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Miasto Sosnowiec oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zapraszają młodzież i dzieci
do skorzystania z bogatej
oferty imprez podczas ferii
zimowych. W każdej z dzielnic
chętni będą mogli skorzystać
z oferty, którą przedstawiamy
na aż dwóch stronach gazety

Ro dzić w So snow cu
15 grud nia od by ło się uro czy ste otwar cie so sno wiec kie go Cen trum Opie ki nad Mat ką i No wo rod kiem, miesz czą ce go się w bu dyn ku
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Szpi ta la Miej skie go w So snow cu przy ul. Ze ga dło wi cza 3
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Nowy rok i nowe kłopoty. Koalicja, jaka
zawiązała się w sosnowieckiej Radzie
Miejskiej nie chce współpracy z prezydentem
Kazimierzem Górskim. Na dowód... 
obniżyła prezydencką pensję. Teraz czas
na budżet, czy zostanie przyjęty? 
Wciąż nie wiadomo 5

Cynamonowy Dom 
już za dwa lata.
Dla potencjalnych 
klientów, którzy szukają 
dla siebie mieszkania
w Sosnowcu 
to dobra informacja4

Sosnowiecka górka ma w końcu szanse by
ożyć. Miasto przejęło od syndyka masy
upadłościowej infrastrukturę
po poprzednim właścicielu. Teraz trwają
prace nad tym, by jeszcze podczas obecnej
zimy mieszkańcy Sosnowca mogli
korzystać z trasy narciarskiej
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Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Cen trum bu do wa no przez rok,
a je go łącz ny koszt wy niósł 13
mln zł. W je go skład wcho dzą:
oddział no wo rod ko wy, po ro do -
wy, po łoż ni czy, gi ne ko lo gii i pa -
to lo gii cią ży, po łoż ni cza izba
przy jęć, od dział sep tycz ny oraz
chi rur gii gi ne ko lo gicz nej krót ko -
ter mi no wej. Od dział jest w sta -
nie przy jąć po nad 70 pa cjen tek
i 40 dzie ci. Po ro dów ka po sia -
da 6 sta no wisk, w stan dar dzie
jest blok do po ro dów ce sar skich
oraz ro dzin nych, a dla ko biet,
któ re zde cy du ją się na po ród
w wo dzie – spe cjal nie przy go to -
wa ne do te go sa le. W każ dym
z dwu, naj wy żej trzy oso bo wych
po koi do dys po zy cji ro dzą cych
za pew nio no od dziel ne wę zły sa -
ni tar ne. No wo ścią jest to, że od -
dzia ły ma ją po dwój ne ko ry ta rze,
ze wnętrz ny i we wnętrz ny, co jest
zwią za ne z no wo cze sny mi stan -
dar da mi epi de mio lo gicz ny mi. 

– To Cen trum ro dzi ło się
w bó lach, ale te raz nie po ra do te -
go wra cać. Otwo rzy li śmy naj no -
wo cze śniej szy te go ty pu ośro dek
w re gio nie. Suk ce sem bę dzie
każ de uro dzo ne dziec ko, każ da
szczę śli wa ma ma i każ dy za do -
wo lo ny ta ta – mó wił Zbi gniew
Swo bo da, dy rek tor Szpi ta la Miej -
skie go w So snow cu, otwie ra jąc
Cen trum. – Dzię ku ję wszyst kim,
któ rzy nam po mo gli, wy ba czam
wszyst kim, któ rzy nam prze szka -
dza li. Od kreśl my to, co nie do bre
w na szych dzia ła niach i spójrz my

na to, cze go uda ło się do ko -
nać – pod kre ślał z ko lei pre zy -
dent Ka zi mierz Gór ski. 

Pod czas otwar cia naj lep szą
opie kę przy szłym ma mom
gwa ran to wa li rów nież m.in. or -
dy na tor od dzia łu po łoż ni czo -
-no wo rod ko we go Ma ciej Or -
now ski oraz pre zes Ślą skiej
Izby Le kar skiej w Ka to wi cach
Ja cek Ko za kie wicz. Jak za pew -
nia li ze bra ni, no we Cen trum
Opie ki nad Mat ką i No wo rod -
kiem jest pla ców ką wy jąt ko wą,
o do brym za ple czu me dycz -

nym, co w po łą cze niu z do brze
wy kształ co nym, pro fe sjo nal -
nym per so ne lem mu si i za pew -
ne przy nie sie wie le ko rzy ści.
Łącz nie nad zdro wiem przy -
szłych pa cjen tek i dzie ci czu -
wać bę dzie po nad set ka spe -
cjal nie do bra ne go, pro fe sjo nal -
ne go per so ne lu, w tym 55
po łoż nych i 25 pie lę gnia rek,
któ re to wa rzy szyć bę dą pa cjen -
tom od mo men tu na ro dzin, aż
do chwi li wy pi su ze szpi ta la. 

– Je śli ro dzić, to tyl ko w So -
snow cu – wie lo krot nie pod kre -

ślał pod czas otwar cia pre zy dent
Gór ski.

So sno wiec kie Cen trum bę -
dzie nie tyl ko naj więk sze w re -
gio nie Za głę biow skim, ale jed -
no cze śnie naj no wo cze śniej sze
w wo je wódz twie. Pla ców ka po -
sia da ge ne ra to ry prą du, a jej dach
mie ści ko lek to ry sło necz ne.

W uro czy stym otwar ciu
udział wzię li rów nież licz ni
przed sta wi cie le władz wo je -
wódz kich oraz par la men ta rzy -
ści. Bi skup Grze gorz Ka szak
po świę cił no wą pla ców kę.

Dyrektor Zbigniew Swoboda w towarzystwie prezydenta Kazimierza Górskiego (obaj
w środku) oraz Macieja Ornowskiego (l) i Jacka Kozakiewicza (p) otworzyli nowoczesne
Centrum

Za�pła�ci�my�wię�cej
zako�mu�ni�ka�cję
KZK GOP pod niósł skład ki
człon kow skie dla więk szo ści
miast ob słu gi wa nych przez te go
prze woź ni ka. Pod wyż ka do tknę -
ła też So sno wiec. O ile skład ka
dla sto li cy Za głę bia za rok 2010
wy nio sła 29 i pół mi lio na zł, to
w ro ku bie żą cym z miej skiej ka -
sy do tram wa jów i au to bu sów
do pła ci my pra wie 33 mi lio ny.
Za rząd KZK GOP tłu ma czy
pod wyż kę m.in. wzro stem cen
ben zy ny. Wzrost kosz tów uza -
sad nia ny jest tak że za po wia da ną
przez Za rząd KZK GOP mo der -
ni za cją i wy mia ną ta bo ru. Skład -
ka pła co na dla te go prze woź ni ka
przez zrze szo ne w nim gmi ny
za le ży od kosz tów eks plo ata cji
oraz do cho dów przy no szo nych
przez po szcze gól nie li nie au to -
bu so we i tram wa jo we. Skład ka
pła co na przez gmi ny mo że być
roz ło żo na na ra ty i spła ca na bez
opro cen to wa nia.

Ta kie sta wia nie spra wy przez
prze woź ni ka bu dzi wąt pli wo ści
wie lu rad nych, m.in. To ma sza
Bań bu ły, człon ka Ko mi sji Bu -
dże to wej i by łe go prze wod ni czą -

ce go te go or ga nu pod czas po -
przed niej ka den cji. Rad ny Bań -
bu ła uwa ża, iż na le ża ło by przyj -
rzeć się jak w prak ty ce KZK
GOP dys po nu je nie ma ły mi pie -
niędz mi wpła ca ny mi przez gmi -
ny człon kow skie. Rad ny zwra ca
uwa gę, iż sko ro KZK GOP pod -
no si ar gu ment kosz tów eks plo -
ata cji, to war to prze ana li zo wać
czę sto tli wość nie któ rych po łą -
czeń, być mo że za cho dzi bo -
wiem po trze ba zre kon stru owa -
nia roz kła du jaz dy tak, by au to -
bu sy kur so wa ły z od po wied nią
czę sto tli wo ścią i nie wy ko ny wa -
ły pu stych kur sów, któ re na ra ża -
ją na szwank nie tyl ko bu dżet
prze woź ni ka, ale też przy czy nia -
ją się do wzro stu wy so ko ści
skład ki człon kow skiej. Jest to
o ty le waż ne, że nie tyl ko So -
sno wiec, ale też in ne mia sta
znaj du ją się w cięż kiej sy tu acji
fi nan so wej i być mo że nie któ -
rych płat ni ków nie bę dzie stać
na re gu lo wa nie pod wyż szo nej
staw ki. 

Tekst i foto: Tomasz Bienek



Nie wia do mo jesz cze, ja ki bę dzie osta tecz ny kształt bu dże -
tu na bie żą cy rok. Ina czej wi dzą go wła dze mia sta, ina czej
opo zy cja. Pew nej jest, że bu dżet bę dzie wy ni kiem kom pro -
mi sów, py ta nie jak da le kich i jak trud nych w usta le niu.

Opo zy cja nie ustan nie pod kre śla, iż jej głów ną oba wą
jest po stę pu ją ce za dłu że nie mia sta. Zwięk szy je jesz cze bar -
dziej przy ję cie bu dże tu w obec nym kształ cie.

– Nie cho dzi o to, że by bu dżet nie zo stał przy ję ty – wy -
ja śnia Ar ka diusz Chę ciń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej. – Tak sa mo pre zy dent, jak i my, rad ni, mu si my zro -
bić wszyst ko aby bu dżet przy ję ty zo stał. Zło ży li śmy pre zy -
den to wi pro po zy cje do bu dże tu, ma my na dzie ję, że zo sta ną
przy ję te. Do ty czą one ca ło ści bu dże tu, nie po szcze gól nych
za dań do wy ko na nia. Li czy my na kom pro mis i na to, że
bę dzie my mo gli bu dżet przy jąć. Na sze głów ne po stu la ty to
chęć zmi ni ma li zo wa nia ilo ści pla no wa nych ob li ga cji, bo
nie chce my że by mia sto się da lej za dłu ża ło. Chce my, aby
by ły kon ty nu owa ne te in we sty cje, w przy pad ku któ rych
pod pi sa no już umo wy na do fi nan so wa nie. Ko lej -
na rzecz – chce my że by w pla nie fi nan so wym zna la zły się
wszyst kie obiet ni ce wy bor cze pre zy den ta Ka zi mie rza Gór -
skie go. Pre zy dent coś obie cał i nie bę dzie my mu prze szka -
dzać w re ali za cji tych obiet nic w czte ro let nim cy klu, któ ry
za czął się po wy bo rach.

Z in for ma cji, ja kie uda ło nam się uzy skać, wy ni ka jed -
nak, że ist nie je po waż na oba wa, iż bu dżet nie zo sta nie
w ogó le przy ję ty. 

– Trud no ko men to wać coś, cze go jesz cze nie ma, bo nie
zo sta ło za twier dzo ne – mó wi Grze gorz Dą brow ski, rzecz -
nik pra so wy Urzę du Miej skie go. – Bu dżet jest skon stru -
owa ny zgod nie z pla nem fi nan so wym. Stwo rzy li śmy go
z te go na co jest nas stać. Opar li śmy się na wskaź ni kach
z mi ni sterstw oraz wła snych pro gno zach, do ty czą cych
przy cho dów i wy dat ków mia sta, któ re co ro ku mu szą być
do ko ny wa ne. W tej chwi li trwa opi nio wa nie bu dże tu przez
po szcze gól ne ko mi sje. W za leż no ści od skła du po li tycz ne -
go tych ko mi sji róż nie opi nie te wy glą da ją. Czy bu dżet bę -
dzie przy ję ty? Zo ba czy my. Rad ni mu szą mieć świa do -
mość, że nie przy ję cie bu dże tu to du że pro ble my dla mia -
sta i je go miesz kań ców. Je śli chcą pójść w tym kie run ku,
to my ślę, że trze ba to wy raź nie po wie dzieć miesz kań com,
że ta ki opor tu nizm nie jest do bry dla roz wo ju So snow ca. 

Rad ny Ka rol Wi niar ski z ko lei mó wi, iż 4 stycz nia
przed sta wio no pre zy den to wi pro po zy cję PO, aby z ob li ga -
cji fi nan so wać te in we sty cje, któ re ma ją do fi nan so wa nie ze -
wnętrz ne, za rów no unij ne, jak i po za unij ne, np. z bu dże tu
pań stwa. – Na to miast po zo sta łe za da nia in we sty cyj ne po -
win ny na szym zda niem być fi nan so wa ne z do cho dów wła -
snych, w trym tak że ze sprze da ży ma jąt ku gmi ny. Jak na ra -
zie ta pro po zy cja nie spo tka ła się z po zy tyw nym przy ję -
ciem – do da je rad ny Wi niar ski. 

