-27-45.

– Przedszkolaki z naszej paki – spotkanie

edukacyjne z myślą o najmłodszych

czytelnikach biblioteki. 

2266..0099.. ggooddzz..  1166..0000  – Filia nr 10, Kazimierz

Górniczy, ul. Główna 19, tel. 032 263-40-76

– Odkrywanie świata – obrazki z wakacji

– rozstrzygnięcie letniego konkursu

fotograficznego na ciekawe, interesujące

i pomysłowe zdjęcie z wakacji;

ggooddzz..  1166..0000 – Filia nr 1, Środula, ul Kossaka

23, tel. 032 294-20-72 – Pędzlem i słowem

– wernisaż obrazów członków Stowarzyszenia

Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

połączony z promocją tomiku poezji Krystyny

Borkowskiej „Smak konfitury”. 

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

1133..  0099.. – III Turniej w Szachach Aktywnych

dla Dzieci i Młodzieży pn.: „Żegnaj lato witaj

szkoło”.

1188..  0099..  ggooddzz..  1177..0000 – Spotkanie autorskie

– Sławomir Matusz.

WWrrzzeessiieeńń  22000088  – ogłoszenie wyników

konkursu fotograficznego, wystawa

pokonkursowa.

WWrrzzeessiieeńń  22000088  – czerwiec 2009 r. – Cykl

spotkań z podróżnikami, odkrywcami

i alpinistami połączonych z prelekcjami,

wystawami fotografii, pokazami slajdów oraz

filmów pn.: „Z obiektywem po świecie”.

ZZAAJJĘĘCCIIAA  SSTTAAŁŁEE::  oodd 1155..0099..  

– od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-

19.00 – pracownia komputerowa (kursy

komputerowe, internet) 

– wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00

– zajęcia tenisa stołowego

– poniedziałki w godz. 15.00-18.00 – zajęcia

w grupie recytatorów

– wtorki i czwartki w godz. 17.30 – 19.30

– zajęcia w grupie teatralnej

– poniedziałki od godz. 15.00 – zajęcia nauki

gry na instrumentach (gitara, instr.

klawiszowe) oraz grupy wokalnej

– środy godz. 18.00 – karaoke dla dzieci

i młodzieży

– zajęcia ju-jitsu oraz samoobrony wg planu

klubu „Dragon”

– wtorki i czwartki od godz. 16.00 – zajęcia

sekcji plastycznej

-środy od godz. 16.30 kursy tańca

– poniedziałki i czwartki od godz. 18.30

– fitness z elementami tańca latino. 

KKIINNOO  HHEELLIIOOSS  
uull..  MMooddrrzzeejjoowwsskkaa  3322bb,,

http://www.heliosnet.pl

Rezerwacja telefoniczna 032 363 14 14, e-

-mail: sosnowiec@heliosnet.pl

0055..0099--1111..0099..22000088

PPRREEMMIIEERRAA::  „HELLBOY: ZŁOTA

ARMIA” 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30,

22.45.prod. USA, 120 min., od 12 lat.

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  TTYYTTUUŁŁYY::

„MAMMA MIA” 9.30, 11.45, 14.00, 16.15,

18.30, 20.45, 23.00*. prod. USA/WIELKA

BRYTANIA, 110 min., od 12 lat.

„MAŁPY W KOSMOSIE”12.00, 13.45,

15.30, 17.15, 19.00. prod. USA, 81 min., b/o

(dubbing) „PRZEBUDZENIE” 20.15, 22.00.

prod. USA, 84 min., od 15 lat.

„MROCZNY RYCERZ”17.30, 21.00.
pprod. USA, 152 min., od 12 lat.

„CHŁOPAKI TEŻ PŁACZĄ”

13.00. prod. USA, 112 min., od 12 lat.

„ŁOWCY SMOKÓW”10.15.

prod. FRANCJA LUKSEMBURG

NIEMCY,  80 min., b/o (dubbing).

„MUMIA: GROBOWIEC CESARZA

SMOKA”  10.45, 15.15.

prod. USA, 114 min., od 12 lat.

* tylko w piątek i sobotę (5 i 6 września)

FILMEM ZASTRZEŻONYM, W TYM

TYGODNIU REPERTUAROWYM

JEST „MROCZNY RYCERZ”.

DDllaa  nnaasszzyycchh  CCzzyytteellnniikkóóww  mmaammyy

ddoo wwyyggrraanniiaa  22  ppoojjeeddyynncczzee  bbiilleettyy  ddoo kkiinnaa..  

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do naszej

redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja 22, pokój

nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 3/2008 otrzymają

darmowe bilety.

RReeddaakkccjjaa  nniiee  ppoonnoossii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii

zzaa zzmmiiaannyy  ww ppllaannaacchh  iimmpprreezz..

Finał konkursu

fotograficznego

Dobiegł końca nasz wakacyjny konkurs

fotograficzny. Byliśmy zaskoczeni ilością

nadesłanych prac. Zdjęcia były bardzo różnorodne.

Wybraliśmy to, które nadeszło z najdalszego zakątka

świata, do którego dotarł nasz „Kurier Miejski”.

Autorem zdjęcia jest Tomasz Faryna z Sosnowca,

który dostarczył nam zdjęcie wykonane w Egipcie.

Gratulujemy zwycięzcy i zapraszamy do naszej

redakcji po odbiór nagrody. UU

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Sosnowieckiego Centrum SztukI 

– Zamek Sielecki

w Sosnowcu, ul. Zamkowa 2

Od kandydatów na stanowisko dyrektora SCS – Zamek Sielecki wymagane jest:

– posiadanie wyższego wykształcenia,

– minimum 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.

