
„Za” za gło so wa li tak że dwaj
rad ni nie za leż ni An drzej Ja gieł -
ło wicz oraz Alek san der Ka lań -
ski. Ka rol Wi niar ski (PO)
w ogó le nie za gło so wał, z ko lei
Krzysz tof Ha ła dus z PiS za gło -
so wał na „nie”, i był to je dy ny
głos prze ciw ny przy ję ciu bu dże -
tu na rok 2010. 

– Wy dat ki łącz nie per sal -
do zmniej szy li śmy o 18 mln zło -
tych, w po rów na niu do pier wot -
ne go bu dże tu, de fi cyt wy no si 98
mln zło tych, zo sta nie on po kry ty
z ob li ga cji oraz z nad wyż ki
za rok ubie gły. 2 mln zło tych do -
dat ko wo wpro wa dzi li śmy w dzia -
le oświa ta na re mon ty szkół, zna -
la zły się tak że pie nią dze na ścież -
ki ro we ro we, 510 ty się cy dla
klu bów kul tu ry. Do dat ko we środ -
ki tra fią na bu do wę ha li w Za gó -
rzu – 510 ty się cy w tym ro ku,
w uję ciu wie lo let nim 3 mln – in -
for mo wał Ja nusz Ka czor, Skarb -
nik Mia sta. 

– Chcę po dzię ko wać za me ry -
to rycz ne dys ku sje na klu bach, ale
tak że pod czas in nych spo tkań.
Wszy scy nie za leż nie od gło so wa -
nia je ste śmy jesz cze bar dziej zwią -
za ni przy szło ścią mia sta – mó wił
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. 

W nie co in nym to nie wy po -
wie dział się Krzysz tof Ha ła dus. 

– Nie wi dzę ko re la cji mię dzy
in for ma cją wstęp ną, a po praw ką
któ rą nam prze ka za no. Brak po -
kry cia wy dat ków bie żą cych
przy cho da mi bie żą cy mi i szu ka -
nia tu oszczęd no ści. W tej po -
praw ce ma my wzrost de fi cy tu
bie żą ce go, z 12 na 18 mln zło -
tych. To nie jest au to po praw ka,
ale au to uster ka – grzmiał
z mów ni cy rad ny Krzysz tof Ha -
ła dus. Pro sząc ko le gów jed no -
cze śnie o od rzu ce nie bu dże tu. 

W imie niu klu bu PO o bu -
dże cie mó wił To masz Jam ro zy:
Zga dzam się, że bu dżet jest zły.
On jest zły, dla te go, że zła jest
sy tu acja fi nan so wa mia sta. Bu -
dżet jest te go kon se kwen cją.
Na dziś to wy glą da tak, że ta po -
pra wa ma po le gać na tym, że
tnie my wy dat ki in we sty cyj ne,
i je śli to tak ma wy glą dać, to
na dziś to przyj mu je my, ale to
nie roz wią zu je pro ble mu. Na sze
po praw ki w więk szo ści zo sta ły
przy ję te, to nas sa tys fak cjo nu je.
Do dat ko wo nie chce my do pro -
wa dzić do sy tu acji, że w mie ście
bu dżet nie bę dzie uchwa lo ny.
Dla te go re asu mu jąc nasz klub
wstrzy ma się od gło so wa nia. 

– Ten bu dżet nas sa tys fak cjo -
nu je, acz kol wiek nie za da wa la

do koń ca ni ko go. Na to jed nak
skła da się nie tyl ko sy tu acja na -
sze go mia sta, Lecz i pań stwa
– pod kre ślał w imie niu SLD rad -
ny To masz Bań bu ła, za po wia da -
jąc po par cie uchwa ły.

Prze my sław Wy dra w imie niu
klu bu PiS pod kre ślał z ko lei bra ki
bu dże tu, ale tak że to, że jak do tąd
nie zre ali zo wa no bu do wy „bar ki”.
– Zwięk sze nie wy dat ków ma jąt -
ko wych, wzrost de fi cy tu bie żą ce -
go, te i in ne ele men ty po wo du ją,
że nasz klub nie po prze bu dże tu,
na to miast co do for my te go bra ku
po par cia na si rad ni ma ją do wol -
ność – pod kre ślał rad ny. 

W mie niu klu bu PIRS wy stą -
pił Wie sław Su wal ski: Okres
od grud nia to czas wy tę żo nej
pra cy, czas kom pro mi su. Sze reg

na szych uwag do bu dże tu,
w tym wzrost na bu dow nic two
miesz ka nio we, mo der ni za cja
szpi ta la, oraz kil ka in nych za -
dań, w tym wspar cie dla klu bów
kul tu ry po zwa la stwier dzić, że
jest to bu dżet kom pro mi su. Dla -
te go nasz klub bę dzie gło so wać
za tym do brym bu dże tem. 

Ka rol Wi niar ski pod no sił m.
in. kwe stię ob li ga cji. – Za mie -
rza my wy emi to wać ob li ga cje
za 75 mln zło tych, jed no cze śnie
jak prze wi du je skarb nik bę dzie -
my mieć po nad 56 mln zło tych
wol nych środ ków za rok. Po co
więc emi to wać tak du że ob li ga -
cje? Moż na prze cież wy emi to -
wać ich za 20 mln zło tych. 

Rad ny Ma ciej Ada miec
(PIRS) z ko lei pod kre ślał, że ja -

ko klub sta wia ją na bu dow nic -
two, ale nie to so cjal ne – Bu do -
wa nie du żej ilo ści ta kich miesz -
kań, two rze nie en klaw bie dy nie
jest do bre dla mia sta. Pre zy dent
obie cał de ba tę na ten te mat,
trzy mam za sło wo, bo war to
wspie rać bu dow nic two ko mu -
nal ne w na szym mie ście. 

Osta tecz nie „za” bu dże tem
gło so wa ło 14 rad nych, 1  był
prze ciw, 10 wstrzy ma ło się
od gło su. – To nie jest mój bu -
dżet, to jest nasz bu dżet – pod -
su mo wał de ba tę pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski, in for mu jąc jed no -
cze śnie, iż jest przy go to wy wa ny
wa riant oszczęd no ścio wy dla
mia sta. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

Bu dżet przy ję ty
PO wstrzymało się od głosu, PIRS zmienił zdanie i zagłosował „za” – te dwa elementy, przy zmienionym budżecie i głosowaniu na „tak” radnych z SLD, przy wstrzymującym
głosie radnych PiS, pozwoliły na jego uchwalenie

Czasopismo samorządowe Sosnowca     wydanie bezpłatne    luty 2010 Nr 2 (343)     www.kuriermiejski.com.pl     redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788  ISSN 1232-7395

reklama reklama

reklama

Po moc dla
Ha iti
24 stycz nia przed wszyst ki mi
ko ścio ła mi die ce zji so sno wiec -
kiej od by ła się zbiór ka
na rzecz po szko do wa nych
w wy ni ku trzę sie nia zie mi
na Ha iti. Ini cja ty wa wy szła
od ks. bi sku pa Grze go rza Ka -
sza ka, któ ry ty dzień wcze -
śniej, 14 stycz nia wy słał pi smo
do pro bosz czów so sno wiec -
kich pa ra fii z proś bą o zor ga -
ni zo wa nie te go ty pu kwe sty. 

Przy po mnij my, 13 stycz nia
ca ły świat obie gła wia do mość
o tra ge dii, ja ką wy wo ła ło trzę -
sie nie zie mi na Ha iti. Pod gru -
za mi zgi nę ły ty sią ce osób. Ci,
któ rzy prze ży li, czę sto tra ci li
do ro bek ca łe go ży cia. Trzę sie -
nie o si le 7 stop ni w ska li Rich -
te ra znisz czy ło cen trum sto li cy
– Port -au -Prin ce. 

W li ście do pro bosz czów
bi skup Grze gorz Ka szak na pi -
sał: „Po la cy za wsze by li na ro -
dem współ czu ją cym, po tra fią -
cym dzie lić się z in ny mi. Li -
czy się czas, po nie waż
miesz kań cy tam tych te re nów
po trze bu ją na tych mia sto wej
po mo cy. Dla te go pro szę dusz -
pa ste rzy, aby w naj bliż szą nie -
dzie lę po otrzy ma niu ko mu ni -
ka tu w swo ich pa ra fiach prze -
pro wa dzi li przed ko ścio ła mi
zbiór kę, a ze bra ne pieniądze
jak naj szyb ciej prze ka za li
do ka sy Ca ri tas. Rów no cze -
śnie fundusze bę dą prze zna -
czo ne na ce le two rzo ne go fun -
du szu kry zy so we go, któ ry bę -
dzie słu żył lu dziom, gdy
znaj dą się w na głej po trze bie”.

W wy ni ku zbiór ki przed ko -
ścio ła mi miesz kań cy die ce zji
so sno wiec kiej ze bra li w su mie
po nad 145 tys. zło tych. Za po -
śred nic twem Ca ri tas fun du sze
prze ka za ne zo sta ną po trze bu ją -
cym na Ha iti oraz we sprą fun -
dusz kry zy so wy. 

GGaabbrriieellaa KKoollaannoo
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http://www.he lio snet.pl
Re zer wa cja te le fo nicz -
na 032 363 14 14, e -ma il: so sno -
wiec@he lio snet.pl
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PPRREEMMIIEERRYY:: „TOY STORY I”
3D 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30. Prod. USA, 98 min., b/o
„RANDKA W CIEMNO” 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00. Prod.
Polska, 95 min., od 15 lat 
„ASTRO BOY” 9.30, 11.30,
13.30, 15.30, 17.30. Prod.
USA/Hongkong/Japonia, 94 min.,
b/o

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE TTYYTTUUŁŁYY::
„PLANETA 51” 9.00, 13.00,

15.00, 17.00. Prod.
Hiszpania/Wielka Brytania, 90
min, b/o
„KSIĘGA OCALENIA” 19.00,
21.15. Prod. USA, 118 min., od
15 lat
„ALVIN I WIEWIÓRKI 2” 10.00,
12.00. Prod. USA, 89 min., b/o
„KSIĘŻNICZKA I ŻABA” 11.00.
Prod. USA, 98 min., b/o
„CIACHO” 19.30, 21.45. Prod.
Polska, 115 min., od 12 lat
„AVATAR” 3D 20.30.Prod. USA,
160 min., od 12 lat

UUWWAAGGAA!!
DDllaa nnaasszzyycchh CCzzyytteellnniikkóóww mmaammyy
ddoo wwyyggrraanniiaa 1144 ppoojjeeddyynncczzyycchh
bbiilleettóóww ddoo kkiinnaa.. ZZaapprraasszzaammyy ddoo
nnaasszzeejj rreeddaakkccjjii ((SSoossnnoowwiieecc,, uull.. 33
MMaajjaa 2222,, ppookk.. 99)) zz nnaajjnnoowwsszzyymm
wwyyddaanniieemm „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””
NNrr 22.. 
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Cho pin w so sno wiec kiej
książ ni cy
Od 19 stycz nia w Bi blio te ce
Głów nej przy ul. Ze ga dło wi cza
w So snow cu oglą dać moż -
na wy sta wę in au gu ru ją cą ob -
cho dy Ro ku Fry de ry ka Cho pi -
na, za ty tu ło wa ną „Fry de ryk
Cho pin – ży cie, dzie ło, tra dy cja.
W 200. rocz ni cę uro dzin ar ty -
sty”. Ce lem pre zen ta cji eks po -
zy cji jest przy bli że nie czy tel ni -
kom dzia łal no ści ar ty stycz nej
pol skie go kom po zy to ra. Za pre -
zen to wa ne zo sta ły m.in. licz ne
do ku men ty, fo to gra fie, nu ty te -

go wy bit ne go twór cy. In au gu ra -
cji wy sta wy to wa rzy szy ła rów -
nież pre zen ta cja mul ti me dial -
na w opra co wa niu Ju sty ny Fen -
dler i Pa try cji Dziem bor oraz
pro jek cja fil mu „Cho pin. Pra -
gnie nie mi ło ści” w re ży se rii Je -
rze go Ant cza ka z Pio trem
Adam czy kiem i Da nu tą Sten ką
w ro lach głów nych. Wy sta wę
moż na zwie dzać do 13 mar -
ca 2010 r. Wstęp wol ny. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Lu ty w so sno wiec kim Mu zeum
ob fi tu je w róż no rod ne wy sta wy.
Nie jed no li ta te ma ty ka eks po zy -
cji z pew no ścią za do wo li każ de -
go ze zwie dza ją cych.

Pierw sza wy sta wa edu ka cyj -
na „Fiat Lux. Od Wi te lo -
na do to mo gra fu optycz ne go”
otwar ta zo sta ła 4 lu te go. Przy go -
to wa na przez Mu zeum Okrę go -
we w To ru niu oraz In sty tut Fi zy -
ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko -
per ni ka, uka zu je hi sto rię po jęć
i od kryć z za kre su opty ki m.in.
lu net i te le sko pów, ale zwie dza -
ją cy mo gą rów nież dzię ki niej
po znać kon struk cję daw nych
oku la rów czy apa ra tów fo to gra -
ficz nych. Istot nym rów nież jest
fakt, że eks po zy cja dzię ki in te -
rak tyw ne mu cha rak te ro wi po -
zwa la na sa mo dziel ne prze pro -
wa dza nie eks pe ry men tów i do -
świad czeń, dzię ki któ rym
do wie dzieć się moż na m.in. dla -
cze go nie bo jest nie bie skie i jak
po wsta ją ko lo ro we cie nie. Pre -
zen ta cja to rów nież za ba wa ze
świa tłem po przez ho lo gra my,
ka lej do sko py czy pi ra mi dy Sva -
row skie go.

Dru ga z wy staw do ty czy
twór czo ści so sno wiec kie go ma -
la rza i gra fi ka Ma ria na Ma li ny.
W 25. rocz ni cę śmier ci ar ty sty

so sno wiec kie mu zeum przed sta -
wia i przy po mi na je go ży cie
i twór czość. Eks po zy cja skła da -
ją ca się z li no ry tów oraz ob ra -
zów olej nych pre zen tu ją cych do -
ro bek ar ty sty po cho dzi ze zbio -
rów Mu zeum w So snow cu oraz
pry wat nej ko lek cji. Wy sta wę
oglą dać moż na od 12 lu te go.

Trze cia i ostat nia eks po zy cja
to grat ka dla fa nów mi li ta riów  -
przed sta wia po jaz dy pan cer ne
w mi nia tu rze. So sno wiec kie
Mu zeum od kil ku lat pre zen tu je
cykl wy staw po świę co nych mo -
de lar stwu, któ re cie szą się du -
żym za in te re so wa niem ze stro ny
zwie dza ją cych. Po „Świe cie
daw nych ża glow ców”, „Ko lei
w mi nia tu rze” oraz „Świe cie
ma łych sa mo cho dów” przy szedł
czas na mo de le czoł gów i wo -
zów bo jo wych oraz dio ra my i fi -
gur ki zwią za ne z woj sko wo ścią.

Eks po zy cja skła da się z po -
nad trzy stu mo de li. Ich au to ra mi
są mo de la rze z Po łu dnio wej Pol -
ski: Ślą ska, Za głę bia i Ma ło pol -
ski. Wy sta wa ta zo sta ła przy go -
to wa na we współ pra cy z Ośrod -
kiem Kul tu ry w Bę dzi nie
i Sto wa rzy sze niem „Par ci na”,
oglą dać ją moż na od 9 lu te go.

TTeekksstt ii ffoottoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

No wo ści w mu zeum

Magia Disneya zawita 
do Zabrza 
W dwa la ta po war szaw skiej pre -
mie rze, kon cert Ma gicz na Mu -
zy ka Di sneya za wi ta do Za brza.
Spek takl bę dą cy po łą cze niem
wy ko ny wa nej na ży wo mu zy ki
sym fo nicz nej i naj pięk niej szych
fil mów Di sneya bę dzie moż na
zo ba czyć już 13 mar ca 2010 r.
w za brzań skim Do mu Mu zy ki
i Tań ca.

Ma gicz na Mu zy ka Di sneya
to nie za po mnia ne prze ży cie za -
rów no dla dzie ci, jak i ich ro dzi -
ców. Przy dźwię kach naj pięk -
niej szych fil mo wych me lo dii wi -
dzo wie wy ru szą w po dróż
do oko ła świa ta na spo tka nie
z bo ha te ra mi ta kich fil mów jak
„Ala dyn”, „Pięk na i Be stia”,
„Ma ła sy ren ka”, czy „Król lew”.
Kon cer ty skła dać się bę dą
z ośmiu su it skom po no wa nych
spe cjal nie do fil mów Di sneya
m.in. przez Ala na Men ke na,

Bru ce’a Bro ugh to na i Jer ry’ego
Gold smi tha. Każ dy kon cert wy -
ko na ze spół 60 mu zy ków Or kie -
stry Fil har mo nii Za brzań skiej
pod kie row nic twem Sła wo mi ra
Chrza now skie go.

- Po suk ce sie, ja ki kon cert
od niósł w War sza wie, po sta no -
wi li śmy dać moż li wość prze ży -
cia tej nie za po mnia nej przy go dy
tak że naj młod szym z in nych
miast. Po przez Ma gicz ną Mu zy -
kę chce my tak że po ka zać, że
w cza sach ma so wej po pkul tu ry
dzie ciom moż na za ofe ro wać coś
in ne go oraz uczyć je wraż li wo -
ści na in ną mu zy kę w przy jem -
ny i przy stęp ny dla nich spo sób
– mó wi Li za She rzai z Tri ni ty
En ter ta in ment, fir my, któ ra jest
or ga ni za to rem kon cer tów Ma -
gicz nej Mu zy ki. Dla na szych
Czy tel ni ków ma my 1 po dwój ne
za pro sze nie. UU

UUcczzeessttnniiccyy wwyyssttaawwyy mmooggllii jjąą zzoobbaacczzyyćć pprrzzeezz ssppeeccjjaallnnee
ookkuullaarryy ttrróójjwwyymmiiaarroowwee

Jarosław Pięta zaprasza
Pod czas ostat niej se sji w Sa li
ob rad po ja wił się po seł Ja ro -
sław Pię ta. In for mu jąc o waż nej
dla so sno wi czan uro czy sto ści.
Otóż 4 mar ca od bę dzie się
w Sej mie wy sta wa po święco -
na Trój ką to wi Trzech Ce sa rzy.
– Ser decz nie za pra szam
wszyst kich, któ rzy ma ją ocho tę
wy sta wę zo ba czyć, by zgła sza li
się do Pa na Ar ka diu sza Chę ciń -

skie go, któ ry or ga ni zu je au to -
kar do War sza wy – in for mo wał
po seł Ja ro sław Pię ta. 

Po sło wie bę dą mie li oka zję
za po znać się z eks po na ta mi od 3
do 5 mar ca. Po tem eks po zy cja
tra fi do war szaw skie go Mu zeum
Nie pod le gło ści. Wy sta wa to
zbiór 70 re pro duk cji wi do kó wek,
przy go to wa nych przez so sno -
wiec kie Mu zeum. RED
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Konkurs na film - 1 milion do
wygrania
In sty tu cja Fil mo wa „Si le sia -
-Film” w Ka to wi cach ogła sza
Kon kurs w ra mach Ślą skie go
Fun du szu Fil mo we go.

Uchwa łą Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go w bu dże cie
Wo je wódz twa Ślą skie go za gwa -
ran to wa no 1 mi lion zło tych
z prze zna cze niem na re ali za cję
kon kur su w ra mach Ślą skie go
Fun du szu Fil mo we go. Głów nym
ce lem jest wspie ra nie pro duk cji
fil mo wej po przez udział In sty tu -
cji Fil mo wej ja ko ko pro du cen ta
z wkła dem fi nan so wym. Pod sta -
wo wym kry te rium udzia łu jest
po wią za nie pro duk cji z wo je -
wódz twem ślą skim: te ma tycz -
nie, po przez twór ców lub miej -
sce re ali za cji fil mu.  

– Wo je wódz two ślą skie ob fi -
tu je w wy bit ne ta len ty fil mo we.
Tu tej si twór cy są au to ra mi zna -
ko mi tych fil mów fa bu lar nych
i do ku men tal nych od no szą cy

suk ce sy w kra ju i za gra ni cą
– mó wi Ce cy lia Gasz -Płoń ska,
dy rek tor In sty tu cji Fil mo wej „Si -
le sia -Film.

W pierw szej ko lej no ści wnio -
ski o do fi nan so wa nie pod da ne
zo sta ną oce nie for mal nej, któ rej
do ko nu je ze spół po wo ła ny przez
dy rek to ra In sty tu cji Fil mo wej.
Na stęp nie każ dy wnio sek pod -
da ny jest oce nie eks per tów
– uzna nych twór ców fil mo wych.
Po oce nie for mal nej  i me ry to -
rycz nej wnio ski przed kła da ne są
Ko mi sji Kon kur so wej. To ona
osta tecz nie de cy du je o tym, któ -
ry z fil mów bę dzie do fi nan so wa -
ny przez Ślą ski Fun dusz Fil mo -
wy i ja ką kwo tą. 

Szcze gó ło we in for ma cje do -
ty czą ce ŚFF oraz ma te ria ły
do po bra nia znaj du ją się na stro -
nie www.si le sia film.com.pl. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Promocja „Czapki
Holmesa” w bibliotece
9 lu te go od by ła się ko lej -
na książ ko wa pre mie ra w so -
sno wiec kiej Miej skiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej. Tym ra zem
w od dzia le dla Dzie ci i Mło -
dzie ży Bi blio te ki Głów nej
przy uli cy Par ko wej go ściem
czy tel ni ków był Ro mek Paw lak
– so sno wi cza nin, au tor po wie -
ści fan ta stycz nych, lau re at
Książ ki Ro ku 2008 w ka te go rii:
po wieść dla dzie ci.

Pi sarz go ścił w książ ni cy
już po raz trze ci. Oka zją
do spo tka nia by ła „Czap ka
Hol me sa”, no wa książ ka au to ra
ad re so wa na do mło dych sym -
pa ty ków przy gód. 

Ro mek Paw lak de biu to wał
w 1987 ro ku w ty go dni ku

„Na prze łaj” opo wia da niem
„De bo rah i stu ka ją cy wiatr”.
Pu bli ko wał m.in. w pi smach:
„Fe nix”, „No wa Fan ta sty ka”,
„Scien ce Fic tion” i „Click! Fan -
ta sy”. Po pu lar ność przy nio sła
mu Po wieść „Mi łek z Czar ne go
La su”, któ ra zo sta ła Książ ką
Ro ku 2008 w ka te go rii po wie -
ści dla dzie ci w kon kur sie or ga -
ni zo wa nym przez Sto wa rzy sze -
nie Przy ja ciół Książ ki dla Mło -
dych Pol skiej Sek cji IB BY.

Pod czas spo tka nia usły szeć
moż na by ło frag men ty no wej
po wie ści, za ku pić ją na bi blio -
tecz nym kier ma szu oraz zdo -
być de dy ka cję od au to ra. 

GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo
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wywiady „Kuriera”

Da wid Wró bel został zwy cięz cą
kon kur su na ha sło pro mu ją ce
kam pa nię 1% po dat ku na rzecz
so sno wiec kich Or ga ni za cji Po -
za rzą do wych, zor ga ni zo wa ne go
przez So sno wiec kie Cen trum
Or ga ni za cji Po za rzą do wych
Wy dzia łu Kul tu ry Fi zycz nej,
Spor tu i Tu ry sty ki UM w So -
snow cu. „… 1% to nie tyl ko ma -
te ma ty ka, to sym bol te go, co
mo że czło wiek dla czło wie -
ka…” – oto ha sło re kla mu ją ce
te go rocz ną kam pa nię. 

– Głów ny mi ce la mi kon kur -
su by ła po pu la ry za cja wśród
dzie ci i mło dzie ży wie dzy na te -
mat or ga ni za cji po za rzą do wych,
eko no mii spo łecz nej oraz roz wi -
ja nie umie jęt no ści twór cze go
wy ko rzy sta nia zna jo mo ści ję zy -
ka pol skie go – tłu ma czy Mo ni ka
Ze lik z so sno wiec kie go SCOP.

Oprócz na gro dy głów nej
przy zna no rów nież wy róż nie nie
dla Emi la Kor nal skie go oraz na -
gro dę spe cjal ną dla Gim na zjum
nr 13 im. Ada ma Mic kie wi cza
w So snow cu za naj więk sze za -
an ga żo wa nie wśród so sno wiec -
kich szkół. 

Zwy cięz ca kon kur su otrzy -
mał sta tu et kę i na gro dę, któ rą
wrę czył pod czas uro czy ste go
spo tka nia w UM pre zy dent
mia sta Ka zi mierz Gór ski.
– Po uro czy stej ga li wrę cze nia
na gród uczest ni cy kon kur su
mie li oka zję oso bi ście przed sta -
wić wła sne spo strze że nia, po -
dzie lić się uwa ga mi oraz wie -
dzą na te mat dzia łal no ści or ga -
ni za cji po za rzą do wych – do da ła
Mo ni ka Ze lik, dzię ku jąc za ra -
zem wszyst kim za udział i za -
an ga żo wa nie. KKPP

Nagrodzony za hasło
reklamowe

Od 29 do 31 stycz nia już po raz
trze ci w so sno wiec kiej ha li
Expo Si le sia mia ły miej sce
Mię dzy na ro do we Tar gi Go łę bi
Pocz to wych. W tym ro ku licz -
ba zwie dza ją cych wy bit nie do -
pi sa ła, tar gi od wie dzi ło już
w pierw szym dniu po nad 5 tys.
osób. Łącz nie, pod czas ca łe go
week en du w so sno wiec kiej ha li
po ja wi ły się 24 ty sią ce fa nów
go łę bi. 

– Tar gi EXPO Go łę bie
w każ dym na stęp nym ro ku są
co raz więk sze. Ich te go rocz na,
trze cia edy cja jest re kor do wa,
tak że pod wzglę dem ilo ści wy -
staw ców i kra jów, któ re oni re -
pre zen tu ją oraz wy na ję tej po -
wierzch ni wy sta wien ni czej.
Moż na po wie dzieć, że w Niem -
czech naj waż niej si wy staw cy
spo ty ka ją się w Kas sel. W Pol -
sce ta kim miej scem jest te raz

Expo Si le sia w So snow cu
– mó wi me na ger tar gów Mał -
go rza ta Pa luch.

W uro czy stym otwar ciu tar -
gów wzię li udział m.in.: Jo se
Te re so, pre zy dent Mię dzy na -
ro do wej Fe de ra cji Go łę bi
Pocz to wych FCI oraz Jan Ka -
wa ler, pre zy dent Pol skie go

Związ ku Ho dow ców Go łę bi
Pocz to wych. Ca ła Ha la Expo
w tym ro ku zgro ma dzi ła po -
nad 200 wy staw ców z 12 kra -
jów m.in. Bel gii, Nie miec,
Sło wa cji i Wę gier, ale tak że
z Szan gha ju z Chin. Zo ba czyć
moż na by ło po nad pięć ty się -
cy pta ków róż no rod nych ga -

tun ków. Ce ny nie któ rych
z nich wa ha ły się na wet od 10
do 100 ty się cy Eu ro. 