– Mia sto ma 20 pro cent za dłu że nia. Tym cza sem mia -
sta naj bar dziej za dłu żo ne, w tym naj więk sze mia sta w Pol -
sce, ma ją dług, któ ry się ga 60 pro cent. Pod kre śla łem, że je -
śli wy stą pią ja kie kol wiek pro ble my fi nan so we, to So sno -
wiec bę dzie ostat nim dwu stu ty sięcz nym mia stem, któ re
one do tkną – uspo ka ja pre zy dent Ka zi mierz Gór ski. 

To masz Bie nek

miasto
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Czy�się�stoi,�czy�się�le�ży…
Gru dnio we se sje Ra dy Miej skiej
So snow ca zwy kle są are ną burz li -
wych spo rów bu dże to wych. Ze
wzglę du na li sto pa do we wy bo ry
sa mo rzą do we tym ra zem de ba ta
bu dże to wa zo sta ła prze nie sio -
na na sty czeń. Nie spo dzie wa nie
jed nak dłu go trwa łą dys ku sję
wzbu dził punkt do ty czą cy wy na -
gro dze nia Pre zy den ta Gór skie go.
Co cie ka we, trwa ona w dal szym
cią gu, a ilość in wek tyw i epi te tów,
któ ry mi je stem wraz z in ny mi rad -
ny mi PO ob rzu ca ny w ano ni mo -
wych wy po wie dziach in ter ne to -
wych prze kro czy ła na wet po ziom
agre sji z okre su kam pa nii wy bor -
czej. Daw no też nie wi dzia łem tak
zde ner wo wa ne go Pre zy den ta Gór -
skie go. Po twier dza ją się nie ste ty
sło wa, któ re Nic co lo Ma chia vel li
za warł w „Księ ciu” – „lu dzie prę -
dzej pusz cza ją w nie pa mięć śmierć
oj ca niż stra tę oj co wi zny”.

W trak cie dłu go trwa łej dys ku -
sji na po sie dze niu Ko mi sji Bu dże -
to wej, a na stęp nie na se sji Ra dy
Miej skiej pa da ły ze stro ny Se kre ta -
rza Mia sta i rad nych SLD dą żą -
cych do usta le nia wy na gro dze nia
Pre zy den ta w mak sy mal nej wy so -
ko ści bar dzo róż ne ar gu men ty. Oto
kil ka z nich.

Pre zy dent ma ol brzy mią od po -
wie dzial ność. Słu cha jąc od lat wy -
po wie dzi Ka zi mie rza Gór skie go
trud no to jed nak do strzec. Fa tal -
na sy tu acja fi nan so wa na sze go
mia sta i ko lej ne nie po wo dze nia za -
wsze są wy ni kiem dzia łań wo je wo -
dy, mar szał ka wo je wódz twa, rzą -
du, UE, si ły wyż szej, czte rech pór
ro ku. Pre zy dent za nic nie od po -
wia da. Gdzie tu więc ta ol brzy mia

od po wie dzial ność? Pre zy dent wy -
grał wy bo ry, a więc wy bor cy zgo -
dzi li się na je go do tych cza so wą
pen sję. Na wet gdy by przy jąć, że to
miesz kań cy okre śla ją wy na gro dze -
nie Pre zy den ta Mia sta to war to
przy po mnieć, że w pierw szej tu rze
Ka zi mierz Gór ski do stał oko -
ło 25% gło sów mniej niż w po -
przed nich wy bo rach. I mniej wię -
cej o ta ką war tość zo sta ło zmniej -
szo ne je go wy na gro dze nie.

W in nych, na wet mniej szych
mia stach, pre zy den ci do sta ją więk -
sze wy na gro dze nie. To praw da, ale
dla cze go po dob ne wy na gro dze nie
co Pre zy dent So snow ca ma ją
otrzy my wać pre zy den ci naj więk -
szych pol skich miast li czą cych kil -
ka krot nie wię cej miesz kań ców
i za rzą dza ją cych o wie le więk szy -
mi bu dże ta mi? Błąd tkwi w obo -
wią zu ją cych prze pi sach, na któ re
nie ma my wpły wu.

Mak sy mal ne wy na gro dze nie
Pre zy den ta So snow ca to od daw -
na obo wią zu ją cy zwy czaj. Rze czy -
wi ście od wie lu lat Pre zy dent So -
snow ca otrzy my wał naj wyż sze
wy na gro dze nie, co wy ni ka ło jed -
nak nie ty le z po wo du ja kie goś
zwy cza ju, co z fak tu dys po no wa nia
więk szo ścią w Ra dzie Mia sta, któ -

ra przy kle py wa ła wszyst kie, na wet
naj bar dziej kon tro wer syj ne po my -
sły.

Naj czę ściej jed nak pa da ły za -
rzu ty o po li tycz ną ze mstę za prze -
gra ne wy bo ry. Na tej za sa dzie rów -
nie do brze moż naby oskar żyć ko -
le gów z SLD o po li tycz ny
ser wi lizm i wa ze li niar stwo wo bec
sze fa. Ty le, że na tym po zio mie nie
da się pro wa dzić me ry to rycz nej de -
ba ty. Praw dzi wym po wo dem ob ni -
że nia wy na gro dze nia Ka zi mie rza
Gór skie go (o 2.750 zł w sto sun ku
do mak sy mal ne go do pusz cza ne go
pra wem po zio mu) jest oce na je go
do tych cza so wych rzą dów,
a zwłasz cza sy tu acji fi nan so wej
So snow ca. Przed sta wio ny przez
Ka zi mie rza Gór skie go bu dżet mia -
sta na rok 2011 za kła da, że spła ta
po nad 150-mi lio no we go za dłu że -
nia moż li wa bę dzie je dy nie dzię ki
wy prze da ży ma jąt ku gmin ne go.
Bez emi to wa nia no wych ob li ga cji
nie je ste śmy w sta nie sfi nan so wać
żad nych, na wet tych nie licz nych
ma ją cych unij ne do fi nan so wa nie,
in we sty cji. Do cho dy bie żą ce bę dą
mniej sze niż wy dat ki bie żą ce, co
ozna cza, że mia sto „ży je” na kre -
dyt. Więk szość osób za trud nio -
nych przez mia sto otrzy mu je wy -
na gro dze nia o wie le mniej sze niż
ich ko le dzy i ko le żan ki w in nych
mia stach na sze go wo je wódz -
twa. I mi mo te go Ka zi mierz Gór -
ski ma mieć mak sy mal ną pen sję?
So cja li stycz na za sa da „czy się stoi,
czy się le ży, po nad 12 ty się cy się
na le ży” oka za ła się dla więk szo ści
rad nych nie do przy ję cia. 

Ka rol Wi niar ski

Po�wy�bor�cze�spo�ry
Za koń czo na kam pa nia sa mo -
rzą do wa w So snow cu, w któ -
rej naj więk sze po par cie wy -
bor ców otrzy ma ła ko ali cja
wy bor cza SLD – Po ro zu mie -
nie Spo łecz ne (34 proc.)
a Pre zy den tem Mia sta zo stał
wy bra ny kan dy dat tej ko ali cji,
pan Ka zi mierz Gór ski, spo wo -
do wa ła ostrą re ak cję opo nen -
tów po twier dzo ną de cy zja mi
na se sjach Ra dy Miej skiej do -
ty czą cych po dzia łu funk cji
w Ra dzie. W wy ni ku tego rad -
ni zwy cię skiej ko ali cji nie
otrzy ma li żad nej funk cji,
a pre zy dent ma znacz nie
zmniej szone apa na że. 

Te ne ga tyw ne, wcho dzą ce
w ko li zję z oce ną spo łecz ną
w cza sie wy bo rów de cy zje ko -
ali cji PO – PiS – Nie za leż ni,
bę dą ce wy ni kiem po kam pa nij -
nej fru stra cji skła nia ją do re -
flek sji i szu ka nia od po wie dzi
na naj bar dziej ak tu al ne
w obec nym cza sie py ta nie, jak
prze bie gać bę dzie dys ku sja
i ja kie bę dą osta tecz ne de cy zje
no wo wy bra nej Ra dy Miej -
skiej w spra wie fun da men tal -
nej dla spraw ne go funk cjo no -
wa nia mia sta, mia no wi cie bu -
dże tu na rok 2011?.
Pro po zy cja bu dże to wa przed -
sta wio na w pro jek cie pre zy -
den ta za kła da wzrost wy dat -
ków w po rów na niu do 2010
ro ku o oko ło 76 mi lio nów zł,
co jest nie wąt pli wie bar dzo
am bit ną pro po zy cją, uwzględ -
nia ją cą spraw ne bie żą ce funk -
cjo no wa nie mia sta, a tak że
stwa rza ją cą moż li wo ści roz -

wo jo we, na re ali za cję któ rych
pro po nu je się w bu dże cie oko -
ło 20 proc. wy dat ków, tj. po -
nad 150 mi lio nów zł. Re jestr
za dań in we sty cyj nych po twier -
dza, że uwzględ nio na zo sta ła
nie zbyt ko rzyst na ko niunk tu ra
do cho do wa bu dże tu i w związ -
ku z czym wy ma ga na jest
oszczęd na po li ty ka fi nan so wa
mia sta, stąd też więk szość za -
dań to te roz po czę te  w po -
przed niej ka den cji lub za da -
nia, któ rych fi nan so wa nie
uwzględ nia zna czą ce środ ki
ze wnętrz ne. Ja ko przy kła dy
na le ży za uwa żyć za da nia
w ra mach Go spo dar czej Bra -
my Ślą ska, sa la kon cer to wa
przy Szko le Mu zycz nej, ada -
pta cja po miesz czeń po Ki nie
„Mu za”, czy wie le za dań dro -
go wych. Przy kła dów moż -
na po dać znacz nie wię cej, bio -
rąc jed nak pod uwa gę fakt ak -
tu al nie trwa ją cej dys ku sji
i opi nio wa nia pro jek tu przez
Ko mi sje Ra dy sku pię uwa gę
na jesz cze jed nym przy kła -

dzie, mia no wi cie mo der ni za cji
Szpi ta la Miej skie go, roz po -
czę tej w po przed niej ka den cji
sa mo rzą du, i któ ra w mo jej
oce nie po win na być kon ty nu -
owa na. Sta no wi sko klu bu rad -
nych SLD w tej kwe stii jest
jed no znacz ne, a wnio sek o do -
dat ko we środ ki na ten cel zło -
żo ny zo stał przez klub na Ko -
mi sji Zdro wia i na tym eta pie
uzy skał ak cep ta cję rad nych
ko mi sji. Oce nia jąc ge ne ral nie
bu dżet przed je go osta tecz ną
wer sją na le ży stwier dzić, że
tra dy cyj nie naj wię cej środ ków
skie ro wa ne bę dzie na oświa tę,
du ża część na po moc spo łecz -
ną, a ge ne ral nie na bie żą cą
dzia łal ność oko ło 591 mi lio -
nów zł. Je śli cho dzi o dzia łal -
ność in we sty cyj ną na le ży za -
uwa żyć, że cho ciaż am bit nie
po trak to wa na w pro jek cie pre -
zy den ta, uza leż nio na jest
od de cy zji i od po wie dzial no ści
ra dy, al bo wiem znacz ny stru -
mień środ ków fi nan so wych,
w tym po trzeb nych na uru cho -
mie nie środ ków po mo co wych,
moż li wy jest do po zy ska nia
z emi sji ob li ga cji. Pierw sze
de cy zje Ra dy po dej mo wa ne
bę dą na naj bliż szej se sji
w dniu 27 stycz nia i nie wąt pli -
wie bę dzie to test od po wie -
dzial no ści za mia sto. I oby nie
był to test lo jal no ści wo bec
sie bie po li tycz nej opo zy cji
i kon ty nu acja de struk cyj nej
dzia łal no ści za po cząt ko wa nej
podczas se sji Ra dy Miej skiej.

To masz Bań bu ła

Wal ka o bu dżet

Gło so wa nie i je go wy ni ki po dzie li ły obec -
nych na sa li. Znacz na więk szość raj ców
opo wie dzia ła się za zmniej sze niem pen sji
z kwo ty 12 tys. zł brut to na su mę 9
tys. 615 zł i tak też się sta ło. Gło su ją cy
za zmia ną uwa ża ją swo ją de cy zję za uza -
sad nio ną, rad ni SLD – prze ciw ni zmniej -
sza niu upo sa że nia pre zy den to wi – do szu ku -
ją się w tym wy bo rze ze msty za wy gra ne
wy bo ry. 

– Wy da wa ło mi się, że wy bo ry skoń czy -
ły się 5 grud nia. Jed nak jak wi dać kam pa -
nia wy bor cza na dal trwa. Gdy by Ka zi mierz
Gór ski nie wy grał, by ło by zde cy do wa nie
ina czej. Ogra ni cze nie za rob ków to ka ra
za zwy cię stwo dla pre zy den ta. Je śli w tej
Ra dzie nie na stą pi re flek sja, współ pra ca
mo że oka zać się nie moż li wa – pod kre ślił
rad ny To masz Bań bu ła.