Ponadto od kandydatów oczekuje się:

– kwalifikacji potwierdzających znajomość problematyki kulturalnej – szcze-

gólnie 

w zakresie upowszechniania sztuk plastycznych,

– dobrego rozeznania środowisk twórczych Sosnowca,

– umiejętności menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji

do zarządzania kulturą,

– znajomości zasad ekonomiczno-finansowych zarządzania instytucją kultury,

– kreatywności i wysokiej kultury osobistej,

– znajomości minimum 1 języka obcego.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

podanie z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora,

CV, uwierzytelnione odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie i po-

siadane kwalifikacje oraz potwierdzenie stażu pracy na stanowisku kierowni-

czym,

opinie z ostatnich trzech lat pracy, koncepcję zarządzania instytucją uwzględnia-

jącą sprawy programowe, finansowe kadrowe oraz administracyjno-gospodar-

cze,

aktualne świadectwo lekarskie, oświadczenie o niekaralności, zgoda na prze-

twarzanie danych osobowych, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicz-

nych.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopi-

skiem „Konkurs” w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskie-

go w Sosnowcu, 

ul. Małachowskiego 3, pok. 33 w terminie do 30 września 2008 r.

Przewidywany termin postępowania konkursowego 13 października 2008 roku.

Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kan-

dydat może uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w So-

snowcu. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta www.so-

snowiec.pl oraz w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnow-

cu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33, dodatkowe informacje pod nr tel. (32)

296-06-46.

reklama



0011..0077..  – na sesji Rady Miejskiej

radni Jaworzna jednogłośnie za-

decydowali o nadaniu Honoro-

wego Obywatelstwa Miasta Ja-

worzna biskupowi Adamowi

Śmigielskiemu. Ordynariusz ma

już tytuł Honorowego Obywate-

la m. in.: Sosnowca, Będzi-

na i Czeladzi.

0022..0077.. – sosnowiecki naukowiec,

prof. dr hab. Wiesław Banyś

z Instytutu Języków Romańskich

i Translatoryki UŚ został wybra-

ny nowym przewodniczącym

Konferencji Rektorów Uniwer-

sytetów Polskich.

1111..0077.. – w Centrum Kongreso-

wym odbyło się trzydniowe spo-

tkanie Świadków Jehowy. 

2211..0077.. – z okazji Święta Policji

komendant insp. Marek Wal-

czyński ponad 100 funkcjonariu-

szom wręczył akty nominacyjne

na wyższe stopnie służbowe. Ga-

la odbyła się w Komisariacie II

przy ul. Żeromskiego. W uro-

czystości wzięły udział władze

miasta: prezydent Kazimierz

Górski i zastępca Ryszard Łu-

kawski, komendanci: Państwo-

wej Straży Pożarnej – Grzegorz

Nowak i Straży Miejskiej – Zbi-

gniew Krupa oraz Elżbieta Ci-

cha – prokurator rejonowy w So-

snowcu.

2266..0077.. – na cmentarzu w Zagó-

rzu, na grobie Edwarda Gierka,

z okazji 7. rocznicy śmierci (29

lipca), złożone zostały kwiaty

i zapalone znicze. Uroczystość

zorganizowało Stowarzyszenie

im. Edwarda Gierka. Nad gro-

bem przemawiał m.in. prezydent

Kazimierz Górski. Obecny był

także eurodeputowany Adam

Gierek, syn zmarłego.

3311..0077.. – 1200 stypendystów fun-

dacji „Dzieła Nowego Tysiącle-

cia gościło w Sosnowcu. Zwie-

dzili m.in. Zamek Sielecki i Eg-

zotarium, spotkali się z władza-

mi miasta oraz mieszkańcami

Sosnowca.

0011..0088. – obchodzono 64. roczni-

cę wybuchu Powstania War-

szawskiego. Tego dnia o godz.

17.00 dla upamiętnienia godziny

„W” na terenie całego kraju zo-

stały uruchomione syreny alar-

mowe. 

0088..0088. – w Ośrodku Rekreacyj-

no-Wypoczynkowym „Balaton”

odbył się festyn „Letni Muzycz-

ny Półmetek”. Organizatorami

imprezy byli: Urząd Miejski

w Sosnowcu, Miejski Dom Kul-

tury „Kazimierz” oraz Ośrodek

Rekreacyjno-Wypoczynkowy

„Balaton”. 

1100..0088. – w Chorzowie zakończył

się IX Zlot Skautów Środkowo-

europejskich „Silesia 2008”.

Na Śląsk zjechali jednak nie tyl-

ko skauci z Europy, ale także

z Omanu, Egiptu, Jordanii oraz

Pakistanu. W sumie w imprezie

wzięło udział prawie dwa tysią-

ca harcerzy z 24 państw. Gmi-

na Sosnowiec była jednym z pa-

tronów tego wydarzenia.

1166--1188..0088. – w ramach wyjazdu

„Rysy 2008” prawie 50 uczestni-

ków zdobywało szczyty tatrzań-

skie od słowackiej strony. Więk-

szość osób zdobyła Rysy, pozo-

stali wybrali się na Krywań

i Osterwę. Imprezę zorganizował

sosnowiecki PTTK, a współor-

ganizatorem był Urząd Miejski

w Sosnowcu.

1188..0088. – w Miejskim Domu Kul-

tury „Kazimierz” otwarto werni-

saż prac malarskich Bolesława

Fraszczyńskiego. 

