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Największe zawody
wspinaczkowe
w Europie

B

rzmi prawie nierealnie, a jednak to
prawda. Zawody we wspinaczce
sportowej, które odbyły się w Katowicach
Ligocie, w Centrum Wspinaczkowym Transformator zgromadziły ponad 300 zawodników. Takim wynikiem nie może się pochwalid nawet słynne włoskie Arco, gdzie
liczba startujących oscyluje na poziomie
250 zawodników.
Wzrost popularności sportów ekstremalnych wśród młodzieży zaczęli zauważad
również politycy.
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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PROPOZYCJE

MDK „Południe”
Plan imprez na kwiecień 2011

KOSTUCHNA
27.01-26.04 — wystawa fotograficzna
„Katowice w obiektywie”, poniedziałekpiątek, godz.10.00-20.00
29.04.2011 — konkurs wiedzy o powstaniach śląskich dla gimnazjów,
godz. 10.00 - 11.30
(Ciąg dalszy na stronie 2)

D

wa tygodnie temu, 7 marca 2011
roku Przewodniczący Rady Miasta
Katowice zorganizował spotkanie,
w którym uczestniczyli: Prezydent Miasta
Katowice, Skarbnik Miasta oraz Przewodniczący Rad i Zarządów Jednostek Pomocniczych. Tematem spotkania była prezentacja budżetu Miasta na 2011 rok, z szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta.

NOWA OFERTA
TURYSTYCZNA
W KOSTUCHNIE

K

Poniżej wyszczególniono zadania inwestycyjne i remontowe ujęte w budżecie miasta
planowane do realizacji w Kostuchnie.
W zakresie zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowano:
1. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya Żeleńskiego, Zawilców - w
zakresie uregulowania spraw terenowo –
prawnych, na kwotę 400.000 zł.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Zmarł Wiceprezydent
Miasta Katowice

WSPOMNIENIE JÓZKA

W

dniu
28
lutego 2011
roku, mając 62 lata
zakończył ziemską
pielgrzymkę
śp.
Józef Kocurek.
Żeby było można
zrozumieć sposób
postępowania śp.
Józka trzeba sięgnąć
do korzeni. Te udokumentowane sięgają drugiej połowy XIX
wieku, kiedy to ostatnim sołtysem Katowic
był jego krewny Kazimierz Skiba, a w
okresie międzywojennym radną Katowic
była Zofia Koniarkowa Jego babcia. Natomiast Jego ojciec, jako chłopiec, brał udział
w Powstaniach Śląskich. Nie dziwi więc, że
tradycja i rodzinna atmosfera miały decyKraków / Niepołomice
Program wycieczki: zwiedzanie podziemi na dujący wpływ na postawę życiową śp. Józkrakowskim rynku, zwiedzanie zamku kró- ka, w której Bóg, Śląsk jako Mała Ojczyzna
oraz Rodzina były najważniejsze. Urodził
lewskiego, zwiedzanie XIV-wiecznego kosię w wielodzietnej rodzinie w Bogucicach,
ścioła pw. 10 Tysięcy Męczenników.
gdzie spędził całe swoje życie, a na tamtejKoszt wycieczki:
szym cmentarzu parafialnym spoczęły Jego
67 zł dla członków PTTK nr 77
doczesne szczątki.
72 zł dla pozostałych osób
(Ciąg dalszy na stronie 3)
oło PTTK nr 77 działające przy
zakładach REMAG w Kostuchnie
poszerza swoją działalnośd wychodząc z ofertą turystyczną do mieszkaoców
naszej dzielnicy. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na nasze dyżury, które
będą miały miejsce w pierwszą i trzecią
środę miesiąca w Miejskim Domu Kultury
„Południe” w Kostuchnie przy ul. BoyaŻeleoskiego 83.
Organizujemy wyjazdy jedno i wielodniowe
— krajoznawcze, górskie, rowerowe.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej naszego Koła:
www.remag.com.pl/pttk/pl/pl_glowna.htm
———————————————————-Najbliższa wycieczka: 26.03.2011 r.
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Największe
Zawody
Wspinaczkowe
w Europie