Na tej naj więk szej w na -
szym kra ju im pre zie wy sta -
wien ni czej dla ho dow ców i mi -
ło śni ków go łę bi zo ba czyć
moż na by ło i za ku pić oprócz
wie lu wspa nia łych oka zów pta -
ków tak że: kar my, od żyw ki, le -
ki i środ ki czy sto ści, ale tak że
licz ne ak ce so ria, jak ze ga ry,
kub ki, ta le rze i fi gu ry z wi ze -
run kiem tych pta ków oraz…
świę te go Fran cisz ka z Asy żu  -
pa tro na ho dow ców go łę bi
pocz to wych. Pod czas tar gów
moż na by ło się tak że za po znać
z no wo cze sny mi sys te ma mi
elek tro nicz ny mi i trans por to -
wy mi opra co wa ny mi spe cjal -
nie dla ho dow ców go łę bi. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Suk ces tar gów

Trochę strasznie, trochę śmiesznie
Roz mo wa z JJaarroossłłaawweemm PPiięęttąą, posłem Patformy Obywatelskiej

PPaa nniiee ppoo śśllee,, bbęę ddzziiee PPaann ssttaarr ttoo wwaaćć
ww wwyy bboo rraacchh pprree zzyy ddeenncc kkiicchh ww SSoo --
ssnnooww ccuu??
Ofi cjal nej de cy zji ko ła so sno wiec kiej
Plat for my jesz cze nie ma, ale wszyst ko
na to wska zu je, że tak. Wy ra zi łem wo -
lę star tu.

CCzzyy llii cchhccee PPaann??
Tak.

AA ddllaa cczzee ggoo??
Dla te go, że ko cham swo je mia sto. Je -
stem so sno wi cza ni nem z dzia da pra -
dzia da. Dla te go, że chcę tu zo stać, dla -
te go, że tu miesz ka ją i mam na dzie ję
bę dą miesz kać da lej mo je cór ki. A mia -
sto sa mo w so bie wy ma ga roz wo ju.

KKttoo bbęę ddzziiee PPaa nnaa nnaajj ggrrooźź nniieejj sszzyymm
rryy wwaa lleemm??
My ślę, że jest jesz cze za wcze śnie by
mó wić, kto wy star tu je w wy bo rach.
Za mie sza nie na le wej stro nie sce ny
po li tycz nej po wo du je, że chy ba nie ma
ofi cjal nej de cy zji, kto bę dzie kan dy -
do wać. Oczy wi ście bę dzie się li czyć
kan dy dat le wi cy, po dob nie jak PiS -u.
Ale mam na dzie ję, że kan dy dat Plat -
for my wy gra. 

MMaa PPaann wwii zzjjęę SSoo ssnnooww ccaa pprrzzyy sszzłłoo --
śśccii??
Przede wszyst kim zmia na obec nej sy tu -
acji. So sno wiec, ja ko jed no z naj więk -
szych miast w Pol sce, mo że się roz wi -
jać pręż nie i szyb ko. Te raz ma my od -
wrot ną sy tu ację. Mam na dzie ję, że
po przez np. środ ki unij ne, ale też po my -
sły na mia sto, któ re bę dą przed sta wia -
ne w trak cie kam pa nii wy bor czej, da się
to zro bić. 

BByy llii śścciiee ww kkoo aallii ccjjii wwssppóóll nniiee zz SSLLDD
pprrzzeezz 22 llaa ttaa,, ddllaa cczzee ggoo ttaa wwssppóółł pprraa --
ccaa ssiięę zzaa kkoońń cczzyy łłaa??
W mo im od czu ciu de cy zja, któ ra zo sta -
ła pod ję ta przez Klub Rad nych PO, by -
ła spo wo do wa na przez nie do trzy my wa -
nie sło wa przez pre zy den ta Gór skie go.

Rad ni mie li już dość ta kiej sy tu acji
i dla te go ta ka de cy zja za pa dła. 

JJaa kkiiśś pprrzzyy kkłłaadd??
By ło to szcze gól nie wi docz ne pod czas
współ pra cy Klu bu Rad nych Plat for my
Oby wa tel skiej z pre zy den tem Gór skim.
Po mi mo wspól nie wy pra co wa ne go sta -
no wi ska, osta tecz nie pre zy dent nie do -
trzy my wał sło wa. Sy tu acje ta kie po wta -
rza ły się wie lo krot nie. Pra gnę za zna -
czyć jed nak, że bar dzo do brze ukła da ła
się współ pra ca z Klu bem Rad nych Le -
wi cy.

PPaa nniiee ppoo śśllee,, pprroo sszzęę mmii ppoo wwiiee --
ddzziieećć,, ddllaa cczzee ggoo KKlluubb PPOO zzmmiiee nniiłł
ddee ccyy zzjjęę ww sspprraa wwiiee bbuu ddżżee ttuu SSoo --
ssnnooww ccaa nnaa 22001100 rrookk??
Klub Rad nych Plat for my ja ko je dy ny
zło żył pro po zy cje po pra wek do te go -
rocz ne go bu dże tu. Wszyst kie pro po zy -
cje, któ re zło ży li śmy, zo sta ły przez pre -
zy den ta Gór skie go przy ję te, dla te go
trud no by ło mó wić o gło so wa niu
na „nie”. Ma jąc na wzglę dzie do bro na -
sze go mia sta, po mi mo ne ga tyw nej oce -
ny bu dże tu, Klub Rad nych PO pod jął
de cy zję o wstrzy ma niu się w gło so wa -
niu nad bu dże tem. Klub Rad nych sprze -
ci wiał się i w dal szym cią gu sprze ci wia
się cię ciom w in we sty cjach. Nie przy ję -
cie bu dże tu nio sło by ne ga tyw ne skut ki
dla na sze go mia sta. 

PPrroo sszzęę mmii ppoo wwiiee ddzziieećć,, jjaakk zz ppeerr --
ssppeekk ttyy wwyy WWaarr sszzaa wwyy wwyy gglląą ddaa SSoo --
ssnnoo wwiieecc AA.. DD.. 22001100??
Tro chę strasz nie, tro chę śmiesz nie,
a tak na praw dę smu to. Gdy w świat
idzie in for ma cja o pre zy den cie Gór -
skim, któ ry mó wi, że ja ko pierw szy
w Pol sce prze wi dział świa to wy kry zys
już w 2007 ro ku, to nie wia do mo, czy
się śmiać, czy pła kać. Je śli ten sam pre -
zy dent twier dzi, że zna się na fi nan -
sach, a za wzór sta wia ame ry kań ski
stan Ka li for nia, to nie ste ty, z przy kro -
ścią mu szę przy znać, że z na sze go mia -
sta cza sem się śmie ją.

PPrree zzyy ddeenntt GGóórr sskkii cczzęę ssttoo mmóó wwii,, żżee
zzaa ppoo mmii nnaa ssiięę oo ZZaa ggłłęę bbiiuu ww nnaa --
sszzyymm wwoo jjee wwóóddzz ttwwiiee.. ZZggaa ddzzaa ssiięę
PPaann zz ttyymm ssttwwiieerr ddzzee nniieemm??
Nie lu bię, gdy ktoś stwa rza po zo ry.
Zwłasz cza, gdy sam za cho wu je się ina -
czej, kie dy jest po dru giej stro nie, i roz -
ma wia jąc z in ny mi pre zy den ta mi przed -
sta wia in ne po glą dy, niż tu na miej scu.
Trze ba być kon se kwent nym. Trze ba też
pa trzeć ile wnio sków z So snow ca tra fi -
ło do Urzę du Mar szał kow skie go, czy
też do War sza wy. Wte dy oka że się, że
tych wnio sków nie ste ty jest bar dzo ma -
ło, a je śli już, to są one sła bo przy go to -
wa ne. Że by mieć szan sę na wy gra ną,
trze ba grać.

AA mmoo żżee mmaa mmyy zzaa ssłłaa bbyy lloobb bbiinngg??
Nie, nie zga dzam się z te go ty pu oce ną.
Pro szę zwró cić uwa gę, mo ja ostat nia in -
ter pe la cja do ty czą ca so sno wiec kiej Cer -
kwi, zo sta ła pod pi sa na tak że przez in -
nych par la men ta rzy stów i to nie tyl ko
z Za głę bia. In nym przy kła dem mo że
być sa la mu zycz na, dzię ki mo je mu i in -
nych po słów wspar ciu uda ło się uzy -
skać 20,5 mln zł z Mi ni ster stwa Kul tu -
ry na re ali za cję te go pro jek tu. 

PPaa nniiee ppoo śśllee,, nniiee ddłłuu ggoo oodd bbęę ddzziiee
ssiięę,, jjaakk ssąą ddzzęę,, ddoośśćć mmii łłaa uurroo cczzyy --
ssttoośśćć ww ggmmaa cchhuu SSeejj mmuu,, zzwwiiąą zzaa --
nnaa zz TTrróójj kkąą tteemm TTrrzzeecchh CCee ssaa rrzzyy..
PPaa nnaa zzddaa nniieemm ttoo mmiieejj ssccee zzaa ssłłuu gguu jjee
nnaa jjaa kkiieeśś sszzcczzee ggóóll nnee wwyy rróóżż nniiee nniiee??
O hi sto rii na le ży pa mię tać, wy cią gać
z niej wnio ski. Trój kąt Trzech Ce sa rzy
jest miej scem zwią za nym z wie lo kul tu -
ro wo ścią. So sno wiec mógł by, wzo rem
choć by Ło dzi, chwa lić się tą wie lo kul -
tu ro wo ścią. Ty le, że do tąd te go nie ro -
bio no. Trze ba ten ele ment wy ko rzy stać
dla pro mo cji So snow ca. Dla te go wy stą -
pi łem do pre zy den ta, aby śmy wspól nie
za pro si li wszyst kich po słów na wy sta -
wę pod pa tro na tem Mar szał ka Sej mu
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, któ ra bę -
dzie mia ła miej sce w Sej mie na po cząt -
ku mar ca. Wy sta wa ta cie szy się już

w tej chwi li wiel kim za in te re so wa niem
me diów.

SSoo ssnnoo wwiieecc zzddaa jjee ssiięę,, żżee jjeesstt pprroo --
mmoo wwaa nnyy..
To pa na zda nie, ja uwa żam, że w ogó le
nie ma pro mo cji So snow ca. 

CCoo zzaa tteemm mmoożż nnaa zzrroo bbiićć??
Ta kim po my słem jest wła śnie owa wy -
sta wa w Sej mie. O Trój ką cie Trzech Ce -
sa rzy wie dzą już miesz kań cy So snow -
ca i Za głę bia, a jest oka zja, aby usły sza -
ła o tym ca ła Pol ska. 

SSppoo ttyy kkaa ssiięę PPaann zz mmiieesszz kkaańń ccaa mmii
SSoo ssnnooww ccaa.. CCoo iicchh cciiee sszzyy,, ssmmuu ccii,,
aa mmoo żżee iirryy ttuu jjee??
Na te spo tka nia przy cho dzi ostat nio co -
raz wię cej osób. I to co so sno wi czan in -
te re su je naj bar dziej, to spra wy lo kal ne.
Ostat nie spo tka nie w dziel ni cy Macz ki
wy raź nie po ka za ło, że to co jest dla nich
naj istot niej sze wią że się z dro ga mi, bez -
pie czeń stwem i czy sto ścią na sze go mia -
sta. Wie le py tań do ty czy ło rów nież sy -
tu acji miesz ka nio wej w So snow cu. 

AA ssąą sszzaann ssee bbyy,, pprrzzyy ttyymm jjaakk ssaa mmii
ppoodd kkrree śśllaa cciiee ttrruudd nnyymm bbuu ddżżee cciiee,,
iicchh bboo lląącczz kkii rroozz wwiiąą zzaaćć??
To kwe stia re form, któ re trze ba pod jąć
w So snow cu. Wy li cze nia do ty czą ce
bu dże tu i je go kon se kwen cji w ko lej -
nych la tach przed sta wio ne przez rad -
nych PO w trak cie gru dnio wej se sji
Ra dy Miej skiej zo sta ły zu peł nie po mi -
nię te. Ani pre zy dent, ani skarb nik się
do nich nie od nie śli. Co zna czy, że
mie li śmy nie ste ty ra cję. Ko niecz na jest
re struk tu ry za cja, zwią za na np. ze szpi -
ta lem miej skim. Tyl ko pro szę zwró cić
uwa gę, że jesz cze ja ko rad ny w ro -
ku 2006 wstrzy ma łem się od gło so wa -
nia nad tym pro jek tem. Oczy wi ście,
nie je stem prze ciw ny re struk tu ry za cji
szpi ta la. Ale ani wte dy, ani tak na -
praw dę te raz nie wie my ja ki ro dzaj re -
struk tu ry za cji przy ję to, jak ma prze -
bie gać, o co się opie rać. Nie zna li śmy
wy li czeń. To spóź nio na i źle pro wa -
dzo na re struk tu ry za cja. To sa mo do ty -
czy np. szkol nic twa, ale i jesz cze in -
nych dzie dzin. To się mu si zmie nić,
ina czej nie bę dzie środ ków by mia sto
mia ło szan sę na roz wój.

PPaa nniiee ppoo śśllee,, pprrzzyyjj mmiijj mmyy ttaa kkii ssccee --
nnaa rriiuusszz:: ssąą wwyy bboo rryy pprree zzyy ddeenncc kkiiee,,
PPaann jjee wwyy ggrryy wwaa.. JJaakk wwyy gglląą ddaa ssyy ttuu --
aaccjjaa nnpp.. uurrzzęędd nnii kkóóww..
Je stem praw ni kiem, dla te go ce nię fa -
chow ców. Dla mnie naj waż niej sze jest
to, by urzęd ni cy pra co wa li zgod nie
z wy mo ga mi, któ re się im sta wia.
W zgo dzie z su mie niem i pra wem. Wy -
kształ ce nie ka dry urzęd ni czej jest nie -
zwy kle trud ne, tym bar dziej trze ba do -
ce niać tych, któ rzy są pro fe sjo na li sta mi.
Pra cow ni ków po strze gam tyl ko i wy -
łącz nie przez pry zmat umie jęt no ści,
wie dzy i do świad cze nia, w na kre ślo -
nym przez pa na sce na riu szu by ło by to
je dy ne kry te rium mo jej oce ny.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę.. 

RRoozz mmaa wwiiaałł JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii
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prosto z miasta
Zi ma to cięż ki okres dla osób bez da chu nad gło wą

Po moc na dłoń
Gdy tem pe ra tu ra spa da po ni żej
ze ra, dla osób po zba wio nych do -
mu noc leg w cie płym miej scu
jest kwe stią prze ży cia. By nie
do pu ścić do przy pad ków za mar -
z nięć, miej skie, spo łecz ne i ko -
ściel ne or ga ni za cje cha ry ta tyw -
ne ro bią wszyst ko, by lu dziom
za pew nić wikt i opie ru nek.

W mie ście ży je kil ka dzie siąt
osób bez sta łe go miej sca za -
miesz ka nia. Gdy jest cie pło, by -
tu ją na klat kach scho do wych, w
ka na łach lub po pro stu pod go -
łym nie bem, jed nak nie są w sta -
nie w ten spo sób prze trwać sro -
giej zi my.

– Śred nio w na szych ośrod -
kach no co wa ło ok. 63 osób każ -
dej do by – in for mu je Bar ba ra
Mi ko łaj czyk, kie row nik Dzia łu
ds. Uza leż nień i Bez dom no ści
oraz Wy bra nych Grup Spo łecz -
nych so sno wiec kie go MOPS -u.
– Naj wię cej bez dom nych przy ję -
li śmy 16 stycz nia.

Pra cow ni cy Miej skie go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej wspól nie
ze Stra żą Miej ską pro wa dzą tak że
wzmo żo ną lu stra cję pu sto sta nów,

dzi kich ko czo wisk, ka na łów i in -
nych miejsc po ten cjal ne go po by tu
ta kich osób. 

Prze trans por to wu ją oso by
bez dom ne do pla có wek za bez -
pie cza ją cych schro nie nie i ofe ru -
ją cych go rą cy po si łek, cie płą
her ba tę, odzież. Dla osób po zo -
sta ją cych w wy chło dzo nych lo -
ka lach do star cza ją opał: wę giel,
drew no, pod pał kę.

Sys te ma tycz nie wzra sta licz -
ba wy da wa nych go rą cych po sił -
ków w sto łów kach śro do wi sko -
wych.

Jak za pew nia ją pra cow ni cy
MOPS, w pla ców kach opie ki
nie za brak nie miej sca dla ni ko -
go. W ogrze wal ni przy ul.
Piotr kow skiej 23 jest 20 miejsc.
W ośrod ku opie ki dla osób bez -
dom nych przy ul. Piotr kow -
skiej 19 mo że po mie ścić się 85
osób. Przyj mo wa ne są tam za -
rów no ko bie ty z dzieć mi, jak
i męż czyź ni. W noc le gow ni dla
męż czyzn przy Ka li skiej mo że
zna leźć schro nie nie 50 bez -
dom nych, ale przy go to wa no
jesz cze 15 miejsc re zer wo -

wych. Po nad 20 miejsc ofe ru je
Ośro dek In ter wen cji Kry zy so -
wej przy Szy ma now skie go,
a Miej ski Ośro dek Wspie ra nia
Ro dzi ny przy ul. Kra szew skie -
go 21 zwięk szył ilość miejsc
do 60. Osiem łó żek jest też
w Śro do wi sko wym Do mu Sa -
mo po mo cy Sa lve przy ul. Le -
nar to wi cza.

Oko ło 220 miejsc ofe ru je
bez dom nym Ca ri tas Die ce zji
So sno wiec kiej. W okre sie zi -
mo wym na miej sca noc le go we
za mie nia ją się tak że świe tli ce
i ko ry ta rze w noc le gow niach
i do mach dla bez dom nych.
W Dą bro wie Gór ni czej przy ul.
Łącz nej od nie daw na przy go to -
wa no tak że 12 miejsc dla ko -
biet. Prócz nich w tym miej scu
dach nad gło wą znaj dzie 38
męż czyzn. W Dą bro wie Gór ni -
czej – Ząb ko wi cach (Ale ja
Zwy cię stwa 6) mo że prze no co -
wać po nad 50 męż czyzn,
a w Bę dzi nie – Ła gi szy (obok
elek trow ni) 45. Do my przy ul.
Łącz nej w Dą bro wie i Ka li -
skiej w So snow cu na miej sca

noc le go we za adop to wa ły świe -
tli ce i ko ry ta rze.

– Za sad ni czo przyj mu je my
na dłuż szy po byt oso by ze skie -
ro wa niem z Miej skie go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej – wy ja -
śnia ks. Ja ro sław Kwie cień,
rzecz nik pra so wy Die ce zji So -
sno wiec kiej. – Jed nak kie dy jest
mróz na kil ka noc le gów przyj -
mie my każ de go. Pro ble mem
jest jed nak brak chę ci nie któ -
rych osób, któ re ry zy ku ją za -
mar z nię cie, po zo sta jąc na dwo -

rze. Nie są to jed nak oso by
ubez wła sno wol nio ne i nie moż -
na ich zmu sić do przyj ścia
do nas.

Ste fan Wy por ski, dy rek tor
Ca ri tas w So snow cu pod kre śla,
że każ dy z punk tów dla bez dom -
nych ofe ru je cie płą her ba tę i ka -
nap kę. Do my w Dą bro wie Gór -
ni czej (Ale ja Zwy cię stwa) i Bę -
dzi nie do dat ko wo pro wa dzą
kuch nie, przy go to wu jąc obia dy.
W su mie co dzien nie jest ich wy -
da wa nych oko ło 200.

Or ga ni za cje po za rzą do we
po dob nie jak Ca ri tas na bie żą -
co pro wa dzą zbiór ki cie płej
odzie ży.

– W naj zim niej sze no ce pra -
wie wszyst kie na sze miej sca by -
ły za ję te – stwier dza ks. Ste fan
Wy por ski. – Za pew niam jed nak,
że je śli zgło si się do nas wię cej
osób po trze bu ją cych schro nie nia,
bę dzie my roz kła da li ko ce i ma te -
ra ce wszę dzie gdzie tyl ko moż na.

TTeekksstt ii ffoottoo:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

PPaa nniiee DDyy rreekk ttoo rrzzee,, nnaa jjaa kkiimm eettaa ppiiee
zznnaajj dduu jjee ssiięę rree ssttrruukk ttuu rryy zzaa ccjjaa sszzppii --
ttaa llaa?? CCzzyy cciięę cciiaa ww ttee ggoo rroocczz nnyymm
bbuu ddżżee cciiee nniiee zzaa kkłłóó ccii łłyy ppllaa nnoo wwaa --
nnyycchh ddzziiaa łłaańń??

Za koń czy li śmy już naj trud niej szy jak
są dzę etap re struk tu ry za cji, czy li prze -
no sze nia, łą cze nia oraz po sa do wie nia
w no wej lo ka li za cji od dzia łów szpi tal -
nych. Do ty czy ło to prak tycz nie wszyst -
kich od dzia łów szpi tal nych, z wy jąt kiem
psy chia trii, któ ra w przy szło ści ma być
do ce lo wo prze nie sio na do Za gó rza, oraz
z chwi lo wym od ro cze niem prze nie sie -
nia od dzia łów po łoż ni czych, któ re do ce -
lo wo zo sta ną prze nie sio ne do bu dyn ku
szpi ta la przy ul. Ze ga dło wi cza, gdzie
po wsta je Cen trum Opie ki nad Mat ką
i No wo rod kiem. Sta nie się to w lip cu
bądź sierp niu te go ro ku. Moż na więc
stwier dzić, że re struk tu ry za cja prze bie ga
zgod nie z za ło że nia mi. W bie żą cym ro -
ku, już w no wej struk tu rze szpi ta la bę -
dzie my wdra żać pro gram ra cjo na li za cji
kosz tów, co wią zać się bę dzie z efek tow -
niej szym wy ko rzy sta niem po miesz czeń,
sprzę tu i per so ne lu po łą czo nych od dzia -
łów szpi tal nych, bo trze ba pa mię tać, że
jesz cze do nie daw na mie li śmy np. trzy
nie za leż ne od dzia ły po łoż ni cze, z któ -
rych każ dy wy ma gał za bez pie cze nia
ane ste zjo lo gicz ne go i la bo ra to ryj ne go.
Oczy wi ście pew ne ogra ni cze nia bu dże -
to we spo wol nią lub prze nio są na przy -
szłość pew ne dzia ła nia, jed nak w trud -
nej sy tu acji fi nan so wej mia sta nie mo że -
my na rze kać, bo dzię ki wcze śniej szym
de cy zjom rad nych i przy zna nym szpi ta -
lo wi fun du szom głów ne za da nia zwią -
za ne za rów no z re struk tu ry za cją, jak
i z bie żą cą dzia łal no ścią szpi ta la mo gły

być re ali zo wa ne. Oczy wi ście cię cia
w bu dże cie do tknę ły tak że służ bę zdro -
wia, li czy li śmy na otrzy ma nie 5 mln zł
na re mon ty już prze nie sio nych od dzia -
łów. Pla no wa li śmy w przy pad ku otrzy -
ma nia tych pie nię dzy re mont po miesz -
czeń i do sto so wa nie sal pa cjen tów
do unij nych stan dar dów. Obec nie wciąż
ma my po ko je na pięć, cza sem sześć łó -
żek, pla no wa li śmy za stą pie nie ich po ko -
ja mi trzy oso bo wy mi z wła sny mi wę zła -
mi sa ni tar ny mi, co od po wia da łoby unij -
nym nor mom. Otrzy ma li śmy jed nak
na ten cel 600 ty się cy, a ta kwo ta po zwo -
li je dy nie na speł nie nie pod sta wo wych
norm Sa ne pi du. Nie zdo ła my tak że
w tym ro ku zmo der ni zo wać oto cze nia
szpi ta li, w pla nach do ty czą cych za rów -
no obiek tu w Za gó rzu, jak i na Ze ga dło -
wi cza chcie li śmy upo rząd ko wać i zmo -
der ni zo wać oto cze nie, np. stwo rzyć lep -
sze par kin gi. Na ra zie to za da nie mu si
po cze kać.

CCzzyy rrookk 22001144,, ppoo ddaa wwaa nnyy jjaa kkoo ppllaa --
nnoo wwyy tteerr mmiinn zzaa kkoońń cczzee nniiaa rree ssttrruukk --
ttuu rryy zzaa ccjjii SSzzppii ttaa llaa MMiieejj sskkiiee ggoo jjeesstt
nnaa ddaall aakk ttuu aall nnyy?? 
My ślę że tak, bo na wet, je śli nie któ re
pla ny prze su nę ły się z ro ku 2010 na dal -
sze la ta, nie ozna cza to, że sy tu acja nie
ule gnie po pra wie i od ro bi my stra co ny
czas. Za zna czam też, że naj waż niej sze
kie run ki mo der ni za cji szpi ta la nie
opóź nia ją się.

WW oossttaatt nniimm cczzaa ssiiee SSzzppii ttaall MMiieejj sskkii
ww SSoo ssnnooww ccuu wwzzbboo ggaa cciiłł ssiięę oo nnoo --
wwoo cczzee ssnnyy sspprrzzęętt,, cczzyy mmoo żżee nnaamm
PPaann pprrzzyy bbllii żżyyćć sszzcczzee ggóó łłyy tteejj sspprraa --
wwyy?? WW jjaa kkii ssppoo ssóóbb uusspprraaww nnii oonn
pprraa ccęę llee kkaa rrzzyy ii ppeerr ssoo nnee lluu??