2200..0088.. – ruszył portal www.po-

znaj.sosnowiec.pl. Strona po-

święcona jest ciekawym miej-

scom i historii Sosnowca. Całość

opatrzona jest wieloma fotogra-

fiami. UU

Z „Kurierem” po mieście
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„Ucz się języków
z Heliosem„

Od  01.09. – 31.12.2008 r. zapra-

szamy wszystkich do udziału w

akcji „Ucz się języków z Helio-

sem”, której Partnerem jest Szko-

ła Języków Obcych PROFI-LIN-

GUA Sp.j. Wystarczy obejrzeć je-

den film z aktualnego repertuaru

i opisać wrażenia, jakie towarzy-

szyły podczas wizyty w kinie w

obcym języku. Języki, którymi

można się posługiwać to: angiel-

ski, niemiecki, francuski, włoski,

hiszpański. Autorzy najlepszych

dziesięciu prac otrzymają mie-

sięczne kursy językowe organizo-

wane przez Partnera akcji. Zwy-

cięzcy zostaną wyłonieni przez

SJO po zakończeniu akcji.

Józef Tischner

Historia filozofii po

góralsku + MP3

Wyd. ZNAK

Wznowie-

nie naj-

większego

bestsellera

wśród ksią-

żek księdza

Tischnera.

Do dziś sprzedało się po-

nad 140 000 egzemplarzy te-

go niezwykłego dzieła, które

w następujący sposób opisuje

powstanie filozofii:

„Na pocątku wsędy byli gó-

role, a dopiero potem porobiy-

li się Turcy i Zydzi. Górole by-

li tyz piyrsymi „filozofami”.

Filozof – to jest pedziane

po grecku. Znacy telo co: „mę-

drol”. A to jest pedziane

po grecku dlo niepoznaki. Ni-

by, po co mo fto wiedzieć, jak

było na pocątku? Ale Grecy to

nie byli Grecy, ino górole, co

udawali greka. Bo na pocątku

nie było Greków, ino wsędy by-

li górole”.

Tekst został wzbogacony

o Posłowie Wojciecha Bonowi-

cza wyjaśniające, jak doszło

do powstania tej książki oraz

o nieznane dotąd teksty ks. Ti-

schnera pisane gwarą. Dodat-

kiem do książki jest płyta

w formacie MP3. Historię filo-

zofii po góralsku czyta Autor

i Stanisława Trebunia-Staszel.

Alexandra Potter

Ostrożnie z marzeniami
Tłum. Monika Bukowska

Wyd. ZNAK

A gdyby tak marzenia mogły się

spełniać? I to nie wybrane, ale

wszystkie – te duże i te maleń-

kie? Te o bogactwie, urodzie,

przystojnym nieznajomym, któ-

ry pokocha na wieki, 

i te o wolnym miejscu w me-

trze, gdy po ciężkim dniu wra-

casz do domu i torturują cię wła-

sne szpilki. Za tym właśnie tęsk-

ni rudowłosa Heather, londyńska

fotografka. Nie dość, że jako

trzydziestolatka jedyne śluby ja-

kie zna to te, które uwiecznia

na kliszy, to jeszcze zabójczo

przystojny sąsiad nie zwraca

na nią uwagi, a na wolne miejsce

parkingowe zawsze trafia kto in-

ny. I nagle, z dnia na dzień, ży-

cie Heather zmienia się całkowi-

cie za sprawą pewnej zielono-

okiej cyganki i… 

KKoommiitteett  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnyy  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaa
nnaa

JJuubbiilleeuusszz  110000--lleecciiaa  IIII LLiicceeuumm
OOggóóllnnookksszzttaałłccąącceeggoo  iimm..  EE..  PPllaatteerr

ww SSoossnnoowwccuu..

Uroczystości rocznicowe odbędą się w dniach 14-16. XI.

2008 w Sosnowcu. 

W programie między innymi: wspólne spotkanie

Absolwentów połączone z poczęstunkiem, Msza Święta

dziękczynna, Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki,

Zaduszki Jazzowe, zwiedzanie wystawy jubileuszowej oraz

wiele innych propozycji. 

Składka uczestników Obchodów Rocznicowych – 100,

– PLN przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów

organizacyjnych Zjazdu Absolwentów. Prosimy wpłacać

na konto: 73 1050 1142 1000 0023 2728 0026 Bank Śląski

II/O sosnowiec lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Absolwenci Liceum z roczników do 1946 są Honorowymi

Gośćmi Zjazdu i są zwolnieni z opłaty wpisowej. Do udziału

w uroczystościach zapraszamy również absolwentów byłej

Szkoły Podstawowej. Zapraszamy również Wszystkich

Absolwentów na uroczysty Bal Stulecia, który rozpocznie się

15. XI. 2008 (sobota) o godzinie 21 (mile widziane osoby

towarzyszące). Przewidywany koszt balu – 140, – PLN

od osoby. Bal odbędzie się w zależności od ilości zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły:

www.plater.edu.pl 

ZZggłłoosszzeenniiaa::

– e-mailem: stulecie@plater.edu.pl 

– w sekretariacie szkoły osobiście w środy w godzinach 14 – 18

– telefonicznie pod numerem telefonu: 32/266-45-35

Zgłoszenia na uroczystości rocznicowe i na Bal Stulecia

przyjmowane są oddzielnie. 

Z platerańskim pozdrowieniem – Komitet Organizacyjny

Obchodów Jubileuszu 100-lecia II LO im. E. Plater

w Sosnowcu.



W małym mieszkaniu w Barce-

lonie policja dokonuje wstrząsają-

cego odkrycia: na podłodze leży

para sędziwych ludzi, ubranych w

ślubne stroje, zastygłych w serdecz-

nych uścisku. Dlaczego Joan i Sole-

dad popełnili samobójstwo? Jak to

możliwe, by nikt nie wiedział o ich

związku? Od jak dawna się znali?