(Ciąg dalszy ze strony 1)

W tym roku, po raz pierwszy zaszczycili
swoją obecnością ligocki obiekt: Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Arkadiusz
Godlewski, Naczelnik Wydziału Sportu i
Turystyki Urzędu Miejskiego, Sławomir
Witek oraz reprezentacja radnych naszego
miasta.
Same zawody miały niezwykle dynamiczny
i emocjonujący charakter, między innymi
dlatego, że do boju o tytuł najlepszego
wspinacza stanęła prawie cała polska czołówka zawodników tego sportu.
Z tej okazji umówiłem się na krótki wywiad
z szefem Centrum Wspinaczkowego Transformator, panem Tomaszem Palką.
Krzysztof Kukliński: To miłe, że tak blisko
nas mogą odbyd się największe zawody w
Europie i to w tak elitarnej dyscyplinie jaką
jest wspinaczka sportowa.
Tomasz Palka:
Na początku
nie mieliśmy
tej świadomości. Chcieliśmy
organizowad
coraz większe
zawody i z
roku na rok
liczba uczestników
stale
rosła. W tym
roku przekro-

04/2011

PROPOZYCJE

(Ciąg dalszy ze strony 1)

Zapraszamy również do naszych
placówek w dzielnicach Katowic.

czyła magiczną liczbę 300 zawodników .
Wtedy też sprawdziliśmy w różnych źródłach i okazało się, że są to największe
zawody w tej dyscyplinie sportu.
K.K.: W takim razie gratuluję takiego wyniku i trzymamy kciuki, aby przełożyło się to
na promocję Katowic na arenie Polski, a
może nawet Europy, bo przecież nasze
miasto kandyduje do tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Ale czy przez taki
sport jak wspinaczka sportowa, który kojarzy się ludziom, zwłaszcza tym nie związanym z tego rodzaju aktywnością jako sport
niebezpieczny, można promowad miasto?
T.P.: Z moich doświadczeo, z podróży po
całej Europie, z obserwacji tego typu obiektów w największych miastach naszego
kontynentu, takich jak Berlin gdzie jest
ponad 60 ścian wspinaczkowych, Wiedeo
czy Gratz zauważyłem, że tam takie miejsca
i ten sport postrzegane są dośd często jak
fitness i joga w jednym. Tam też intelektualna strona życia ma ogromny wpływ na to
co się robi i stąd też bierze się mnogośd
tego typu obiektów.
Nasze działania oparte są na pewnych doświadczeniach i są dokładnie przemyślane.
Zainwestowaliśmy w ten obiekt duże pieniądze i wiemy jak go prowadzid ale musimy pamiętad, że u nas jest inna siła nabywcza pieniędzy dlatego musimy niektóre
nasze plany tak korygowad aby z jednej
strony sprostad wymaganiom współczesne-

MURCKI - filia nr 2
20.03-10.05 „Portret w plenerze” - wystawa fotograficzna,
pn.- pt., godz. 12.00-20.00
30.04.2011 „Album rodzin murckowskich” - spotkanie klubu miłośników Murcek, g. 16.00- 18.00

PODLESIE - filia nr 4
27.03-24.05 wystawa „Z kolekcji Petera
Karla Szczepanka”, rzeźby Augusta Kissa