Jak stwier dził pod czas se sji pre zy dent
Gór ski, 8 lat pod czas któ ry ch rzą dził mia -
stem po win no rad nym wy star czyć do te go,
by spo strze gli, jak przez ten czas, za je go ka -
den cji, zmie ni ło się na lep sze ob li cze mia -
sta, a on wy peł niać bę dzie obo wiąz ki pre zy -
den ta mia sta po mi mo cią głych kłót ni w Ra -
dzie, nie za leż nie, czy za 12 tys. zł, czy za 9. 

– Ja bę dę bro nił So snow ca do koń ca. Że -
by rzą dzić na szym mia stem, wy star czy je -

dy nie 15 mą drych rad nych. Drzwi mo je go
ga bi ne tu bę dą dla nich za wsze otwar te. Je -
śli na to miast się nie do cze kam, to bę dę rzą -
dził w mniej szo ści. Tyl ko że od bę dzie się
to ze szko dą dla mia sta – stwier dził Ka zi -
mierz Gór ski, po czym opu ścił sa lę se syj -
ną, uda jąc się na po sie dze nie GZM.

Osta tecz ne go gło so wa nia de cy du ją ce go
o ob niż ce za rob ków pre zy den ta do ko na no
już pod czas je go nie obec no ści – 15 z rad -
nych opo wie dzia ło się „za”, 8 by ło prze ciw,
a tro je wstrzy ma ło się od gło su.

Po nad to pod czas se sji uchwa lo no rów -
nież m. in. przy ję cie Gmin ne go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko -
ma nii na rok 2011 i ra mo we go pla nu pra cy
Ra dy Miej skiej w So snow cu na I pół ro cze
no we go ro ku, prze dłu żo no czas obo wią zy -
wa nia do tych cza so wych ta ryf dla zbio ro we -
go za opa trze nia w wo dę i zbio ro we go od pro -
wa dza nia ście ków okre ślo nych przez Przed -
się bior stwo Wie lo bran żo we „ADM” Sp.
z o.o. oraz roz pa trzo no pro jekt uchwa ły
w spra wie: za twier dze nia zmian w Sta tu cie
Za kła du Lecz nic twa Am bu la to ryj ne go
w So snow cu przy ul. Wa wel.

Ga brie la Ko la no

Ustalili pensję
Ostat nia 3. se sja Ra dy Miej skiej w 2010 ro ku przebiegała w bardzo burzliwej
atmosferze, a wszystko przez jeden z punktów programu sesji, dotyczący
wynagrodzenia dla prezydenta Kazimierza Górskiego. Radni, jak zwykle
na początku nowej kadencji ustalają prezydentowi pensję

k o m e n t a r z      p o l i t y c z n y
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– Dal sza przy szłość dy rek to ra
Zbi gnie wa Swo bo dy po zo sta je
w rę kach pre zy den ta Ka zi mie rza
Gór skie go – mó wi rad ny Ka rol
Wi niar ski, czło nek Ra dy Spo -
łecz nej przy szpi ta lu. – Z te go,
co wiem z nie ofi cjal nych źró deł,
dy rek tor Swo bo da da lej bę dzie
dy rek to rem Szpi ta la Miej skie go.
Stąd od po wie dzial ność za dal sze
lo sy szpi ta la spa da na pre zy den -
ta mia sta, bo opi nia Ra dy Spo -
łecz nej szpi ta la na te mat dy rek -
to ra Swo bo dy dwu krot nie by ła
ne ga tyw na. W grud niu pod trzy -
ma li śmy swo ją li sto pa do wą de -
cy zję. Na to miast kwe stia re -
struk tu ry za cji szpi ta la jest, jak
wie my, uza leż nio na od środ ków
fi nan so wych. Plan, któ ry prze -
wi dy wał za koń cze nie mo der ni -
za cji do ro ku 2014, już w tej
chwi li jest cał ko wi cie nie ak tu al -
ny. Uja w nia się tu taj to, co mo -
im zda niem jest naj więk szą bo -

lącz ką So snow ca, czy li fa tal ne
pla no wa nie. Jest wie le pro jek -
tów, któ re z sa me go za ło że nia
ma ją być fi nan so wa ne ze środ -
ków wła snych, po czym po pa ru
mie sią cach oka zu je się, że tych
pie nię dzy nie ma i nie bar dzo
wia do mo skąd je wziąć. Po dob -
nie jest ze szpi ta lem, gdzie kil ka
od dzia łów ma już go to we pro -
jek ty re mon to we, ale na gle oka -
zu je się, że nie ma fi nan sów
na te in we sty cje. Są środ ki
na mo der ni za cję od dzia łu or to -
pe dycz ne go, ale mo der ni zu jąc
szpi tal w ta kim tem pie, re struk -
tu ry zu jąc je den od dział na rok,
szpi tal zo sta nie osta tecz nie zmo -
der ni zo wa ny nie w ro ku 2014,
ale po ro ku 2020.

Zda niem rad ne go Wi niar -
skie go nie uda się też uru cho mić
blo ku ope ra cyj ne go. Ka rol Wi -
niar ski wi ni za ten stan wła dze
mia sta.

– Przez dłu gi czas otwar cie nas
ma mio no wi zja mi, kon cep cje się
zmie nia ły, ko niec koń ców wia do -
mo już, że blo ku ope ra cyj ne go nie
bę dzie. Koszt tej in we sty cji wraz
z wy po sa że niem to 30 mln zł i nie
ma naj mniej szych szans na uzy -
ska nie ze wnętrz ne go do fi nan so -
wa nia, a opo wie ści o ja kimś part -
ner stwie pu blicz no -pry wat nym,
któ re ma po le gać na tym, że part -
ner pry wat ny wszyst ko sfi nan su je,
moż na wło żyć mię dzy baj ki. My -
ślę, że za kil ka mie się cy pre zy dent
Gór ski bę dzie mu siał przy znać, że
nic w tej kwe stii nie osią -
gnął – prze wi du je Wi niar ski.

Ra da Spo łecz na Szpi ta la
Miej skie go żą da ła nie prze dłu że -
nia dy rek to ro wi Swo bo dzie kon -
trak tu. Z od po wied nim wnio -
skiem or gan ten zwró cił się
do władz mia sta. Pre zy dent Ka -
zi mierz Gór ski nie pod jął jesz -
cze de cy zji w tej spra wie. 

– Mo ja pra ca na sta no wi sku
dy rek to ra jest przede wszyst kim
na co dzień oce nia na przez pa -
cjen tów i pra cow ni ków szpi ta -
la – od po wia da dy rek tor Zbi -
gniew Swo bo da. – Me ry to rycz -
na oce na mo jej dzia łal no ści
na le ży też do or ga nu za ło ży ciel -
skie go szpi ta la, czy li władz mia -
sta i w pew nym sen sie do Ra dy
Miej skiej. Kto kol wiek przy -
szedł by na mo je sta no wi sko,
mu siał by ro bić to sa mo co ja,
i nie wia do mo, czy z lep szym
skut kiem.

Zgod nie z za po wie dzia mi dy -
rek cji szpi ta la w no wej struk tu rze
pla ców ki jest wdra ża ny 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. Prze ciw -
ni cy dy rek to ra Swo bo dy uwa ża -
ją na to miast, że w cią gu ostat -

nich kil ku mie się cy dy rek tor
Swo bo da po padł w per so nal ne
kon flik ty z więk szo ścią człon -
ków Ra dy Spo łecz nej. 

– Je śli cho dzi o pra cę dy rek -
to ra Swo bo dy nie chciałbym się
wy po wia dać w ka te go rycz ny
spo sób, co na le ży da lej ro bić
w tej spra wie – ko men tu je prze -
wod ni czą cy RM Ar ka diusz Chę -
ciń ski. – Uwa żam, że de cy zje po -
wi nien po dej mo wać Ka zi mierz
Gór ski, któ ry jest pra co daw cą dy -
rek to ra Swo bo dy. My ja ko rad ni
wie lo krot nie ne ga tyw nie wy po -
wia da li śmy się o pra cy w szpi ta -
lu. My ślę, że przy ty lu za rzu tach,
naj lep szym wyj ściem dla pa -
na Swo bo dy, któ ry stwier dził kie -
dyś, że ma wie le pro po zy cji pra -
cy w in nych szpi ta lach, to przy tej
nie chę ci ja na je go miej scu sko -
rzy stał bym z któ rejś z tych ofert. 

To masz Bie nek

To masz Bie nek

Róż ne ko men ta rze pa da ją od no -
śnie de cy zji więk szo ści człon -
ków Ra dy Mia sta o zre du ko wa -
niu pen sji Ka zi mie rzo wi Gór -
skie mu o 20 pro cent.

Zgod nie z prze pi sa mi re gu lu -
ją cy mi dzia łal ność sa mo rzą du
w Pol sce na po cząt ku każ dej ka -
den cji Ra da uchwa la wy na gro -
dze nie pre zy den ta. Czte ry la ta te -
mu so sno wiec cy rad ni za de cy do -
wa li, że wy na gro dze nie
Ka zi mie rza Gór skie go wy no sić
bę dzie 12.365 zł brut to. Ty le
przez po przed nią ka den cję co
mie siąc otrzy my wał pre zy dent
za kie ro wa nie 200-ty sięcz nym
mia stem. Tym ra zem zde cy do wa -
no, że su ma ta bę dzie mniej sza
o 2.750 zło tych. Pre zy dent bę dzie
więc za ra biać mie sięcz -
nie 9.615 zł brut to. Wnio sek
o przy zna nie ta kie go wy na gro -
dze nia po par ło 15 rad nych.
Wnio sko daw ca, rad ny PO Ka rol
Wi niar ski nie ukry wa, że po wo -
dem przy zna nia mniej sze go wy -
na gro dze nia jest roz cza ro wa nie
osią gnię cia mi Ka zi mie rza Gór -
skie go. 

– Głów nym po wo dem mo je -
go wnio sku by ła oce na dzia łal no -
ści Ka zi mie rza Gór skie go na sta -
no wi sku pre zy den ta mia sta przez
ostat nie osiem lat, a zwłasz cza
pod czas ostat niej ka den cji – mó -
wi rad ny Wi niar ski. – Mam
na uwa dze przede wszyst kim sy -
tu ację fi nan so wą mia sta. Do cho -
dy bie żą ce prze wi dzia ne

na rok 2011 są niż sze od wy dat -
ków bie żą cych. Ja ko mia sto je -
ste śmy 10 mi lio nów zł do ty łu
i ży je my na kre dyt. Po za czyn ni -
ka mi ze wnętrz ny mi, na któ re nie
ma my wpły wu, jest to efekt po li -
ty ki pre zy den ta. Za zna czam, że
gdy by to by ła wi na tyl ko i wy -
łącz nie pre zy den ta, to po wi nien
wręcz do sta wać tyl ko wy na gro -
dze nie mi ni mal ne, w oko li cach 6
ty się cy zł, ale po nie waż na kon -
dy cję mia sta wpły nę ły też czyn -
ni ki nie za leż ne od pre zy den ta,
chcie li śmy wy po środ ko wać kwo -
tę wy na gro dze nia, my ślę że spra -
wie dli wie.

Prze ciw okro je niu pre zy denc -
kie go wy na gro dze nia gło so wa -
ło 8 rad nych. Po ja wi ły się też ko -
men ta rze, że to ze msta za wy gra -
ne przez Ka zi mie rza Gór skie go
wy bo ry. 

– Efekt jest ta ki, że pre zy dent
So snow ca, za rzą dza ją cy i od po -
wia da ją cy za po nad 700-mi lio no -
wy bu dżet mia sta, pra cu ją cy
prak tycz nie po kil ka na ście go -
dzin dzien nie, tak że w wol ne dni,
gdy obo wiąz ki na ka zu ją mu re -
pre zen to wać mia sto, za ra bia dzi -
siaj naj mniej ze wszyst kich
w kra ju pre zy den tów miast po -
dob nej do So snow ca wiel ko ści,
a na wet mniej szych – ko men tu je
spra wę Grze gorz Dą brow ski,
rzecz nik pra so wy Urzę du Miej -
skie go w So snow cu. – Jest to za -
gryw ka ty po wo po li tycz na i to
naj niż szych lo tów. Po ziom de ba -
ty po li tycz nej, z któ rą mie li śmy
do czy nie nia na se sji przed świą -

tecz nej się gnął po pro stu
dna – uwa ża rzecz nik.

Rad ni, któ rzy gło so wa li
za ob cię ciem pre zy denc kiej pen -
sji, od że gnu ją się od oskar żeń, iż
by ła to po li tycz na ze msta. Po wta -
rza ją się ar gu men ty do ty czą ce
złe go sta nu miej skich fi nan sów.
Jed no cze śnie nie któ rzy rad ni, na -
wet opo zy cyj ni, nie wy klu cza ją
pod wyż ki dla pre zy den ta w przy -
szło ści. 