Ta tajemnica zmieni życie wszyst-

kich, którzy będą próbowali ją rozwikłać:

syna Joana, córki Soledad oraz inspektora

policji Ullady, uwielbiającego kino. 

AAnnggeellaa  BBeecceerrrraa

Ur. 1957 roku w Cali, w Kolumbii.

Przez prawie 20 lat zajmowała się reklamą,

doszła do stanowiska wicepreze-

sa dużej agencji. Jej pierwsza po-

wieść „De los amores negados”

(„Zabronione miłości”) została

nagrodzona Latin Literary Award

2004. Za „Przedostatnie marze-

nie” otrzymała nagrodę przyzna-

waną przez Fundación Cultural

Libros y Letras de Colombia dla

najlepszej powieści kolumbijskiej

oraz prestiżową hiszpańską nagrodę literac-

ką Premio Azorín. Angela Becerra od 18

lat mieszka w Barcelonie, pisze artykuły do

gazety ADN i pracuje nad następnymi po-

wieściami. Ma 2 córki, a jej mężem jest pi-

sarz Joaquín Lorente.

Na barce, zacumowanej na Ni-

lu, co wieczór spotyka się „śmie-

tanka” kairskiej inteligencji: znany

aktor, adwokat, literat, urzędnik,

tłumaczka w ministerstwie, stu-

dentka humanistyki... Oddają się

rytuałowi palenia haszyszu, miło-

ści i rozmowom o tym, co jest naj-

ważniejsze. Sztuka? Uczucia? Pa-

miętanie? Zapomnienie? A może

nic nie jest ważne? Pewnego dnia dołącza

do nich piękna dziennikarka Sammara i

próbuje się dowiedzieć, co ich tak pociąga

w zakazanym nałogu. Niewykluczone, że

jest informatorem policji...

NNaaddżżiibb  MMaahhffuuzz  ((11991111  --  22000066))  

Najwybitniejszy prozaik egip-

ski i arabski XX w., laureat literac-

kiej nagrody Nobla w 1988 roku

pozostawił po sobie kilkadziesiąt

powieści społeczno-obyczajowych

i zbiorów nowel. Sławę przyniosła

mu tzw. „Trylogia Kairska” – hi-

storia trzech pokoleń rodziny ku-

pieckiej. Dzieła Mahfuza były tłu-

maczone na większość języków europej-

skich. Po polsku ukazały się dotąd

„Opowieści Starego Kairu” (I cz. Trylogii,

1989), „Hamida z zaułka Middak” (1982)

oraz „Złodziej i psy”. (2007).
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rozrywka
BBAARRAANN  ((2211..0033..  –– 1199..0044..)) – Po waka-

cjach upewnisz się, że Twoja pozycja

zawodowa nie jest już zagrożona.

Znajdziesz teraz więcej czasu

na kontakty z ludźmi i planowanie

bardziej stabilnej przyszłości. W miło-

ści weźmiesz w końcu sprawy w swo-

je ręce.

BBYYKK  ((2200..0044..  –– 2200..0055..)) – Nareszcie ru-

szy do przodu sprawa, która od daw-

na nie dawała Ci spokoju. Otrzymasz

bardzo konkretne propozycje, dzięki

czemu odzyskasz wiarę w siebie.

Przed Tobą sporo negocjacji, które

w końcu zaowocują.

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

przebieraj teraz w środkach bo w czy-

stej grze możesz zostać ofiarą. Tym-

czasem masz wielką szansę pokonać

kogoś, kto tylko czeka, aby Cię wykole-

gować z czegoś ważnego. W uczu-

ciach pełna harmonia.

RRAAKK  ((2222..0066..  –– 2222..0077..)) – Masz szanse

ułożyć sobie bardzo sensowny plan

działania na najbliższe dni. Jeżeli bę-

dziesz się go dokładnie trzymać, zapo-

mnisz o rozterkach, które ostatnio nie

pozwalały Ci się realizować. W miłości

korzystne zmiany.

LLEEWW  ((2233..0077..  –– 2222..0088..)) – Uważaj, bo ła-

two możesz popełnić falstart. Musisz

postępować nadzwyczaj ostrożnie.

W pośpiechu łatwo można popełnić ja-

kąś głupotę i przegrać coś, co jest dla

Ciebie dużą szansą. Nikomu nie ufaj

na słowo!

PPAANNNNAA  ((2233..0088..  –– 2222..0099..)) – Z powodu

własnego lenistwa możesz przegapić

poważną, finansową szansę. Będziesz

szukać wsparcia, ale możesz mieć

z tym problemy. Jeżeli tylko się zmobili-

zujesz, wyjdziesz na prostą. Nie zała-

muj rąk!

WWAAGGAA  ((2233..0099..  –– 2222..1100..)) – Unikaj zwie-

rzeń, plotek i pseudodoradców, bo mo-

żesz się przeliczyć. Jeżeli postawisz

na rozsądek i dyplomację więcej osią-

gniesz. Znajdziesz porozumienie z pra-

codawcą i być może wynegocjujesz

atrakcyjną podwyżkę.

SSKKOORRPPIIOONN  ((2233..1100..  –– 2211..1111..)) – W naj-

bliższych tygodniach rozkręcisz coś

dla Ciebie nowego, co okaże się wielką

szansą. Pilnuj swoich inwestycji, bo

ktoś chce ukryć przed Tobą całkiem

niezłe zyski. Unikaj także sporów

z urzędami.