go klienta a z drugiej aby nasza oferta dotarła do jak najszerszego odbiorcy.
K.K.: Proszę powiedzied skąd rekrutują się
klienci waszej ściany wspinaczkowej.
T.P.: Robiliśmy taką analizę i wynik był dla
nas zaskoczeniem. Najwięcej klientów
przyjeżdża do nas z Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej, a najmniej jest młodzieży miejscowej, z Ligoty.
K.K.: Czyli według zasady cudze chwalicie
swego nie znacie?
T.P.: W założeniu ściana powstawała z
myślą o okolicznych „Akademikach” i dużej
liczbie młodzieży. Jak się okazuje przyszli
lekarze nie stawiają na zdrowy styl życia.
My w ramach zajęd wspinaczkowych promujemy nie tylko zdrowy styl życia ale
również nowy styl wypoczynku, nowy styl
podróżowania i poznawania świata. Nie
proponujemy jakiś dziwnych miejsc typu
Tunezja z główną atrakcją, leżenie na piasku. Uczymy szukad miejsc gdzie można
spędzad czas aktywnie i ciekawie, a nasi
instruktorzy są ludźmi obytymi w świecie i
potrafią udzielid praktycznych porad jak to
zrobid.
K.K.: A jak skomentujesz obecnośd przedstawicieli władz miasta na ostatnich zawodach?
T.P.: Wszystko się pomału zmienia i cieszę
się, że również władze miasta zaczęły dostrzegad dziedziny sportu dzięki którym
Katowice mogą stad się miejscem o wiele
atrakcyjniejszym od tego jakim jest w tej
chwili. Myślę, że nadszedł czas na promowanie osób, które mogą w istotny sposób
poprawid wizerunek naszego miasta, pokazad, że przez własną aktywnośd są w stanie
zmobilizowad do działania innych. Trzeba
stworzyd klimat dla tych najlepszych aby
nie uciekali do innych miast, takich jak
Kraków, Bielsko czy Warszawa.
Krzysztof Kukliński: Dziękując za rozmowę
życzę kolejnych sukcesów i mam nadzieję,
że również spośród młodzieży z Kostuchny
wyłoni się jakiś talent na miarę mistrza
Polski czy Europy.
Tomasz Palka: Mogę zapewnid, że w Centrum Wspinaczkowym TRANSFORMATOR
każdy znajdzie optymalne warunki do uprawiania wspinaczki sportowej oraz rekreacyjnej, a wszystkie szczegóły można znaleźd na naszej stronie Internetowej:
www.centrumtransformator.pl
w akwarelach Ireneusza Botora, pn.- pt.,
godz. 15.00-20.00
06.04.2011 wielkanocne warsztaty rzeźbiarsko-ceramiczne godz. 17.00 – 19.30

ZARZECZE - filia nr 3
10.04.2011- wernisaż wystawy „Fotografia
industrialna”, godz. 17.00 – 18.00

w programie koncert kameralny
orkiestry KWK „Murcki-Staszic”

Do zobaczenia w MDK Południe!
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KOSTUCHNA W BUDŻECIE MIASTA
PLAN ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
(Ciąg dalszy ze strony 1)

2. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów II
etap w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i
drogi gminnej z oświetleniem, na kwotę
3.560.000 zł.
3. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej
w zakresie realizacji drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem, na kwotę
1.000.000 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zagospodarowania i dostosowania wybranych terenów, oraz peronów przystankowych na potrzeby obsługi Szybkiej Kolei
Regionalnej relacji Tychy – Katowice etap
I na kwotę / zadanie ogólno miejskie / na
kwotę 200.000 zł.
5. Oświetlenie skweru u zbiegu ulic Szarych Szeregów i Armii Krajowej, na kwotę
50.000 zł.
6. Zakończenie przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Szarych Szeregów 62, na kwotę 1.297.438 zł.

Zmarł Wiceprezydent
Miasta Katowice

7. Place zabaw dla dzieci 468.750 zł.
8. Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 29 na kwotę 300.900 zł.
9. Ogrodzenie wokół Gimnazjum Nr 18, na
kwotę 70.000 zł.
10. Wentylacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 41 na kwotę 38.000 zł.
11. Wyposażenie wraz z montażem placu
zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 42 —
10.000 zł.
Razem na zadania inwestycyjne przeznaczono: 7.395.088 zł.
W/w nakłady stanowią 1,06 % z ogólnej
kwoty budżetu miasta na zadania inwestycyjne.

W zakresie zadań remontowych
zaplanowano:

Oprócz w/w zadań finansowanych bezpośrednio z budżetu miasta, na terenie dzielnicy będą realizowane zadania, które finansowane będą z środków własnych firm, jak
np. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Stabika z przyległymi, oraz
na osiedlu Boże Dary o czym informowaliśmy w poprzednim biuletynie.
Wymienione nakłady stanowią 0,35 % z
ogólnej kwoty budżetu miasta Katowice na
zadania remontowe.