– Zga dzam się z ob niż ką pen -
sji pre zy den ta – mó wi prze wod ni -
czą cy RM Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Chciał bym też zmie nić re to -
ry kę, któ ra to wa rzy szy tej spra wie.
Wła ści wie nie jest to ob niż ka. Za -
wsze na po cząt ku ka den cji, nie
waż ne, czy w przy pad ku re elek cji
czy no we go pre zy den ta, rad ni mu -
szą pod jąć uchwa łę o wy na gro -
dze niu pre zy den ta. My usta li li śmy
wy na gro dze nie w kwo cie pra -
wie 10 ty się cy zło tych. Nie jest to
więc ob niż ka, ale moż na po wie -
dzieć wy ma ga ne prze pi sa mi usta -
le nie no we go wy na gro dze nia dla
no we go pre zy den ta, uchwa lo ne
przez no wą Ra dę Mia sta. Gło su -
jąc za ta kim wła śnie wy na gro dze -
niem uzna li śmy, że przez ostat ni
czas pre zy dent nie pro wa dził do -
brej po li ty ki dla So snow ca. Bę -
dzie my przy glą dać się pra cy pre -
zy den ta, je śli uzna my, że ule gła
ona po pra wie, mo że pod wyż szy -
my je go wy na gro dze nie, bo pod -
kre ślam, że rad ni ma ją pra wo
uchwa lać wy so kość wy na gro dze -
nia i pra wo je go pod wyż sza nia,
a nie ob ni ża nia.

Wśród ko men ta rzy w Ra dzie
Miej skiej po ja wia się też ar gu -
ment, iż dzię ki re duk cji wy ge ne -
ro wa ne zo sta ną pew ne oszczęd -
no ści w bu dże cie miej skim. Ar -
gu men ty te wy wo łu ją ko lej ny
spór na tu ry po li tycz nej.

– Dziw nym tra fem ża den
z wnio sko daw ców, ani z in nych
rad nych opo zy cyj nych, któ rzy
wnio sek po pra li, na wet sło wem nie
za jąk nął się, wspo mi na jąc ja kie
oszczęd no ści po trzeb ne są dla mia -
sta, by zgło sić pro po zy cje ob ni że -
nia diet rad nych. A te są dość wy -
so kie – mó wi Grze gorz Dą brow ski.

Rad ni przy zna ją, iż są otwar ci
na re duk cję swo ich wy na gro dzeń.
Sta wia ją jed nak wa ru nek, aby ob -
niż ka diet, do ko na na w imię szu -
ka nia oszczęd no ści w bu dże cie,
by ła spra wie dli wa i ob ję ła wszyst -
kich rad nych, nie za leż nie od ich
barw po li tycz nych i funk cji zaj -
mo wa nych w sa mo rzą dzie.

– Chęt nie usły szał bym ja kąś
pro po zy cję od stro ny rad nych

SLD w tym te ma cie – od po wia -
da rad ny Ka rol Wi niar ski. – Je że -
li by ła by to pro po zy cja rów no -
mier ne go ob ni że nia wy na gro -
dze nia wszyst kim rad nym, to
je stem w sta nie po przeć ten
wnio sek. Przy po mi nam so bie na -
to miast sy tu ację sprzed lat ośmiu,
kie dy to na mo ją pro po zy cję ob -
ni że nia diet rad nych i wy ge ne ro -
wa nia w ten spo sób oszczęd no -
ści dla mia sta, klub SLD za re -
ago wał bar dzo ostro. Rad ni SLD
stwier dzi li wte dy, że mo gli by po -
przeć pro po zy cję pod wa run -
kiem, że ob ni że niu ule gną die ty
rad nych nie funk cyj nych, a dziw -
nym tra fem tak się skła da ło, że
rad ny mi nie funk cyj ny mi by li
rad ni opo zy cji, a sta no wi ska rad -
nych funk cyj nych pia sto wa li rad -
ni SLD. Te raz nie chcę wy stę po -
wać z ta ką ini cja ty wą, bo znów
zo sta nie to ode bra ne ja ko dzia -
łal ność po li tycz na czy po pu li -
stycz na. Cze kam na pro po zy cję
dru giej stro ny.

Radni obcięli wynagrodzenie
Kazimierzowi Górskiemu
Ze msta za wy gra ną w wy bo rach pre zy denc kich, chęć szu ka nia oszczęd no ści za wszel ką ce nę, czy efekt me ry to rycz nej oce ny do ko nań na sta no wi sku go spo da rza mia sta? 

Rada Społeczna szpitala chce odwołać dyrektora
W po ło wie grud nia na stą pi ło otwar cie Cen trum Opie ki nad Mat ką i No wo rod kiem w Szpi ta lu Miej skim. Jest to wiel ki krok w mo der ni za cji so sno wiec kie go szpi tal nic -
twa. Nie wia do mo na ra zie jesz cze, czy do tych cza so wy dy rek tor Szpi ta la Miej skie go utrzy ma swo je sta no wi sko

Więk szość rad nych nie chce
współ pra cy z pre zy den tem

Czy będzie
koalicja?
Wciąż nie pa dły pro po zy cje kan -
dy da tów na sta no wi ska za stęp ców
pre zy den ta Ka zi mie rza Gór skie -
go. Choć de kla ru je on go to wość
współ pra cy z każ dą opcją po li -
tycz ną, opo zy cja od rzu ca moż li -
wość wcho dze nia w ukła dy z go -
spo da rzem mia sta. 

– Nie wy klu czam koa li cji z ni -
kim – de kla ru je pre zy dent Ka zi -
mierz Gór ski. – Co do kwe stii mo -
ich za stęp ców, trwa ją na ten te mat
roz mo wy w klu bach, to czą się na -
ra dy z rad ny mi. Ma jąc świa do -
mość wa gi pro ble mów, ja kie nie -
sie ze so bą ta ka den cja ze wzglę -
du na środ ki, któ re trze ba
wy ko rzy stać, chciał bym tak do -
brać za stęp ców, aby ko ali cja by ła
naj ko rzyst niej sza. 

Rad ni opo zy cji przy zna ją jed -
nak wprost, iż nie wi dzą moż li wo -
ści współ pra cy z pre zy den tem. 

– Mó wi łem wie le ra zy i po -
wtó rzę raz jesz cze – nie wy obra -
ża my so bie w tej chwi li wcho dze -
nia w ko ali cję w pre zy den tem.
Na szcze blu wi ce pre zy denc kim
ko ali cja ta ka jest przez nasz klub
uwa ża na za nie moż li wą – mó wi
Ar ka diusz Chę ciń ski z PO, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej. – Nie
jest to wy wo ła ne stra chem
przed re ali za cją na sze go pro gra -
mu czy pro gra mu pre zy den ta Ka -
zi mie rza Gór skie go. Uwa ża my
wpraw dzie, że mia sto jest w cięż -
kiej sy tu acji fi nan so wej, ale przed -
sta wi cie le Plat for my Oby wa tel -
skiej da li by so bie ra dę z ty mi pro -
ble ma mi, przed ja ki mi stoi
So sno wiec. Nie chce my jed nak
brać na sie bie od po wie dzial no ści
za obiet ni ce pre zy den ta Ka zi mie -
rza Gór skie go, któ re w wie lu wy -
pad kach nie ma ją nic wspól ne go
z moż li wo ścia mi fi nan so wy mi,
sy tu acją eko no micz ną mia sta,
a cza sem na wet ze zdro wym roz -
sąd kiem. Je ste śmy go to wi do ko -
ali cji ze wszyst ki mi kan dy da ta mi,
któ rzy bra li udział w wy bo rach
pre zy denc kich, jed nak nie chce -
my brać od po wie dzial no ści
za coś, cze go nie da się wy ko nać.

Wciąż otwar ta po zo sta je spra -
wa za stęp ców pre zy den ta. Na ra -
zie pre zy dent po wo łał na swe go
za stęp cę Ry szar da Łu kaw skie -
go. I to je dy ny pew nik. 

– Nie ma żad nych kon kret nych
pro po zy cji – mó wi wprost Grze -
gorz Dą brow ski, rzecz nik pra so -
wy so sno wiec kie go ma gi stra tu.

Co więc mo że na stą pić da lej
wo bec nie chę ci rad nych opo zy cyj -
nych do two rze nia ko ali cji? Rad -
ny Wi niar ski jest zda nia, że pre zy -
dent po wo ła za stęp ców z wła sne -
go gro na, przy czym nie wia do mo
czy bę dą to bez stron ni eks per ci,
czy oso by z za ple cza po li tycz ne -
go pre zy den ta. 

– My ślę, że sy tu acja, w któ rej
pre zy dent bę dzie zmu szo ny
uzgad niać pew ne za sad ni cze de -
cy zje z po zo sta ły mi klu ba mi opo -
zy cji nie jest złą sy tu acją. Jest to
mo że ma ło kom for to wa sy tu acja
dla pre zy den ta, ale wła dza to nie
tyl ko przy jem no ści, ale też trud ne
mo men ty – mó wi rad ny.

To masz Bie nek

Sosnowieccy rajcy podjęli kontrowersyjną decyzję



styczeń 2011 nr 14

miasto

Przedstawiciele miast
regionu w Sosnowcu
20 grud nia w so sno wiec kim Urzę dzie Miej skim od by ło się spo tka nie opłat ko we pra cow ni ków sa mo rzą do wych z Bi sku pem Grze go rzem Ka sza kiem

Wśród za pro szo nych go ści po ja -
wi li się pre zy den ci, bur mi strzo -
wie i wój to wie za głę biow skich
oraz ma ło pol skich miast. Go -
ściem spe cjal nym uro czy sto ści
był 9-let ni Zie mo wit Świ tal ski.
Ten mło dy so sno wi cza nin już
od kil ku lat gra na for te pia nie.
Rów no cze śnie tre nu je akro ba ty -
kę spor to wą. W 2008 ro ku wy stą -
pił w fi na le I edy cji pro gra mu
„Mam Ta lent”. Bi skup Grze gorz
Ka szak oraz pre zy dent Ka zi mierz
Gór ski wy ra zi li uzna nie dla uta -
len to wa ne go chłop ca. Po bło go -
sła wień stwie i ży cze niach Bi sku -
pa na Świę ta, Zie mo wit za pro sił
wszyst kich do wspól ne go ko lę do -

wa nia. Za grał na for te pia nie
„Przy bie że li do Be tle jem”.

Spo tka nie opłat ko we by ło
rów nież świet ną oka zją do roz -
mów. Dys ku to wa no m.in. o:
moc niej szej in te gra cji Za głę bia
Dą brow skie go, spra wach ko mu -
ni ka cji pu blicz nej, pro ble mach
służ by zdro wia i ko or dy na cji
szpi ta li oraz o za cie śnie niu
współ pra cy z są sied ni mi gmi na -
mi ma ło pol ski mi. – Naj waż niej -
sze to wy ko rzy sty wać wszyst kie
atu ty wo je wódz twa, ale z jed no -
cze snym pod kre śle niem od ręb -
no ści i pra cy ze spo ło wej – mó -
wił pre zy dent Ka zi mierz Gór ski
po spo tka niu.

Do So snow ca przy je cha li
pre zy den ci: Dą bro wy Gór ni -
czej – Zbi gniew Pod ra za i Bę -
dzi na – Łu kasz Ko mo niew ski,
bur mistrz Cze la dzi – Te re sa Ko -
sma la, bur mistrz Sie wie -
rza – Zdzi sław Ba naś, bur mistrz
Ol ku sza – Da riusz Rzep ka, za -
stęp ca bur mi strza Wol bro -
mia – Ka ta rzy na Gam rat, wójt
Bo brow ni ków – Ar ka diusz
Ziem ba, wójt Psa rów – To masz
Sa dłoń oraz sta ro sta bę dziń -
ski – Krzysz tof Mal czew ski.

Usta lo no, iż spo tka nia przed -
sta wi cie li miast re gio nu bę dą od -
by wa ły się re gu lar nie co trzy
mie sią ce. U

WKU w Będzinie
zamiast
w Mysłowicach

Zgod nie z roz po rzą dze niem
Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
z 4 mar ca 2010r. w spra wie
wo je wódz kich szta bów woj -
sko wych i woj sko wych ko -
mend uzu peł nień
z dniem 31grud nia  2010 ro ku
znie sio no Woj sko wą Ko men dę
Uzu peł nień w My sło wi cach.

Jed no cze śnie z dniem 1 stycz -
nia 2011 ro ku utwo rzo no na stę pu -
ją ce woj sko we ko men dy uzu peł -
nień oraz usta lo no ich sie dzi by
i te ry to rial ny za sięg dzia ła -
nia. I tak po wo ła no Woj sko wą
Ko men dę Uzu peł nień w Bę dzi nie
dla miast So snow ca i Dą bro wy
Gór ni czej oraz po wia tów bę dziń -
skie go i za wier ciań skie go i WKU
w Ka to wi cach dla Ja worz na, Ka -
to wi c i My sło wi c. Woj sko wa Ko -
men da Uzu peł nień w Bę dzi nie
mie ści się przy ul. Ko ściusz ki 32.