Izby przy jęć i od dzia ły, wy po sa żo no
we dług zgło szo nych po trzeb dzię ki
otrzy ma nej do ta cji z bu dże tu mia sta.
Szpi tal Miej ski do ko nał za ku pu sprzę tu
i apa ra tu ry me dycz nej ra tu ją cej ży cie, są
to mo ni to ry pa ra me trów ży cio wych,
apa ra ty EKG, wa liz ki re ani ma cyj ne, de -
fi bry la to ry, pul sok sy me try, re spi ra to ry
pneu ma tycz ne, ssa ki elek trycz ne, pom -
py in fu zyj ne, łóż ka do in ten syw nej te -
ra pii. Po zy ska nie no we go sprzę tu po -
pra wi ło ja kość usług i zwięk szy ło bez -
pie czeń stwo pa cjen tów prze by wa ją cych
w szpi ta lu, szcze gól nie w sy tu acjach
na głe go po gor sze nia sta nu zdro wia oraz
osób zgła sza ją cych się do izb przy jęć.
Roz wią za nia or ga ni za cyj ne, słu żą ce
pod nie sie niu ja ko ści udzie la nych świad -
czeń i bez pie czeń stwa cho rych wpro wa -
dzo no rów nież dzię ki do ko na nym dys -
lo ka cjom ko mó rek. W obiek cie przy ul.
Szpi tal nej 1, Izba Przy jęć I pro wa dzi ca -
ło do bo wy dy żur in ter ni stycz ny ja ko za -
bez pie cze nie miesz kań ców So snow ca
wy ma ga ją cych na tych mia sto wej ho spi -
ta li za cji z ob ja wa mi za gra ża ją cy mi
zdro wiu i ży ciu do ty czą cy mi cho rób
we wnętrz nych, a tak że neu ro lo gicz -
nych, w tym uda rów mó zgu. W Szpi ta -
lu Miej skim w So snow cu przy ul. Szpi -
tal nej dzia ła w peł ni wy po sa żo ny Pod -
od dział Uda ro wy oraz dwa Od dzia ły
Neu ro lo gicz ne, a tak że Od dział Re ha -
bi li ta cji Neu ro lo gicz nej. Dla za pew nie -
nia bez pie czeń stwa le czo nych tam pa -
cjen tów po wo ła no ca ło do bo wo dy żu ru -
ją cy Ze spół Re ani ma cyj ny. Dzia łal ność
za bie go wa zo sta ła zgru po wa na w bu -
dyn ku przy ul. Ze ga dło wi cza 3. Ca ło -
do bo wo jest tam do stęp ny ze spół ane -
ste zjo lo gicz ny i ze spół za bie go wy, ja ko
za bez pie cze nie miesz kań ców So snow -

ca wy ma ga ją cych na tych mia sto wej ho -
spi ta li za cji z ob ja wa mi za gra ża ją cy mi
zdro wiu i ży ciu. 

JJaakk uukkłłaa ddaa ssiięę wwaa sszzaa wwssppóółł pprraa ccaa
zz NNFFZZ?? CCzzyy zzaa wwaarr ttee kkoonn ttrraakk ttyy ssąą
wwyy ssttaarr cczzaa jjąą ccee??
Nie ste ty, jesz cze z po przed nie go ro ku
zo stał nam wy no szą cy 7 mln dług do ty -
czą cy nad wy ko nań, czy li świad czeń
wy ko na nych po nad li mit. Pie nią dze
przy zna ne w te go rocz nym kontr ak cie są
szczu płe, efek ty te go od bi ja ją sie na pa -
cjen tach. Ze wzglę du na szczu płe kon -
trak ty mie sięcz ne, two rzą się ko lej ki; pa -
cjen ci cze ka ją cy na re zo nans ma gne -
tycz ny zo sta ną przy ję ci do pie ro la tem.
Po dob nie ma się rzecz z re ha bi li ta cją,
tu taj ko lej ki bę dą jesz cze dłuż sze i pa -
cjen ci bę dą mo gli spo dzie wać się przy -
jęć do pie ro je sie nią. Ma my jed nak zwią -
za ne rę ce, i tak obe szli śmy ry go ry stycz -
ne ob ostrze nia w li mi tach przy jęć, bo
w stycz niu przyj mo wa li śmy pa cjen tów

po mi mo skrom ne go kon trak tu, wie dząc
że wie lu z nich cze ka ło już od kil ku
mie się cy na za bieg. Dzia ło się tak ze
wzglę du na li mi ty za bie gów, któ re przez
za war cie zbyt ni skie go kon trak tu
w ubie głym ro ku, wy czer pa ły się w paź -
dzier ni ku. Ko lej ne ob ostrze nia do ty czą
or to pe dii, tu taj sy tu acja jest o ty le skom -
pli ko wa na, że na sty czeń mię li śmy
do wy ko rzy sta nia 1/12 mie sięcz ne go
kon trak tu, a prze cież wia do mo, że
w tym cza sie lu dzie czę ściej ła mią no gi
i rę ce niż la tem. Ge ne ral nie sy tu acja jest
ab sur dal na, bo ja ko bied ny szpi tal mu -
si my kre dy to wać naj więk sze go płat ni ka
w tej czę ści Eu ro py, czy li NFZ, tak by
nie od ma wiać przyj mo wa nia tych na -
praw dę po trze bu ją cych pa cjen tów, wy -
ma ga ją cych na tych mia sto wej po mo cy.

NNiiee kkttóó rrzzyy rraadd nnii zzaa rrzzuu ccaa jjąą PPaa nnuu
zzbbyytt nnii rroozz rroosstt aadd mmii nnii ssttrraa ccjjii sszzppii ttaa --
llaa,, jjaakk oodd nnoo ssii ssiięę PPaann ddoo ttyycchh zzaa --
rrzzuu ttóóww??
Ad mi ni stra cja szpi ta la jest ade kwat -
na do po trzeb. Je śli cho dzi o za rzą dza -
nie pla ców ką, jest to ab so lut ne mi ni -
mum. Oczy wi ście jest za trud nio nych
spo ro osób w dzia łach zaj mu ją cy mi się
prze tar ga mi, za ku pa mi i in we sty cja mi,
ale te go wy ma ga pol skie pra wo. Po rów -
nu jąc za trud nie nie pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji w sto sun ku do bia łe go per so -
ne lu, czy li le ka rzy i pie lę gnia rek, to
i tak tych pierw szych jest zde cy do wa nie
nie wie lu, je śli od no sić się do stan dar -
dów obo wią zu ją cych we Fran cji, An glii
czy Niem czech.

DDzziięę kkuu jjęę zzaa rroozz mmoo wwęę..

RRoozz mmaa wwiiaałł:: TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Re struk tu ry za cja po stę pu je pla no wo
Roz mo wa ze ZZbbii ggnniiee wweemm SSwwoo bboo ddąą, dy rek to rem Szpi ta la Miej skie go w So snow cu

WW nnoocclleeggoowwnnii nnaa PPiioottrrkkoowwsskkiieejj zznnaalleeźźllii ddaacchh nnaadd ggłłoowwąą TToommaasszz ii IIzzaabbeellaa IImmiioołłkkoowwiiee
zz ddzziieeććmmii OOlląą,, MMaarrcciinneemm,, PPiioottrrkkiieemm ii KKaammiilląą
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Mi mo cięć w te go rocz nym bu -
dże cie, Wy dział Edu ka cji nie
ma po wo dów do na rze kań.
Rad ni zgod ni by li co do te go,
że in we sty cje zwią za ne z re -
mon ta mi i mo der ni za cją szkół
są waż ne dla mia sta i miesz -
kań ców.

Pod su mo wa nie pla nów in -
we sty cyj nych od by ło się 1 lu te -
go w trak cie ob rad Ko mi sji
Oświa ty. Wia do mo już, ja kie
pla ców ki otrzy ma ją pie nią dze
na in we sty cje. A tych po trze ba
wie le. Za czy na jąc od ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ków po za kup
sprzę tu dy dak tycz ne go. 

Do fi nan so wa nie nie omi nę -
ło za ple cza spor to we go so sno -
wiec kich szkół. I tak Ze spół
Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 13 przy ul. Ba czyń skie go
otrzy ma 281 ty się cy zł na prze -
bu do wę kom plek su szkol nych
bo isk. 1,3 mln zł zo sta nie wy -
da ne na prze bu do wę bo isk
przy szkol nych w Gim na zjum
nr 2 przy ul. Jed no ści, Gim na -
zjum nr 9 przy ul. Ka la gi, Gim -
na zjum nr 15 przy ul. Ja giel -
loń skiej oraz na I etap prze bu -
do wy bo iska przy Ze spo le

Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 12. Ze spół Szkół Pro jek to -
wa nia i Sty li za cji Ubio ru
przy ul. Gro ta Ro wec kie go zo -
sta nie wspar ty kwo tą 785 ty się -
cy zł, a środ ki te bę dą prze zna -
czo ne na prze bu do wę in fra -
struk tu ry spor to wej.

Jak in for mu je Wy dział Fi -
nan sów UM w So snow cu, spo -
ra su ma, bo 2,7 mln (po cho dzą -
ca w zde cy do wa nej więk szo ści
ze środ ków unij nych) przy zna -
na zo sta nie na mo der ni za cję in -
fra struk tu ry Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 4. Pie nią dze zo -
sta ną prze zna czo ne na roz sze -
rze nie ofer ty re ha bi li ta cyj no -
-dy dak tycz nej. Ko lej na zna czą -
ca kwo ta, bo 3,4 mln,
wy da na bę dzie na pra ce
przy bu do wie Sa li Kon cer to wej
obok Ze spo łu Szkół Mu zycz -
nych.

Na roz sze rze nie ba zy wy -
cho waw czej Przed szko la Miej -
skie go nr 27 przy ul. Wa wel
mia sto wy da z ko lei 1 mln zł.
Za te pie nią dze zo sta nie m.in.
roz bu do wa ny bu dy nek pla ców -
ki. Nie co po nad mi lion zł zo -
sta nie roz dy spo no wa ny na bu -

do wę bo iska przy IV Li ceum
Ogól no kształ cą cym przy Pla cu
Zil lin ge ra, a 500 ty się cy bę dzie
wy asy gno wa ne z bu dże tu
na bu do wę ha li spor to wej
przy Ze spo le Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 14. Z ko lei
kom plek so wa ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ku III Li ceum
Ogól no kształ cą ce go przy ul.
Pił sud skie go po chło nie 2,5
mln.

W pla nach fi nan so wych nie
zo sta ło po mi nię te szkol nic two
wyż sze. Do ta cja ce lo wa dla
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go na do fi nan so wa nie
za da nia „Obiek ty Wy dzia łu
Far ma ceu tycz ne go w So snow -
cu, przy ul. Jed no ści, Ślą skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Ka to wi cach – II etap” to
1 mln zł. Z ko lei Wyż sza Szko -
ła Hu ma ni tas otrzy ma 200 ty -
się cy zł na za ku py in we sty cyj -
ne w ra mach roz bu do wy in fra -
struk tu ry in for ma tycz nej.

Wy mie nio ne wy dat ki in we -
sty cyj ne to tyl ko część pu li
przy zna nej w te go rocz nym bu -
dże cie dla oświa ty. Jak do wie -
dzie li śmy się w Wy dzia le Edu -

ka cji, ogrom ną część po chło ną
wy dat ki bie żą ce, jak wy na gro -
dze nia oraz wy dat ki po chod ne.
Na sa me wy na gro dze nia dla
pra cow ni ków szkol nic twa mia -
sto prze zna czy te go ro ku po -
nad 122 mln. 

Waż nym te ma tem po ru sza -
nym na po sie dze niu Ko mi sji
Oświa ty by ła kwe stia sze ro ko
po ję te go bez pie czeń stwa w szko -
łach, stąd na ze bra nie przy by li
przed sta wi cie le po li cji oraz stra -
ży po żar nej.

– Ze sta ty styk wy ni ka, że
prze stęp czość wśród mło dzie ży
szkol nej ro śnie – mó wi rad ny
An drzej Ma dej (PO), prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Oświa ty. – Ba -
da nia do wo dzą, że 30 pro cent
uczniów do świad cza prze mo cy

ze stro ny ró wie śni ków, ro śnie
też licz ba kra dzie ży do ko ny wa -
nych przez nie let nich. W po -
wszech nym uży ciu są nar ko ty ki
i al ko hol. Waż ne jest, by na -
uczy cie le po tra fi li pra wi dło wo
re ago wać na prze ja wy nie pra wi -
dło we go za cho wa nia uczniów,
bar dzo waż na jest tu taj pre wen -
cja i współ pra ca z ro dzi ca mi.
Po mi mo iż w So snow cu nie do -
szło w ostat nim cza sie do dra -
stycz nych ak tów prze mo cy
wśród uczniów, nie mo że my
uda wać, że nic złe go się nie
dzie je, ma my też świa do mość,
że wie le ne ga tyw nych za cho -
wań po zo sta je nie wy kry tych. 

W kwiet niu pla nu je my zor -
ga ni zo wać kon fe ren cję z przed -
sta wi cie la mi są dów dla nie let -

nich oraz z na uczy cie la mi, by
omó wić pro blem prze stęp czo -
ści wśród nie let nich. Na prze -
ciw dzia ła nie pa to lo giom są
fun du sze z Unie Eu ro pej skiej
i trze ba za sta no wić się jak je
wy ko rzy stać, m.in. jak zor ga ni -
zo wać czas wol ny uczniom.

Istot ną spra wą by ła też kwe -
stia za bez pie czeń prze ciw po ża -
ro wych. Zwra ca no uwa gę, że
w wie lu sta rych bu dyn kach
szkol nych bra ku je wyjść ewa -
ku acyj nych lub nie dzia ła ją hy -
dran ty. Pod czas roz mów
uczest ni cy po sie dze nia po sta -
no wi li w naj bliż szym cza sie
przyj rzeć się bli żej te mu pro -
ble mo wi, i wspól nie z dy rek to -
ra mi szkół i stra ża ka mi wy eli -
mi no wać uster ki. TTBB

55. se sja Ra dy Miej skiej

Czas pod su mo wań
Od mi łej uro czy sto ści roz po czę -
to ostat nie po sie dze nie Ra dy
Miej skiej w So snow cu. Me da le
przy zna wa ne przez Mi ni ster stwo
Obro ny Na ro do wej za dzia ła nie
na rzecz obron no ści kra ju otrzy -
ma ło kil ka osób. 

Nie me da le, ale pi lo ty
do gło so wań otrzy ma li z ko lei
rad ni. Urzą dze nia, na ra zie te sto -
wa ne, w przy szło ści ma ją za stą -
pić tra dy cyj ne li cze nie gło -
sów. I za pew ne na stą pi to dość
szyb ko, bo te sty wy pa da ją obie -
cu ją co. 

Sa ma se sja prze bie ga ła
pod zna kiem pod su mo wań,
za rów no od przed sta wi cie li
po li cji, jak i Stra ży Po żar nej
moż na by ło usły szeć, iż dzia -
ła nia po dej mo wa ne przez te
służ by przy no szą co raz lep sze
efek ty. Tak że dla te go, że spa -
da licz ba po ża rów w So snow -
cu, z ko lei po li cja z ro ku
na rok po pra wia sta ty sty ki
w za kre sie licz by wy kry wa -
nych prze stępstw.

– War to m.in. wspo mnieć
o tym, że o 13 pro cent spa dła
licz ba po ża rów w ogó le, a z po -
nad ty sią ca po ża rów tyl ko je den
za li czo no do ka te go rii: du że,
a do ka te go rii śred nie – 25. Po -
zo sta łe to nie wiel kie po ża ry – in -
for mo wał pod czas se sji bryg.
mgr inż. Grze gorz No wak, szef
so sno wiec kich stra ża ków. 

Rad nych in for mo wa no tak -
że o ewen tu al nym za gro że niu

po wo dzio wym na te re nie mia -
sta. Z przed sta wio nej pod czas
se sji in for ma cji wy ni ka, iż ta -
kie go za gro że nia nie ma. Sy tu -
acja jest jed nak sta le mo ni to ro -
wa na.

Swo je pod su mo wa nia
przed sta wi li rad nym tak że ich
ko le dzy z Ko mi sji Roz wo ju
Mia sta i Ochro ny Śro do wi ska
Ra dy Miej skiej w So snow cu
(prze wod ni czą cy Wie sław Su -
wal ski – PIRS) oraz z Ko mi sji
ds. roz wią za nia pro ble mów
ad op cji oraz opie ki za stęp czej
dla dzie ci, któ rej dzia ła nia
omó wił Krzysz tof Ha ła dus
z PiS. 

– 4 dni te mu we szła w ży cie
usta wa wspie ra ją ca od dol ne ro -
dzi ciel stwo za stęp cze. To usta -
wa, któ rą my w tej ra dzie za ini -
cjo wa li śmy w mar cu ubie głe go
ro ku. Chciał bym po dzię ko wać
ko le gom za umoż li wie nie po -
wsta nia ko mi sji, ale tak że in nym
oso bom, któ re wspie ra ją ro dzi -
ciel stwo za stęp cze – mó wił
Krzysz tof Ha ła dus. 

Przed rad ny mi wzru sza ją ce
świa dec two do ty czą ce ro dzi ciel -
stwa za stęp cze go przed sta wił
Wło dzi mierz Ma kie ła, któ ry ra -
zem z żo ną Da nu tą opie ku je się
w su mie ośmior giem dzie ci,
z cze go dwo je to dzie ci bio lo -
gicz ne. 

– Środ ki dla ro dzin za stęp -
czych od 10 lat sto ją w miej scu,
dla te go tak waż ne jest to co wy

tu w So snow cu ro bi cie. I tak
do brze oce nia ne wśród ta kich
ro dzin jak na sza. War to wspie -
rać tych naj słab szych, ge ne ral -

nie dzie ci. To trud ne za da nie,
ale war to to czy nić – mó wił
Wło dzi mierz Ma kie ła. Do da jąc
na ko niec, że pod sta wo wym

zda niem nas wszyst kich jest to,
by dzie ci mia ły swo je ro dzi ny,
je śli nie mo gą to być z róż nych
przy czyn ro dzi ny bio lo gicz ne,

to war to by by ły to ro dzi ny za -
stęp cze. 

TTeekksstt ii ffoo ttoo:: JJaa rroo ssłłaaww AAddaamm sskkii

OOdd zznnaa cczzee nniiaa pprrzzyy zznnaa nnee pprrzzeezz MMii nnii sstteerr ssttwwoo OObbrroo nnyy NNaa rroo ddoo wweejj ttrraa ffii łłyy ddoo kkiillkkuu ssoo ssnnoo wwii cczzaann

Po ob ra dach Ko mi sji Oświa ty

Edu ka cja do ce nio na
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JJoo aann nnaa BBii nniieecc kkaa 

Od 1 stycz nia br. ko bie ty ubez -
pie czo ne, któ re uro dzi ły dziec ko
(lub przy ję ły na wy cho wa nie)
ma ją moż li wość opie ko wa nia się
nim dłu żej, niż po przed nio. Otóż
we szły w ży cie prze pi sy wpro wa -
dza ją ce do dat ko we urlo py ma cie -
rzyń skie i do dat ko we urlo py
na wa run kach urlo pu ma cie rzyń -
skie go. 

Pra cow ni ca, któ ra wy ko rzy -
sta urlop ma cie rzyń ski, bę dzie
mo gła, je śli ze chce, sko rzy stać
z do dat ko we go urlo pu. Po dej -
mie de cy zję, czy chce wra cać
do pra cy, czy też dłu żej opie ko -
wać się dziec kiem. Pra co daw ca
bę dzie mu siał jej wy bór re spek -
to wać. Do dat ko wy urlop ma cie -
rzyń ski do ty czy rów nież ko biet
nie bę dą cych pra cow ni ca mi,
a pod le ga ją cych ubez pie cze niu
cho ro bo we mu, czy li osób po -
bie ra ją cych za si łek ma cie rzyń -
ski po usta niu za trud nie nia oraz
osób po bie ra ją cych za si łek ma -
cie rzyń ski z ty tu łu uro dze nia
dziec ka w okre sie urlo pu wy -
cho waw cze go, a tak że ubez pie -
czo nych pod le ga ją cych ubez -
pie cze niu cho ro bo we mu np.
z ty tu łu pro wa dze nia dzia łal no -
ści po za rol ni czej, współ pra cy

przy jej pro wa dze niu, wy ko ny -
wa nia umo wy zle ce nia. 
WWyy mmiiaarr ddoo ddaatt kkoo wwee ggoo uurrlloo ppuu
wwyy nnoo ssii::
– do dwóch ty go dni, je śli ko bie -

ta uro dzi ła jed no dziec ko
– do trzech ty go dni, je śli uro dzi -
ła wię cej dzie ci przy jed nym po -
ro dzie.

Ana lo gicz ne upraw nie nia
uzy ska ły ko bie ty, któ re przy ję ły
na wy cho wa nie dziec ko lub dzie -
ci w wie ku do lat sied miu,
a w przy pad ku dziec ka, wo bec
któ re go pod ję to de cy zję o od ro -
cze niu obo wiąz ku szkol ne go
– do 10 lat. 

Wy miar tych urlo pów bę dzie
ule gał wy dłu że niu w la tach na -
stęp nych. Od 2012 r. w przy pad -
ku uro dze nia jed ne go dziec ka
(lub przy ję cia na wy cho wa nie)
bę dzie on wy no sił do czte rech ty -
go dni, a je śli uro dzo nych dzie ci
(lub przy ję tych na wy cho wa nie)
bę dzie wię cej – do sze ściu ty go -
dni. Od 2014 r. wy miar do dat ko -
we go urlo pu wy nie sie od po wied -
nio – sześć i osiem ty go dni. 

Do dat ko wy urlop ma cie rzyń -
ski jest udzie la ny jed no ra zo wo,
bez po śred nio po wy ko rzy sta niu
urlo pu ma cie rzyń skie go. Aby
z nie go sko rzy stać, pra cow ni ca
po win na wy stą pić do pra co daw -
cy z pi sem nym wnio skiem w ter -
mi nie nie krót szym niż sie dem
dni przed roz po czę ciem ko rzy sta -
nia z te go urlo pu.

Pra cow ni ca ko rzy sta ją ca
z do dat ko we go urlo pu mo że jed -

no cze śnie pra co wać u swo je go
pra co daw cy. Pra ca ta mo że być
jed nak wy ko ny wa na w wy mia -
rze nie więk szym, niż po ło wa
peł ne go wy mia ru cza su pra cy.
W ce lu pod ję cia tej pra cy na le -
ży zło żyć pi sem ny wnio sek
w ter mi nie nie krót szym niż sie -
dem dni przed roz po czę ciem
wy ko ny wa nia pra cy. We wnio -
sku pra cow ni ca wska zu je wy -
miar cza su pra cy oraz okres,
przez któ ry za mie rza łą czyć ko -
rzy sta nie z do dat ko we go urlo pu
z wy ko ny wa niem pra cy. Pra co -
daw ca jest zo bo wią za ny ten
wnio sek uwzględ nić. W ta kim
przy pad ku wy so kość za sił ku
ma cie rzyń skie go ule ga po mniej -
sze niu pro por cjo nal nie do wy -
mia ru cza su pra cy, w któ rym
pra cow ni ca pra cu je w cza sie do -
dat ko we go urlo pu. 

Z do dat ko we go urlo pu ma cie -
rzyń skie go wraz z moż li wo ścią
je go łą cze nia z wy ko ny wa niem
pra cy u pra co daw cy, któ ry udzie -
lił te go urlo pu, mo że sko rzy stać
tak że pra cow nik – oj ciec wy cho -
wu ją cy dziec ko, gdy pra cow ni ca
zre zy gno wa ła z po zo sta łej czę ści
urlo pu ma cie rzyń skie go i za sił ku
ma cie rzyń skie go, po wy ko rzy sta -
niu po po ro dzie co naj mniej 14
ty go dni urlo pu, a nie wy ko rzy sta -
ną część urlo pu ma cie rzyń skie go
udzie lo no pra cow ni ko wi – oj cu
wy cho wu ją ce mu dziec ko, al bo
gdy urlop ma cie rzyń ski w pod -
sta wo wym wy mia rze wy ko rzy -
sta ła pra cow ni ca.

Od stycz nia we szły w ży cie
rów nież no we prze pi sy do ty czą ce
oj ców wy cho wu ją cych dziec ko.
Obec nie ma ją oni pra wo do urlo pu
oj cow skie go w wy mia rze do jed ne -
go ty go dnia, a od 1 stycz nia 2012 r.
– w wy mia rze dwóch ty go dni, nie
dłu żej jed nak niż do ukoń cze nia
przez dziec ko 12 mie się cy.

Urlop oj cow ski przy słu gu je
nie za leż nie od urlo pu ma cie rzyń -
skie go przy słu gu ją ce go mat ce
dziec ka. Urlo pu oj cow skie go
udzie la pra co daw ca na pi sem ny
wnio sek pra cow ni ka, zło żo ny
w ter mi nie nie krót szym, niż sie -
dem dni przed roz po czę ciem ko -
rzy sta nia z te go urlo pu. 

Do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski
Na ta ką wia do mość cze ka li
miesz kań cy so sno wiec kich spół -
dziel ni miesz ka nio wych od grud -
nia, gdy po ja wi ły się pierw sze
do nie sia nia o pla no wa nym wzro -
ście opłat za wo dę.

Pod wyż ki, zwią za ne ze
wzro stem utrzy ma nia kosz tów
sie ci mia ły od po cząt ku bie żą ce -
go ro ku do tknąć wszyst kich so -
sno wi czan. 

W ostat nich dniach na ze -
bra niu Ko mi sji Go spo dar ki Ko -
mu nal nej i Ko mu ni ka cji Ra dy
Miej skiej po sta no wio no jed nak,
że w So snow cu wo da nie zdro -
że je. Tym sa mym zo sta nie
utrzy ma na ce na uchwa lo -
na w mar cu ubie głe go ro ku,
któ ra za kła da, iż so sno wiec kie

Re jo no we Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji
sprze da je wo dę po 4 zł 39 gr
za metr sze ścien ny. TTBB

Nie bę dzie pod wy żek
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„„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

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 210;  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:
lokale.uzytkowe@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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Grottgera 10

3 – go Maja 15/I

3 – go Maja 15/I

3 Maja 35a

Targowa 16

Czysta 9

budynek prywatny

w administracji MZZL

Sobieskiego 3B

Kołłątaja 9

Kierocińskiej 8 - garaż

Komandosów 5

Piękna 5

Saperów 5,5a 

Saperów 5

Dobrzańskiego 124  I

piętro 

Orląt Lwowskich 18

Królowej Jadwigi 2
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ww mm22

25,70

229,63

278,01

32,26

53,27

166,78

87,01 + piwnica 26,78

24,00

15,95

197,01

78,22

od 4,14 do 5,60

21,50

11,50; 18,50; 

19,20; 15,60

18,00

8,41

WWyy ppoo ssaa żżee nniiee lloo kkaa lluu

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, centralne

ogrzewanie, cwg

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna , wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, 

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna  

Instalacja elektryczna  i wodna

Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,

c.o. – kotłownia lokalna

-

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi

użytkownikami

UUWWAAGGII

Lokal usytuowany na parterze  w klatce schodowej

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac:

1. Rozdział instalacji elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c.o.,3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i rozprowadzenie

instalacji wodno – kanalizacyjnej, 5. Wykonanie wejścia do lokalu od strony ulicy 3 Maja.

Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do

zwrotu poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr 210

Wejście do lokalu od strony ulicy Warszawskiej. Najemca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących prac: 1. Rozdział instalacji

elektrycznej, 2. Rozdział instalacji c.o., 3.  Wydzielenie przedmiotowej powierzchni, 4. Rozdział i rozprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Wszelkie prace remontowo – adaptacyjne w przedmiotowym lokalu należy wykonać na własny koszt i własnym staraniem bez prawa do zwrotu

poniesionych nakładów. Plan sytuacyjny pomieszczeń do wglądu  w siedzibie MZZL – ZB w Dziale Lokali Użytkowych pok. nr  210

Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza

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

Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie

Lokal usytuowany od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia

Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej budynku. 

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

zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany w piwnicy  w budynku mieszkalnym. 