1. Remont podłóg, oraz opracowanie projektu dostosowującego budynek Szkoły
Podstawowej Nr 29 do przepisów p. ppoż. z
zabezpieczeniem napraw i konserwacji na
kwotę 57.100 zł.
2. Prace remontowo — konserwacyjne w
Gimnazjum Nr 18 na kwotę 17.000 zł.

Wysokość nakładów na zadania inwestycyjne i remontowe liczone na
jednego mieszkańca Kostuchny wynoszą 842,31 złotych.

przez dwie kadencje jego wiceprzewodniczącym.

na korytarzu, to On pierwszy przystawał
wyciągał dłoń i z uśmiechem witał się,
pytając o zdrowie, wspólnych znajomych i
sprawy, które nas łączyły. Każde takie spotkanie kończył słowami ,,proszę pozdrów
Urszulę” (małżonkę autora., przyp. red.)
Sprawy miasta Katowice i Śląska bardzo
leżały Mu na sercu i mogło się wydawać,
że w całości zajmowały Mu czas. Okazało
się, że to tylko część prawdy, gdy kończyła
się msza pogrzebowa w Jego intencji,
ksiądz wyczytał, że w najbliższym czasie
zostaną odprawione msze święta w intencji
śp. Józka w wielu parafiach na terenie Polski, ale również na Ukrainie, Litwie i Rosji.
Widocznie śp. Józek w tych miejscach
również pozostawił trwały ślad swojej
obecności. W naszym kościele parafialnym
msza święta w intencji śp. Józefa zostanie
odprawiona w czwartek, 30. marca o godzinie 17-ej, do udziału w której serdecznie
zapraszam.
Śledząc Jego życiorys, widać, że przylgnęła
do Niego funkcja tego drugiego. Zagadnięty, kiedy nadejdzie czas by być tym pierwszym z pokorą odpowiadał ,, są ode mnie
lepsi”. Podczas ceremonii pogrzebowej
często padały słowa, Józek był dobrym
człowiekiem, ja bym powiedział był bardzo
dobrym i wspaniałym człowiekiem. Wiem,
że straciłem Przyjaciela i trudno będzie się
przyzwyczaić do faktu, że sądząc po ludzku
odszedł przedwcześnie, ale za wszystko
dobro którego doświadczyłem za Jego pośrednictwem, chcę dziękować Panu Bogu
modlitwą w Jego intencji.

WSPOMNIENIE JÓZKA
(Ciąg dalszy ze strony 1)

Rozpoczynając dorosłe życie w sposób
naturalny zaangażował się w działalność na
rzecz swojej dzielnicy. Początkowo, gdy
działalność społecznikowska była ograniczona i podlegała ścisłej kontroli, Jego
polem aktywności było życie parafialne.
Mój pierwszy kontakt z śp. Józkiem miał
miejsce w 1990 roku, kiedy powstawał
Związek Górnośląski, a Józek należał do
grupy założycielskiej. Od samego początku,
aż do ostatnich dni był przewodniczącym
Koła Terenowego Związku Górnośląskiego
w Bogucicach. To z Jego inicjatywy Koło
od paru lat fundowało stypendia dla najlepszych uczniów i studentów z dzielnicy w
ramach tzw. ,,przeglądu świadectw”. Związek przez cały czas był jego radością, a
będąc już poważnie chory zorganizował
uroczyste obchody 20-lecia Koła. Nie pamiętam w ilu spotkaniach z udziałem śp.
Józka uczestniczyłem w tym okresie. Pamiętam jednak, że każde takie spotkanie
nacechowane było optymizmem i kończyło
się konstruktywnymi wnioskami. Z spotkań
tych zapamiętam śp. Józka jako człowieka
wyjątkowo pogodnego, życzliwego, zawsze
uśmiechniętego, z dużym poczuciem humoru. W okresie tym nieprzerwanie wchodził
w skład Zarządu Głównego Związku, będąc

3. Wymiana oświetlenia i malowanie, oraz
projekt wentylacji w salach zajęć w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 41 na kwotę
24.000 zł.
4. Naprawy i konserwacje w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 42 na kwotę 7.500
zł.
5. Remont chodników i pokoju nauczycielskiego, oraz naprawy i konserwacje w Zespole Szkół Nr 4 na kwotę 83.000 zł.
Razem na zadania remontowe przeznaczono kwotę: 188.600 zł.