Na stęp cą praw nym Woj sko -
wej Ko men dy Uzu peł nień
w My sło wi cach zo sta ła Woj sko -
wa Ko men da Uzu peł nień w Ka -
to wi cach. Ar chi wum WKU
w My sło wi cach prze ję ła WKU
w Ka to wi cach (ul. Fran cu -
ska 30). KP

Zna my skład
Zarządu
Młodzieżowej
Rady Miejskiej

9 grud nia w sa li se syj nej Urzę -
du Miej skie go w So snow cu
od by ła się II se sja Mło dzie żo -
wej Ra dy Mia sta. Pod czas ob -
rad do ko na no wy bo ru Za rzą du
Mło dzie żo wej Ra dy Mia -
sta VI ka den cji.

W wy ni ku taj nych wy bo rów prze -
wod ni czą cym ra dy zo stał Alek -
san der Gi nal ski, uczeń Mul ti me -
dial ne go Nie pu blicz ne go Li ceum
Ogól no kształ cą ce (ul. Dzie wi -
cza 41). Po nad to w skład za rzą du
we szli: Mar ty na Pię tow ska z V Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. R.
Schu ma na (ul. Gwiezd na 2) – wi -
ce prze wod ni czą ca; Alek san dra
Na gór ska z Ze spo łu Szkół Elek -
tro nicz nych i In for ma tycz nych (ul.
Ja giel loń ska 13) – wi ce prze wod -
ni czą ca; Mar cin Ce bo z Ze spó łu
Szkół Tech nicz nych (ul. Le gio -
nów 9) – se kre tarz oraz Pa try cja
Ma zur z Ze spo łu Szkół Ga stro no -
micz no -Ho te lar skich (ul. Wa -
wel 1) – skarb nik.

I se sja Mło dzie żo wej Ra dy
Mia sta So snow ca VI ka den cji
od by ła się 30 li sto pa da. Pod czas
ob rad wrę czo no za świad cze nia
o wy bo rze na rad ne go oraz zło -
że nie ślu bo wa nia przez no wo
wy bra nych rad nych. Mło dzie żo -
wa Ra da Mia sta w So snow cu li -
czy 31 sa mo rzą dow ców, na co
dzień uczniów so sno wiec kich
szkół. KP

In we sty cje w edu ka cję
21 grud nia mi nio ne go ro ku był nie zwy kle ra do sny dla dwóch
so sno wiec kich pla có wek oświa to wych. W Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 13 w So snow cu uro czy ście otwar to
pra cow nię ję zy ko wą, z ko lei w Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą -
cych Nr 5 w So snow cu – Za gó rzu od by ła się uro czy stość za -
koń cze nia in we sty cji zwią za nej z do bu do wą szy bu win dy
wraz z win dą dla osób nie peł no spraw nych

W no wej pra cow ni ję zy ko wej
w ZSO nr 13 ucznio wie bę dą po -
sze rzać swo ją wie dzę z za kre su
ję zy ków an giel skie go i nie miec -
kie go. To ko lej na tak du ża in we -
sty cja wspie ra ją ca pro ces na ucza -
nia zre ali zo wa na w tej pla ców -
ce. – Bar dzo cie szy my się, że
na sza szko ła mo że się po chwa lić
ta ką pra cow nią. Dzię ki wy ko rzy -
sta niu no wo cze snej tech ni ki
na pew no ja kość kształ ce nia bę -
dzie jesz cze lep sza, my ślę, że
zwięk szy się tak że za an ga żo wa -
nie uczniów – pod kre śla ła pod -
czas otwar cia dy rek tor szko ły,
Kry sty na Bła żu siak.

Od by ła się tak że lek cja po ka -
zo wa w kla sie in te gra cyj nej, któ -
rą przy go to wa ły An na Ła będz ka
i Aga ta Ter miń ska -Kle pacz.
W in au gu ra cji wzię li udział

m.in.: przed sta wi cie le Part ne ra
Szko ły – Fir my Ar ce lor Mit tal
Po land. Za pro sze ni go ście mo gli
oso bi ście prze te sto wać sprzęt
i wziąć udział w za ję ciach. 

Na to miast no wa win da
w ZSO nr 5 po wsta ła dzię ki
sta ra niom dy rek cji szko ły,
władz mia sta i PFRON -u.
Koszt pro jek tu w wy so ko -
ści 310.830,48 zł w po ło wie
zo stał sfi nan so wa ny przez
gmi nę, dru gą po ło wę prze ka -
za ła Za rząd Wo je wódz twa Ślą -
skie go – Pań stwo wy Fun dusz
Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych. Win da bę dzie słu -
ży ła uczniom nie peł no spraw -
nym, aby bez ba rier mo gli ko -
rzy stać z wy po sa że nia szko ły
i wszel kich po mo cy na uko -
wych. KP

Mia sto od ku pi ło stok nar ciar ski na Śro du li

Zdą żą przed fe ria mi?
320 ty się cy zło tych – ty le gmi -
na za pła ci ła za in fra struk tu rę skła -
da ją cą się na stok nar ciar ski na tzw.
śro dul skiej gór ce. Obec nie trwa in -
wen ta ry za cja i kon tro la sta nu tech -
nicz ne go tych urzą dzeń. Ma gi strat
do kła da wszel kich sta rań, by obiekt
zo stał uru cho mio ny przed na dej -
ściem fe rii zi mo wych. Przy oka zji
war to zwró cić uwa gę, iż od ku pie -
nie in fra struk tu ry jest suk ce sem fi -
nan so wym mia sta, bo po cząt ko wo
upa da ją cy in we stor żą dał wię cej. 

– Spra wa jest w to ku i je ste śmy
zde ter mi no wa ni, by stok nar ciar ski
ru szył na no wo przed fe ria mi zi mo -
wy mi. Za le ży nam na dzia łal no ści
te go obiek tu. Gór ka ma szan se
przy cią gać do So snow ca lu dzi z ca -
łe go re gio nu, a dla mia sta to ko -
rzyst ne – mó wi Grze gorz Dą brow -
ski, rzecz nik pra so wy Urzę du
Miej skie go w So snow cu.

O po waż nych pro ble mach fi -
nan so wych in we stor, czy li fir ma
Spor to wa Do li na 2, sy gna li zo wał
la tem 2009. Zi mą te go sa me go ro -
ku by ło już ja sne, że stok mo że
prze stać ist nieć. Plaj tu ją cy in we -
stor ne go cjo wał z mia stem w spra -
wie sprze da ży gmi nie swo je go
ma jąt ku. 

– Waż ne jest pod kre śle nie
pew ne go zja wi ska – do da je
Grze gorz Dą brow ski. – W ubie -
głym ro ku wie le osób bul wer so -
wa ło się, że gór ka nie dzia -
ła – zresz tą nie z wi ny mia sta, bo
za mknię cie sto ku by ło wy wo ła -
ne kło po ta mi fi nan so wy mi in we -
sto ra, i że wła dze mia sta wa ha ją
się z za ku pem in fra struk tu ry sto -
ku w ce lu je go otwar cia. Tym -
cza sem war to przy po mnieć, iż
spół ka, któ ra dzier ża wi ła te ren
gór ki od gmi ny wy stą pi ła z pro -
po zy cją sprze da nia urzą dzeń
spor to wych za su mę 10 mln zł.
By ło to nie do przy ję cia, bo mia -
sta po pro stu nie by ło stać na ta -
ki wy da tek. Wte dy mia sto zde -

cy do wa ło się na wy ce nę ru cho -
mo ści na sto ku.

Wnio ski z eks per ty zy by ły ta -
kie, że gmi na mo gła od ku pić stok
za su mę nie więk szą niż 3 mln 700
ty się cy. Na to z ko lei nie zga dzał się
plaj tu ją cy już in we stor. Co praw da
in we stor okro ił żą da nia do ok. 5
mln, jed nak na dal by ło to zbyt du -
żo. – Od ku pi li śmy obiekt spor to wy
za jed ną dzie sią tą te go, co sa mi
pro po no wa li śmy rok te mu, a na co
nie chciał przy stać wła ści -
ciel – pod kre śla Grze gorz Dą brow -
ski. – Tym sa mym dzię ki de cy zjom
pre zy den ta za osz czę dzi li śmy pra -
wie 3,5 mln zł. 

Tekst i fo to: To masz Bie nek

Czy górka będzie dostępna dla narciarzy jeszcze podczas
tego sezonu? Wielu ma nadzieję, że tak

Spis po wszech ny wio sną
Mię dzy kwiet niem a czerw cem
do na szych drzwi za stu ka ją
rach mi strze spi so wi. Po wszech -
ny spis lud no ści i miesz kań
w 2011 ro ku bę dzie pierw szym
spi sem po wszech nym od cza su,
kie dy Rzecz po spo li ta Pol ska sta -
ła się pań stwem człon kow skim
Unii Eu ro pej skiej.

Z te go fak tu wy ni ka sze reg
zo bo wią zań, m.in. ko niecz ność
do star cze nia in for ma cji z dzie -
dzi ny de mo gra ficz no –spo łecz -
nej oraz spo łecz no –eko no micz -

nej, w za kre sie i ter mi nach okre -
ślo nych przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską. 

– Ce lem spi su jest do star cze -
nie naj bar dziej szcze gó ło wych
in for ma cji o licz bie lud no ści, jej
te ry to rial nym roz miesz cze niu,
struk tu rze de mo gra ficz no –spo -
łecz nej i za wo do wej, a tak że
o spo łecz no –eko no micz nej cha -
rak te ry sty ce go spo darstw do mo -
wych i ro dzin oraz o ich za so -
bach i wa run kach miesz ka nio -
wych na wszyst kich szcze blach

po dzia łu te ry to rial ne go kra ju:
ogól no kra jo wym, re gio nal nym
i lo kal nym – in for mu je Wy dział
Spraw Oby wa tel skich so sno -
wiec kie go ma gi stra tu. – Szcze -
gól ną wa gę w te go rocz nym spi -
sie przy kła da się do po zy ska nia
wie dzy na te mat zmian za cho -
dzą cych w pro ce sach de mo gra -
ficz nych i spo łecz nych m.in.
z uwa gi na wzmo żo ne mi gra cje
lud no ści po wstą pie niu Rzecz -
po spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro -
pej skiej.

Na ro do wy Spis Po wszech ny
Lud no ści i Miesz kań prze pro wa -
dzo ny zo sta nie w okre sie od 1
kwiet nia do 30 czerw ca. Spi sem
zo sta ną ob ję te oso by sta le za miesz -
ka łe i cza so wo prze by wa ją ce
w miesz ka niach, bu dyn kach i po -
miesz cze niach nie bę dą cych miesz -
ka nia mi, oso by nie ma ją ce miej sca
za miesz ka nia, miesz ka nia i bu dyn -
ki, w któ rych znaj du ją się miesz ka -
nia oraz za miesz ka ne obiek ty zbio -
ro we go za kwa te ro wa nia i in ne za -
miesz ka ne po miesz cze nia.

Obo wią zek udzie la nia od po -
wie dzi wy ni ka z usta wy o Na ro do -
wym Spi sie Po wszech nym Lud no -
ści i Miesz kań 2011. Z prze pi sów
wy ni ka, iż oso by prze ka zu ją ce da -
ne w ra mach spi su i spi su kon tro l -
ne go są obo wią za ne do udzie la nia
ści słych, wy czer pu ją cych i zgod -
nych z praw dą od po wie dzi do ty -
czą cych da nych. Udzie le nie od po -
wie dzi nie zgod nych ze sta nem fak -
tycz nym oraz od mo wa udzie le nia
od po wie dzi po cią ga ją za so bą
skut ki praw ne. TB
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Projekt „Moda na sukces”
W grud niu do biegł koń ca re ali -
zo wa ny przez so sno wiec ki
MOPS pro jekt „Mo da na suk -
ces – czy li kro ki w sa mo dziel -
ność”, prze zna czo ne go dla ko -
biet i męż czyzn ko rzy sta ją cych
ze świad czeń so sno wiec kie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej.
W szcze gól no ści uwzględ nio no
w nim: bez ro bot nych i/lub nie -
ak tyw nych za wo do wo, za gro żo -
nych wy klu cze niem spo łecz -
nym, któ re jed no cze śnie są oso -
ba mi w wie ku ak tyw no ści
za wo do wej (15-64 la ta), ko rzy -
sta ją cy mi ze świad czeń po mo -
cy spo łecz nej oraz osób trak to -
wa nych, ja ko oto cze nie osób
wy klu czo nych spo łecz nie. 20
grud nia od by ło się spo tka nie
pod su mo wu ją ce dzia ła nia od -
by wa ją ce się w ra mach te go
pro jek tu.