Lokal usytuowany w pawilonie. Dotychczasowy Najemca przekaże klucze do lokalu w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału

3 boksy garażowe usytuowane  w budynkach mieszkalnych

Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym

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

Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Lokal usytuowany na parterze   w klatce schodowej

SSttaawwkkaa

mmiinniimmaallnnaa

1122,,0000

6600,,0000

4455,,0000

1100,,0000

88,,0000

66,,0000

1122,,0000

1100,,0000

66,,0000

88,,0000

1155,,0000

55,,0000

88,,0000

88,,0000

1100,,0000

1122,,0000

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: 
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Nowa pracownia techników kryminalistyki
Do so sno wiec kiej Ko men dy
Po li cji tra fi ło jed no z 99 sta no -
wisk peł no funk cyj nych do re je -
stra cji elek tro nicz nej da nych
iden ty fi ka cyj nych osób. Pro jekt
re ali zo wa ny zo stał przy wspar -
ciu udzie lo nym przez Nor we -
gię  po przez do fi nan so wa nie ze
środ ków Nor we skie go Me cha -
ni zmu  Fi nan so we go. Miej sce
sta re go, wy eks plo ato wa ne go
sprzę tu, z któ re go ko rzy sta li

tech ni cy kry mi na li sty ki so sno -
wiec kiej ko men dy, za ję ło sta -
no wi sko peł no funk cyj ne do re -
je stra cji da nych iden ty fi ka cji
osób. 

Urzą dze nie po mo że re je -
stro wać da ne de mo gra ficz ne
oraz np. od bi tki li nii pa pi lar -
nych. Wszyst kie da ne tra fia -
ją do sie ci te le in for ma tycz nej
po li cji, gdzie bę dą gro ma dzo -
ne. UU

WWOOJJ SSKKOO WWEEJJ KKOO MMEENN DDYY UUZZUU PPEEŁŁ NNIIEEŃŃ
Woj sko wy Ko men dant Uzu peł nień w My sło wi cach na okres od 5.01.2010 r. do 6.04.2010 r. za wie sza
dzia łal ność w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w So snow cu przy ul. Rzeź ni czej 12 – Re fe rat Spraw Woj -
sko wych za miej sco we go Punk tu Ob słu gi In te re san tów – Punk tu Na bo ru do Za wo do wej Służ by Woj sko -
wej.
W okre sie od 8 lu te go do 31 mar ca 2010 ro ku prze pro wa dzo na zo sta nie na te re nie Mia sta So snow ca
kwa li fi ka cja woj sko wa. Kwa li fi ka cję woj sko wą na te re nie mia sta So snow ca prze pro wa dzi Po wia to wa
Ko mi sja Le kar ska dla mia sta So sno wiec przy ul. Rzeź ni czej 12 po kój nr 3, 4 w okre sie od 15 kwiet -
nia do 10 czerw ca 2009 ro ku. 
Ko mi sja dzia ła od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 8.00 do 15. 00. 

UURRZZĘĘ DDUU MMIIEEJJ SSKKIIEE GGOO
Od 1 stycz nia w Urzę dzie Miej skim w So snow cu dzia ła no wy Wy dział Po li ty ki Spo łecz nej. Do tych -
cza so wy Wy dział Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej ma no wą na zwę – Wy dział Zdro wia. Oby dwa wy dzia -
ły miesz czą się w bu dyn ku daw ne go Szpi ta la Miej skie go Nr 2 przy ul. 3 Ma ja, na dru gim pię trze. 
Wy dział Po li ty ki Spo łecz nej obec nie za trud nia 6 osób. W przy szło ści ma ich być 9. Na czel ni kiem wy -
dzia łu zo sta ła Mał go rza ta Ochę dusz ko -Lu dwik, któ ra po przed nio by ła pra cow ni kiem Wy dzia łu Zdro -
wia i Opie ki Spo łecz nej UM w So snow cu. W prze szło ści peł ni ła funk cję wi ce pre zy den ta Bę dzi na, wi -
ce sta ro sty po wia tu bę dziń skie go, a tak że by ła rad ną sej mi ku wo je wódz twa ślą skie go. UU

Ko mu ni ka ty
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Więk sza licz ba wy kry tych prze -
stęp ców, nie złe wy ni ki w ska li
wo je wódz twa i mniej za bi tych
na dro gach – oto pod sta wo we
wnio ski po ana li zie sta nu bez -
pie czeń stwa, prze pro wa dzo nej
za rok 2009 przez so sno wiec -
kich funk cjo na riu szy.

Po wo dem do du my jest
zwłasz cza wzrost wy kry wal no -
ści prze stępstw. W po rów na niu
do 2008 ro ku wzrósł on o czte ry
pro cent i wy no si te raz 62 pro -
cent, co prze kra cza śred nią wo -
je wódz ką (60,6 pro cent).

– Po li cjan ci Ko men dy Miej -
skiej wsz czę li w ubie głym ro -
ku 8100 spraw o prze stęp stwa,
to jest 565 wię cej niż w 2008 ro -
ku – in for mu je Han na Mich ta,
rzecz nik pra so wy so sno wiec kiej
po li cji. – Wzro sła rów nież o 444
licz ba po stę po wań wsz czę tych
o prze stęp stwa kry mi nal ne, któ -
rych łącz nie by ło 6735. Wy kry -
to 52,4 pro cent czy nów o ta kim
cha rak te rze, czy li o 3,4 pro cent
wię cej niż rok wcze śniej.
Wskaź nik wy kry wal no ści prze -
stępstw ta kich jak kra dzie że, po -
bi cia czy uszko dze nia mie nia
wy niósł 31,3 pro cent i jest wyż -
szy o 1,1 pro cent od osią gnię te -
go w po przed nim ro ku, i tak że
prze wyż sza śred nie wo je wódz -
kie, choć zda rzeń tych za no to -
wa no wię cej o 26 niż w ro -
ku 2008. W 2009 ro ku w So -
snow cu mia ło miej sce 6
za bójstw. Spraw ców 5 z nich za -
trzy ma li stró że pra wa.

Za do wa la ją ce jest, iż o jed ną
czwar tą spa dła w 2009 ro ku
licz ba in ter wen cji do mo wych,
zwią za nych m.in. z prze mo cą
w ro dzi nie. Po li cjan ci od no to wa -
li w 2009 ro ku 4448 ta kich przy -
pad ków. Zmniej szy ła się też
ilość nie let nich prze stęp ców.
W 2008 ro ku spo śród wszyst -
kich spraw ców prze stępstw nie -
let ni sta no wi li 398, w ubie głym
ro ku by ło ich 342.

Po cie sza ją cy jest też fakt, że
zma la ła ilość śmier tel nych ofiar
wy pad ków dro go wych. W 2009
ro ku od no to wa no 13 za bi tych
na dro gach. Ro śnie nie ste ty licz -
ba pi ja nych za kie row ni cą.
W ubie głym ro ku dro gów ka za -
trzy ma ła 358 kie row ców
na „po dwój nym ga zie”, i w tej
ka te go rii jest za uwa żal ny wzrost
o 12,2 pro cent. Pie si użyt kow ni -

cy dróg spo wo do wa li 2183 wy -
kro czenia.

So sno wiec cy po li cjan ci uzy -
ska li im po nu ją ce wy ni ki w za -
kre sie ujaw nia nia i ści ga nia
prze stępstw go spo dar czych i ko -
rup cyj nych. Wzro sła aż o 114
do 595 licz ba wsz częć po stę po -
wań przy go to waw czych w spra -
wach go spo dar czych, i o 15
do po zio mu 46 licz ba spraw ko -
rup cyj nych. Usta lo no łącz -
nie 1349 prze stępstw go spo dar -
czych (o 379 wię cej niż w 2008
ro ku) i 93 prze stęp stwa ko rup -
cyj ne, czy li o 42 wię cej.

– Wzbo ga cił się też park
sprzę to wy so sno wiec kiej ko -
men dy. Cho ciaż w ubie głym ro -
ku so sno wiec ka po li cja wy co fa -
ła z eks plo ata cji 10 sa mo cho -
dów, otrzy ma ła 18 no wych
ra dio wo zów – do da je Han -

na Mich ta. – W 2009 ro ku stan
eta to wy Ko men dy Miej skiej Po -
li cji w So snow cu wy no sił 501
eta tów po li cyj nych, 40 eta tów
kor pu su służ by cy wil nej i 23 sta -
no wi ska pra cow ni cze po za eta to -
we. By ło i jest kil ka nie ob sa dzo -
nych sta no wisk

Po li cja so sno wiec ka re ali zo -
wa ła w ubie głym ro ku kil ka pro -
gra mów i dzia łań pre wen cyj nych.
Zna la zły się wśród nich ak cje ta -
kie jak: „Ra zem Bez piecz niej”,
„Noc Stop”, „Roz waż ny Pierw -
szak”, „Ki bic z Kla są”, „Ty dzień
Po mo cy Ofia rom Prze stępstw”,
„Bez piecz ne Wa ka cje 2009”,
„Mo ja Uli ca”, „Pro gram Od po -
wie dzial nej Sprze da ży STOP 18”,
„Al ko hol – Nie let nim do stęp
wzbro nio ny”. 

TToo mmaasszz BBiiee nneekk

Ro śnie wy kry wal ność, ale i prze stęp czość

Po li cja po dsu mo wa ła ubie gły rok

To
m

as
z 

Bi
en

ek
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a k c j ´ ZZZZ IIII MMMM AAAA wSosnowcu
WWyyddzziiaa∏∏ KKuullttuurryy FFiizzyycczznneejj,, SSppoorrttuu ii TTuurryyssttyykkii UUMM oorraazz MMOOSSiiRR zaprasza na

STADION  ZIMOWY ul. Zamkowa 4 tel. (32) 266-62-42; 
fax. (32) 292-18-49
Âlizgawka ogólnodost´pna - tafla A pierwszy tydzieƒ ferii:
Czwartek 18.02   godz. 12.00 –13.00; 13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00;
Piàtek      19.02   godz. 12.00 –13.00; 13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00;
sobota, niedziela  godz. 10.00 –11.00; Êlizgawka rodzinna. Wst´p dla
dzieci do 13 roku ˝ycia z rodzicami oraz osoby po 40 roku ˝ycia 
– cena biletu 1 z∏, pozosta∏e osoby cena biletu 4 z∏;
12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00
Âlizgawka ogólnodost´pna - tafla A drugi tydzieƒ ferii:
poniedzia∏ek – piàtek - godz. 12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30; 15.00; 16.00
sobota, niedziela  godz. 10.00 –11.00 – Êlizgawka rodzinna; 12.00 – 13.00
13.30 – 14.30; 15.00 – 16.00
Cennik: Bilet normalny – 4 z∏  Bilet ulgowy – 3 z∏
UWAGA: IloÊç sprzedawanych biletów na ka˝dà Êlizgawk´ jest 
ograniczona ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa. 
Istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia ∏y˝ew.
Âlizgawki dla grup zorganizowanych z opiekunem – tafla B
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 -12.00 na podstawie pisemnego
zg∏oszenia do Kierownika obiektu i telefonicznym potwierdzeniu.
Bezp∏atna nauka jazdy na ∏y˝wach dla dzieci w wieku 4 – 12 lat z
instruktorem od poniedzia∏ku do piàtku w czasie ferii zimowych 
w godz. 15.00 –  16.00
Âlizgawki ogólnodost´pne - tafla B od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
16.00 – 19.00 oraz w soboty i niedziele od 15.00 – 20.00. Wst´p wolny.
Uruchomienie tafli B uzale˝nione jest od warunków atmosferycznych.
KONKURSY i ZAWODY
28.02.2010r.
Konkursy si∏owe: III edycja Grand Prix Zima 2010 – Fina∏. 

* Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
* Podciàganie na drà˝ku
* Uginanie ramion na por´czach

Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. 
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00 
KRYTA  P¸YWALNIA i SI¸OWNIA ul. ˚eromskiego 5  tel. (32) 266-38-78
P∏ywanie ogólnodost´pne:

* poniedzia∏ek – piàtek      7.00 – 21.00
* sobota, niedziela 10.00 – 18.00

Cennik: Bilet normalny – 4 z∏, Bilet ulgowy – 3 z∏ 
Grupy zorganizowane z opiekunem od poniedzia∏ku do piàtku w godz.
od 10.00  do 14.00 / cena 5 z∏ za 1 godz. od grupy /. 
Pisemne zg∏oszenia przyjmuje kierownik obiektu do dnia 12.02.2010r. 
Si∏ownia: poniedzia∏ek – piàtek 9:00 – 21:00, sobota 10:00 – 18:00 
KONKURSY i ZAWODY
20.02.2010r.
Konkursy si∏owe: II edycja Grand Prix Zima 2010.

* Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
* Podciàganie na drà˝ku
* Uginanie ramion na por´czach

Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. 
Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00
KKRRYYTTAA  PP¸̧YYWWAALLNNIIAA „„KKLLIIMMOONNTTÓÓWW”” 
ul. Dobrzaƒskiego 99 tel. (32) 292-96-54
P∏ywanie ogólnodost´pne

* poniedzia∏ek – piàtek  8.00 – 16.00
* sobota    10.00 – 18.00
* niedziela 10.00 – 16.00

Cennik: Bilet normalny – 4 z∏  Bilet ulgowy – 2 z∏
Grupy zorganizowane z opiekunem od poniedzia∏ku do piàtku 
w godz. od 8.00  do 16.00 / cena 5 z∏ za 1 godz. od grupy /.  
Pisemne zg∏oszenia przyjmuje kierownik obiektu do dnia 12.02.2010r.   
KONKURSY i ZAWODY
17.02.2010r. Zawody p∏ywackie.
Program zawodów  w poszczególnych kategoriach wiekowych :

* do  7 lat 18 m stylem dowolnym dziewczàt i ch∏opców
*   8 – 10 lat 25 m stylem dowolnym dziewczàt i ch∏opców
* 11 – 14 lat 50 m stylem dowolnym dziewczàt i ch∏opców

Zapisy w dniu zawodów do godz. 9.00 w pokoju ratowników lub 
telefonicznie nr (32) 292 96 54. Rozpocz´cie o godz. 9.00. 
Gry i zabawy w wodzie: 
wyÊcigi sztafet, turnieje pi∏ki wodnej i konkursy wodne. Zaj´cia 
od poniedzia∏ku do piàtku w ramach wejÊç grup zorganizowanych 
z opiekunem (jeden opiekun na 15 osób). 
HALA  „MILOWICE” ul. Baczyƒskiego 4 tel. (32) 293-84-74
14.02.2010r.
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów w Tenisie Sto∏owym.
Zapisy do turnieju od 8.00 –  9.00. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.30. 
19.02.2010r.
Turniej siatkówki ch∏opców rocznik 1991r. i 1993r.
Zapisy do turnieju od godz. 8.00 – 8.45. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00. 
26.02.2010r.
Turniej siatkówki ch∏opców rocznik 1994r. i 1996r.
Zapisy do turnieju od godz. 8.00 - 8.45. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00. 
28.02.2010r.
„Mistrzostwa Zag∏´bia” – dru˝yn m∏odzie˝owych – tenis sto∏owy.
Zapisy do turnieju od godz. 8.00 - 9.00. Rozpocz´cie o godz. 10.00. 
13.02 – 28.02.2010r.
Organizator MTSP „P∏omieƒ „Milowice” zaprasza na zaj´cia sekcji:
Judo dzieci-poniedzia∏ek, Êroda, piàtek 17.00 -18.00 grupa poczàtkujàca,
18.00 -19.00 - grupa zaawansowana.
Judo doroÊli - wtorek, czwartek 19.30 - 21.00

Zapisy pod numerem telefonu: 601431339  
Brazylijskie jiu - jitsu 

- poniedzia∏ek, Êroda - 20.30 - 22.00; sobota - 14.30 -16.00
Zapisy po numerem telefonu: 793195521
MMA/valetudo - wtorek, czwartek, 18.00 -19.30 - grupa poczàtkujàca

- sobota - 16.00 -17.30 sparingi  
Zapisy pod numerem telefonu: 504775117
Krav-maga - poniedzia∏ek 19.00 - 20.30 / grupa poczàtkujàca 

- Êroda  - 19.00 - 20.30 / grupa Êredniozaawansowana 
- piàtek - 19.00 - 20.30 / grupa poczàtkujàca 
- piàtek - 20.30 - 22.00 / grupa zaawansowana 
- sobota -11.30 - 14.30 / grupa Êrednia i zaawansowana

Zapisy pod numerem telefonu: 600614000
UWAGA: Ka˝dy uczestnik turniejów musi posiadaç zmienne obuwie
sportowe o niebrudzàcej  podeszwie. 
HALA  WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ZAGÓRZE” 
ul. Br.Mieroszewskich 91  tel. (32) 293-08-44
20.02.2010r.
Turniej Tenisa Ziemnego dla Dzieci i M∏odzie˝y. 
Zapisy do turnieju od 7.30 – 8.00.
Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 18.00. 
15.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 - osobowej –  Eliminacje i fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. I, II, III (rocznik 2002, 2001, 2000) 
16.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 - osobowej – Eliminacje
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 1999, 1998, 1997) 
17.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 - osobowej –– Fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 1999, 1998, 1997) 
18.02.2010r.

Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Eliminacje
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1996, 1995, 1994) 
19.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Fina∏
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1996, 1995, 1994)
22.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. I, II (rocznik 1993, 1992) 
23.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. I , II (rocznik 1993, 1992) 
24.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1991, 1990) 
25.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1991, 1990) 
26.02.2010r.
Turniej pi∏ki no˝nej 5 – osobowej – Superpuchar
Szko∏y Êrednie, (po 4 najlepsze dru˝yny z fina∏ów 
23.02.2009r i 25.02.2009r) 
Zapisy w dniu turnieju dla danej kategorii wiekowej do godz. 8.45
Rozpocz´cie wszystkich turniejów o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 15.00  
27.02.2010r.
Turniej Pi∏ki R´cznej ch∏opców - dla zaproszonych klubów. 
Organizator:  UKS „Zag∏´bie” Sosnowiec.
Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 15.00.  
22, 24, 26.02.2010r.
Zaj´cia sportowej sekcji bokserskiej „Pierwszy krok bokserski”.
Organizator: KS „Górnik” Sosnowiec. 
Rozpocz´cie o godz. 16.30, zakoƒczenie godz. 18.00.  
HALA  SPORTOWA „˚eromskiego”, ul. ˚eromskiego 9  tel. (32) 266-38-66
17.02.2010r.
Zimowa Akademia Karate. Wspó∏organizator: Sosnowiecki Klub Karate.
Rozpocz´cie o godz. 13.30, zakoƒczenie godz. 15.00. 
18, 19.02.2010r.
Zaj´cia Akademii Pi∏ki No˝nej.
Rozpocz´cie o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 13.00. 
20, 21.02.2010r.
Mi´dzynarodowy Turniej Frisbee. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 20.00. 
23.02.2010r.
Dzieƒ Gier i Zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y z sosnowieckich 
placówek opiekuƒczych.Wspó∏organizator: CADiR.
Rozpocz´cie o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 13.00
24.02.2010r.
Turniej Trio-basket ch∏opców szkó∏ gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
(obowiàzuje legitymacja uczniowska/studencka).
Zapisy w dniu zawodów od godz. 9.00. Rozpocz´cie o godz. 10.00,
zakoƒczenie godz. 15.00.Turniej rozgrywany b´dzie wg. regulaminu
Trio-basket. Organizator: MOSiR Sosnowiec. 
25.02.2010r.
Dzieƒ Gier i Zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y z sosnowieckich placówek
opiekuƒczych. Wspó∏organizator: CADiR. 
Rozpocz´cie o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 13.00 
26.02.2010r.
Turniej Deblistów. Równolegle w trzech miejscach hali odbywaç si´
b´dà zawody deblowe w tenisie sto∏owym, badmintonie oraz 
siatkarskich „Dwójek”. Zapisy w dniu zawodów w godz. 9.00 – 10.00.
Rozpocz´cie turniejów o godz. 10.00, zakoƒczenie  godz. 15.00. 

28.02.2010
XVII Halowe Mistrzostwa Zag∏´bia im. W∏. MAZURA. 
Wspó∏organizator MOSiR Sosnowiec.
Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 19.00 
Hala Sportowa „Niwka” ul. Orlàt Lwowskich 70 tel. (32) 764 38 30
15.02.2010r.

- godz. 10.00 -12.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1995
Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
16.02.2010r.

- godz. 8.30 -10.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1997 i m∏odsi
- godz. 10.00 -11.30 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1991 i m∏odsi

Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
17.02.2010r.

- godz. 8.30 -12.00 – zaj´cia ogólne z pi∏ki no˝nej bez ograniczeƒ
wiekowych. Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
18.02.2010r.

- godz.   8.30 -10.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1995 i m∏odsi
- godz. 10.00 -11.30 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1997 i m∏odsi
- godz. 11.30 -13.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1991 i m∏odsi

Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
19.02.2010r.

- godz. 10.00 -12.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1999 i m∏odsi
Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
22.02.2010r.

- godz. 10.30 -12.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1995 i m∏odsi
23.02.2010r.

- godz.  8.30 -10.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1997 i m∏odsi
- godz 10.00 -12.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1991 i m∏odsi

Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
24.02.2010r.- godz. 8.30-12.00 – zaj´cia ogólne z pi∏ki no˝nej
25.02.2010r.

- godz.   8.30 - 10.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1995 i m∏odsi
- godz. 10.00 - 11.30 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1991 i m∏odsi
- godz. 11.30 - 13.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1997

Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
26.02.2010r.

- godz.   8.30 -10.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1997 i m∏odsi
- godz. 10.00 -12.00 - zaj´cia pi∏ki no˝nej dla rocznika 1999 i m∏odsi

Wspó∏organizator: Klub Sportowy AKS „Niwka” 
UWAGA: Ka˝dy uczestnik powinien posiadaç legitymacj́   szkolnà oraz poz-
wolenie pisemne od rodzica lub opiekuna na udzia∏ w zawodach i zaj́ ciach.
Pawilon Ostrowy ul. Starzyƒskiego 50,tel. (32) 292 04 74  i 506 501 488
15, 17, 19.02.2010r. i 22, 24, 26.02.2010r.  
Otwarte dni judo i jiu- jitsu: poniedzia∏ek, Êroda, piàtek godz.17.00 - 19.00
Wspó∏organizator: KS Budowlani.
Zapisy dodatkowo pod telefonem 506 501 488
Si∏ownia czynna: poniedzia∏ek – piàtek 9.00 - 21.00, sobota  9.00 - 15.00
KONKURSY i ZAWODY
13.02.2010r.
Konkursy si∏owe: I edycja Grand Prix Zima 2010r.

* Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc
* Podciàganie na drà˝ku
* Uginanie ramion na por´czach

Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. 
Rozpocz´cie zawodów o godz.11.00
Gimnazjum nr 16  ul. Legionów tel. 502 392 436
19.02.2010r.
„Ferie z rakietkà” - Indywidualny Turniej Tenisa Sto∏owego w
kat.wiekowych: szko∏y podstawowe: klasy 1- 4 i 5 - 6, gimnazja: 1 - 3,
szko∏y Êrednie: 1-4; osobne kategorie dla dziewczàt i ch∏opców.
Zapisy od godz. 9.30, rozpocz´cie turnieju godz. 10.00.  
Park  Ârodula. Informacja Dzia∏ Sportu i Organizacji Imprez MOSiR
Sosnowiec tel. (32) 266 34 26 wew. 44, 46
ATRAKCJE
Codziennie od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 10.00 – 13.00 treningi na
tyczkach dla dzieci na stoku narciarskim pod s∏upami oÊwietleniowymi. 
KONKURSY i ZAWODY
16.02.2010r., 19.02.2010r., 23.02.2010r., 26.02.2010r.
„Zawody w narciarstwie alpejskim dla dzieci” – Slalom o Puchar
Prezydenta Miasta Sosnowca 
(4 edycje) w nast´pujàcych kategoriach wiekowych:
o kat. dziewczàt i ch∏opców do lat 7 (do rocznika 2003)
o kat. dziewczàt do lat 10 (rocznik 2002-2000)
o kat. ch∏opców do lat 10 (rocznik 2002-2000)
o kat. dziewczàt do lat 13 (rocznik 1999-1997)
o kat. ch∏opców do lat 13 (rocznik 1999-1997)
Zapisy od godz. 9.00, rozpocz´cie zawodów godz. 10.00. 
ATRAKCJE
Codziennie od poniedzia∏ku do niedzieli  w godz. 9.00 – 13.00 dla dzieci 
i od godz.14.00 - 18.00 dla m∏odzie˝y i doros∏ych
“ Biegaç ka˝dy mo˝e “ - nauka jazdy na nartach biegowych oraz
wypo˝yczenie sprzetu biegowego - bezplatne. 
Imprezy na naszych obiektach 
12 – 17.02.2010r.
Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y w Hokeju „Dolny Âlàsk 2010” 
w Hokeju na Lodzie.
- piàtek - niedziela - mecze eliminacyjne grupowe o godz:

10.00; 13.00; 16.00; 19.00 - mecze dru˝yny UKS “SIELEC” Sosnowiec
- wtorek - mecze pó∏fina∏owe A1 – B2, A2 – B1: godz. 11.00; 14.00 
- Êroda - mecz fina∏owy: o III miejsce: godz.11.00; o I miejsce godz. 14.00

16.15 - zakoƒczenie OOM wr´czenie nagród pucharów i dyplomów.