SSTTRRZZEELLEECC  ((2222..1111..  –– 2200..1122..)) – Coś, co

wydawało Ci się niepewne, może się

teraz ustabilizować. Ty jednak możesz

przegapić tę szansę, bo interesujesz

się zupełnie czymś innym, z czego nic

nie wyniknie. Opamiętaj się i weź się

do roboty.

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

– Masz dużą szansę uregulować te-

raz wszelkie długi, rachunki i kredyty.

Dużą pomoc uzyskasz ze strony ro-

dziny. Powinieneś to docenić. W koń-

cu poczujesz się swobodnie i całą

swoją uwagę skupisz na ukochanej

osobie.

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

przeżyć rozczarowanie, ale głowa

do góry, bo przyniesie ono więcej zy-

sków niż strat. Łatwo rozwiążesz pro-

blem, który od jakiegoś czasu ciągnie

się za Tobą. Odniesiesz duże sukcesy

w oszczędzaniu.

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

rozmowy, które wiele zmienią w Twoim

życiu. Tak prywatnym, jak i zawodo-

wym. Jeżeli chcesz poprawić coś

na lepsze, musisz jednak postawić

na szczerość. Raz stracone zaufanie

ciężko jest odzyskać. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Litery z pól dodatkowo ponume-

rowanych w prawym dolnym ro-

gu dadzą rozwiązanie, które pro-

simy przesłać wraz z wyciętym

numerem krzyżówki, pod adre-

sem redakcji do 26 września

Wśród autorów poprawnych roz-

wiązań rozlosowane zostaną na-

grody, które prosimy odbierać

osobiście w Redakcji.

PPoozziioommoo:: 1 – odwzajemnienie się,

5 – pierścionek dla mężczyzny, 8

– meksykański sukulent, 9 – u nas

latem go nie ulepisz, 10 – rower

dla zakochanych, 11 – gonitwa

trzylatków, 12 – … pochyła to jed-

na z maszyn prostych, 14 – pojazd

ciągnięty przez człowieka, 16

– rajca, 17 – nie podpisany list, 19

– domowe obuwie, 21 – nabożeń-

stwo, 22 – stała posada, 25 – przy-

jemny zapach, 28 – część domu

pod samym dachem, 29 – plakat,

30 – brzdąc, 32 – do palenia, ale

nie papieros, 34 – „obsługuje”

pług, 35 – miasto w Maroku, 36

– męskie imię, 37 – pierwiastek

chemiczny, 38 – płacz, 39

– o kimś słabym i bladym.

PPiioonnoowwoo:: 1 – roślina na kwaśny

kompot, 2 – obszar wodny, 3

– policjant w innym kraju, 4 – dla

zwycięzcy, 5 – np. Daukszewicz

lub Pietrzak, 6 – przybudówka

przed wejściem do domu, 7

– przyprawa, 13 – Przystanek …

– muzyczny festiwal, 15 – słodzi

nią diabetyk, 18 – ojczyzna Ody-

seusza, 20 – świadectwo jakości,

23 – o niemiłej kobiecie, 24 – zu-

pa podawana na zimno, 26

– krzesło bez oparcia, 27 – śpie-

wający Frank, 28 – kawałek

drewna na opał, 31 – piętra ro-

ślinne w Tatrach, 33 – z Turba-

czem. 

RRoozzwwiiąązzaanniiee  kkrrzzyyżżóówwkkii  nnuummeerr  77::  JJEERRZZYY  PPIILLCCHH  ––  „„MMAARRSSZZ  PPOOLLOONNIIAA””
NNaaggrrooddyy  oottrrzzyymmuujjąą::  MMaarriiaa  MMaassłłoońń,,  JJaann  NNaajjggeebbaauueerr,,  AAlleekkssaannddrraa  ŁŁaassaakk..

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie. Nagrody można odebrać w ciągu miesiąca od daty ukazania się „Kuriera”.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 8

Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w

Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza

Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty

od 10 do 14.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ZZNNAAKK KM 7:

JJaakkii  zzaawwóódd  wwyykkoonnuujjee
bboohhaatteerrkkaa  ppoowwiieeśśccii
„„OOssttrroożżnniiee  zz  mmaarrzzeenniiaammii””??

Pierwsze 5 osób, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 7 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss

WWyyddaawwnniiccttwwaa

ŚŚwwiiaatt  KKssiiąążżkkii KM 7:

CCoo  rroozzddzziieelliiłłoo  ww  pprrzzeesszzłłoośśccii
ggłłóówwnnyycchh  bboohhaatteerróóww  ppoowwiieeśśccii
pptt..  „„PPrrzzeeddoossttaattnniiee  mmaarrzzeenniiee””??

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą

do naszej redakcji (Sosnowiec,

ul. 3 Maja 22, pokój nr 9) z ak-

tualnym wydaniem „Kuriera

Miejskiego” nr 7 i prawidłowo

odpowiedzą na zadane pytanie

otrzyma nagrodę książkową.

Nadżib Mahfuz

Rozmowy nad Nilem
Przeł. Jacek Stępiński

Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 21 sierpnia

Cena: 24,90

Angela Becerra

Przedostatnie marzenie

Przeł. Elżbieta Komarnicka 

Świat Książki, 2008 

W księgarniach od 18 września

Cena: 34,90 zł

Nowe wydanie książki, która

– po jej publikacji w drugim obie-

gu – stała się pozycją kultową.

Wiktor: „10 lutego zamknien-

to nas w towarowym wagnie

gdzie z nami było 38 osób. Jecha-

liśmy bardzo długo wody nie by-

ło. Moje najsmulniejsze dni były

gdy nie miałem chleba. [...] Sio-

stra umarła z głodu”.