W 1990 roku, w wyniku przemian ustrojowych, startuje w wyborach na radnego
Miasta Katowice. Od tego czasu nieprzerwanie zostaje wybrany pięciokrotnie radnym, a w latach 1998 do 2010 piastuje
urząd wiceprezydenta Miasta Katowice,
będąc odpowiedzialny za realizację wielu
ważnych zadań związanych z infrastruktura
techniczną miasta. Z tego tytułu wielokrotnie się z nim spotykałem omawiając sprawy
budowy kanalizacji, wodociągów, remontu
dróg i chodników na terenie Kostuchny. W
kwietniu ubiegłego roku gdy zdawało się,
że zdołał pokonać chorobę uczestniczyłem
w ostatnim zorganizowanym przez niego
spotkaniu w sprawie problemów zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Hierowskiego. Wielokrotnie będąc w Urzędzie Miasta,
gdy dochodziło do przypadkowych spotkań

Bernard Uszok

Bernard Uszok
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Zacznij biegać
na wiosnę!

KALENDARIUM
ŚLĄSKIE
Kwiecień 2011
URODZILI SIĘ:
23.IV.1861 - Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless
(zm. 31.1938) dyplomata, polityk, zwolennik niepodległości Śląska;
20.IV.1873 – Wojciech Korfanty (zm. 17.VIII.1939)
polityk, poseł, dyktator „III Powstania Śląskiego”,
wicepremier;
16.IV.1880 – Teodor Kubina (zm. 13.II.1951) biskup
częstochowski;
22.IV.1891 – Teofil Ociepka (zm. 15.I.1978) górnik,
malarz-samouk, teozof - jeden z przywódców janowskiej gminy okultystycznej;
11.IV.1895 – Juliusz Bieniek (zm. 17.I.1978) biskup
sufragan katowicki;
1.IV.1953 – Jerzy Różycki, piosenkarz, gitarzysta;
20.IV.1960 – Janusz Jojko, bramkarz piłkarski;

ZMARLI:
7.IV.1688 – Adam Gdacjusz (ur. 1609-1610) pastor,
pisarz, „śląski Rej”;
1 .IV.1715 – Ondraszek, Ondra (właśd. Andrzej Szebesta) (ur. 13.XI.1680) postad autentyczna, legendarny
zbójnik beskidzki;
18.IV.1854 – Józef Elsner (ur. 1.VI.1769) pedagog,
teoretyk muzyki;
21.IV.1918 – Manferd von Rithofen (ur. 2.V.1892)
pilot, as myśliwski I wojny światowej, „Czerwony
Baron“;
9.IV.1945 – Dieter Bonhoeffer (ur. 4.II.1906) pastor,
teolog i antyfaszysta;
9.IV.1985 – Augustyn Hallota (ur. 1916) górnik, pisarz, niezawodowy aktor filmowy;
20.IV.2005 – Zygfryd Blaut "Malina", "Drops" (ur.
2.III.1943) piłkarz, mistrz Polski, reprezentant Polski;
25.IV.2007 – Barbara Blida (ur. 3.XII.1949) polityk,
posłanka, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, felietonistka;

ZDARZYŁO SIĘ:
9.IV.1241 – Bitwa pod Legnicą;
17.IV.1594 – Beatyfikacja św. Jacka;
10.IV.1741 - Bitwa pod Małujowicami;
24.IV.1811 – Powstaje Uniwersytet Wrocławski;
1.IV.1869 – Ukazuje się pierwszy numer „Katolika”
pod redakcją Karola Miarki;
8.IV.1908 – Reichstag uchwala tzw. ustawę kagaocową nakazującą posługiwanie się językiem niemieckim
podczas publicznych zgromadzeo;
20.IV.1920 – Powstanie Ruchu Chorzów;
2.IV.1945 – Wystawieniem „Zemsty” rozpoczyna
działalnośd teatr w Katowicach;
15.IV.1945 – Uruchomiono połączenie lotnicze Katowice – Warszawa;