Sosnowiecki  Klub Karate ul. Andersa 1a  tel. /32/ 266 30 00
„Zimowa Akademia Karate” W okresie ferii si∏ownia czynna od
poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8.00 - 22.00 oraz w soboty w godz.
10.00 - 18.00. Zaj´cia: - joga  we wtorek i czwartek o godz. 20.30
- aerobik wtorek i czwartek o godz. 19.30
- tae-bo poniedzia∏ek i Êroda o godz. 20.30
Klub proponuje bezp∏atne treningi dla dzieci i m∏odzie˝y  oraz
doros∏ych, wyjÊcia na basen i do kina zaj´cia rekreacyjne w terenie.
Klub Sportowy „ Budowlani” ul. 1 Maja 23,  tel. /32/ 266 45 86
poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godz. 17.00 - 20.30 - zaj´cia judo i ju-jitsu.
Si∏ownia czynna: od poniedzia∏ku do niedzieli w godz. 8.00 - 22.00
Filia Klubu przy ul. Starzyƒskiego 50 /obiekt MOSiR/
poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godz. 17.00 - 19.00 - judo i ju-jitsu.
Si∏ownia czynna: od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 8.00 - 21.00, 
sobota w godz. 8.00-15.00.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej Hipoterapii 
i Jeêdziectwa Ostrowy ul. LeÊna tel.  /32/ 266 63 17
W okresie ferii oÊrodek czynny w godz. 10.00 - 17.00, w godz. 10.30 -
11.30 oraz 14.30 - 15.30 bezp∏atne przeja˝d˝ki konne dla najm∏odszych.
Ponadto oÊrodek proponuje: weekendy z koniem, wspólne grillowanie,
zabawy, wyjazdy w teren - „ Zima w NadleÊnictwie Olkusz” i kulig.
W ostatni weekend stycznia zabawa karnawa∏owa.
Klub „ Ziemowit”  Sosnowieckiej  Spó∏dzielni  Mieszkaniowej 
ul. Sàsiedzka 4  tel. /32/ 299 66 10
Czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 - 15.00.
Proponuje: gry i zabawy ruchowe, zaj´cia Êwietlicowe, konkursy z
nagrodami, tenis sto∏owy, bal przebieraƒców, wycieczki autokarowe,
wyjÊcia na basen, spacery.
Klub Osiedlowy „ Kalinówka” Sosnowieckiej Spó∏dzielni  Mieszkaniowej
ul. Kalinowa 173,   tel. /32/ 299 90 14
Czynny w godz.10.00 - 15.00
Proponuje: zaj´cia plastyczne, turnieje, quizy, wyjÊcia do kina i do
muzeum oraz wycieczki autokarowe.
Klub „13 Muz” Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Sielec”
ul. Zamkowa 5,tel. /32/ 360 68 82 Klub czynny w godzinach 8.00 - 15.00.
I tydzieƒ:
WyjÊcie do kina Helios, wycieczk´ autokarowà do Morska i Górek
Wielkich, wyjÊcie do Teatru„Zag∏´bia”, konkurs plastyczny 
„ Dzieƒ Ba∏wanka” i zabaw´ karnawa∏owà. 
II tydzieƒ:
Wycieczka do Krakowa, „Olimpiada zimowa„ w Grabowej, wyjazd do
Teatru Ateneum, warsztaty ceramiczne w Krzykawce. 
Klub „Bakcyl”  Spó∏dzielni  Mieszkaniowej  „Hutnik”
ul. Koszaliƒska 15,  tel. /32/ 263 50 78
15.02 - 26.02. w godz. 9.00 - 14.00 zorganizuje zaj´cia opiekuƒcze dla
dzieci w wieku 7 - 14 lat. W programie: zaj´cia Êwietlicowe, 
zaj´cia plastyczne, gry i zabawy ruchowe, turniej tenisa sto∏owego,
zaj´cia wokalne i umuzykalniajàce oraz wycieczki.
Miejski Klub im. Jana Kiepury  ul. B´dziƒska 6 tel. /32/ 29139 48
Klub proponuje :
15.02 - 18.02; 23.02 - 26.02. godz. 13.30 - Otwarte zaj´cia taneczne
15, 18, 25.02. godz. 14.00 - Etno Zima - spotkanie z kulturà, 
tradycjami i obrz´dami ludowymi.
15.02 - 26.02. godz. 14.00 - Otwarte rozgrywki tenisa sto∏owego
15.02 - 26.02. godz. 14.00 - Turniej szachowy oraz otwarte rozgrywki
szachowe /szczegó∏y i regulamin turnieju na www.kiepura.pl
15.02 - 17.02; 23.02 - 26.02. godz.15.00 - Warsztaty plastyczne 
15.02, 18.02 - 22.02; 24 - 26.02. godz. 16.00 - Taniec, Êpiew, gry i zabawy
dla najm∏odszych.
15.02; 18-22.02. godz. 17.00 - 20.00 - Obóz taneczny.
25.02. godz. 18.00 - Stacjonarny obóz taneczny.
16, 17.02; 23 - 26.02. godz. 8.30 - Wycieczka turystyczno- rekreacyjna.
25 - 26.02. godz. 14.00-16.00 - Stacjonarne warsztaty teatralne.
Szczegó∏y w Klubie lub na www.kiepura.pl.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Dani∏owskiego
ul. Warszawska 6 tel./32/ 266-33-96 ; /32/ 266-43-76; tel/fax /32/ 266-46-59
e-mail: biblioteka@biblioteka.sosnowiec.pl, www.biblioteka.sosnowiec.pl
Biblioteka G∏ówna Oddzia∏ dla Dzieci i M∏odzie˝y,
ul. Parkowa 1a, tel. /32/ 266-34-96
Zagadki Smoka Obiboka, kalambury, scrabble, uk∏adanie puzzli, literacka
zgaduj -zgadula, nauka obs∏ugi komputera w systemie Prolib.
Biblioteka Dzieci´ca, ul. Grota Roweckiego 23, tel. /32/ 290-62-93
Ferie z Miko∏ajkiem - zaj´cia plastyczne, gry, zabawy literackie.
Filia nr 1, Ârodula, ul Kossaka, tel. /32/ 294-20-72
Gry planszowe, zabawy, puzzle, czytanie bajek na ˝yczenie, konkursy:
„Kogel-mogel”, „Zimowe fantazje”, „Z jakiej jestem bajki - zgaduj-
zgadula z wykorzystaniem rekwizytów.
Filia nr 2, Rudna IV, ul. Gospodarcza 32, tel. /32/ 291-28-71
Zima w lesie - warsztaty plastyczne po∏àczone z pogadankà na temat
dokarmiania zwierzàt zimà.
Bajkowe czwartki w Ênie˝nej szacie 
- cykliczne zaj´cia literacko-plastyczne. 
Zima na sportowo - konkurs plastyczny, technika dowolna.
Filia nr 3, Klimontów, ul. Kraszewskiego 2, tel./32/ 292-95-52
Karnawa∏owy zawrót g∏owy - robimy maski i ozdoby, na bal
karnawa∏owy. Magiczny Êwiat witra˝y - zaj´cia plastyczne
Kàcik majsterkowicza - robimy karmnik dla ptaków
Zima w Klimontowie - konkurs plastyczny. 
Filia nr 4, Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. /32/ 266-14-37
Zaj´cia Êwietlicowe - gry, quizy, zabawy, konkursy.

Filia nr 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel. /32/ 363-35-44
Ma∏a akademia humoru - zabawy s∏owem, ˝arty literackie.
Od walca do mambo - zabawa karnawa∏owa, po∏àczona z konkursem
taƒca. Kocie sprawki czyli o wywracaniu kota ogonem - zagadki, zaj´cia
plastyczne, logogryfy z okazji Êwiatowego Dnia Kota.
Filia nr 6, Niwka, ul. Wojska Polskiego 6, tel. /32/ 299-25-81
Zaj´cia Êwietlicowe, zgadywanki, 
„Rady nie od parady”, weso∏e zabawy w plenerze.
Filia nr 7, Daƒdówka, ul. Kalinowa, tel. /32/299-40-22
Rozrywkowe ferie - papierowe cuda z origami,
gry planszowe, uk∏adanie puzzli, quiz dziedzinowy.
Filia nr 9, Ostrogórska, ul. Ostrogórska 29a, tel. /32/ 292-38-8
Hop, hop, hopsa ... w bibliotece zima trwa - cykl zaj´ç plastycznych
dotyczàcych sportów zimowych.
Filia nr 10, Kazimierz Górniczy, ul. G∏ówna 19, tel. /32/ 263-40-76
Projekcje bajek, kó∏ko plastyczne, konkursy.
Filia nr 11, Ostrowy, ul. K. I. Ga∏czyƒskiego 38, tel. /32/ 296-92-07
Zabawy Êwietlicowe z ksià˝kà oraz zaj´cia plenerowe.
Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapa∏y 10, tel. /32/ 292-07-30
W krainie przygody i fantazji - zaj´cia Êwietlicowe, gry, zabawy,
uk∏adanie puzzli, lepienie ba∏wanka.
Filia nr 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel. /32/ 263-31-78
Ma∏y artysta - czarodzieje pachnà farbami i klejem, tworzenie makiety
zamku i jego mieszkaƒców.
Filia nr 17, Pogoƒ, ul. B´dziƒska 22-24, tel. /32/ 291-00-71
Zimowe pejza˝e z pasty do z´bów - konkurs plastyczny.
Walentynkowe origami - zaj´cia plastyczne.
Malowanie na szkle - warsztaty plastyczne.
Kto i co - zagadek prawie sto - popo∏udnie gier i zabaw.
Filia nr 18, Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6, tel. /32/ 294-77-26
Ferie w bibliotece - zaj´cia plastyczne, czytanie bajek, konkursy.
Filia nr 19, Milowice, ul. K.K. Baczyƒskiego 12, tel. /32/ 297-91-41
Po∏amane g∏owy - spotkania mi∏oÊników szarad.
Filia nr 20, Stary Sosnowiec, ul. Pi∏sudskiego 27, tel. /32/ 263-11-77
Sporty zimowe - konkurs plastyczny, turniej warcabowy. Weso∏e
zabawy na Êwie˝ym powietrzu - gramy w Ênie˝ki, lepimy ba∏wana.
Miejski Klub „Maczki” ul. Krakowska 26,  tel. /32/ 294-61-28
W okresie ferii zimowych Klub b´dzie czynny w godzinach 11.00 - 19.00.
Proponuje: szachy i scrabble, tenis sto∏owy, zaj´cia plastyczne 
i warsztaty wikliniarskie. 
16.02.       - Turniej siatkówki dla gimnazjum 
15, 17, 22, 25.02. - Zimowe kino dla dzieci i m∏odzie˝y
18.02. - Rajd pieszy „W nieznane”
19.02. - Plener fotograficzny dla m∏odzie˝y
23.02. - Turniej pi∏karzyków dla szko∏y podstawowej
24.02. - Bia∏e w bia∏ym” - konkurs plastyczny
25 - 26.02. - Pracownia grafiki komputerowej „Pixel”
25.02. - Turniej gry w koÊci dla podstawówki
Muzeum w Sosnowcu  ul. Chemiczna 12, tel. /32/ 363 45 10
Czynne: od wtorku do niedzieli godz. 10.00 - 15.00, 
- Êroda od 10.00 - 17.00, poniedzia∏ek - nieczynne  
17.02. godz. 12.00 - Wyk∏ad „Tajemnice Bursztynowej Komnaty” - 
Ewa Chmielewska - historyk sztuki.
24.02. godz. 12.00 -  Wyk∏ad „Sosnowieckie podania i legendy”- 
Joanna Krzysztofik - artysta plastyk.
Od 01.02. do 30.04. Ekspozycja interaktywna ze zbiorów Muzeum
Okr´gowego w Toruniu - „Fiat Lux. Od Witelona do tomografu 
optycznego”.18, 25.02. godz. 11.00-13.00 - Warsztaty plastyczne dla
dzieci i m∏odzie˝y. W okresie ferii wst´p dla dzieci i m∏odzie˝y bezp∏atny.
Miejski Dom Kultury „ Kazimierz”  ul. G∏ówna 19,  tel. /32/ 269 41 19
Czynny: od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 10.00 - 20.00.
15 ,22.02. Ferie z grà komputerowà 16, 18, 25.02. Bajki dla najm∏odszych
17, 24.02. Wycieczki                         19.02. Turniej w scrabble
23.02. Turniej pi∏ki no˝nej                26.02. Turniej tenisa sto∏owego
Codziennie od godz. 10.00 - szachy, scrable, tenis sto∏owy oraz pi∏ka no˝na. 
Zaj´cia sta∏e wg. harmonogramu. W okresie ferii zorganizowane b´dà
kursy komputerowe dla m∏odzie˝y w zakresie: podstawowe wiadomoÊci
dotyczàce obs∏ugi komputera, MS Office (Word i Excel) oraz tworzenia
stron www (HTML i PHP).
Teatr Zag∏´bia ul. Teatralna 4l. /32/ 266 04 94, / 32/ 266 87 67
17, 18.02. godz. 10.00
W okresie ferii proponuje spektakl pt. 
„Królewna Ênie˝ka” wg. baÊni braci Grimm w re˝. Karola Suszki.
Sosnowieckie Centrum Sztuki- Zamek Sielecki
ul. Zamkowa 2 tel. /32/ 297 36 27 , /32/ 297 90 76
e-mail : centrum@zameksielecki.pl, www.zameksielecki.pl
Ferie z pomys∏em - zaj´cia plastyczne” dla dzieci od 4 do 10 lat.
16, 18, 23, 25.02. godz. 10.30 - wst´p bezp∏atny.
19.02. godz. 17.30.
Spektakl dla dzieci „Sznurkowe Skrzaty” w wykonaniu artystów 
Teatru im. Jacka ¸abacza „ Wielkie Ko∏o” - bilet wst´pu 5 z∏.
od 9.02 do 7.03. Wystawa „Raz na ludowo - J´drzej Wowro”
W dniu otwarcia wyk∏ad pt.” J´drzej Wowro - Emil Zegad∏owicz - 
twórcze spotkanie dwóch Êwiatów”, który wyg∏osi Ewa Wegenke
wnuczka Emila Zegad∏owicza.
7 - 12.02. Warsztaty plastyczne dla dzieci 
w wieku od 3 do 10 lat, pt. „Lecà wiórka, lecà…”
Koszt uczestnictwa w warsztatach 5 z∏.

KOORDYNATOR AKCJI ZIMA TEL. 032/ 296 07 41 
INFORMACJA: www.um.sosnowiec.pl ,  www.mosir.sosnowiec.pl



Już po raz 39., 2 lu te go ob cho -
dzi li śmy Świa to wy Dzień Ob -
sza rów Wod no -Błot nych, zwa ny
ina czej Świa to wym Dniem Mo -
kra deł. To eko lo gicz ne świę to
mia ło swój po czą tek w ro -
ku 1971 w irań skim mie ście
Ram sar, nad brze giem Mo rza
Ka spij skie go, gdzie pod pi sa ne
zo sta ło mię dzy na ro do we po ro -
zu mie nie o ob sza rach wod no -
-błot nych o zna cze niu mię dzy -
na ro do wym, głów nie ja ko śro -
do wi ska ży cia ptac twa
wod ne go. 

We dług Kon wen cji Ram sar -
skiej za ob sza ry wod no – błot ne
uwa ża ne są: „(...) ba gna, bło ta
i tor fo wi ska lub zbior ni ki wod -
ne, tak na tu ral ne, jak i sztucz ne,
sta łe i okre so we, o wo dach sto -
ją cych lub pły ną cych, słod kich,
sło na wych lub sło nych, łącz nie
z wo da mi mor ski mi, któ rych
głę bo kość pod czas od pły wu nie
prze kra cza sze ściu me trów”.
Po ro zu mie nie uzna je ob sza ry te
oraz ga tun ki fau ny i flo ry,
w nim ży ją ce za świa to we bo -
gac two, któ re go ewen tu al -
na stra ta by ła by bez pow rot na.
Nie ste ty mo kra dła czę sto po -
chop nie i nie słusz nie na dal trak -

to wa ne są ja ko nic nie zna czą ce
nie użyt ki. Na szczę ście ist nie ją
też or ga ni za cje dba ją ce o ich
prze trwa nie.

Obec nie pod ochro ną ob sza -
rów wod no -błot nych pod pi sa ło
się 150 kra jów, w tym Pol ski,
któ re włą czy ły swo je naj cen -

niej sze przy rod ni czo mo kra dła
do Spi su Ob sza rów Wod no -
-Błot nych o Mię dzy na ro do -
wym Zna cze niu. Dziś na tej li -
ście po nad 1580 mo kra deł,
o łącz nej po wierzchni
133.921.690 hek ta rów. Z na -
sze go kra ju na li ście Kon wen -

cji Ram sar skiej fi gu ru je 13 pol -
skich ob sza rów o łącz nej po -
wierzch ni 125.760 ha: Par ki
Na ro do we: Bie brzań ski, Wi -
gier ski, Po le ski, Na rwiań ski
i Sło wiń ski oraz re zer wa ty
przy ro dy: Je zio ro Łuk naj no,
Je zio ro Świ dwie, Je zio ro Ka -

raś, Je zio ro Sied miu Wysp,
Słońsk (w Par ku Na ro do wym
„Uj ście War ty”), Je zio ro Druż -
no, Sta wy Mi lic kie oraz sub al -
pej skie tor fo wi ska w Kar ko no -
skim Par ku Na ro do wym.

W So snow cu rów nież ist nie je
wie le te go ro dza ju te re nów,
o któ re my, ja ko miesz kań cy na -
sze go mia sta, po win ni śmy dbać.
Le śna w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym, Ba la ton w Po rąb ce, licz ne
te re ny pod mo kłe i ba gna w Za -
gór skim le sie oraz Ze spół przy -
rod ni czo -kra jo bra zo wy „Szo pie -
ni ce -Bor ki”, w skład któ re go
wcho dzą so sno wiec kie Sta wi ki
sta no wią sie dli sko dla wie lu ga -
tun ków zwie rząt, głów nie ptac -
twa wod ne go jak: per koz dwu -
czu by, gło wien ka, wod nik czy
ko kosz ka wod na. Są one rów nież
miej scem gdzie spo tkać moż -
na róż no rod ną ro ślin ność m.in.
rzad ki krusz czyk błot ny i cen tu -
rię po spo li tą. Pa mię taj my za tem
i dbaj my o te re ny wod no -błot ne
nam naj bliż sze.

Dla cze go war to dbać o ob -
sza ry wod no -błot ne?

Re gu lu ją obieg wo dy w przy -
ro dzie, ni czym na tu ral na „gąb -
ka” chło ną nad miar wo dy osła -

bia jąc po wo dzie oraz za po bie ga -
ją po ża rom pod czas su szy od da -
jąc jej nad miar. 

Są miej scem wy stę po wa nia
wie lu ro ślin lecz ni czych, jak np.
bo rów ka brusz ni ca, kru szy -
na po spo li ta, bo brek trój list ko -
wy, ro sicz ka okrą gło list na.

Sta no wią ob szar za miesz ka nia
dla wie lu ga tun ków zwie rząt,
głów nie pta ków. Przy kła do wo
w Bie brzań skim Par ku Na ro do -
wym gniaz du je po nad 235 ga tun -
ków, a wie le in nych za trzy mu je się
tam w cza sie wę dró wek. W Na -
rwiań skim Par ku Na ro do wym na -
to miast spo tkać moż na po nad 150
ga tun ków wod nych pta ków lę go -
wych i 134 ga tun ki ssa ków.

Za po bie ga ją ero zji i de gra da -
cji gleb, któ re są jed ną z naj -
więk szych plag na szej pla ne ty.

Dzia ła ją ni czym na tu ral ne
fil try, któ re re du ku ją za nie czysz -
cze nia z opa dów at mos fe rycz -
nych, wód po wierzch nio wych
i pod ziem nych.

Tor fo wi ska sta no wią kro ni -
kę wie dzy na te mat zmian kli -
ma tycz nych, ja kie mia ły miej -
sce w prze szło ści na prze -
strze ni na wet kil ku na stu
ty się cy lat.

Ku rze ja jo jest jed nym z pod sta wo -
wych pro duk tów żyw no ścio wych.
Jest skład ni kiem wie lu po traw po -
cząw szy od ciast i ma ka ro nów skoń -
czyw szy na sa łat kach. Za zwy czaj
ku pu jąc je kie ru je my się wiel ko ścią.
Tak że ce ną. Utar ło się rów nież, że te
o in ten syw niej szej bar wie żółt ka są
smacz niej sze. Praw da jest ta ka, że
in ten syw ność ko lo ru za le ży od te go
co ja dła zno szą ca jaj ko ku ra. Te le -
piej od ży wia ją ce się, spo ży wa ją ce
świe żą, na tu ral ną kar mę ku ry zno szą
ja ja z ład niej sza sko rup ką, lśnią cym
biał kiem, bo gat sze w mi ne ra ły, a co
za tym idzie ja ja smacz niej sze. Na -
tu rę jed nak moż na ła two oszu kać
kar miąc ku ry ta nią, ma ło war to ścio -
wą kar mą z do dat kiem barw ni ka.
Skąd za tem mieć pew ność co do te -
go, co się je?

Naj ła twiej by ło by ho do wać ku ry
sa me mu i ja dać zno szo ne przez nie
ja ja. Ale to nie moż li we. Ewen tu al -
nie moż naby ku po wać je od lo kal -
ne go pro du cen ta lub zna jo mych rol -
ni ków. Jed nak z oczy wi stych po wo -
dów czę sto jest to ma ło
praw do po dob ne. Po zo sta je nam
zwra cać bacz niej szą uwa gę na ozna -
cze nia znaj du ją ce się na ja jach, bo -
wiem zgod nie z nor ma mi Unii Eu -
ro pej skiej ja ja mu szą być ozna czo -
ne w ta ki spo sób, aby kon su ment
wie dział, skąd one po cho dzą.

Każ de ja jo ozna czo ne jest ko -
dem: X -YY -ZZZZZZZZ. Prócz
ozna czeń mó wią cych o kra ju po -
cho dze nia (w miej scu: YY np. PL)
oraz po da ją cych nu mer iden ty fi ka -
cyj ny kon su men ta (w miej scu:
ZZZZZZZ) sto so wa ne jest ozna cze -
nie do ty czą ce ro dza ju ho dow li
(X). I to wła śnie ono w tym przy -

pad ku naj bar dziej nas in te re su je.
Ja ja po cho dzą ce z cho wu klat ko we -
go ozna ko wa ne są nr 3. Z nu me -
rem 2 są ja ja od kur co praw da rów -
nież z cho wu klat ko we go, lecz już
ze swo bod ną moż li wo ścią ru chu.
Na stęp nie nr 1 zna ko wa ne są ja ja
ży ją ce na wy bie gu, a te z 0 z cho -
wów eko lo gicz nych. Dla po rów na -
nia ku ry, któ rych ja ja ozna czo ne są
„trój ką” przez ca łe, lub znacz ną
więk szość swo je go ży cia trzy ma ne
są po kil ka sztuk w me ta lo wych
klat kach na po wierzch ni czę sto nie
więk szej niż kart ka for ma tu A4,
usta wio nych jed na na dru giej na ol -
brzy miej po wierzch ni. Pta ki kar -
mio ne są kar mą na fa sze ro wa ną an -
ty bio ty ka mi, co zwięk sza ich wy daj -
ność i pro duk tyw ność. Zwie rzę ta
ni gdy nie wi dzia ły słoń ca, nie by ły
na wy bie gu, nie sku ba ły świe żej tra -
wy. Ja ja z ozna cze niem nu me rycz -
nym 1 ży ły na wol no ści, cho dzi ły
po wy bie gu, ja dły świe żą kar mę, ko -
rzy sta ły ze słoń ca, a te z 0 do dat ko -
wo kar mio ne by ły je dy nie na tu ral ny -
mi pro duk ta mi. 

Nie ste ty w na szych skle pach spo -
tkać moż na głów nie ja ja z cho wu
klat ko we go. Te z ozna cze niem
„dwój ko wym” są rzad ko sprze da wa -
ne, a jaj ka od „kur szczę śli wych”,
jak na zy wa ją je zwo len ni cy eko lo gii
i zdro we go ży wie nia, je dy nie
w skle pach z eko lo gicz ną żyw no -
ścią. Jed nak tyl ko od nas sa mych,
kon su men tów, za le ży co zde cy du je -
my się jeść: ta nie, ogól no do stęp ne
ja ja pro du ko wa ne na ma so wą ska lę
od wię zio nych zwie rząt, czy droż -
sze, trud niej do stęp ne, ale nie wąt pli -
wie smacz niej sze i zdrow sze ja ja
od „szczę śli wych kur”.

Jaj ka  - czy wiesz ja kie jesz?
Ro dzi na z dzieć mi kar mią ca okru cha mi
chle ba w mroź ny, zi mo wy dzień sta do ka -
czek czy ła bę dzi na so sno wiec kiej Prze -
mszy czy Sta wi kach to dość po wszech ny
wi dok. Po dob nie jak karm ni ki na bal ko -
nach, czy pa ra pe tach okien. Do kar mia jąc
pta ki do sko na le roz wi ja się u naj młod -
szych wraż li wość na przy ro dę, wzbu dza
ich za in te re so wa nie śro do wi skiem oraz, co
chy ba naj istot niej sze, sa me mu ma się po -
czu cie, iż ro bi się coś do bre go, bo po ma ga -
my w ten spo sób prze trwać zi mę zwie rzę -
tom. Czy aby na pew no?

Na wet z po zo ru ba nal na kwe stia, ja ką
wy da wać się mo że do kar mia nie pta ków
nieść mo że za so bą po waż ne kon se kwen -
cje i ne ga tyw nie wpły wać na zdro wie, a na -
wet ży cie zwie rząt. Na do da tek mo że mieć
zgub ny wpływ na naj bliż sze nam śro do wi -
sko. Zwie rzę ta za zwy czaj do kar mia ne są
w spo sób przy pad ko wy i nie prze my śla ny,
co przy no si czę sto wię cej szkód, niż po żyt -
ku. A że by w spo sób rze czy wi sty po ma gać
pta kom wy star czy je dy nie za pa mię tać pa rę
rad i do sto so wać się do kil ku re guł. 

Przede wszyst kim sta raj my się nie kar -
mić pta ków wy łącz nie chle bem. Du ża je -
go ilość w die cie pro wa dzić mo że bo wiem
do kwa si cy, a zje dze nie po kar mu so lo ne -
go, do któ rych chleb rów nież się za li cza
roz re gu lu je wod ną go spo dar kę or ga ni -
zmów. W skraj nych przy pad kach pro wa -
dzić to mo że na wet do śmier ci. Po nad to
nie bez piecz ne jest pie czy wo ze psu te, zbyt -
nio na mo kłe i za mar z nię te, o co w ni skiej
tem pe ra tu rze oraz przy pad kach, gdy
do wo dy wrzu ca się go za wie le i czę sto
w niej dłu żej po zo sta je, nie jest trud no. 

Kar ma do star cza na przez czło wie ka
nie jest rów nież uroz ma ico na, co po wo -
do wać mo że nie do bo ry pier wiast ków
w or ga ni zmie, a co za tym idzie osła bie -
nie od por no ści. Po wszech nie kar mio ne
kacz ki i ła bę dzie oraz in ne ptac two wod -

ne naj le piej od ży wiać… wa rzy wa mi np.
ka pu stą i sa ła tą, z cze go za zwy czaj kar -
mią cy nie zda ją so bie spra wy. Mię so żer -
ne si kor ki lu bią po karm bo ga ty w tłuszcz
i biał ko, po ła szą się więc chęt nie na ka -
wa łek sło ni ny (by le nie so lo nej!), pest ki
sło necz ni ka oraz wiór ki ko ko so we, na to -
miast pta ki owo co żer ne jak ko sy, je mio -
łusz ki, czy wró ble za do wo lą się zbo żem,
ka szą, ku ku ry dzą, płat ka mi owsia ny mi,
a na wet ka wał kiem jabł ka.

Waż na jest rów nież kwe stia do ty czą ca
miej sca kar mie nia. Je śli cho dzi o ptac two
wod ne wy bie raj my miej sca spo koj ne, być
mo że tro chę od lud ne, lecz zbyt nio nie za -
sło nię te np. ko na ra mi, aby nie zje dzo ny po -
karm nie za stał się i nie na mókł. Karm ni -
ki nie po win ny mieć ścia nek, co nie tyl ko
umoż li wia pta kom ewen tu al ną dro gę
uciecz ki przed dra pież ni ka mi, ale tak że
uła twia nam ob ser wa cję. Istot ne za to jest
do bre mo co wa nie, w miej scu osło nię tym
od wia tru oraz do bre za da sze nie karm ni -
ka. War to po my śleć rów nież o pod ło dze
karm ni ka, bo wiem ko niecz ne jest, by by ła
ona re gu lar nie oczysz cza na z nie do je dzo -
ne go po kar mu i za nie czysz czeń. Na le ża ło -
by tak że do karm ni ka wsta wić co ja kiś
czas mi secz kę z czy stą wo dą.