Mieczysław: „Gdy przywieź-

li nas do Uzbekistanu kazali nam

iść tegosz dnia do roboty. Nieda-

wali nam przez 5 dni co do jedze-

nia tylko wyśmiewali się z nas

i wyzywali nas o ty morda Pol-

ska. Ganiali małych dzieci do ro-

boty znędzali się nad nimi. [...]

Po kilku tygodniach umarło dwo-

je dzieci i dwoje starszych ludzi

z głodu”. 

Świadectwa Polaków prze-

chowywane w Instytucie Hoove-

ra w Stanford stały się dla Ireny

Grudzińskiej-Gross i Jana T.

Grossa podstawą do stworzenia

tomu „W czterdziestym nas Mat-

ko na Sibir zesłali”.

Irena Grudzińska-Gross, Jan Gross

„W czterdziestym nas 
Matko na Sibir zesłali”
Polska a Rosja 1939-42
Wyd. ZNAK



Tekst i foto: KKrrzzyysszzttooff  PPoollaacczzkkiieewwiicczz

Stało się. Władze Płomienia So-

snowiec podjęły decyzję o wy-

cofaniu drużyny seniorskiej

z rozgrywek Plus Ligi! W przy-

szłym sezonie zasłużony dla

polskiej siatkówki klub, były

klubowy mistrz Europy zagra

w IV lidze! Te smutne dla kibi-

ców siatkówki w Sosnowcu wie-

ści przekazał podczas specjalnej

zwołanej konferencji prasowej

Paweł Kaczmarczyk, prezes Pło-

mienia.

O problemach klubu mówiło

się od dawna. 15 marca klub

wystartował z pomysłem ratowa-

nia zasłużonej sekcji pod nazwą

„Akcja za złotówkę”. Niestety,

ani ten, ani kolejne sposoby nie

przyniosły spodziewanego efek-

tu. – Od momentu powzięcia in-

formacji o zakończeniu kilkuna-

stoletniej współpracy z firmą

BH Steel-Energia sp. z o.o. Za-

rząd, Rada Nadzorcza oraz ak-

cjonariusze nieustannie poszuki-

wali sponsora oraz nowych źró-

deł finansowania. „Akcja za zło-

tówkę” to był trochę chwyt mar-

ketingowy. Wiedzieliśmy, że

w ten sposób media zaczną

o nas mówić. Liczyliśmy, że

może ktoś zdecyduje się przejąć

klub za symboliczną kwotę.

Od razu zastrzegliśmy jednak,

że musi on wyłożyć odpowied-

nią kwotę na utrzymanie druży-

ny. Sponsora szukaliśmy

na wszelkie możliwe sposoby.

Liczyliśmy na większą pomoc

miasta. Niestety zawiedliśmy się

na naszych włodarzach. Skoń-

czyło się tylko na obietnicach.

W końcu pojawiły się dwie kon-

kretne oferty. Firma turystycz-

na z Kanady była bardzo chęt-

na wykupić klub. Podpisaliśmy

umowy, w myśl których firma

miała zapewnić budżet wysoko-

ści 5 milionów złotych, kupić

klub oraz do czerwca bieżącego

roku wpłacić pewną sumę pie-

niędzy. Wydawało się, że

„chwyciliśmy Pana Boga za no-

gi”. Niestety, Kanadyjczycy cią-

gle przekładali spotkanie. Poja-

wiła się więc sugestia, żeby spo-

tkanie odbyło się w Kanadzie.

Gdy padła taka propozycja, nie

było żadnego odzewu. Pieniądze

nie zostały przelane na konto,

umowa wygasła – rozkłada ręce

prezes Kaczmarczyk.

Jeszcze niedawno BH Steel-

-Energia gwarantował milion

złotych na sezon, ale pod warun-

kiem, że znajdzie się inny spon-

sor, który odkupi akcje klubu.

– Mieliśmy nadzieję, że się uda,

ale skończyło się na życzeniach.

Dlatego zostaliśmy zmuszeni

do zrezygnowania z udziału

w rozgrywkach – dodaje Kacz-

marczyk. 

Za wycofanie się z rozgry-

wek na klub nałożono dodatko-

wo grzywną w wysokości 2.500

złotych. W przyszłym sezonie

zespół zagra w IV lidze. Likwi-

dacji nie ulegnie także spółka

Płomień S.A. – Nadal będziemy

współfinansować szkolenie dzie-

ci i młodzieży we współpracy ze

Stowarzyszeniem UKS Kazi-

mierz Płomień. W IV lidze wy-

stąpią zawodnicy z tego stowa-

rzyszenia pod nazwą „Płomień”.

Są to zawodnicy w wieku gim-

nazjalnym i licealnym. Dlacze-

go nie likwidujemy spółki? Ist-

nieje możliwość, że już w przy-

szłym roku pojawią się większe

pieniądze, stąd taka decyzja.

Uważam, że czasami trzeba zro-

bić krok w tył by później zrobić

dwa, trzy do przodu. Mamy na-

dzieję, że już wkrótce rozpocz-

niemy odbudowę zasłużonego

dla polskiej siatkówki klubu.

Chcę jednocześnie dodać, że

na chwilę obecną spółka nie ma

żadnych długów. Przez 2 lata

spłaciliśmy 1.200.000 zł. Startu-

jemy z czystą kartą. Na pewno

Płomień przygasł, ale nie zgasł

i wierzę w to, że nigdy nie zga-

śnie – dodaje z nadzieją Kacz-

marczyk.

Ubolewania z powodu wy-

cofania zespołu z rozgrywek

nie kryją także władze miasta.