W cią gu 3 lat przed się wzię -
cie obej mo wa ło m.in.: kur sy
przy ucza ją ce do za wo du, tre -
nin gi in tra per so nal ne, ko mu ni -
ka cji in ter per so nal nej, au to pre -
zen ta cji oraz umie jęt no ści po ru -
sza nia się na otwar tym ryn ku
pra cy, psy cho te ra pię gru po wą
i in dy wi du al ną dla mło dzie ży
po cho dzą cej z ro dzin do tknię -
tych pro ble mem al ko ho lo wym,
do radz two za wo do we, kur sy ję -

zy ków ob cych i pra wa jaz dy
oraz kom pu te ro we, ale rów nież
in te gra cyj ne fe sty ny. 

– W ro ku bie żą cym na sza
ofer ta do dat ko wo zo sta ła po sze -
rzo na o asy sten tu rę ro dzi ny.
Aby za pew nić sku tecz ną po -
moc, na sze dzia ła nia obej mu ją
nie tyl ko kon kret ną jed nost kę,
ale rów nież ich ro dzi ny oraz
naj bliż sze oto cze nie, dla te go
oprócz dzia łań dla osób bez ro -
bot nych, nie peł no spraw nych,
czy mło dzie ży kon ty nu uje my
re ali za cję Pro gra mu Ak tyw no -
ści Lo kal nej w trzech dziel ni -
cach mia sta – in for mu je Syl wia
Po ręb ska, kie row nik Dzia łu ds.
Po zy ski wa nia Fun du szy Ze -
wnętrz nych w MOPS w So -
snow cu.

Na spo tka niu za pre zen to wa no
rów nież fil m do ku men tal ny do ty -
czą cy dzia łań pro jek to wych re ali -
zo wa nych przez so sno wiec ki
MOPS, emi to wa ne go w pro gra -
mie śnia da nio wym Te le wi zji Pol -
skiej „Ka wa czy her ba ta”.

Kil ka mie się cy te mu pro jekt
„Mo da na suk ces – czy li kro ki
w sa mo dziel ność” zo stał do ce nio -
ny i na gro dzo ny przez Mi ni ster -
stwo Roz wo ju Re gio nal ne go zaj -
mu jąc dru gie miej sce w Kon kur sie
„Do bre prak ty ki EFS 2010”. GK

Zo�stań�ro�dzi�ną�za�stęp�czą
Pod ha słem „Chcę do do mu” roz -
po czę ła się kam pa nia spo łecz -
na pro mu ją ca ideę ro dzi ciel stwa
za stęp cze go w So snow cu. Jej ce -
lem jest pro mo wa nie za stęp cze go
ro dzi ciel stwa oraz po zy ski wa nie
co raz więk szej rze szy osób, któ re
chcą zo stać ro dzi ną za stęp czą dla
dzie ci z do mów dziec ka.

Głów nym ele men tem kam pa nii
jest film pro mo cyj ny, któ re go ofi -
cjal na pre mie ra od by ła się 21
grud nia w ki nie He lios w So snow -
cu. Se ans po łą czo ny był z dys ku -
sją, w któ rej uczest ni czy li przed -
sta wi cie le Urzę du Mia sta, Miej -
skie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej, Pu blicz ne go Ośrod ka
Ad op cyj no -Opie kuń cze go oraz
pla có wek opie kuń czo -wy cho waw -
czych z te re nu So snow ca. W spo -
tka niu uczest ni czy ły rów nież
głów ni bo ha te ro wie fil mu: Ilo -
na Koć ma oraz Wło dzi mierz Ma -
kie ła, któ rzy opo wia da ją w nim
o swo ich do tych cza so wych do -
świad cze niach zwią za nych z pro -
wa dze niem ro dzi ny za stęp czej. 

Film pro mo cyj ny pre zen to wa -
ny jest od no we go ro ku w me -
diach, so sno wiec kich pla ców kach oświa to -
wych oraz wszę dzie tam, gdzie in for ma cja
o tej for mie opie ki mo że do trzeć do po ten -
cjal nych ro dzi ców za stęp czych.

Przy po mnij my, że idee ro dzi ciel stwa za -
stęp cze go moc no wspie ra so sno wiec ka Ra -
da Miej ska. War to tu wspo mnieć pra cę by -
łe go już rad ne go Krzysz to fa Ha ła du sa, któ -

ry jest orę dow ni kiem pro pa go wa nia
ro dzi ciel stwa za stęp cze go. 

Po nad to w ra mach ak cji pro mu ją -
cej za stęp cze ro dzi ciel stwo m.in.:
roz po wszech nio no pla ka ty w au to bu -
sach, tram wa jach i instytucjach uży -
tecz no ści pu blicz nej oraz skie ro wa no
dro gą pocz to wą ulot ki in for ma cyj ne
do wszyst kich miesz kań ców So snow -
ca. Na to miast TVP Ka to wi ce w li sto -
pa dzie wy emi to wa ła dwa re por ta że
z So snow ca pro pa gu ją ce ro dzi ciel -
stwo za stęp cze (je den z tych re por ta -
ży zo stał rów nież wy emi to wa ny
w Eks pre sie Re por te rów na an te nie
pro gra mu TVP2).

Obec nie w So snow cu funk cjo nu -
ją 4 pla ców ki opie kuń czo -wy cho -
waw cze (w tym jed na dla dzie ci do 3.
ro ku ży cia), dys po nu ją ce łącz nie 140
miej sca mi, w któ rych na dzień 30.11.
prze by wa ło 133 dzie ci. W na szym
mie ście funk cjo nu ją łącz nie 344 ro -
dzi ny za stęp cze spra wu ją ce opie kę
nad 445 dzieć mi. 

Wszel kich in for ma cji do ty czą -
cych ro dzi ciel stwa za stęp cze go
udzie la Dział ds. Ro dzin Miej skie go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w So -
snow cu przy ul. Mo ścic kie go 14 lub

te le fo nicz nie pod nu me rem 32 386 06 18
lub 32 368 06 26. 

Ga brie la Ko la no, Krzysztof Polaczkiewicz

„Etycz nie w biz ne sie, rze tel nie wo bec klien ta”
Ka pi tu ła XIII edy cji pro gra mu
„Przed się bior stwo Fa ir Play”
po sta no wi ła w 2010 ro ku
po raz ko lej ny w swej wie lo -
let niej tra dy cji uho no ro wać
fir my z re gio nu Za głę bia Dą -
brow skie go. Uro czy stość od -
by ła 17 grud nia 2010 ro ku
w Sa li Kon gre so wej w War -
sza wie. 

W za szczyt nym gro nie lau -
re atów na gro dzo nych ty tu łem
oraz cer ty fi ka tem „Przed się -
bior stwo Fa ir Play 2010” po -

now nie swe miej sce zna la zła
Agen cja Roz wo ju Lo kal ne -
go S.A. w So snow cu, po nad to
otrzy ma ła ona pre sti żo wą na -
gro dę spe cjal ną – Pla ty no wą
Sta tu et kę. Wy róż nie nie to
prze wi dzia ne jest wy łącz nie
dla przed się biorstw uczest ni -
czą cych w pro gra mie nie prze -
rwa nie od 10 lat oraz każ do ra -
zo wo otrzy my wa ły ty tuł i cer -
ty fi kat „Przed się bior stwo Fa ir
Play”. Do te go rocz -
nej, XIII edy cji pro gra mu

zgło si ło się 656 firm z ca łej
Pol ski lecz tyl ko nie licz ne (98
firm z wo je wódz twa ślą skie -
go) speł ni ły re stryk cyj ne nor -
my wy zna czo ne przez naj star -
szy ogól no pol ski pro gram cer -
ty fi ku ją cy w ob sza rze ety ki
biz ne su i spo łecz nej od po wie -
dzial no ści biz ne su ja kim nie -
wąt pli wie jest pro gram
„Przed się bior stwo Fa ir Play”.

Ko lej ni lau re aci z re gio nu
Za głę bia Dą brow skie go to na -
gro dzo na Zło tym Cer ty fi ka tem

„Przed się bior stwo Fa ir Play”
fir ma – VTR Lo gi stics Sp.
z o.o. z Dą bro wy Gór ni czej
oraz na gro dzo ne Cer ty fi ka ta mi
„Przed się bior stwo Fa ir Play”
fir my – DREW NEX RE CYC -
LING PlA STICS Prze my sław
Miś kie wicz i S -ka z Dą bro wy
Gór ni czej; ENER GO KON -
-PLUS Sp. z o.o. z So snow ca;
Fir ma Re kla mo wa DO MAR
z Cze la dzi; Hur tow nia RO BIN
Da nu ta Ro ga czew ska z Dą bro -
wy Gór ni czej, „IL -TEX” Iwo -

na Szczy gieł z Za wier cia, Pan -
cer pol -Ga lew ski, Trzo nek spół -
ka jaw na z Dą bro wy Gór ni czej;
PRZED SIĘ BIOR STWO WO -
DO CIĄ GÓW I KA NA LI ZA -
CJI Sp. z o.o. z Dą bro wy Gór ni -
czej; Przed się bior stwo In ży nie -
ryj no -Bu dow la ne BU DE CON
S.A. z So snow ca; RI SER Sp.
z o.o. z Ja worz na; SAF S.A.
z So snow ca; STAL PRO -
FIL S.A. z Dą bro wy Gór ni czej;
ŚLĄ SKIE ZA KŁA DY AR MA -
TU RY PRZE MY SŁO WEJ AR -

MAK Sp. z o.o. z So snow ca;
Za kład Go spo dar ki Ko mu nal -
nej Sp. z o.o. z Za wier cia; ZA -
KŁAD RE MON TO WO -USŁU -
GO WY AN DRZEJ ŁU KO -
WICZ z So snow ca; Za kła dy
Usłu go we „EZT” S.A. z So -
snow ca.

Or ga ni za to rem pro gra mu
jest In sty tut Ba dań nad De mo -
kra cją i Przed się bior stwem Pry -
wat nym afi lio wa ny przy Kra jo -
wej Izbie Go spo dar czej w War -
sza wie. U

Ru szy ła ocze ki wa na od daw na bu do wa

Cy na mo no wy dom już za dwa la ta
Od kła dana przez ostat nie la ta in -
we sty cja miesz ka nio wa doj dzie
w koń cu do skut ku. Za po wia da -
ny od daw na Cy na mo no wy
Dom przy uli cy Ze ga dło wi cza
ma po wstać do 2012 ro ku.

Pla ny bu do wy in te re su ją ce go
z ar chi tek to nicz ne go punk tu wi -
dze nia blo ku miesz kal ne go po -
wsta ły z po cząt kiem ubie głej ka -
den cji. Blok miał sta nąć na te re -
nie wy dzie lo nym z ob sza ru
daw ne go Szpi ta la nr 1 – obec nie
Szpi ta la Miej skie go. Po zy ska ne
grun ty mia ły w daw nych pla -
nach sprzed kil ku dzie się ciu lat
sta no wić lą do wi sko śmi głow ców
sa ni tar nych, jed nak za mie rze nia
te nie zo sta ły zre ali zo wa ne ze
wzglę du na sta tus pla ców ki ja ko
szpi ta la po wia to we go. Ca ły te -
ren zo stał prze ka za ny MZBM -
-owi do re ali za cji in we sty cji.
Nie ste ty ter min roz po czę cia prac

od wlekł się w cza sie ze wzglę du
na mo der ni za cję osie dla Rud -
na po łą czo nej z re wi ta li za cją
tam tej szych blo ków miesz kal -
nych. In we sty cja po le gła na nad -
bu do wie 81 miesz kań na dzie -
wię ciu blo kach.

– In we sty cja opóź ni ła się tak -
że ze wzglę du na jed no cze sne
ogra ni cze nie rzą do wych środ ków
wspar cia dla To wa rzystw Bu dow -
nic twa Spo łecz ne go. Do daj my,
że gmi na re ali zu je te dzia ła nia sa -
mo dziel nie, bez wspar cia rzą du,
choć ta ko we by ło za po wia da -
ne – wy ja śnia Grze gorz Dą brow -
ski, rzecz nik pra so wy Urzę du
Miej skie go w So snow cu. – Mu -
sie li śmy zna leźć in ną for mu łę dla
prze pro wa dze nia in we sty cji. Uda -
ło się to, gdyż wy ło nio no kon sor -
cjum dwóch firm de we lo per -
skich, któ re w po ro zu mie niu
z TBS -em zre ali zu ją ten plan.

Za dwa la ta mo że my się spo dzie -
wać pięk ne go, no wo cze sne go bu -
dyn ku w cen trum mia sta.