Na le ży rów nież pa mię tać, aby je śli już
de cy du je my się na do kar mia nie, ro bić to
re gu lar nie i tyl ko zi mą. Do kar mia nie w in -
nych po rach ro ku jest nie wska za ne – za bu -
rza to in stynkt wę drow ny, zwłasz cza
u ptac twa wod ne go. Do kar mia nie po win -
no być roz po czę te naj wcze śniej w paź -
dzier ni ku -li sto pa dzie i za koń czo ne
na prze ło mie mar ca i kwiet nia. Przy czym
naj istot niej sza i tak jest trwa ją ca w tym
cza sie po go da. Re gu lar ne kar mie nie po -
win no od by wać się je dy nie w przy pad ku
sil nych i dłu go trwa łych mro zów. 

KKoolluummnnęę rreeddaagguujjee:: GGaa bbrriiee llaa KKoo llaa nnoo

Do kar miaj my pta ki, ale z gło wą
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ekologia
Dbaj my o mo kra dła

Szukamy nowego
właściciela

„Mam na imię Es ter, mam dwa la ta,
je stem śred niej wiel ko ści z wy glą du
tro szecz kę po dob ny do do ber ma na.
Zo sta łem zna le zio ny na uli cy
i umiesz czo ny w bok sie. Schro ni -
sko!!! To by ło strasz ne, by łem bar -
dzo wy stra szo ny sy tu acją w ja kiej
się zna la złem. 
Któ re goś dnia los się do mnie
uśmiech nął i po je cha łem po no we
ży cie. Jaz da sa mo cho dem, hmm,
zde cy do wa nie jest to dla mnie no -
wość, ale to tyl ko kwe stia cza su
i bę dę naj lep szym pa sa że rem.
Na koń cu mo jej dro gi „ku lep sze mu”
zna la złem się w uro czym miej scu.
W ho te lu jest wię cej psia ków, ale
w ogó le mi nie prze szka dza ją.
Uwiel biam to wa rzy stwo czło wie ka,
każ de go, na wet naj mniej sze go.
Dzie ci są dla mnie do bry mi kom pa -
na mi do piesz czot i za baw. Je stem
zde cy do wa nie spo koj nym psia kiem,
nie wy ka zu ję wca le agre sji. Po zwa -
lam so bie na wszel kie go ro dza ju
spraw dzia ny jak np. od bie ra nie je -
dze nia. Cza sa mi oba wiam się jesz -
cze ob cych osób, ale my ślę, że mi -
nie to z cza sem. Cze kam na ten je -
dy ny do mek...”.
Kon takt w spra wie ad op cji:
518-306-216. 

TTaakkżżee ww SSoossnnoowwccuu mmoożżnnaa zznnaalleeźźćć cciieekkaawwee oobbsszzaarryy wwooddnnoo--bbłłoottnnee
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20 stycz nia w Ko men dzie Huf -
ca ZHP So sno wiec od by ło się
do rocz ne spo tka nie opłat ko we
człon ków so sno wiec kie go od -
dzia łu Świa to we go Związ ku
Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, któ -
re mu prze wod ni czy ła pre zes Ja -
dwi ga Zie miań czyk. W spo tka -
niu uczest ni czy li za rów no AK -
-owcy, jak i bli scy żoł nie rzy,
któ rzy ode szli już na wiecz ną
war tę.

Wśród ze bra nych nie za bra -
kło Ma rii Gu zik, dy rek to ra so -
sno wiec kiej Szko ły Pod sta wo -
wej nr 35 im. Ar mii Kra jo wej.
Kie ro wa na przez nią szko ła za -
wsze by ła i jest miej scem szcze -
gól nym dla kom ba tan tów, któ -
rzy dzię ki tej pla ców ce mo gą
utrzy my wać wieź z mło dym po -
ko le niem. – Pa tron zo bo wią zu je.
Sta ra my się, aby na sza mło dzież
pa mię ta ła o tych, któ rzy prze le -
wa li krew za oj czy znę, wal czy li
o wol ną Pol skę. Or ga ni zu je my

spo tka nia, na któ re za pra sza my
kom ba tan tów, chce my aby mło -
dzi lu dzie mo gli poznać ich hi -
sto rie i czę sto po wi kła ne lo sy
– pod kre śla ła dy rek tor SP 35.

Kom ba tan ckie sze re gi top -
nie ją z mie sią ca na mie siąc.
Z po nad set ki żoł nie rzy zrze -
szo nych w so sno wiec kim od -
dzia le ŚZŻAK w tej chwi li ży je
za le d wie sie dem na stu. Po dob -
nie spra wa przed sta wia się
w naj star szym w na szym re gio -
nie Ko le Te re no wym Za głę bia
Dą brow skie go ŚZŻAK w Ka zi -
mie rzu Gór ni czym. – Nie ste ty
po dob nie jak w miej skim od -
dzia le uby wa kom ba tan tów.
Czas ucie ka nie ubła ga nie. Każ -
dy z nas cze ka na te spo tka nia,
pod czas któ rych moż na po roz -
ma wiać, po wspo mi nać daw ne
cza sy – pod kre śla ła pre zes
Świa to we go Związ ku Żoł nie -
rzy   Ar mii Kra jo wej Od dział
Miej ski So sno wiec. KKPP

Opła tek u so sno wiec kich
AK -owców

So sno wiec za no to wał swój ko -
lej ny re kord – Zu zan na, Ame -
lia, Bo rys i Ju lia to pierw sze
w hi sto rii mia sta, a tak że ca łe -
go Za głę bia czwo racz ki. Ro dzi -
ce gro mad ki, Ga brie la i Da -
mian Ba je ro wie, cie szą się ze
szczę śli we go przyj ścia na świat
czte rech po ciech, li czą jed nak
na wspar cie mia sta. W tej spra -
wie pa dły już pierw sze de kla ra -
cje po mo cy.

Ma lu chy uro dzi ły się 18
stycz nia. Naj więk szy z dzie ci
Bo rys wa ży 1700 g. Wa ga Zu zi,
Amel ki i Jul ki wa ha się od 1100
do 1400 g. Przy szły na świat
w 31. ty go dniu cią ży w Kli ni ce
Gi ne ko lo gii i Po łoż nic twa Szpi -
ta la Spe cja li stycz ne go nr 2
w By to miu. Przy ope ra cji asy -
sto wa ło kil ku na stu spe cja li stów. 

Ro dzi ce są świa do mi, że
opie ka nad ca łą czwór ką sta no wi

spo re wy zwa nie. Mia sto de kla ru -
je już po moc dla ca łej ro dzi ny.

– Pre zy dent mia sta spo tkał
się z ca łą ro dzi ną, gdy prze by -
wa ła jesz cze w szpi ta lu – mó wi
Krzysz tof Po lacz kie wicz z Biu -
ra Pra so we go Urzę du Mia sta
w So snow cu. – Mia sto oczy wi -
ście bę dzie wspo ma gać ro dzi -
ców jak tyl ko moż na, cze ka my
tyl ko co ro dzi ce uzna ją za naj -
bar dziej po trzeb ne, mo że bę dą

to ubran ka dla dzie ci, mo że
wóz ki czy łó żecz ka. Je śli bę dzie
to ko niecz ne uru cho mi my po -
moc pod in ny mi po sta cia mi.

Wspar cie za po wia da też
Miej ski Ośro dek Po mo cy Spo -
łecz nej. Ro dzi ce zgod nie z prze -
pi sa mi otrzy mają „be ci ko we”
(1000 zł na każ de z dzie ci). Ze
wzglę du na nie ty po wa sy tu ację
mo gą też li czyć na do da tek spe -
cjal ny. TTBB

So sno wiec kie czwo racz ki to du ma, ale też wie le zmar twień dla ro dzi ców

Mia sto po mo że

27 stycz nia w sa mo po łu dnie
przy po mni ku Żoł nie rzy Ra -
dziec kich w Ostro wach Gór ni -
czych przy ul. Gen. Wal te ra
„Jan ke” od by ły się ob cho dy 65.
rocz ni cy wy zwo le nia So snow ca
spod oku pa cji nie miec kiej. 

W uro czy sto ściach wzię li
udział miesz kań cy So snow -
ca,  przed sta wi cie le Związ ku
Kom ba tan tów RP i By łych
Więź niów Po li tycz nych, Związ -
ku In wa li dów Wo jen nych,
Związ ku Sy bi ra ków, Świa to we -
go Związ ku AK, Krę gu Se nio -
rów „ZHP” „Ko rze nie”, so sno -
wiec kie go ko ła SLD mło dzież
ze Szko ły Pod sta wo wej Nr 33
(ZSO nr 6), po czet sztan da ro wy
Stra ży Miej skiej, za stęp cy pre -
zy den ta Zbi gniew Ja skier nia

i Ry szard Łu kaw ski, po seł
na sejm RP Wi told Kle pacz oraz
za stęp ca Kon su la Ge ne ral ne go
Fe de ra cji Ro syj skiej w Kra ko -
wie – Iwan Uli tik.  

– Wcze śniej nie by ło tak zna -
czą cych mo men tów w hi sto rii re -
gio nu jak wy zwo le nie spod oku -
pa cji. Po mi mo te go, że wal ki
trwa ły krót ko, to cha rak te ry zo wa -
ły się du żą dy na mi ką. War to pod -
kre ślić, że spo ty ka my się w miej -
scu, w któ rym 25 lat te mu zo sta -
ła od sło nię ta ta bli ca pa miąt ko wa
upa mięt nia ją ca po le głych – po -
wie dział Zbi gniew Ja skier nia. 

Pa mięć po le głych zo sta ła
uczczo na mi nu tą ci szy. Na stęp -
nie głos za brał za stęp ca Kon su -
la Ge ne ral ne go Fe de ra cji Ro syj -
skiej – Iwan Uli tik. Pod kre ślił, iż

na zie miach pol skich po zo sta ło
na za wsze 600 tys. żoł nie rzy ro -
syj skich, a roz wa ża jąc o hi sto rii
sto sun ków pol sko -ro syj skich na -

le ży pa mię tać nie tyl ko o złych
wy da rze niach, ale rów nież
o tych do brych. Kon sul po dzię -
ko wał przy by łym za obec ność. UU

Rocz ni ca wy zwo le nia

Od dział Miej ski To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci
w So snow cu ja ko je dy ny w wo je wódz twie ślą skim
zo stał za pro szo ny do re ali za cji Pro jek tu „Kli ni ka
Suk ce su  - Szko ła Me dial na”, któ ry ma na ce lu wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych i za pew nie nie wy -
so kiej ja ko ści usług edu ka cyj nych świad czo nych
w sys te mie oświa ty.  Pro jekt skie ro wa ny jest
do uczniów szkół po nadgim na zjal nych. Pa tro nat
nad pro jek tem ob jął za stęp ca pre zy den ta mia sta
Zbi gniew Ja skier nia.

Ideą pro jek tu jest kształ ce nie mło dzie ży w kie -
run ku dzien ni kar stwa te le wi zyj ne go, ra dio we go
i pra so we go oraz pro duk cji te le wi zyj nej, ra dio wej
i wy daw nic twa pra so we go. Pro jekt bę dzie fi nan so -
wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Wa run kiem
roz po czę cia re ali za cji jest po myśl ne przej ście pro -
ce su kwa li fi ka cyj ne go. Ko or dy na to rem pro jek tu ze
stro ny TPD w So snow cu jest An na Le wan dow -
ska. 18 stycz nia w Urzę dzie Miej skim w So snow -
cu od by ło się pierw sze spo tka nie ro bo cze, w któ -
rym uczest ni czył au tor pro jek tu Ro bert Ka zi mier -
ski, dzien ni ka rze oraz so sno wiec cy rad ni. – Pro jekt
„Kli ni ka Suk ce su  - Szko ła Me dial na” jest ele men -
tem roz sze rze nia ofer ty pro gra mo wej i przy czy nia
się do pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia i osią ga nia
lep szych wy ni ków w na uce oraz kon ty nu owa niu
edu ka cji w wy bra nym kie run ku. Szko ła śred nia
wy da je się ide al nym mo men tem do wy bo ru za wo -
du i kie run ku dal sze go kształ ce nia. Be ne fi cjent
chce mło dym lu dziom otwo rzyć drzwi do jed ne go
z naj bar dziej sa tys fak cjo nu ją cych za wo dów. Obec -
na sy tu acja na ryn ku me dial nym po ka zu je, że po -
trze ba no wych, wy kształ co nych i do świad czo nych
kadr. Mło dzież bę dzie pra co wać z naj lep szy mi
dzien ni ka rza mi w re gio nie, do dys po zy cji bę dzie
mia ła w peł ni pro fe sjo nal ny sprzęt. Je ste śmy prze -
ko na ni, że chęt nych nie za brak nie. Te raz naj waż -
niej sza kwe stia to po myśl ne przej ście pro ce su kwa -
li fi ka cyj ne go. Wie rzę, że nam się uda – pod kre śla
An na Le wan dow ska.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Wyłowią
dziennikarskie perełki

4 lu te go pod ta bli cą przy ul. 3
Ma ja 16 (bu dy nek Dwor ca
Ko le jo we go) od by ły się ob -
cho dy 147. rocz ni cy Po wsta -
nia Stycz nio we go oraz bi twy
o So sno wiec, któ ra mia ła
miej sce w no cy z 6/7 lu te -
go 1863 ro ku. Wzię li w nich
udział m.in. kom ba tan ci, wła -
dze sa mo rzą do we z za stęp cą
pre zy denta mia sta Zbi gnie -
wem Ja skier nią, po seł
na Sejm Ja ro sław Pię ta, mło -

dzież szkol na, miesz kań cy,
a tak że uczest ni cy Raj du
Szla ka mi Po wsta nia Stycz -
nio we go. Pod czas uro czy sto -
ści uczeń IV LO im. S. Sta -
szi ca od czy tał ode zwę Rzą du
Na ro do we go. Po oko licz no -
ścio wych prze mó wie niach
i zło że niu kwia tów pod ta bli -
cą upa mięt nia ją cą po wstań -
ców uczest ni cy uda li się
na mszę św. do Ko ścio ła Ko -
le jo we go. KKPP

Pamiętali
o powstańcach

TTeeaattrr ZZaaggłłęębbiiaa,, uull.. TTeeaattrraallnnaa 44 
SSeekkrr.. tteell..//ffaaxx 003322//226666--0077--9911,,
cceennttrraallaa tteell.. 003322//226666--0044--9944,, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro -
na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

1100.. 0022 ggooddzz.. 1100..0000 Lucy Maud
Montgomery „Ania z Zielonego
Wzgórza”
1111.. 0022 ggooddzz.. 1199..0000 Zbigniew Książek
„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych”
1122.. 0022 ggooddzz.. 1199..0000 Wiliam Szekspir
„Wesołe kumoszki z Windsoru”
1133.. 0022 ggooddzz.. 1188..0000 Wiliam Szekspir
„Wesołe kumoszki z Windsoru”
1144.. 0022 ggooddzz.. 1111..0000 Bracia Grimm
„Królewna Śnieżka” ggooddzz.. 1188..0000
„Cymes! Cymes!” Jan Szurmiej
1177.. 0022 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm
„Królewna Śnieżka”
1188.. 0022 ggooddzz.. 1100..0000 Bracia Grimm
„Królewna Śnieżka”
1199.. 0022 ggooddzz.. 1199..0000 „Cymes! Cymes!”
Jan Szurmiej
2200.. 0022 ggooddzz.. 1188..0000 Antoni Czechow
„Wiśniowy sad”
2211.. 0022 ggooddzz.. 1188..0000 Antoni Czechow
„Wiśniowy sad”
2266.. 0022 ggooddzz.. 1199..0000 Edward Taylor
„Stosunki na szczycie”
2277.. 0022 ggooddzz.. 1188..0000 Edward Taylor
„Stosunki na szczycie”
2288.. 0022 ggooddzz.. 1188..0000 Zbigniew Książek
„Sztuka kochania czyli Sceny dla
dorosłych”

UUWWAAGGAA!!DDllaa nnaa sszzyycchh CCzzyy tteell nnii kkóóww
mmaa mmyy ddoo wwyy ggrraa nniiaa:: 22 ppoo ddwwóójj nnee zzaa pprroo --
sszzee nniiaa nnaa ssppeekk ttaakkll „„WWee ssoo łłee kkuu mmoosszz kkii
zz WWiinndd ssoo rruu”” ww ddnniiuu 1122 lluu ttee ggoo ((ppiiąą tteekk))
oo ggooddzz.. 1199..0000.. PPiieerrww sszzee ddwwiiee oossoo bbyy,,
kkttóó rree pprrzzyyjj ddąą zz nnaajj nnooww sszzyymm wwyy ddaa nniieemm
„„KKuu rriiee rraa MMiieejj sskkiiee ggoo”” nnrr 22 ddoo nnaa sszzeejj rree --
ddaakk ccjjii ((SSoo ssnnoo wwiieecc,, uull.. 33 MMaa jjaa,, ppoo kkóójj
nnrr 99)),, ppoo ddaa ddzząą sswwoo jjee iimmiięę ii nnaa zzwwii sskkoo,,
oottrrzzyy mmaa jjąą bbeezz ppłłaatt nnee zzaa pprroo sszzee nniiaa,, kkttóó --
rree bbęę ddąą ddoo ooddee bbrraa nniiaa ww kkaa ssiiee TTee aattrruu..
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Konkurs podsumowany

Roz strzy gnię to kon kurs na naj lep sze go dziel ni -
co we go 2009 ro ku Ko men dy Miej skiej Po li cji
w So snow cu. Dwie naj wyż sze lo ka ty przy pa dły
dziel ni co wym z Ko mi sa ria tu Po li cji I, trze cia
dziel ni co we mu z Ko mi sa ria tu Po li cji IV w So -
snow cu. Uro czy ste ogło sze nie kon kur su i wrę -
cze nie na gród od bę dzie się na od pra wie rocz nej
w KMP w So snow cu 9 lu te go 2010 ro ku. 

W okre sie od 16 li sto pa da do 31 grud -
nia 2009 ro ku zgod nie z Re gu la mi nem kon kur -
su „Naj lep szy Dziel ni co wy 2009” w So snow -
cu zo sta ło prze pro wa dzo ne gło so wa nie ma ją -
ce wy ło nić spo śród 44 dziel ni co wych lau re ata.
Kon kurs prze bie gał pod pa tro na tem Pre zy den -
ta Mia sta So snow ca.

Od 4 do 11 stycz nia ze spół or ga ni za cyj -
ny kon kur su do ko nał pod li cze nia gło sów, któ re
zo sta ły od da ne za po śred nic twem stro ny in ter -
ne to wej Ko men dy Miej skiej Po li cji w So snow -
cu, jak i za po śred nic twem ku po nów do gło so -
wa nia.
WW kkoonn kkuurr ssiiee oodd ddaa nnoo 11..338855 wwaażż nnyycchh ggłłoo ssóóww..
OOttoo wwyy nnii kkii::
I miej sce  –  mł. asp. Da riusz So śnierz  KP I
– 148 gło sów, II miej sce  – sierż. Piotr Kon drac -
ki KP I – 122 gło sy, III miej sce  –  mł. asp. Ma -
ciej Pa łac KP IV – 107 gło sów, 
IV miej sce   –  sierż. Mar cin No gaj -
czyk KP III –  94 gło sy, V miej sce  –  mł. asp.
Adam Soł ty sik  KP V – 78 gło sów. UU



jubilaciluty 2010 nr 212

ZZ „„KKuu rriiee rreemm”” ppoo mmiiee śścciiee

0088.. 0011.. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
od był się wer ni saż wy sta wy po ple ne ro wej
Gru py Pla stycz nej „Re la cje” pt. „Szym -
bark 2009…i nie tyl ko”. Opie ku nem ar ty -
stycz nym gru py jest ar ty sta ma larz Cze sław
Ga łuż ny. Wy sta wa pre zen to wa ła pra ce po -
wsta łe na ple ne rze Gru py Pla stycz nej „Re la -
cje” w sierp niu 2009 ro ku w Szym bar ku. 
0099.. 0011.. – w ko ście le p. w. św. To ma sza od był
się kon cert pt. „Ro dzin ne ko lę do wa nie”.
Gwiaz da mi wie czo ru by li: Ewa Bem, Mie czy -
sław Szcze śniak oraz ze spół NEW LI FE’M.
Pro wa dzi li Do ro ta Cho tec ka -Pa zu ra i Ra do -
sław Pa zu ra.
1111.. 0011.. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
od był się Re ci tal Mi strzow ski Ewy Ma łas -Go -
dlew skiej z ze spo łem L'En sem ble Hy acin -
thus, pol skiej śpie wacz ki ope ro wej. Na po -
cząt ku ka rie ry wy stę po wa ła w War szaw skiej
Ope rze Ka me ral nej gdzie śpie wa ła par tie
No ri ny w Don Pa squ ale Do ni zet tie go i Roz y -
ny w Cy ru li ku se wil skim Ros si nie go. Za -
miesz ka ła we Fran cji, gdzie wy stę po wa ła
w ta kich te atrach jak: Ope ra Pa ry ska, L'Ope -
ra Co mi que, Le The atre du Cha te let, Le
The atre des Champs Ely se es, Ope ra Ba stil -
le i in ne.
1155.. 0011.. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
od był się wie czór po etyc ki Mi ro sła wy Pa jew -
skiej (Pa ja), po et ki, au tor ki opo wia dań, fe lie -
to nów, re cen zji, re por ta ży. Pu bli ko wa ła 
m. in. w Tak i Nie, Od rze, Ślą sku, Ty tu le i Ar -
ka dii. Lau re at ka na gród i wy róż nień w ogól -
no pol skich kon kur sach li te rac kich (po ezja,
pro za, re cen zje). 
1199.. 0011.. – od by ła się XI se sja Mło dzie żo wej
Ra dy Mia sta So snow ca V ka den cji. 
2222.. 0011.. – w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas od -
by ło się spo tka nie na te mat współ pra cy
WSH i gmi ny So sno wiec ze śro do wi skiem
aka de mic kim i sa mo rzą do wym z Ukra iny.
Spo tka nie po świę co ne by ło for mom i płasz -
czy znom współ dzia ła nia z in sty tu cja mi pu -
blicz ny mi, pla ców ka mi edu ka cyj ny mi oraz
or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i kul tu ral ny mi
na Ukra inie.
2266.. 0011.. – w Urzę dzie Miej skim od by ło się
uro czy ste pod pi sa nie po ro zu mie nia
o współ pra cy po mię dzy Ze spo łem Na uczy -
ciel skich Ko le giów Ję zy ków Ob cych w So -
snow cu re pre zen to wa nym przez dy rek to ra
Ze spo łu NKJO Mar ka Pie tra sa a Gmi ną
So sno wiec, w imie niu któ rej do ku ment

pod pi sał pre zy dent mia sta – Ka zi mierz
Gór ski.
Za war cie po ro zu mie nia ma na ce lu wspie ra -
nie mię dzy na ro do wej wy mia ny ini cjo wa nej
i or ga ni zo wa nej przez mia sto So sno wiec
oraz je go part ne rów za gra nicz nych, pro mo -
wa nie na uki ję zy ków ob cych, wspie ra nie ak -
tyw no ści i roz wo ju za wo do we go mło dzie ży. 
2277.. 0011.. – Ze spół Szkół Mu zycz nych w So -
snow cu pod pa tro na tem pre zy den ta mia sta
zor ga ni zo wał uro czy sty Kon cert No wo rocz ny
„Mu zycz ne Ży cze nia”, któ ry od był się w Au li
Wy dzia łu Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą -
skie go przy ul. Bę dziń skiej. W pro gra mie za -
pre zen to wa li się so li ści, ze spół wo kal ny, or -
kie stra smycz ko wa i dę ta szko ły mu zycz nej
w So snow cu oraz go ścin nie stu dent ka ostat -
nie go ro ku Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach, lau re at ka wie lu pre sti żo wych na gród
– Jo an na Wę grzy no wicz. 
2299.. 0011.. – w Bi blio te ce Głów nej od by ło się
spo tka nie au tor skie z po etą, pu bli cy stą i wy -
daw cą – Je rzym Lu cja nem Woź nia kiem.
Spo tka nie pro wa dzi ła Pa try cja Dziem bor.
Oka zją do roz mo wy z go ściem by ło wy da -
nie no we go to mi ku po ezji pt. „Śli mak na as -
fal cie”. Książ kę moż na by ło za ku pić na kier -
ma szu, a wkrót ce wy po ży czyć z bi blio te ki. 
J. L. Woź niak uro dził się w 1939 w Dą bro wie
Gór ni czej, miesz ka i pra cu je twór czo w So -
snow cu. De biu to wał w ka to wic kich „Po glą -
dach” w ro ku 1983, pu bli ko wał wier sze
w „Ty go dni ku Kul tu ral nym”, „Po ezji”, „Mie -
sięcz ni ku Li te rac kim”, „Pi śmie Li te rac ko -Ar -
ty stycz nym”, „Ak cen cie”, „Ślą sku”, „Po gra ni -
czach” oraz „To po sie”. Krót kie opo wia da nia
i ese je dru ko wał w „Ze szy tach Li te rac kich”,
„Po gra ni czach”, „Ślą sku”, „Akan cie”. Pi su je
rów nież re cen zje w wy daw nic twach „Ku rier
Li te rac ki”, „Śląsk”. Współ pra cow nik „Ku rie ra
Li te rac kie go”, do dat ku do so sno wiec kie go
„Ku rie ra Miej skie go”.
2299.. 0011.. – Szko ła Pod sta wo wa nr 18, jak co
ro ku zor ga ni zo wa ła DZIEŃ OTWAR TY. Moż -
na by ło po znać pla ców kę i jej bo ga tą 110-
let nią hi sto rię. 
2299.. 0011. – w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry
od był się wie czo rek au tor ski w wy ko na niu
Bo le sła wa Cie pie li. 
3311.. 0011.. – w so sno wiec kiej Ka te drze od był się
kon cert ko lęd, któ ry uświet nił swym wy stę -
pem ksiądz Pa weł So bie raj ski wraz z przy ja -
ciół mi z Aka de mii Mu zycz nej z Ka to wic. UU

15 stycznia 2010 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Odznaczenia i nagrody wręczali zastępcy prezydenta miasta:
Zbigniew Jaskiernia i Ryszard Łukawski, a także kierownik USC – Arkadiusz Trzuskowski i zastępca
kierownika USC – Barbara Tkacz. Do życzeń dołącza się prezydent miasta Kazimierz Górski.