Z

drowie, dobre samopoczucie,
uregulowana masa ciała, energia, wytrzymałość – dla wielu
ta lista brzmi zapewne równie ponętnie, co abstrakcyjnie. A wystarczy
odrobina dobrej woli, trochę cierpliwości oraz… dobre buty i dres. Nadchodzi wiosna, za oknem coraz cieplej,
pogoda zachęca do większej aktywności, to najlepszy czas, aby spróbować
pobiegać.
Bieganie jest proste. Bieganie wciąga.
Bieganie daje mnóstwo frajdy i satysfakcji. Bieganie to zdecydowanie więcej niż tylko sport.

Biegać może właściwie każdy. Znam
osoby, które po raz pierwszy poszły
potruchtać będąc zdrowo po pięćdziesiątce, a po paru latach regularnych
treningów z powodzeniem wystartowały w maratonie. Oczywiście, jeżeli
nigdy wcześniej nie byłeś aktywny
fizycznie, masz więcej niż 35 lat i
prowadzisz raczej siedzący tryb życia
– warto być ostrożnym i wcześniej
skonsultować się z lekarzem. Dla niektórych bardziej wskazana może okazać się inna forma aktywności. Jednak
dla zdecydowanej większości spośród
nas bieganie to najprostszy i najefektywniejszy sposób na poprawienie
swojej kondycji.

Dlatego tej wiosny zachęcam –
zacznij biegać!
Aleksander Uszok
———————————————
Strony Internetowe zawierające cenne
porady dla początkujących biegaczy:

www.bieganie.pl
www.polskabiega.sport.pl

ŚLĄSKIE GODANIE

W

dniu
18
lutego 2011
roku o godz.
18.00 miało miejsce
kolejne spotkanie pt:
„Śląskie godanie”.
Tym razem gościliśmy
laureatów
nagrody
„Młodzieżowy Ślązak
Roku”, którymi byli:
Szymon Wróbel oraz
Dominika Graboś. Dzieci w strojach regionalnych w dowcipny i ciekawy sposób gawędziły
gwarą śląską. Zgromadzona publiczność, która
osiągnęła jak do tej pory
rekordowy wynik, bo aż
35 przybyłych gości,
bawiła się świetnie słu-

chając opowieści młodych Ślązaków.
Mogliśmy dzięki temu
przypomnieć sobie wiele
zapomnianych już zwrotów, sformułowań śląskiej gwary i ku zaskoczeniu obecnych ciągle
jeszcze zrozumiałych.
Chcielibyśmy podkreślić, iż warto uczestniczyć w tego typu spotkaniach ponieważ na co
dzień rzadko używamy
gwary, która stanowi
naszą przynależność do
regionu, a z tego powinniśmy być dumni.
Wszyscy przybyli korzystali ze słodkiego
poczęstunku jaki ofiaro-

wali nam Państwo Lipowie, którym składamy tą
drogą bardzo gorące
podziękowania.
Na koniec spotkania
laureaci otrzymali nagrody książkowe o tematyce śląskiej.
Wszyscy
uczestnicy
wieczoru, zarówno publiczność jak i występujące dzieci wyrazili
ochotę na ponowne
spotkanie.
Pragniemy
również
serdecznie zaprosić na
spotkanie z Joanną
Brychcy, poetką i bibliotekarką, pt: „Myśli skołtunione pragnieniami”,
które odbędzie się w
lokalu naszej biblioteki
przy ulicy Szarych Szeregów 62 w Kostuchnie,
24 marca 2011 roku o
godz. 18.00
Agnieszka Sobocińska
Dorota Gapys
Przy okazji przypominamy, że Filia Nr 27
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej czynna jest:
Pn-Pt: 9-19 ; Sob: 9-15
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