– Podjęliśmy działania, odby-

liśmy wiele spotkań, ale mimo

najszczerszych chęci nie uda-

ło się namówić sponsora z od-

powiednim kapitałem do zain-

westowania w klub. Nie jest

możliwe finansowanie z bu-

dżetu miasta profesjonalnych

klubów sportowych i utrzymy-

wanie z publicznych pieniędzy

seniorów w poszczególnych

dyscyplinach sportowych.

W mieście mamy sporą grupę

klubów na różnych szczeblach.

Wszystkim staramy się poma-

gać jednakowo, bez podziału

na równych i równiejszych.

Chcę jednocześnie zapewnić,

że gmina Sosnowiec będzie

w dalszym ciągu czyniła stara-

nia aby siatkówka w męskim

wydaniu w jak najszybszym

czasie odbudowała się i po-

nownie odnosiła sukcesy tak

w kraju, jak i na arenie mię-

dzynarodowej – mówi Zbi-

gniew Jaskiernia, zastępca

prezydenta, odpowiedzialny

za sport w mieście.

Były klubowy mistrz Europy zagra w IV lidze

Plus Liga bez Płomienia!

WW uubbiieeggłłyymm  rrookkuu  ssiiaattkkaarrzzee  PPłłoommiieenniiaa  cciieesszzyyllii  ssiięę  zz aawwaannssuu  ddoo eelliittyy..  TTeerraazz  zzaassłłuużżoonnyy  kklluubb  bbęęddzziiee  ggrraałł  ww IIVV lliiddzzee..

Udany start lekkoatletów

Młodzi lekkoatleci MKS-MOS Pło-

mień Sosnowiec wzięli udział

w meczu międzypaństwowym Polska

– Niemcy, który odbył się na stadionie

w Słubicach. 

Do rywalizacji przystąpili: Dagmara

Stala, Paulina Dusza, Agata Jelonkiewicz

oraz Dawid Żebrowski.

Cała czwórka to tegoroczni medaliści

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

W Słubicach sosnowiczanie po raz kolej-

ny pokazali klasę. Dagmara Stala zwycię-

żyła w konkursie rzutu młotem (51,43 m),

Dawid Żebrowski był pierwszy w biegu

na 2 km z przeszkodami (6,02,46), Agata

Jelonkiewicz zajęła drugie miejsce w rzu-

cie młotem (50,21 m – rekord życiowy),

a Paulina Dusza ukończyła zawody

na czwartym miejscu w konkursie pchnię-

cia kulą (13,11 m).

W rywalizacji dziewcząt zwyciężyły

Niemki, wśród chłopców górą byli Pola-

cy. KKPP

Przegrany Koniusz

Sosnowiczanin Marcin Koniusz, aktualnie szablista AZS

AWF Katowice, bez medalu wrócił z Igrzysk Olimpij-

skich w Pekinie. Wychowanek MOSiR-u Sosnowiec zakoń-

czył udział w turnieju już na 1/16 finału, przegrywając

z Niemcem Nicolasem Limbachem. 

W pierwszej rundzie Koniusz pokonał Wenezuelczyka

Jose Bravo Lopeza 15:10. Potem już tak dobrze nie było.

W 1/16 górą był Niemiec Limbach. Polak dobrze rozpoczął

walkę, bo od remisu 4:4, ale ostatecznie musiał uznać wyż-

szość rywala, przegrywając pojedynek 7:15. Były zawodnik

MOSiR-u dołączył tym samym do grona szermierzy, którzy

– poza drużyną „srebrnych” szpadzistów – o starcie w Chi-

nach będą zapewne chcieli jak najszybciej zapomnieć. 

Szermierze zamiast na planszy, w tym przypadku głów-

nie nasze florecistki z Sylwią Gruchałą na czele, błyszczeli

głównie w mediach obarczając za słaby start działaczy

związku. O tym, że w związku dzieje się źle wiadomo

od dawna. Szkoda tylko, że zawodnicy o wszystkim poinfor-

mowali media dopiero po starcie, tłumacząc niejako w ten

sposób przyczyny swojego niepowodzenia. Sztuką jest bo-

wiem wznieść się na wyżyny nawet mimo przeciwności lo-

su, co pokazali szpadziści, którzy zdobyli srebrny medal. KKPP
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W sierpniu 1992 roku KS

„Górnik” Kazimierz przejął

upadającą sekcję siatkarską

„Płomień” Milowice. W la-

tach siedemdziesiątych,

czasach największej świet-

ności, Płomień dwukrotnie

zdobył mistrzostwo Polski,

dwukrotnie zajął w lidze dru-

gie miejsce, a przede

wszystkim wywalczył w 1978

roku Klubowy Puchar Euro-

py, a rok później w tych sa-

mych rozgrywkach zajął

trzecie miejsce. W 1986 ro-

ku zdobył ponadto Puchar

Polski. Był to ostatni sukces

Płomienia na krajowym po-

dwórku. Po połączeniu

dwóch klubów do rozgrywek

przystąpił zespół pod nazwą

GKS „Kazimierz-Płomień”