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Państwo:
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AAnnnnaa ii TTaaddeeuusszz AANNIIOOŁŁOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii ZZbbiiggnniieeww BBAANNAACCHHOOWWIIEE,, ZZeennoonnaa
ii AAlleekkssaannddeerr BBŁŁAAUUTTOOWWIIEE,, KKrryyssttyynnaa ii EEddwwaarrdd BBRREEWWIIŃŃSSCCYY,, GGeennoowweeffaa ii HHeennrryykk
CCEEMMBBRRZZYYŃŃSSCCYY,, WWaannddaa ii SSttaanniissłłaaww CCIIEEPPIIEELLOOWWSSCCYY,, AAddeellaa ii JJuulliiaann
CCZZEECCHHOOWWIIEE,, JJaanniinnaa ii WWaallddeemmaarr DDAAWWIIDDCCZZYYKKOOWWIIEE,, TTeeooddoozzjjaa ii HHeennrryykk
GGIIEELLTTOOWWSSCCYY,, LLiiggiiaa ii WWłłooddzziimmiieerrzz GGÓÓRRSSCCYY,, JJuulliiaannnnaa ii MMaarriiaann IIZZDDEEBBSSCCYY,,
MMaarriiaannnnaa ii MMaarriiaann JJAACCHHYYMMCCZZYYKKOOWWIIEE,, JJaanniinnaa ii AAnnddrrzzeejj KKAAPPCCIIOOWWIIEE.. 
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: BBoolleessłłaawwaa ii EEuuggeenniiuusszz MMOOSSUURROOWWIIEE..

JJaanniinnaa ii SSttaanniissłłaaww KKAARRDDAASSIIOOWWIIEE,, GGeennoowweeffaa ii MMiieecczzyyssłłaaww KKIICCIIŃŃSSCCYY,, HHeelleennaa
ii JJeerrzzyy KKOONNIIEECCZZNNII,, CCeelliinnaa ii LLeesszzeekk KKOOPPAAŁŁOOWWIIEE,, GGaabbrriieellaa ii EEddwwaarrdd
KKOOPPKKOOWWIIEE,, AAlliinnaa ii ZZddzziissłłaaww KKOOWWAALLIIKKOOWWIIEE,, GGrraażżyynnaa ii CCzzeessłłaaww
KKRRZZYYŻŻYYKKOOWWIIEE,, RReeggiinnaa ii WWiittoolldd KKUUCCOOWWIIEE,, DDaanniieellaa ii MMaarriiaann MMIIEETTLLEEWWSSCCYY,,
AAnnnnaa ii LLeecchhoossłłaaww MMOORRAAWWSSCCYY,, EEllżżbbiieettaa ii EEuuggeenniiuusszz MMOOSSUURROOWWIIEE,, KKaattaarrzzyynnaa
ii HHeennrryykk OOSSIIEECCCCYY,, ZZooffiiaa ii JJaannuusszz PPAAWWŁŁOOWWSSCCYY,, AAlliinnaa ii TTaaddeeuusszz
PPRRZZYYWWAARROOWWIIEE..
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: SStteeffaanniiaa ii AAlleekkssaannddeerr
BBŁŁAASSZZKKIIEEWWIICCZZOOWWIIEE,, FFeelliikkssaa ii BBoogguussłłaaww FFIILLIIPPKKOOWWIIEE..

ZZooffiiaa ii SSttaanniissłłaaww RRUUTTKKOOWWSSCCYY,, FFeelliiccjjaa ii BBoogguussłłaaww SSKKOOWWRROOŃŃSSCCYY,, ZZooffiiaa
ii EEmmaannuueell ŚŚLLĘĘZZAAKKOOWWIIEE,, BBaarrbbaarraa ii JJaannuusszz ŚŚWWIIEERRCCZZYYŃŃSSCCYY,, GGeennoowweeffaa ii DDaanniieell
WWAADDAASSOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii ZZbbiiggnniieeww WWAALLAASSOOWWIIEE,, AAnnnnaa ii IIrreenneeuusszz WWIITTEESSOOWWIIEE,,
WWeerroonniikkaa ii ZZyyggmmuunntt WWIITTKKOOWWSSCCYY,, EEmmiilliiaa ii SSttaanniissłłaaww WWOOJJTTAASSIIKKOOWWIIEE,, HHeennrryykkaa
ii JJaann WWÓÓJJCCIIKKOOWWIIEE,, TTeerreessaa ii RRoommaann WWYYGGLLĘĘDDAACCZZOOWWIIEE,, MMiicchhaalliinnaa ii JJaann
KKIIJJAAKKOOWWIIEE,, ZZooffiiaa ii KKaazziimmiieerrzz BBRRAACCHHOOWWSSCCYY,, MMaałłggoorrzzaattaa ii EEuuggeenniiuusszz
WWĄĄSSOOWWSSCCYY..
JJuubbiilleeuusszz 6600--lleecciiaa oobbcchhooddzziillii PPaańńssttwwoo:: ZZooffiiaa ii SSttaanniissłłaaww OOBBRRĄĄCCZZKKOOWWIIEE,, JJaanniinnaa
ii MMaakkssyymmiilliiaann SSRROOKKOOWWIIEE..

reklama

1155 ssttyycczznniiaa sswwoojjee 110000.. uurrooddzziinnyy oobbcchhooddzziiłłaa mmiieesszzkkaannkkaa
SSoossnnoowwccaa PPaannii CCeeccyylliiaa SSttaanniissłłaawwaa KKoobbaa.. ZZ tteejj ookkaazzjjii
ww ddoommuu JJuubbiillaattkkii ooddbbyyłłoo ssiięę uurroocczzyyssttee ssppoottkkaanniiee,, ppooddcczzaass
kkttóórreeggoo zzaassttęęppccaa pprreezzyyddeennttaa mmiiaassttaa ZZbbiiggnniieeww JJaasskkiieerrnniiaa
wwrręęcczzyyłł ssoolleenniizzaannttccee nnaaggrrooddęę jjuubbiilleeuusszzoowwąą oorraazz ddyypplloomm..
DDoo żżyycczzeeńń ddoołłąącczzaa ssiięę rreeddaakkccjjaa „„KKuurriieerraa MMiieejjsskkiieeggoo””.. UU

PPrroo kkuu rraa ttuu rraa RRee jjoo nnoo wwaa 
ww SSoo ssnnooww ccuu 
iinn ffoorr mmuu jjee,,

że zgod nie z roz po rzą dze niem
Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 21.12. 2009 r. zmie nia -
ją cym roz po rzą dze nie w spra -
wie utwo rze nia pro ku ra tur ape -
la cyj nych, okrę go wych i re jo -
no wych oraz usta le nia ich
sie dzib i ob sza rów wła ści wo -
ści, z dniem 01.01.2010 r. na -
stę pu je po dział Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w So snow cu. 
Od dnia 01.01.2010 r. w So -
snow cu po wsta ją i roz po czy na -
ją dzia łal ność: 
– Pro ku ra tu ra Re jo no wa So -
sno wiec -Po łu dnie w So snow cu
obej mu ją ca swo im za się giem
ob szar dzia ła nia Ko mi sa ria tów
Po li cji w So snow cu nr 1, 4 i 5 
– Pro ku ra tu ra Re jo no wa So -
sno wiec -Pół noc w So snow cu
obej mu ją ca swo im za się giem
ob szar dzia ła nia Ko mi sa ria tów
Po li cji w So snow cu nr 2 i 3. 
Jed no cze śnie in for mu je my, że
sie dzi by oby dwu pro ku ra tur
bę dą na dal znaj do wa ły się
w So snow cu przy uli cy Te -
atral nej 1.

Ko mu ni ka t
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historia
Jan Cie plak
(1857-1926), ar cy bi skup no mi nat wi leń ski,
sufragan mohylewski, Sługa Bo ży

Uro dził się 17 sierp -
nia 1857 ro ku w Dą -
bro wie Gór ni czej ja ko
syn Ja cen te go (gór ni -
ka) i Ju lii z do mu Bu -
gaj ska. Ochrzczo ny
zo stał 6 dni póź niej
w Ko ście le pw.
Świętej Trój cy w Bę -
dzi nie. W la -
tach 1869-1873 uczył

się w gim na zjum w Kiel cach, a na stęp nie stu dio wał
w tam tej szym se mi na rium du chow nym, któ re ukoń -
czył w 1878 ro ku. Stu dia kon ty nu ował na stęp nie
w Aka de mii Du chow nej w Pe ters bur gu, któ rą ukoń -
czył w 1882 ro ku. Świę ce nia ka płań skie przy jął 24
lip ca 1881 ro ku. Zo stał ad iunk tem na tej uczel ni,
gdzie wy kła dał ar che olo gię bi blij ną, li tur gię, teo lo -
gię mo ral ną, uczył też śpie wu ko ściel ne go. Był rów -
nież bi blio te ka rzem i oj cem du chow nym Aka de mii.
W 1897 ro ku wo bec sprze ci wu władz ro syj skich nie
zo stał rek to rem se mi na rium du chow ne go w Kiel -
cach. J. Cie plak był wie lo krot nie szy ka no wa ny i ka -
ra ny przez za bor cze pań stwo ze wzglę du na dzia łal -
ność pa trio tycz ną, m.in. za wy gła sza nie pa trio tycz -
nych ka zań oraz udział w ma ni fe sta cjach
na ro do wych. W 1901 ro ku otrzy mał sto pień dok to -
ra teo lo gii za roz pra wę De mo men to, quo trans sub -
stan tia tio in Au gu stis si mo Mis sae Sa cri fi cio per a gi -
tur. W dniu 7 grud nia 1908 ro ku zo stał kon se kro wa -
ny na su fra ga na mo hy lew skie go, a od
6 sierp nia 1914 ro ku był ad mi ni stra to rem tej ar chi -
die ce zji. W 1917 ro ku uczest ni czył w po sie dze niach
Ko mi sji Li kwi da cyj nej do spraw Kró le stwa Pol skie -
go. W dniu 29 kwiet nia 1919 ro ku zo stał ty tu lar nym
bi sku pem Ochry dy. Ja ko naj star szy ran gą przed sta -
wi ciel ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go w Ro sji ra -
dziec kiej, był dwu krot nie aresz to wa ny w la tach 1920
i 1922. W dniach 21-25 mar ca 1923 r. są dzo no go
w Mo skwie w po ka zo wym po li tycz nym pro ce sie
wraz z 14 in ny mi du chow ny mi. W je go na stęp stwie,
zo stał ska za ny na ka rę śmier ci za „pod że ga nie
do bun tu po przez za bo bo ny”. Pod na ci skiem świa -
to wej opi nii pu blicz nej i po ostrze że niu ze stro ny rzą -
du pol skie go wy rok wo bec bi sku pa Cie pla ka za mie -
nio no na 10 lat wię zie nia. W 1924 ro ku zo stał wy -
mie nio ny wraz z księ dzem Win cen tym Ba lu lem
na Bo le sła wa Bie ru ta, wię zio ne go wów czas w Pol -
sce. Po wy pusz cze niu z wię zie nia wy ru szył przez
Ry gę do kraju. Po po wro cie zo stał człon kiem ko mi -
sji przy go to wu ją cej ka no ni za cję bł. An drze ja Bo bo -
li. Udał się rów nież do Rzy mu i zło żył pa pie żo wi
Piu so wi XI re la cję z po ło że nia Ko ścio ła w Związ ku
So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich. Na proś bę
Po lo nii prze by wał w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie
m. in. zwi zy to wał kil ka set ko ścio łów, ka plic, szkół
i or ga ni za cji pol skich roz rzu co nych po 25 die ce -
zjach. W cza sie po by tu w Ame ry ce Pół noc nej otrzy -
mał za wia do mie nie, że pa pież Pius XI mia no wał go
w dniu 14 grud nia 1925 ro ku ar cy bi sku pem wi leń -
skim, a rząd pol ski za za słu gi spo łecz ne i na ro do we
przy znał mu wiel ką wstę gę or de ru Po lo nia Re sti tu -
ta. In gres pierw sze go po za bo rach ar cy bi sku pa wi -
leń skie go miał się od być 25 mar ca 1926 ro ku. Jed -
nak nie do szło do te go wy da rze nia po nie waż ar cy -
bi skup no mi nat zmarł 17 lu te go 1926 r. w Pas sa ic
w sta nie New Jer sey. Po spro wa dze niu zwłok do Pol -
ski zo stał po cho wa ny w asy ście Pre zy den ta RP Sta -
ni sła wa Woj cie chow skie go w ka te drze wi leń skiej.
W dniu 23 czerw ca 1952 ro ku w Rzy mie roz po czął
się je go pro ces be aty fi ka cyj ny. Słu ga Bo ży Jan Cie -
plak nie jest pa tro nem żad nej so sno wiec kiej uli cy,
jed nak na po cząt ku br. pan Piotr Du da ła zgło sił kon -
tro wer syj ną pro po zy cję na zwa nia imie niem ar cy bi -
sku pa ron da, któ re go pa tro nem jest do tych czas
Edward Gie rek. Obec nie wie my już, że wnio sek zo -
stał wy co fa ny i na zwa ron da po zo sta nie bez zmian. 

Pierw szy sy gnał do wy stą pień ro -
bot ni czych na zie miach pol skich
przed 105 la ty w swo jej dy rek ty wie
skie ro wa nej do Sta ni sła wa Woj cie -
chow skie go dał z Kra ko wa – Jó zef
Pił sud ski. Nie ste ty fakt ten był sku -
tecz nie ukry wa ny w hi sto rio gra fii
pol skiej po 1945 ro ku. Ko mi tet Ro -
bot ni czy Za głę bia Dą brow skie go
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej wy -
dał wów czas ode zwę, któ ra za wie -
ra ła za rów no ha sła eko no micz ne,
jak i po li tycz ne , np. „Precz z rzą -
dem car skim!” oraz żą da nia mi
„nie ogra ni czo nej wol no ści sa mo -
dziel ne go ży cia na ro do we go”.
W dniu 1 lu te go 1905 ro ku ja ko
pierw si w So snow cu i ca łym Za głę -
biu za straj ko wa li ro bot ni cy fa bry ki
„W. Fitz ner i K. Gam per”. Na stęp -
nie pra ca wstrzy ma na zo sta ła
w Hu cie „Ka ta rzy na”, za kła dach A.
De ich sla i fa bry kach włó kien ni -
czych Schöna i Die tla, a do straj ku
do łą czy li rów nież ko le ja rze. Na -
stęp ne go dnia straj ko wa ło już ca łe
Za głę bie Dą brow skie (łącz nie z Za -
wier ciem). W po cząt ko wym okre -
sie wła dze car skie za sko czo ne by ły
roz mia rem ro bot ni cze go wy stą pie -
nia i dla te go 5 lu te go na wiel kim
wie cu w So snow cu po wo ła no Ko -
mi tet Straj ko wy. Jed nak wła dze rzą -
do we ścią gnę ły do Za głę bia po sił ki
o łącz nej si le ok. 12 ty się cy żoł nie -
rzy. W czwar tek 9 lu te go pod czas
ze bra nia de le ga tów w ko pal ni „Hra -
bia Re nard” pod ję to de cy zje o dal -
szym straj ku, a w wy ni ku otrzy ma -
nych in for ma cji, że w hu cie „Ka ta -
rzy na” pra cu je wię cej ro bot ni ków,
niż te go wy ma ga ob słu ga pie ców
i ma szyn tłum ro bot ni ków ocze ku -
ją cych na wy ni ki ob rad ru szył
pod hu tę, ce lem zmu sze nia ła mi -
straj ków do po rzu ce nia pra cy. Za -
sta li za mknię tą bra mę wej ścio wą
a od dy rek to ra Ska wiń skie go usły -
sze li obe lży we po gróż ki. Po wy sa -
dze niu bra my w ich kie run ku pa dły
sal wy ukry tych żoł nie rzy. Re zul ta -
tem tej po twor nej zbrod ni by ło 38
za bi tych i po nad 150 ran nych. Ma -

sa kra, jak rów nież in ne re pre sje nie
przy nio sły za mie rzo ne go re zul ta tu
bo strajk trwał na dal, a po grzeb za -
mor do wa ne go ucznia so sno wiec kiej
Szko ły Re al nej Alek san dra Ma le -
wi cza stał się swo je go ro dza ju wie -
cem pa trio tycz nym. Prze my słow cy
wy ka zu ją cy już pew ne znie cier pli -
wie nie zmu sze ni zo sta li pójść
na ustęp stwa. Naj wcze śniej strajk
za koń czo ny zo stał w Za wier ciu
(mię dzy 15-17 lu te go). Na po zo sta -
łym ob sza rze ro bot ni cy po dej mo -
wa li suk ce syw nie pra cę do po cząt -
ku mar ca. Naj póź niej (bo 9 mar ca)
strajk za koń czy li gór ni cy ko pal ni
„Ka zi mierz” i ro bot ni cy fa bry ki
„Die tla”. W tym miej scu nie wąt pli -
wie war to przy po mnieć miej sca
na te re nie So snow ca zwią za ne
z wy da rze nia mi sprzed 105 lat.
Na cmen ta rzu za gór skim znaj du je
się zbio ro wa mo gi ła 38 osób za -
mor do wa nych pod hu tą „Ka ta rzy -
na” przez woj sko car skie. Po cho wa -
ni zo sta li przez po li cję w czte ry dni
póź niej bez obec no ści ro dzin.
W 1948 ro ku wspól ny grób zo stał
ob mu ro wa ny i wznie sio no na nim
po mnik. Wmu ro wa na zo sta ła gra ni -
to wa ta bli ca z na stę pu ją cym na pi -
sem: „Tu spo czy wa ją zwło ki Bo ha -
te rów któ rzy pa dli w dniu 9 lu te -
go 1905 r. pod hu tą „Ka ta rzy na”
w So snow cu od strza łów sie pa czy
car skich wal cząc o nie pod le głość
Pol ski i do bro byt kla sy pra cu ją cej.
Na zwi ska po le głych: 1. Ko cjan
B. 2. Perzyń ski W. 3. Go lis A. 4.
No wa kow ski P. 5. Po ta siń ski J. 6.
Dziu biń ski L. 7. Stok sik A. 8. Ku -
mor Sz. 9. Soł ty sik A. 10. No ga
A. 11. Kreks W. 12 Kreks M. 13.
Ro da sik R. 14. Po pio łek E. 15. Ci -
cho pek W. 16. Ko zioł J. 17. Fran -
kie wicz A. (17 na zwisk w le wej ko -
lum nie – przyp. M. W.) 18. Gło -
wac ki A. 19. Ja rosz F. 20. Ma ru da
A. 21. Po łys W. 22. Szre niaw ski
J. 23. Wie czo rek A. 24. Wnu kow -
ski A. 25. Pań czyk W. 26. Mi cha -
łow ski J. 27. Ma kow ski J. 28. Do -
mań ski F. 29. Ję drycz ka S. 30. Kot

W. 31. Szpa łek L. 32. Ma le wicz
A. 33. In dy ka F. 34. Rauk P. (17 na -
zwisk w pra wej ko lum nie
– przyp. M. W.) i czte rech nie zna -
ne go na zwi ska. Po le głym skła da
Cześć Dy rek cja i za ło ga hu ty „Ka -
ta rzy na” w So snow cu”. Wy mie ni
na ta bli cy Alek san der Ma le wicz
i Lu dwik Dziu biń ski po cho wa ni zo -
sta li na in nym cmen ta rzu. O wy da -
rze niach z 9 lu te go 1905 ro ku przy -
po mi na rów nież ta bli ca mo sięż na,
któ ra umiesz czo na jest na te re nie
Hu ty „Bu czek” przy ul. S. Sta szi ca.
Pier wot nie zo sta ła ufun do wa -
na przez so sno wiec ką PPS Dziel nic
Po goń i Sie lec, w 17. rocz ni cę ma -
sa kry ja ka mia ła miej sce pod hu tą
„Ka ta rzy na”. Znaj do wał się na niej
na stę pu ją cy na pis: „W miej scu
w któ rym sto isz pa dli w cza sie re -
wo lu cji w dniu 9 lu te go 1905 r.
od strza łów sie pa czy mo skiew skich
wal czą cy o pra wa czło wie ka na si
to wa rzy sze (w czte rech rzę dach 34
na zwi ska – przyp. M. W.). Po le -
głym Cześć skła da 9 lu te go 1922 r.
PPS So snow ca”. Pod czas II woj ny
świa to wej zo sta ła ukry ta w ma ga -
zy nach hu ty, a po jej za koń cze niu
po now nie umiesz czo na na mu rze
za kła du. Na pis „MO SKIEW -
SKICH” z przy czyn ide olo gicz nych
zo stał zmie nio ny na „CAR -
SKICH”. Obiekt ten znaj du je się
obec nie w so sno wiec kim Mu zeum
przy ul. Che micz nej. W ma ju
1983 r. Ko mi tet Miej ski Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej
w So snow cu ufun do wał no wą ta bli -
cę w miej sce po przed niej z 1922 ro -
ku oraz dru gą, in ną z na stę pu ją cym
na pi sem: „W set ną rocz ni ce ru chu
ro bot ni cze go pa mię ci po tom nych
od two rzo no pier wo wzór uzu peł -
nia jąc na zwi ska po zo sta łych po le -
głych” (12 na zwisk w dwóch rzę -
dach – przyp. M. W.). Licz ba ta
jest nie co za ska ku ją ca, po nie waż
w wy ni ku do kład nych ba dań pro -
wa dzo nych w 1955 ro ku uda ło się
usta lić czte ry bra ku ją ce na zwi ska
po le głych: Ste fan Cze chow ski,

Bła żej So sur, Le on Bru dziń ski
i An drzej So ko łow ski oraz da ne
per so nal ne dwóch zmar łych
w póź niej szym okre sie w wy ni ku
ran: Jan Kwie cień oraz Woj ciech
Na wrat. Ko lej na ta bli ca że liw -
na przy po mi na ją ca o tra gicz nych
wy da rze niach z te go okre su znaj -
du je się na bu dyn ku ad mi ni stra -
cyj nym spół ki „Fo ster Whe eler
Ener gy Fa kop” przy ul. S. Sta szi -
ca. Zo sta ła od sło nię ta w 1955 ro -
ku i umiesz czo ny zo stał na niej
na pis o na stę pu ją cej tre ści: „1 lu -
te go na wieść o wy bu chu re wo lu -
cji w Ro sji bo ha ter ska za ło ga te go
za kła du na we zwa nie Za rzą du
Głów ne go SDK PiL da ła sy gnał
do straj ku po wszech ne go. Był to
po czą tek wy stą pień re wo lu cyj nych
w Za głę biu Dą brow skim. W pięć -
dzie sią ta rocz ni cę tej hi sto rycz nej
da ty prze mia no wa no ten za kład
na za kła dy imie nia Re wo lu -
cji 1905 ro ku”. Nie ste ty wi docz ne
jest na niej cha rak te ry stycz ne dla
tam tych cza sów za kła ma nie po le -
ga ją ce na cał ko wi tym po mi nię ciu
ro li PPS. War to pa mię tać, ze
więk szość po le głych do dnia dzi -
siej sze go jest pa tro na mi so sno -
wiec kich ulic znaj du ją cych się
na „po gra ni czu” Kon stan ty no wa
i Śro du li. W ofi cjal nym spi sie ulic
na sze go mia sta od naj du je my m. in.
Win cen te go Ci chop ka, Fran cisz ka
Do mań skie go, Lu dwi ka Dziu biń -
skie go, An to nie go Fran kie wi cza,
An to nie go Go li sa, Fran cisz ka In -
dy kę, Fran cisz ka Ja ro sza, Ste fa -
na Ję drycz kę, Bo le sła wa Ko cja na,
Ma te usza i Wła dy sła wa Krek sów,
Szcze pa na Ku mo ra, Ja na Ma kow -
skie go, Alek san dra Ma le wi cza,
Alek san dra Ma ru dę, Ja ku ba Mi -
cha łow skie go, An drze ja No gę,
Pio tra No wa kow skie go, Wa len te go
Pa ły sa, Wła dy sła wa Pań czy ka,
Win cen te go Perzyń skie go, Ja -
na Po ta siń skie go, Pio ra Rau ka,
An to nie go Soł ty si ka, An drze ja
Stok si ka, Alek san dra Wie czor ka
oraz An to nie go Wnu kow skie go. 