O bu do wie te go obiek tu
w So snow cu mó wi ło się od kil -
ku lat. Szum na za po wiedź rzą du,

ogło szo na przed trze ma la ty,
a do ty czą ca pro gra mu bu do wy
kil ku mi lio nów miesz kań spo -
wo do wa ła, że sa mo rząd przy go -
to wał te re ny i pod jął dzia ła nia
zmie rza ją ce do wcie le nia w ży -

cie za ło żeń rzą do wej ini cja ty wy.
Do jej re ali za cji ni gdy jed nak nie
do szło, a pro jekt upadł. Obec nie
gmi na, na ska le mniej szą, bo bez
po mo cy pań stwa, roz po czę ła re -
ali zo wać te za mia ry w ta kim za -
kre sie, na ja ki po zwa la ją re alia.

We dług pro jek tu Cy na mo no -
wym Do mem ma być pię cio pię -
tro wy dom miesz kal ny wie lo ro -
dzin ny. Bu dy nek zo sta nie wy bu -
do wa ny w kształ cie li te ry E.
W obiek cie oprócz miesz kań
znaj dą się usłu go we lo ka le użyt -
ko we. We dług pro jek tu w bu -
dyn ku bę dzie 110 miesz kań,
usy tu owa nych na pię trach. Po -
wsta nie 17 miesz kań jed no po ko -
jo wych, 51 z dwo ma po ko ja mi
oraz 42 miesz ka nia trzy po ko jo -
we. Bu dy nek bę dzie w peł ni do -
sto so wa ny dla osób nie peł no -
spraw nych. Prze wi dzia no też
pod ziem ny par king dla lo ka to -

rów. W ra mach kon cep cji bu do -
wy Cy na mo no we go Do mu po -
zosta wio no re zer wę te re nu
na ewen tu al ny ko lej ny etap in -
we sty cji, któ ry po więk szył by po -
wierzch nię użyt ko wą miesz kań
o po nad 3000 me trów kwa dra to -
wych, co da łoby ok. 66 do dat ko -
wych miesz kań.

Dzię ki te mu, że spół ka gmin -
na MZBM jest nie ja ko udzia -
łow cem w tym kon sor cjum,
moż li we by ło za pew nie nie sta łej
ce ny za metr kwa dra to wy. Kwo -
ta ta wy no si 4.100 zł i jest gwa -
ran cja, że wy so kość tej ce ny nie
ule gnie zmia nie.

– Pierw sza ło pa ta zo sta ła już
sym bo licz nie wbi ta na pla cu bu -
do wy, i gdy ustą pią mro zy pra ce
ru szą peł ną pa rą – do da je Grze -
gorz Dą brow ski.

Tekst i foto: To masz Bie nek

Na bu do wę Cy na mo no we go Do mu cze ka no kil ka lat



Jest no wy plan sfi nan so wa nia
w cią gu naj bliż szych lat sys te mu
po li cyj nych ka mer, któ re za pew nić
ma ją bez pie czeń stwo na uli cach.
No wy, bo po przed ni prze targ anu -
lo wa no. 

Wia do mo, że dzia ła ją cy obec -
nie sys tem mo ni to rin gu po zo sta -
wia wie le do ży cze nia. Aby dać
do rę ki po li cjan tom i straż ni kom
miej skim na rzę dzie uła twia ją ce im
pra cę, wła dze mia sta ogło si ły
w ubie głym ro ku prze targ na bu -
do wę no we go sys te mu. Wy gra ła
fir ma, któ ra mia ła zre ali zo wać to
za da nie za 512 tys. zł. Za tę kwo tę
w mie ście mia ło się po ja wić 15 no -
wo cze snych ka mer, wy mie nio -
na mia ła też zo stać in fra struk tu ra
zwią za na z mo ni to rin giem. Prze -
targ zo stał jed nak unie waż nio ny.
Pod czas prac w ko mi sji za stęp ca
pre zy den ta Ry szard Łu kaw ski tłu -
ma czył, iż za de cy do wa ły o tym
kwe stie pro ce du ral ne. Star tu ją ce
w prze tar gu fir my usta li ły różny
po da tek VAT. Prze targ unie waż -
nio no w oba wie przed za kwe stio -
no wa niem je go waż no ści ze stro ny
or ga nów kon tro l nych. We dług no -
we go pla nu, mo der ni za cja mo ni to -
rin gu ma prze bie gać w trzech eta -
pach. Plan ten bu dzi jed nak kon -
tro wer sje w Ra dzie Miej skiej.

– Ja ko prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu -
blicz ne go wdra żam się w te ma ty

zwią za ne z tym za kre sem, stąd
mo je za in te re so wa nie te ma tem
sys te mu mo ni to ringu w So snow -
cu – mó wi rad ny An drzej Ma -
dej. – W mo jej oce nie stan te go
sys te mu jest za nie dba niem władz
wy ko naw czych, a prze ka za nie su -
my 250 ty się cy zł w tym ro ku jest
nie po ro zu mie niem. Tym bar dziej,
że stan mo ni to rin gu jest fa tal ny
i sys tem ten wy ma ga stwo rze nia
go od pod staw. Trud no więc mó -
wić o eta pach roz bu do wy mo ni to -
rin gu, sko ro dzia ła on źle. Za strze -
że nia do ty czą też prze tar gu, któ ry
ogło szo ny był w ze szłym ro ku.
Wy gra ła fir ma, któ ra ofe ro wa ła
sys tem za po nad 520 ty się cy zł.
Nie wia do mo dla cze go prze targ
zo stał unie waż nio ny. Te raz mia sto
chce prze ka zać na mo ni to ring po -
ło wę te go, co ofe ro wał wy ko naw -
ca. Opi nia, że dzię ki tej su mie uda
się zro bić to sa mo, co mo gła wy -
ko nać fir ma, któ ra wy gra ła prze -
targ, uwa żam za nie po ro zu mie nie
i do wód na lek ce wa że nie te ma tu.

No wy plan za kła da wy da nie
z miej skiej ka sy mi lio na zło tych
na roz bu do wę mo ni to rin gu.
W tym ro ku na ten cel ma być
prze zna czo nych 250 ty się cy zł,
a pół oraz ćwierć mi lio na w la -
tach 2012 i 2013. Pre zy dent Łu -
kaw ski przy zna je, że w pierw szej
fa zie zmo der ni zo wa ny zo sta nie
mo ni to ring w cen trum So snow ca.

Po trze bę roz wo ju ta kie go sys te mu
do strze ga ją też rad ni. 

– Przede wszyst kim sys tem
mo ni to rin gu mia sta jest bar dzo
prze sta rza ły – mó wi rad ny Ka rol
Wi niar ski, któ ry tak że zaj mu je się
tym te ma tem. – Więk szość ka mer
nie funk cjo nu je tak jak po win -
na funk cjo no wać. Idea by ła ta ka,
aby na pra wić ten sys tem za su mę
po nad pół mi lio na zł. Gdy je sie nią
ze szłe go ro ku te mat sta wał na Ko -
mi sji Bez pie czeń stwa, by li śmy
prze ko na ni, że spra wa zo sta nie za -
ła twio na. Z wiel kim zdzi wie niem
do wie dzia łem się pod ko niec grud -
nia, że prze targ zo stał po pierw sze
unie waż nio ny, a po dru gie, że no -
wy prze targ opie wa na niż szą su -
mę. Pre zy dent Łu kaw ski nie był
nam w sta nie po wie dzieć, ile tak
na praw dę ka mer zo sta nie wy mie -
nio nych, kie dy usły sze li śmy o re -
duk cji kwo ty prze zna czo nej
na mo ni to ring.

Rad ny Wi niar ski do wo dzi, że
z ar gu men tów przy to czo nych
przez wła dze mia sta wy ni ka, iż
o zmia nie wa run ków prze tar gu za -
de cy do wa ły nie tyl ko wy mo gi
praw ne, ale też kwe stie fi nan so we.

– A sko ro kwo ta, któ rą prze -
zna czy my na mo ni to ring jest o po -
ło wę mniej sza, to tyl ko po ło wa
z wa dli wych ka mer zo sta nie wy -
mie nio na. Ge ne ral nie mo ni to ring
po trze bu je grun tow nej mo der ni za -

cji, ten sprzęt bar dzo szyb ko się
sta rze je i zu ży wa, aby rze czy wi -
ście za pew niał bez pie czeń stwo
i słu żył tak że do ce lów do wo do -
wych, nie moż na po prze sta wać
na półśrod kach – do da je Ka rol Wi -
niar ski. 

Rad ny przy po mi na też, że sko -
ro w So snow cu ma zo stać zre ali -
zo wa ny pro gram bu do wy sie ci
sze ro ko pa smo we go in ter ne tu, to
war toby po łą czyć dzię ki tej sie ci
ka me ry sys te mów mo ni to rin gu

po li cji i stra ży miej skiej. Z tym sta -
no wi skiem zga dza ją się też wła dze
mia sta. O ta kiej moż li wo ści wspo -
mi nał zastępca  pre zy denta Ryszard
Łu kaw ski, któ ry ma na dzie ję, że

uda się po łą czyć sieć ka mer z two -
rzo nym rów no le gle sys te mem sze -
ro ko pa smo wej sie ci.

Tekst i foto: To masz Bie nek
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Lp.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

Ad res lo ka lu

Bratków 1

Małachowskiego 34
3 Maja 35a
3 Maja 15/I

Targowa 16
3 Maja 15/I

Sobieskiego 3b
Kołłątaja 9
Dobrzańskiego 142
Komandosów 5
Saperów 7
Saperów 7
Saperów 5
Saperów 5,5a 
Dobrzańskiego 124  I p. 

Skłodowskiej 8 -10 

Orląt Lwowskich 18
Niwecka 22/I

Wspólna 22
Królowej Jadwigi 2

ADM 

1

3
3
3

3
3

4
4
5
5
5
5
5
5
5

6

8
8

9
9

Pow. użytk. 
w m2

41,00

48,27
32,26
239,43

53,27
289,24

70,49
24,00
222,48
197,01
5,50
4,14
21,50
od 4,14 do 5,60
19,20; 15,60;
12,66
58,01;  36,50 –
piwnica
18,00
1331,31

7,00
8,41

Wy po sa że nie lo ka lu

Instalacja elektryczna wodno – kanalizacyjna, wc wspólne,
ogrzewanie – piec kaflowy
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o.

Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna 
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna - wspólna
Instalacja elektryczna  i wodna
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
c.o. – kotłownia lokalna
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc

-
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc (wspólne na
korytarzu)
Instalacja elektryczna, c.o.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc wspólne z innymi
użytkownikami

UWA GI

Lo kal usy tu owa ny w bu dyn ku wol no sto ją cym na par te rze. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Lo kal usy tu owa ny na 1 pię trze bu dyn ku miesz kal ne go. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia. 
Lo kal usy tu owa ny w piw ni cy od stro ny za ple cza.
Lo kal usy tu owa ny od stro ny fron to wej bu dyn ku. Na jem ca zo bo wią za ny bę dzie do prze pro wa dze nia na stę pu ją cych prac:
1. Roz dział in sta la cji elek trycz nej, 2. Roz dział in sta la cji c. o., 3. Wy dzie le nie przed mio to wej po wierzch ni, 4. Roz dział i roz -
pro wa dze nie in sta la cji wod no – ka na li za cyj nej, 5. Wy ko na nie wej ścia do lo ka lu od stro ny uli cy 3 – go Ma ja. Wszel kie pra ce
re mon to wo – ada pta cyj ne w przed mio to wym lo ka lu na le ży wy ko nać na wła sny koszt i wła snym sta ra niem bez pra wa
do zwro tu po nie sio nych na kła dów. Plan sy tu acyj ny po miesz czeń do wglą du w sie dzi bie MZZL – ZB w Dzia le Lo ka li Użyt ko -
wych pok. nr 44.
Po miesz cze nie usy tu owa ne w po dwó rzu w przy bu dów ce. Do spraw dze nia in sta la cja elek trycz na, licz nik elek trycz ny zdję ty.
Wej ście do lo ka lu od stro ny uli cy War szaw skiej. Na jem ca zo bo wią za ny bę dzie do prze pro wa dze nia na stę pu ją cych prac:
1. Roz dział in sta la cji elek trycz nej, 2. Roz dział in sta la cji c. o., 3. Wy dzie le nie przed mio to wej po wierzch ni, 4. Roz dział i roz pro -
wa dze nie in sta la cji wod no – ka na li za cyj nej. Wszel kie pra ce re mon to wo – ada pta cyj ne w przed mio to wym lo ka lu na le ży wy ko -
nać na wła sny koszt i wła snym sta ra niem bez pra wa do zwro tu po nie sio nych na kła dów. Plan sy tu acyj ny po miesz czeń
do wglą du w sie dzi bie MZZL – ZB w Dzia le Lo ka li Użyt ko wych pok. nr 44.
Lo kal usy tu owa ny od stro ny fron to wej bu dyn ku. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze od stro ny fron to wej bu dyn ku.
Po miesz cze nia usy tu owa ne na par te rze bu dyn ku.
Lo kal usy tu owa ny w piw ni cy w bu dyn ku miesz kal nym.
Boks ga ra żo wy usy tu owa ny w bu dyn ku miesz kal nym. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
Boks ga ra żo wy usy tu owa ny w bu dyn ku miesz kal nym. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
Ga raż usy tu owa ny w bu dyn ku miesz kal nym.
3 bok sy ga ra żo we usy tu owa ne w bu dyn kach miesz kal nych.
Lo ka le usy tu owa ne na I pię trze w bu dyn ku prze zna czo nym w ca ło ści na dzia łal ność go spo dar czą me dycz ną – przy chod nia
„Kli mon tów”. Do po wierzch ni po koi do li cza na jest pro por cjo nal na część po miesz czeń wspól nych tj. ko ry ta rzy i wc.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze z wej ściem od stro ny fron to wej bu dyn ku. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Ga raż wol no sto ją cy usy tu owa ny na po se sji przy bu dyn ku. Wy ma ga ne użyt ko wa nie zgod ne z prze zna cze niem.
Bu dy nek wol no sto ją cy. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.