Sosnowiec. W 1996 roku

zdobył mistrzostwo Polski

i wystartował w siatkarskiej

lidze mistrzów. W sezonie

2000/2001, po pozyskaniu

nowego sponsora klub zmie-

nił nazwę na K.P. – Polska

Energia S.S.A. W sezonie

2001/2002 zespół spada

do serii B, ale w wyniku po-

łączenia w fazie międzyse-

zonowej ze Stolarką Woło-

min od nowego sezonu

znów grał w elicie. W sezo-

nach 2002/2003 oraz

2003/2004 sosnowiczanie

zdobyli dwukrotnie Puchar

Polski. W sezonie

2005/2006, po pozyskaniu

nowego sponsora tytularne-

go klub zmienił nazwę

na PKE – Polska Energia

S.S.A.. Niestety zespół spadł

z ligi, do której powrócił w se-

zonie 2007/2008. Borykając

się z problemami finansowymi

zdołał zająć w rozgrywkach 7

miejsce. W międzyczasie

przywrócono historyczną na-

zwę Płomień. Sezon

2008/2009 klub, w którym

przed laty grały między innymi

takie sławy jak mistrzowie

świata i złoci medaliści olimpij-

scy: Ryszard Bosek, Wiesław

Gawłowski, Włodzimierz Sa-

dalski i Zbigniew Zarzycki roz-

pocznie w IV lidze…

ZZ hhiissttoorriiii  ssoossnnoowwiieecckkiieejj  ssiiaattkkóówwkkii,,  cczzyyllii  ppoowwiikkłłaannee  
lloossyy  „„PPłłoommiieenniiaa””

Węgierska Alba Volan triumfatorem

II Międzynarodowego Turnieju o Puchar

Prezydenta Miasta Sosnowiec w hokeju na lodzie.

Gospodarz turnieju, zespół „Zagłębia”, zakończył

rywalizację na trzecim miejscu. Dla sosnowiczan

udział w turnieju był ostatnim elementem

przygotowań do nowego sezonu.

W fazie grupowej Zagłębie pokonało 4:1 HK

Považská Bysrtica i przegrało 2:3 z niemieckim Bad

Nauheim, zajmując w tabeli grupy drugiej II miejsce.

Zamiast gry o zwycięstwo, sosnowiczanie musieli

zadowolić się udziałem w „małym finale”. Mecz

o trzecie miejsce nasz zespół rozstrzygnął na własną

korzyść, pokonując słowacki Hokej Sumper 6:5.

Oprócz pucharu za trzecie miejsce gospodarze

zgarnęli nagrodę indywidualną. Najlepszym obrońcą

turnieju wybrano Mateusza Pawlaka. 

– Na pewno zyskaliśmy sportowo na tym

turnieju. Liga za pasem i tak mocne przetarcie

bardzo nam się przyda. Rywalizowaliśmy

z drużynami o różnych stylach. Oczywiście jak

w każdej walce chcieliśmy ten turniej wygrać, ale

taki już urok sportu, że nie zawsze mamy to co

byśmy chcieli. Pod względem organizacyjnym też

wszystko było na plus. Na pewno w porównaniu

z ubiegłorocznym turniejem poziom prezentowany

przez poszczególne drużyny był o wiele wyższy.

Z roku na rok impreza powinna podnosić swój

prestiż – powiedział po zakończeniu zmagań Adam

Bernat, prezes „Zagłębia”.

Dla drużyny ze Stadionu Zimowego nowy sezon

ma szczególne znaczenie. W klubie wierzą, że po raz

pierwszy od 1990 roku zespół z Sosnowca wreszcie

wskoczy na pudło. KKPP

WWyynniikkii  ttuurrnniieejjuu  oo  PPuucchhaarr  PPrreezzyyddeennttaa

Finał: Alba Volan S.C. - EC Bad Nauheim 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) 

Bramki: 0:1 - Lavallee (17:35), 1:1 - Jackson (52:05),

2:1 - Tokaji (55:28). 
OO  IIIIII  mmiieejjssccee  

Zagłębie Sosnowiec - Hokej Sumperk 2003 6:5 (3:2,

3:2, 0:1) 

Bramki: 0:1 - Drabek (0:58), 1:1 - Podlipni (5:28), 1:2 -

Osina (09:25), 2:2 - Pawlak (15:10), 3:2 - Biela (18:31),

4:2 - Dronia (26:52), 5:2 - T. Da Costa (27:48), 5:3 -

Nowosad (30:18), 6:3 - Biela (34:27), 6:4 - Ohnutek

(36:48), 6:5 - Blumec (53:02).

Węgrzy zgarnęli puchar prezydenta
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Impreza łączyła w sobie

pokaz świateł oraz muzyczne

prezentacje polskich i zagra-

nicznych DJ-ów. W ciągu 12

godzin pod gołym niebem

przed publicznością wystąpili

tacy twórcy, jak: Malfunktion,

Dj Tomii, Diana D’Rouze,

Adam De Great czy Angelo

Mike. 

Nie obyło się bez gości.

Na festiwalu zagrali dla sosno-

wiczan MR. X Africa Islam

z Niemiec oraz DJ Nakadia

z Tajlandii. 

Ci, którzy pojawili się

przed EXPO usłyszeć mogli

takie muzyczne nurty muzy-

ki klubowej, jak house, elek-

tro czy techno. Nie zabrakło

także innych muzycznych fa-

scynacji brzmieniem tribal,

prog, latin, progresivve, czy

trance.

Dodatkową atrakcją dla

uczestników był pokaz naj-

mocniejszego w Polsce lase-

ra. 

Festiwal prawdopodobnie

na dobre zagości w Sosnow-

cu. Kolejny już za rok, na za-

kończenie wakacji. 

Eksplozja światła i dźwięku
Ponad tysiąc fanów spotkało się w EXPO Silesia 22 sierpnia na Festiwalu Muzyki Klubowej Exploris

DDjj  DDiiaannaa DD’’RRoouuzzee  bbyyłłaa  jjeeddnnąą  zz kkiillkkuu  ggwwiiaazzdd  nniieezzwwyykkłłeeggoo  kkoonncceerrttuu  łłąącczząącceeggoo  mmuuzzyykkęę  zz oobbrraazzeemm..  
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