Rok 1905 w So snow cu

KKoolluummnnęę rree ddaa gguu jjee MMii cchhaałł WWęęcceell
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rozrywka
BBAARRAANN ((2211..0033.. –– 1199..0044..))
– W najbliższych dniach pomyślny
układ planet zapewni Ci przypływ
pozytywnej energii i sprawi, że
Twoje szare komórki będą
pracować na najwyższych
obrotach. Nie zabraknie Ci więc
dobrych pomysłów.
BBYYKK ((2200..0044.. –– 2200..0055..))
– Nadchodzące dni spowodują
chaos i zamieszanie w Twoim
życiu. Będziesz rozkojarzony
i nerwowy. Dobrze więc się
zastanów zanim podejmiesz
jakąkolwiek decyzję. Łatwo nie
będzie.
BBLLIIŹŹNNIIĘĘTTAA ((2211..0055..-- 2211..0066..))
– Rozpoczyna się pomyślny okres
w Twoim życiu. Partner mocno
zmobilizuje Cię do działania,
rozbudzi Twoją ciekawość
i wyobraźnię. Nieoczekiwanie
przyjdą Ci do głowy nowe pomysły.
RRAAKK ((2222..0066.. –– 2222..0077..)) – Zapowiada
się spokojny czas pozbawiony
większych wydarzeń. Postaraj się
wykorzystać pozytywny wpływ
planet i finalizuj sprawy. Postępuj
jednak z rozwagą i niczego nie rób
pochopnie.
LLEEWW ((2233..0077.. –– 2222..0088..)) – W tym
miesiącu możesz być
poddenerwowany i łatwo ulegać
zmiennym nastrojom. Nawet błahe
sprawy będą Cię wyprowadzać
z równowagi i wywoływać konflikty.
Unikaj dyskusji z przełożonymi.
PPAANNNNAA ((2233..0088.. –– 2222..0099..)) – Czekają
Cię trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość
i umiar, ale nie ustępuj, bo
w większości spraw to Ty masz
rację. Szef zastanowi się i doceni
w końcu Twoją pracę.
WWAAGGAA ((2233..0099.. –– 2222..1100..)) – Masz
szansę na zawarcie korzystnych
kontaktów zawodowych. Warto
również wystartować z nowym
pomysłem, który może przynieść Ci
nie tylko uznanie, ale również
całkiem dobre rezultaty finansowe. 
SSKKOORRPPIIOONN ((2233..1100..--2211..1111..))
– Ważne sprawy załatwiaj
na początku lub końcu tygodnia,
gdyż jego środek zapowiada się
nieciekawie. Na szczęście możesz
liczyć na poparcie i pomoc wielu
ludzi.
SSTTRRZZEELLEECC ((2222..1111.. –– 2200..1122..))
– Wchodzisz w bardzo sprzyjający
okres. W sprawach zawodowych
nie będzie dla Ciebie rzeczy
niemożliwych, nie trać więc czasu
na skomplikowane strategie
i zmierzaj do celu prostą drogą.
KKOOZZIIOORROOŻŻEECC ((2211..1122.. –– 2200..0011..))
– Pozytywny wpływ planet sprawi,
że z powodzeniem uporasz się ze
wszystkimi zadaniami i podpiszesz
intratną umowę. W perspektywie
wpłynie to korzystnie na Twoją
sytuację finansową.
WWOODDNNIIKK ((2211..0011.. –– 2200..0022..))
– Poświęć więcej uwagi relaksowi
i zdrowiu. Jeżeli je teraz
zlekceważysz to szybko odczujesz
negatywne skutki swojego
zaniedbania. W sprawach
sercowych bez większych sensacji.
RRYYBBYY ((2211..0022 –– 2200..0033..))
– W najbliższych dniach pojawią
się nowe możliwości w sprawach
materialnych. Unikaj jednak ryzyka
i nie stawiaj wszystkiego na jedną
kartę. Więcej uwagi poświęć swoim
relacjom z otoczeniem. VVEENNAA

hhoorroosskkoopp
Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych w pra wym dol nym ro gu
da dzą roz wią za nie, któ re pro si my
prze słać wraz z wy cię tym nu me -
rem krzy żów ki, pod ad re sem re -
dak cji do 5 marca. Wśród au to rów
po praw nych roz wią zań roz lo so wa -
ne zo sta ną na gro dy, któ re pro si my
od bie rać oso bi ście w Re dak cji.
PPoo zziioo mmoo:: 1 – za staw, np. za miesz -
ka nie, 5 – per ga mi no wy lub czer -
pa ny, 8 – od bi ja na w bad min to -
nie, 9 – gdy śnieg zsu wa się
po zbo czu, 10 – ho du je trzo dę lub
upra wia zbo że, 11 – daw na wan -
na, 12 – ga raż wo zów stra żac -
kich, 14 – ma cha nim ka ja karz, 16
– mo że być tse -tse, 17 – uro czy sty
prze marsz, 19 – zwie rzę fu ter ko -
we, 21 – z ba sa mi, al ta mi, so pra -
na mi, 22 – ma wo kół oczu szla -
ry, 25 – jed na z małp, 28 – za po -
mniał się pod pi sać?, 29

– wy ra że nie cha rak te ry stycz ne dla
da ne go ję zy ka, 30 – ro dzaj far -
by, 32 – dziel ni ca Kra ko wa ni czym
Okę cie, 34 – w piór ni ku, 35 – Ma -
jew ska lub… z Kra iny Cza rów, 36
– naj słyn niej sze umoc nie nie Or do -
na, 37 – do chód in wa li dy, 38
– spię trza wo dę na rze ce, 39 – …
dla re por te ra.
PPiioo nnoo wwoo: 1 – zie lo na ja dal na bul -
wa, 2 – przy pra wa po dob na do pa -
pry ki, 3 – ame ry kań ski stan, 4
– Pra ga lub Mo skwa, 5 – prze no -
śna za sło na, 6 – ina czej płaszcz, 7
– biu ro na uczel ni, 13 – z ka ro te -
nem, 15 – ro bio ne w mar ke cie, 18
– okry wa ko nia, 20 – Jan… Niem -
ce wicz, 23 – far ma ceu ta, 24 – gę -
sta, kwa śna lub kre mów ka, 26
– na gra ni cy USA i Ka na dy, 27
– ka mień szla chet ny, 28 – fra su -
nek, kło pot, 31 – po tra wa z pa pry -
ką, 33 – na cze le. 
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UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Krzyżówka nr 2

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.
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Adi na Bla dy -Szwaj ger

I wię cej nic nie
pamiętam
Świat Książ ki, 2010 
Pre mie ra: 13 stycz nia 

Wzno wie nie wstrzą sa ją ce go za pi su
wo jen nych lo sów Adi ny
Bla dy -Szwaj ger. Au tor ka
opi su je w nim pra cę
w Szpi ta lu Dzie cię cym
Ber so nów i Bau ma nów
w war szaw skim get cie,
pierw sze ak cje wy sie dleń -
cze i ży cie po aryj skiej
stro nie, gdzie zo sta ła łącz -
nicz ką Ży dow skiej Or ga -
ni za cji Bo jo wej i ku rier ką.
Adi na Bla dy -Szwaj ger na -

pi sa ła ten pa mięt nik do pie ro pod ko -
niec lat 70. na mó wio na przez swe go
przy ja cie la – Mar ka Edel ma na.

Książ ka zo sta ła prze tłu ma czo -
na na wie le ję zy ków, w tym na an -
giel ski, fran cu ski, wło ski.

4 lu te go Te atr na Wo li wy sta -
wił spek takl – mo no dram przy go -
to wa ny na pod sta wie „I nic wię cej

nie pa mię tam”, w któ -
rym za gra ła cór ka le -
kar ki – Ali na Świ -
dow ska, ak tor ka war -
szaw skie go Te atru
Ży dow skie go. Ali -
na Świ dow ska ni gdy
nie roz ma wia ła z mat -
ką o jej prze ży ciach
z get ta, ca łą hi sto rię
po zna ła do pie ro z pa -
mięt ni ka. 

Ka zi mierz Kutz

Pią ta stro na
świa ta
Wyd. ZNAK

Śląsk, pią ta stro na świa ta, to miej sce, gdzie za -
cie ra ją się gra ni ce, a hi sto ria ba wi się ludź mi
i na ro da mi. Nie spo sób za mknąć go w sztyw -
ne ra my ani opo wie dzieć od po cząt ku do koń -
ca. Moż na tyl ko pró bo wać od sła niać po ka wał -
ku, ze sta wić z ty sią ca za baw nych, ta jem ni -
czych i fa scy nu ją cych ludz kich hi sto rii.
Ka zi mierz Kutz pi sał swo ją de biu tanc ką po -
wieść przez pięt na ście lat. Wsłu chu jąc się w lo -
kal ne aneg do ty i ma łe ro dzin ne epo pe je, stwo -
rzył wie lo po ko le nio wą barw ną pa no ra mę Ślą -
ska. Przed sta wia ją we wspo mnie niach
czło wie ka pró bu ją ce go roz wią zać ro dzin ną ta -
jem ni cę z prze szło ści. Tak au tor, jak je go bo ha -
ter bez u stan nie po szu ku ją wła ści we go ję zy ka
do zro zu mie nia zmie nia ją cych się cza sów – la -
wi ru ją mię dzy pol sz czy zną i ślą ską gwa rą. 
W se rii śmiesz nych i strasz nych hi sto rii por tre -
tu je lu dzi bo ry ka ją cych się z lo sem, któ rzy wal -
czą i emi gru ją, fi lo zo fu ją i bio rą ży cie lek ko.
Sło wem, szu ka ją swo je go miej sca na zie mi. 

Eric -Em ma nu el Schmitt

Ulis ses 
zBag da du
tłum. Jan Ma ria Kło czow ski
Wyd. ZNAK

Sa ad Sa ad jest mło dym, wy kształ co nym czło -
wie kiem. Ma ko cha ją cą ro dzi nę, czu łe sio stry
i wspa nia łe go oj ca – któ ry z mą dro ścią i wy -
czu ciem pro wa dzi go przez świat li te ra tu ry
i sztu ki. Kie dy mło dzie niec po zna je pięk ną
Le ię, zda je się, że nic nie mo że znisz czyć ich
wspa nia le za po wia da ją cej się przy szło ści.
Nic oprócz woj ny.
Woj na za bie ra Sa ado wi wszyst ko – ko cha -
ją ce go oj ca, sio stry, a przede wszyst kim
Le ię, mi łość je go ży cia. By ra to wać mat -
kę, de cy du je się na opusz cze nie za ję te go
przez Ame ry ka nów Ira ku i ni czym współ -
cze sny Ul li ses, Odys, ru sza w peł ną przy -
gód tu łacz kę za chle bem, wol no ścią, uczu -
ciem. W wę drów ce to wa rzy szy mu duch
oj ca, któ ry nie opu ści sy na w chwi lach na -
wet naj więk sze go zwąt pie nia – w chwi -
lach, gdy przy ży ciu trzy ma tyl ko jed no
– na dzie ja.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ZZNNAAKK KM 2:

IIllee llaatt KKaazziimmiieerrzz KKuuttzz ppiissaałł ppoowwiieeśśćć pptt.. „„PPiiąąttaa ssttrroonnaa śśwwiiaattaa””??

Pierwsze6 osób, które przyjdą donaszej redakcji (Sosnowiec, ul.3 Maja,22
pokój nr9) zaktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr2 iprawidłowo
odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

KKoonnkkuurrss WWyyddaawwnniiccttwwaa ŚŚwwiiaatt KKssiiąążżkkii KM 2:

JJaakk nnaazzyywwaa ssiięę ccóórrkkaa AAddiinnyy BBllaaddyy--SSzzwwaajjggeerr??
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9)  z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 2 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.

Piotr Wierzbicki

Muzykalny
kosmos 
Świat Książ ki, 2010 
Pre mie ra 17 lu te go

Kto wie, czy na ni wie pi sa -
nia o mu zy ce kla sycz nej
Piotr Wierz bic ki nie jest już
„ostat nim Mo hi ka ni nem”?
W nie spiesz nym to nie, wy -
ra fi no wa ne i ele ganc kie,
nie po zba wio ne hu mo ru
i nie co sta ro mod ne (w naj -
lep szym sen sie te go sło wa),
fe lie to ny te na wią zu ją
do naj lep szych, za ni ka ją -
cych tra dy cji na sze go pi sa nia o mu zy -
ce, zna czo nych Iwasz kie wi czem, Ki -

sie lew skim i Po cie jem…
Dla cze go ostat nie kwar te ty Beetho ve -
na są ta kie „uni kal ne” i „nie zwy kłe”?
Co kon kret nie spra wia, że styl Cho pi -
na jest nie pod ra bial ny? W czym le ży
si ła mu zy ki Hayd na? Jak to jest z ar cy -
dzie ła mi: czy za każ dym ra zem słu -

cha my ich od no wa, czy ja -
wi nam się mu zy ka, czy
„ko ro wód wszyst kich daw -
niej szych jej wy słu chań,
roz mów o niej, przy po -
mnień, po gwiz dy wań”? Co
ozna cza „pięk no”, a co mu -
zycz na, ce lo wa „brzy do ta”?
Wierz bic ki opi su je mu zy kę
w róż nych kon tek stach: hi -
sto rycz nym, spo łecz nym,
fe no me no lo gicz nym... Nie

opo wia da o ży ciu kom po zy to rów, czy
wy ko naw ców. Nie ma ta kiej po trze by.



Aż 29 me da li wy wal czy li
w stycz niu lek ko atle ci MKS -
-MOS Pło mień. So sno wi cza -
nie ze bra li me da lo we żni wo
pod czas Ha lo wych Mi strzostw
Wo je wódz twa Ślą skie go Se -
nio rów i Ju nio rów oraz Ha lo -
wych Mi strzostw Pol ski Ju nio -
rów i Ju nio rów Młod szych.
Obie im pre zy od by ły się
w Spa le. 

Kla są bły snął zwłasz cza ku -
lo miot Krzysz tof Brzo zow ski,
któ ry pod czas mi strzostw wo -
je wódz twa usta no wił wy ni -
kiem 19,85 Ha lo wy Re kord
Pol ski w kon kur sie pchnię cia
ku lą 5-ki lo gra mo wą, a ty dzień
póź niej wy ni kiem 20,16 po bił
wła sny ha lo wy re kord Pol ski
ju nio rów młod szych. Za rów no
w jed nym, jak i w dru gim kon -
kur sie się gnął po zło ty me dal
mi strzostw.

W ry wa li za cji o me da le mi -
strzostw Pol ski zło ty me dal
wy wal czy ła tak że Mar ta Pa -
cho ta w bie gu na 3000 me trów
z cza sem 10.00,87 s. Srebr ne
me da le zdo by li: Da wid Że -
brow ski w bie gu na 3000 m
(8.44,55 s) oraz Łu kasz Gurt -
kie wicz w bie gu na 2000 m
(5.46,00 s), z ko lei na naj niż -
szym stop niu po dium sta nę li:
Pau li na Du sza w pchnię cie ku -
lą (13,77 m) i Ma ciej Brze ziń -
ski w bie gu na 60 me trów (7,14
s). Po nad to pię ciu re pre zen tan -
tów MKS -MOS Pło mień zna -
la zło się w czo ło wej ósem ce
zma gań: Do mi ni ka Wię cła -
wek 6 w trój sko ku, An ge li ka
Ma daj czyk 6 w bie gu na 400
me trów, Ad rian na Zię ta ra – 8
w trój sko ku i Oli wia Zro bek 8
w pchnię ciu ku lą.

W mi strzo stwach wo je -
wódz twa lek ko atle ci Pło mie nia
wy wal czy li w su mie 23 me da -
le (10 zło tych, 9 srebr nych i 4

brą zo we). Po ni żej pre zen tu je -
my na zwi ska wszyst kich me -
da li stów HMWŚ. SSee nniioo rrzzyy::
ZZłłoo ttee mmee ddaa llee:: San dra Mi cha -
lak (bieg na 2 km, 6,19,95 s),
Szy mon Myr ta (bieg
na 60 m, 7,08 s), Da mian Pa -
sek (bieg na 2 km, 5,29,14 s).

Srebr ne me da le: Ka mil Dy -
sz lew ski (bieg na 60 m, 7,37
s), Mi łosz Jar czok (bieg
na 2 km, 5,36,86 s).

JJuu nniioo rrzzyy:: ZZłłoo ttee mmee ddaa llee:: Pau li -
na Du sza (pchnię cie ku -
lą, 12,84 m), Ad rian na Zię ta ra
(skok w dal, 5,23 m oraz trój -
skok, 10,67 m), Da wid Że -
brow sk i (bieg na
km, 5,33,01).
SSrreebbrr nnee mmee ddaa llee:: Mag da le -
na Choj now ska (skok
w dal, 4,62 m), Zu zan -
na Mar kow ska (trój -
skok, 10,35 m), An ge li ka
Ma dej czyk (bieg
na 300 m, 41,58 s), Mar ta
Pa cho ta (bieg
na 1 km, 2,59,11 s).
BBrrąą zzoo wwee mmee ddaa llee:: Mag da le -
na Choj now ska (trój -
skok, 10,00 m). JJuu nniioo rrzzyy
mmłłoodd ssii:: 
ZZłłoo ttee mmee ddaa llee:: Ma ciej Brze -
ziń ski (bieg na 60 m, 7,14 s),
Krzysz tof Brzo zow ski
(pchnię cie ku lą, 19,85 m,
HRP), Łu kasz Gurt kie wicz
(bieg na 1 km, 2,37,06 s).
SSrreebbrr nnee mmee ddaa llee:: To masz Mi -
kus (bieg na 2 km, 5,54,40),
Do mi ni ka Wię cła wek (skok
w dal, 5,00 m), Oli wia Zro bek
(pchnię cie ku lą, 10,05m).
BBrrąą zzoo wwee mmee ddaa llee:: Prze my sław
Ku ba nek (bieg na 60 m, 7,28s),
Se ba stian Stel mań ski (bieg
na 2 km, 6,06,49), Do mi ni ka
Wię cła wek (trój skok, 10,51m).

TTeekksstt ii ffoottoo:: KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

Styczeń pełen medali
lekkoatletów
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W po ło wie stycz nia pił ka rze
„Za głę bia” roz po czę li przy go to -
wa nia do run dy wio sen nej se zo -
nu 2009/2010. Obec nie dru ży -
na Pio tra Pier ścion ka prze by wa
na zgru po wa niu w Hisz pa nii,
gdzie ro ze gra dwa me cze kon -
tro l ne. Do mo men tu wy jaz du
na Pół wy sep Ibe ryj ski, jak
i po po wro cie do So snow ca na si
II -li gow cy tre no wać bę dą
na wła snych obiek tach. W tym
ro ku nie bę dzie już pro ble mów
ze zna le zie niem od po wied nie go
bo iska do tre nin gów. Od po cząt -
ku przy go to wań na si gra cze tre -
nu ją na bo isku ze sztucz ną tra wą
znaj du ją cym się obok Sta dio nu
Lu do we go. – Wa run ki do pra cy
ma my bar dzo do bre. Po go da nas
nie roz piesz cza, ale cóż, tak to
już z zi mą by wa. Nie mu si my
tak że się ru szać z So snow ca aby
roz gry wać spa rin gi – pod kre śla
szko le nio wiec „Za głę bia”.

Jak na ra zie klub z So snow -
ca po zy skał zi mą dwóch za wod -
ni ków. Kon trak ty pod pi sa li Ra -
do sław Flej ter ski, by ły po moc -
nik Ślę zy Wro cław oraz
Bra zy lij czyk Li lo, któ ry je sie nią
bro nił barw Za wi szy Byd -
goszcz, na sze go kon ku ren ta
w wal ce o awans na za ple cze
eks tra kla sy. Bli sko gry w „Za -
głę biu” jest tak że na past nik Po -
go ni Szcze cin Ma rek Ko wal.
Zna le zie nie snaj pe ra to naj więk -
sze trans fe ro we wy zwa nie na -
sze go klu bu. Przy mie rza ny
do gry na Sta dio nie Lu do wym
był Ire ne usz Gry boś, ale Sta
Rze szów za ży czy ła so bie za je -
go prze trans fe ro wa nie zbyt du żą
kwo tę i ne go cja cje zo sta ły ze -

rwa ne. Przez pe wien czas z dru -
ży ną tre no wał tak że Bo śniak
En sar Ari fo vic, by ły gracz mię -
dzy in ny mi ŁKS Łódź i Gór ni -
ka Za brze, ale nie zdo łał prze ko -
nać do swo ich usług szta bu
szko le nio we go. – Trwa ją ne go -
cja cje z me ne dże rem Mar ka Ko -
wa la. Pił karz ma jesz cze waż ny
kon trakt z klu bem ze Szcze ci na.
Za Flej ter skie go i Li lo mu sie li -
śmy za pła cić, dla te go te raz za le -
ży nam na trans fe rze bez go tów -
ko wym. Po trze bu je my na past ni -
ka i mam na dzie ję, że uda nam
się wzmoc nić ry wa li za cję w tej
for ma cji – pod kre śla Pa weł Hy -
try, pre zes „Za głę bia”.

So sno wi cza nie ścią ga ją no -
wych gra czy, za ra zem że gna jąc
się z ty mi, któ rzy nie speł ni li po -
kła da nych na dziei. Z „Za głę -
biem” roz sta ją się Kon rad Koź -

miń ski, Grze gorz Do ro bek oraz
Da riusz Ber naś. Ten ostat ni
w ra mach roz li cze nia trans fe ru
Li lo tra fił na wy po ży cze nie
do Ru chu Cho rzów. Ślą ski klub
za strzegł so bie jed nak pra wo
pier wo ku pu.

So sno wi cza nie tre nu ją nie mal
w kom ple cie. W za ję ciach z dru -
ży ną nie uczest ni czą je dy nie kon -
tu zjo wa ni Woj ciech Bia łek, któ -
ry po ope ra cji tre nu je in dy wi du -
al nie oraz Krzysz tof Bo dzio ny.
Tre ner Pier ścio nek nie kry je
z ko lei ra do ści z po wro tu do dru -
ży ny Ar ka diu sza Kło dy, któ ry
z po wo du kon tu zji ko la na stra cił
ca łą run dę je sien ną. – Wresz cie
mo gę tre no wać, brać udział
w spa rin gach i za ra zem wal czyć
o miej sce w skła dzie. Głód pił ki
był ogrom ny. Czu ję się co raz le -
piej, ale wiem, że na pięk ne oczy

nikt nie od da mi miej sca w skła -
dzie – pod kre śla po moc nik.

– Cel o ja ki przyj dzie nam
grać jest wszyst kim zna ny. Zresz -
tą pod czas jed ne go ze spo tkań
po pro si łem chło pa ków o okre śle -
nie ce lu na nad cho dzą cą run dę.
Wszy scy bez wy jąt ku za de kla ro -
wa ni, że in te re su je ich tyl ko peł -
na pu la czy li awans i jak naj lep -
sza po sta wa w roz gryw kach Pu -
cha ru Pol ski. To am bit ni lu dzie
więc je stem prze ko na ny, że
na sło wach się nie skoń czy. Zna -
my swo je miej sce w sze re gu,
na pew no spo ro do my śle nia dał
chło pa kom spa ring z Cra co vią
prze gra ny aż 0:6. Mu si my spo -
koj nie prze pra co wać zi mę,
a efek ty na pew no przyj dą – mó -
wi szko le nio wiec so sno wi czan.

KKrrzzyysszz ttooff PPoo llaacczz kkiiee wwiicczz

W dro dze po awans

W ha li przy ul. Że rom skie go w So snow cu od by ły
się III za wo dy o Pu char Pol ski Ju nio rów w sza bli ko -
biet i męż czyzn do lat 20. W ry wa li za cji ko -
biet  trium fo wa ła Ka ta rzy na Kę dzio ra (OŚ AZS Po -
znań), któ ra w fi na le po ko na ła Mar ty nę Wą tor (AZS
AWF War sza wa), a wśród męż czyzn wy grał Ja kub
Kac przak (KKSz Ko nin) po zwy cię stwie nad Ada -
mem Sęcz kiem (UKS Vic tor War sza wa). Naj le piej
z gro na re pre zen tan tów TMS Za głę bie spi sa ła się
An ge li ka Wą tor, któ ra ukoń czy ła za wo dy na 3 miej -
scu.

Wą tor w ćwierć fi na le po ko na ła 15:14 Ma tyl dę
Ostoj ską re pre zen tant kę AZS AWF War sza wa.
W wal ce o wej ście do fi na łu za wo dów ule gła 13:15
in ne re pre zen tant ce AZS AWF War sza wa, Mar ty nie
Wą tor. Do czo ło wej „ósem ki” uda ło się tak że za kwa -
li fi ko wać Ka ta rzy nie Rak. So sno wi czan ka osta tecz -
nie za ję ła 7 miej sce ule ga jąc w wal ce o pół fi nał póź -
niej szej trium fa tor ce 6:15. Po zo sta łe za wod nicz ki
TMS Za głę bie upla so wa ły się na na stę pu ją cych po -
zy cjach: 9 Mar ta Pu da, 11 Ka ro li na Wal czak. Wśród
męż czyzn naj wy żej z na szych za wod ni ków skla sy fi -
ko wa ny zo stał Ma ciej Re gu lew ski, któ ry za jął 5 miej -
sce. W ćwierć fi na le uległ 9:15 Pio tro wi Ko niu szo wi
(AZS AWF Ka to wi ce). Wal kę o pół fi nał prze grał
tak że in ny z na szych re pre zen tan tów, Bar tło miej Ły -
siak. So sno wi cza nin nie miał naj mniej szych szans
w po je dyn ku z za wod ni kiem z War sza wy Ada mem
Sęcz kiem. Prze grał 1:15. Na 11 miej scu za wo dy
ukoń czył Ka mil Ma rzec. KKPP

Podium Pucharu Polski dla
Angeliki Wątor Ho ke iści „Za głę bia” my śla mi są już

przy de cy du ją cej fa zie roz gry wek
eks tra li gi. So sno wi cza nie przy stą pią
do niej naj praw do po dob niej z czwar -
te go miej sca po dwóch eta pach zma -
gań za sad ni czych. – Szcze rze po wie -
dziaw szy nie mo że my się już do cze -
kać play -off. Re or ga ni za cja
roz gry wek spra wia ła, że przez dłu -
gie ty go dnie to czy li śmy bo je prak -
tycz nie o nic – pod kre śla Adam Ber -
nat, pre zes so sno wi czan.

„Za głę bie” przy stą pi do de cy du -
ją cej ba ta lii bez obroń cy Bar tło -
mie ja By chaw skie go, któ ry zre zy -
gno wał z gry w na szym klu bie
i wró cił do Opo la. – Cóż, tak to
jest, gdy w spra wy swo ich dzie ci
wtrą ca ją się ro dzi ce. Oj ciec Bart ka,
po dob nie jak i on sam był nie za do -
wo lo ny z fak tu, że nie za wsze grał
w pierw szej czy dru giej piąt ce.
Od usta la nia skła du jest tre ner. Je -
śli ktoś te go nie ro zu mie to już nie
mo ja spra wa. Bar tek to uta len to wa -
ny za wod nik, ale na si łę ni ko go nie
bę dzie my trzy mać – wy ja śnia ster -
nik „Za głę bia”.

Nie ma w klu bie By chaw skie go,
do ze spo łu wró cił z ko lei Piotr Sar -
nik. Przed jed nym ze spo tkań na -
past nik od mó wił wy jaz du na mecz

tłu ma cząc swo ją de cy zję za le gło -
ścia mi fi nan so wy mi. Wo bec ta kiej
po sta wy klub roz wią zał kon trakt
z wi ny za wod ni ka. Roz łą ka nie
trwa ła jed nak dłu go. Sar nik po szedł
po  ro zum do gło wy, prze pro sił się
z dzia ła cza mi i za wod ni ka mi i wró -
cił do skła du na sze go ze spo łu. – By -
ło, mi nę ło, nie ma do cze go wra cać.
Ma my jesz cze tro chę pro ble mów
ka dro wych spo wo do wa nych ura za -
mi, ale li czę, że do de cy du ją cej fa zy
przy stą pi my w naj moc niej szym
skła dzie. Wciąż ma my pro ble my
z po twier dze niem do gry Łu ka sza
Za cha ria sza, ale je stem pew ny, że
uda nam się spła cić wszyst kie za le -
gło ści tak, aby wszyst ko gra ło jak
naj le piej. Oczy wi ście ma my przej -
ścio we kło po ty, ale kto ich nie ma
w obec nej sy tu acji? Mu si my so bie
ja koś z tym po ra dzić. W dru gim eta -
pie gra li śmy w krat kę, ale by ło to
spo wo do wa ne mię dzy in ny mi pro -
ble ma mi ka dro wy mi. Tre ne rzy szu -
ka li róż nych wa rian tów, mie sza li
skła dem. Naj waż niej sze gry do pie -
ro przed na mi i wie rzę, że cel ja ki
so bie za szy li śmy, a więc awans
do czwór ki uda się zre ali zo wać. Da -
lej w przy szłość na ra zie nie wy bie -
ga my – do da je Ber nat. KKPP

Czekają na play-off
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Po raz pierwszy stowarzyszenie Hospicjum św. Tomasza Ap. przeprowadzilo
w mieście Sosnowcu zbiórkę publiczną. Zgodnie z pozwoleniem Prezydenta
Miasta Sosnowca (Decyzja z dn. 8. 12. 2008 r.) zbiórka była przeprowadzana

w okresie od 20.12. 2008 r. do 31.12. 2009 r. w różnej formie. W wyniku zbiórki
została zgromadzona kwota łącznie 25.632,22 zł. Pozyskane środki finansowe
zostały zużytkowane zgodnie z celem zbiórki: na wsparcie medyczne i socjalne

podopiecznych hospicyjnych, na pokrycie bieżących kosztów związanych
z zapewnieniem opieki medycznej, na sfinansowanie leków, środków

medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do świadczenia
opieki medycznej w domu chorego. Zgromadzone środki umożliwiły objęcie

wszechstronną opieką hospicyjną wszystkich chorych zgłaszających się,
a przekraczających ilość chorych zakontraktowanych z Narodowym Funduszem

Zdrowia.
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