Lo kal usy tu owa ny w bra mie. In sta la cja elek trycz na do spraw dze nia.
Lo kal usy tu owa ny na par te rze w klat ce scho do wej.

Stawka
minimalna

10,00

8,00
10,00
60,00

8,00
45,00

15,00
10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
8,00

12,00

10,00
8,00

15,00
12,00

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: 

Mo ni to ring pod zna kiem za py ta nia
Czy ćwierć mi lio na w tym ro ku wy star czy na sys tem bez pie czeń stwa?

Rad ni są zda nia, iż obec ny sys tem mo ni to rin gu mia sta jest
prze sta rza ły
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Jo an na Bi niec ka
Rzecznik prasowy ZUS

Wy pa dek przy pra cy to na głe
zda rze nie wy wo ła ne przy czy ną
ze wnętrz ną i za ist nia łe w związ -
ku z pra cą. Po wo du je uraz cia ła
lub na wet śmierć. Aby zda rze nie
kwa li fi ko wa ło się do od szko do -
wa nia, mu szą być speł nio ne
czte ry wa run ki: na głość zda rze -
nia, przy czy na ze wnętrz na te go
zda rze nia, wy stą pie nie ura zu lub
śmier ci oraz zwią zek zda rze nia
z pra cą. 
Wy pa dek przy pra cy na le ży
zgło sić pra co daw cy za raz
po zda rze niu. Po wi nien to zro bić
pra cow nik, któ ry zo stał po szko -
do wa ny (o ile to jest moż li we),
al bo każ dy kto wie, że do ta kie -
go zda rze nia do szło. Zgło sze nie
mu si być pi sem ne. 
Świad cze nia zwią za ne z wy pad -
kiem na le żą się każ de mu pra -
cow ni ko wi pod le ga ją ce mu ubez -
pie cze niu wy pad ko we mu. Oso -
by, któ re nie są na eta tach,
za trud nio ne na umo wę -zle ce nie
lub umo wę o dzie ło, mo gą do -
stać świad cze nie tyl ko wte dy,
gdy w umo wie jest za zna czo ne,
że fir ma na rzecz któ rej pra cu ją,
zgło si ła ich do ta kie go ubez pie -
cze nia. 
Świad cze nia, ja kie przy słu gu ją
oso bie, któ ra ule gła wy pad ko wi
przy pra cy i do peł ni od po wied -

nich for mal no ści, to:
• za si łek cho ro bo wy w wy so ko -
ści wy na gro dze nia mie sięcz ne -
go, wy pła ca ny mak sy mal nie
przez 182 dni, li cząc od pierw -
sze go dnia po wy pad ku. Do wy -
pła ce nia za sił ku po trzeb ne jest
za świad cze nie od le ka rza. 
• świad cze nie re ha bi li ta cyj ne wy -
pła ca ne w przy pad ku, gdy pra -
cow nik po wy czer pa niu za sił ku
cho ro bo we go jest na dal nie zdol -
ny do pra cy, jed nak dal sze le cze -
nie lub re ha bi li ta cja ro ku ją od zy -
ska nie zdol no ści do pra cy. Przy -
słu gu je mak sy mal nie przez rok. 
• za si łek wy rów naw czy dla pra -
cow ni ka, któ re go wy na gro dze nie
ule gło ob ni że niu wsku tek sta łe -
go lub dłu go trwa łe go uszczerb -
ku na zdro wiu spo wo do wa ne go
wy pad kiem. Jest wy pła ca ny
mak sy mal nie przez dwa la ta.
• jed no ra zo we od szko do wa nie dla
pra cow ni ka, któ ry do znał  sta łe go
lub dłu go trwa łe go uszczerb ku
na zdro wiu, al bo dla człon ków ro -
dzi ny pra cow ni ka, któ ry po niósł
śmierć na miej scu wy pad ku. 
• ren ta z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy dla pra cow ni ka, któ ry
stał się nie zdol ny do pra cy
wsku tek wy pad ku przy pra cy.
• ren ta szko le nio wa dla pra cow -
ni ka, któ ry mu si się prze kwa li fi -
ko wać, po nie waż wy pa dek
przy pra cy unie moż li wił mu dal -
szą pra cę zwią za ną z je go wy -
kształ ce niem i kwa li fi ka cja mi. 
• ren ta ro dzin na dla człon ków
ro dzi ny zmar łe go pra cow ni ka
lub 
• ren ci sty upraw nio ne go do ren -
ty z ty tu łu wy pad ku przy pra cy.
• do da tek do ren ty ro dzin nej dla

sie ro ty zu peł nej po pra cow ni ku,
któ ry po niósł śmierć w wy ni ku
wy pad ku. 
Wy so kość ren ty wy pad ko wej za -
le ży od sta żu pra cy oraz skła dek,
ja kie po szko do wa ny od pro wa dził
do ZUS. Jest ona ina czej wy li -
cza na, ani że li ren ta „nie wy pad -
ko wa”. Pod czas gdy od 1 kwiet -
nia 2010 r. do 31 mar ca 2011 r.
naj niż sza ren ta z ty tu łu cał ko wi -
tej nie zdol no ści do pra cy wy no -
si 706,29 zł, mi ni mal na ren ta
z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści
do pra cy w związ ku z wy pad -
kiem lub cho ro bą za wo do wą
oraz ren ta ro dzin na wy pad ko wa
są rów ne kwo cie 847,55 zł. Z ko -
lei naj niż sza ren ta z ty tu łu czę -
ścio wej nie zdol no ści do pra cy
to 543,29 zł, a je śli ta nie zdol -
ność jest spo wo do wa na wy pad -
kiem lub cho ro bą za wo do wą,
wy so kość świad cze nia wy nie -
sie 651,95 zł.
Rów nież kwo ty jed no ra zo wych
od szko do wań zmie nia ją się wraz
z wa lo ry za cją, czy li od 1 kwiet -
nia każ de go ro ku i obo wią zu ją
do koń ca mar ca ro ku na stęp ne -
go.
Obec nie kwo ta jed no ra zo we go
od szko do wa nia za każ dy pro cent
sta łe go lub dłu go trwa łe go
uszczerb ku na zdro wiu to 621 zł,
na to miast jed no ra zo we od szko -
do wa nie z ty tu łu orze cze nia cał -
ko wi tej nie zdol no ści do pra cy
oraz nie zdol no ści do sa mo dziel -
nej eg zy sten cji wy no si 10.860 zł,
a je śli do jed no ra zo we go od -
szko do wa nia upraw nio ny jest
mał żo nek lub dziec ko zmar łe go
ubez pie czo ne go lub ren ci -
sty – 55.853 zł. 

Wypadki�przy�pracy

Ad rian na Peć
Miej ski Rzecz nik Praw Kon su men ta

Od 17 wrze śnia ubie głe go ro -
ku obo wią zu ją no we prze pi sy
usta wy o usłu gach tu ry stycz -
nych, któ re są istot ne dla kon -
su men tów, a do ty czą mię dzy
in ny mi za sad skła da nia re kla -
ma cji, ochro ny tu ry stów
na wy pa dek nie wy pła cal no ści
or ga ni za to ra, a tak że nie uczci -
wych pi lo tów wy cie czek. Jed -
nym z po wo dów wpro wa dze -
nia zmian w pra wie tu ry stycz -
nym był nie wy star cza ją cy
sys tem za bez pie czeń fi nan so -
wych na rzecz klien tów. No we
prze pi sy na kła da ją na or ga ni -
za to rów im prez tu ry stycz nych
obo wią zek za pew nie nia kon -

su men tom, na wy pa dek swo jej
nie wy pła cal no ści – po kry cia
kosz tów po wro tu z im pre zy
do miej sca wy jaz du, zwro tu
wpłat za im pre zę w ca ło ści
lub w od po wied niej czę ści, je -
śli nie doj dzie do jej re ali za cji.
Do tych cza so we prze pi sy nie
da wa ły peł nej gwa ran cji od zy -
ska nia przez klien tów ban kru -
tu ją ce go biu ra po dró ży ca ło ści
do ko na nych wpłat. Zno we li zo -
wa no tak że prze pi sy do ty czą -
ce za sad skła da nia re kla ma -
cji – okre ślo no co po win na za -
wie rać re kla ma cja i w ja kim
ter mi nie na le ży ją zło żyć. 

KON SU MEN CIE PA MIĘ -
TAJ! – zgod nie z no wym pra -
wem re kla ma cja mu si wska zy -
wać: nie pra wi dło wo ści w spo -
so bie wy ko na nia umo wy,
któ rą za war łeś z or ga ni za to -
rem im pre zy tu ry stycz nej oraz
o Two je żą da nie. Na zło że nie
re kla ma cji masz 30 dni od za -
koń cze nia im pre zy. Obo wią -
zek przyj mo wa nia re kla ma cji,

po dob nie jak do tej po ry ma ją
rów nież pi lo ci wy cie czek.
W przy pad ku nie pra wi dło wo -
ści wy stę pu ją cych w trak cie
im pre zy kon su ment po wi nien
nie zwłocz nie za wia do mić
o tym or ga ni za to ra.

Or ga ni za tor tu ry sty ki ma
ta ki sam jak do tej po ry czas
na roz pa trze nie re kla ma cji
i wy no si on 30 dni. Je że li biu -
ro po dró ży nie usto sun ku je się
do re kla ma cji na pi śmie w cią -
gu 30 dni od dnia za koń cze nia
im pre zy lub zło że nia skar -
gi – gdy jest skła da na po za -
koń cze niu wy ciecz ki -uwa ża
się, że uzna ło ono rosz cze nie
za uza sad nio ne. War to rów -
nież pa mię tać, że w re je strze
klau zul nie do zwo lo nych (do -
stęp ny na stro nie Urzę du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon -
su men tów -
www.uokik.gov.pl) wpi sa no
prze szło 700 nie do zwo lo nych
po sta no wień umow nych do ty -
czą cych usług tu ry stycz nych. 

Nowe�przepisy�turystyczne

           reklama

Dom Samotnej Matki i Dziecka
W So snow cu po wsta nie Die -
ce zjal ny Dom Mat ki i Dziec -
ka. Wy ko rzy sta ny zo sta nie
do te go ce lu nie wy koń czo ny
bu dy nek przy pa ra fii Chry stu -
sa Kró la w So snow cu – Kli -
mon to wie. Za kil ka lat znaj dą
w nim schro nie nie sa mot ne
mat ki ocze ku ją ce dziec ka,
ofia ry prze mo cy do mo wej czy
ka ta kli zmów oraz le czą ce się
dzie ci w po bli skim Cen trum
Pe dia trii . Bu dy nek, wy bu do -
wa ny du żym wy sił kiem przez
pa ra fian z pa ra fii Chry stu sa
Kró la w So snow cu – Kli mon -
to wie stał od pew ne go cza su
nie wy ko rzy sta ny i nie wy koń -
czo ny. 

– Te raz roz pocz nie się
w nim ruch. Wej dą fa chow cy,
któ rzy sto su jąc się do sztu ki
bu dow la nej i re guł m.in. Unii
Eu ro pej skiej do koń czą je go
bu do wę i do sto su ją do za -
miesz ka nia. Oczy wi ście
wszyst ko to kosz to wać bę dzie
kon kret ne, do daj my cał kiem
spo re pie nią dze. Ale na pew -
no się uda, by za kil ka lat mo -

gły tam za miesz kać ma my
ocze ku ją ce dzie ci, ofia ry
prze mo cy w ro dzi nie czy le -
czą ce swo ich mi lu siń skich
w po bli skim Cen trum Pe dia -
trii – mó wi ks. To masz Fol ga
z so sno wiec kie go Ca ri ta su.
A że to z jed nej stro ny bar dzo
kon kret na po moc ro dzi nom
(tak że tym nie peł nym),
a z dru giej dzie ło mi ło sier -
dzia, za re mont, a póź niej
funk cjo no wa nie do mu od po -
wia dać bę dzie dusz pa ster stwo
ro dzin i Ca ri tas. 

– Pro ble mem sa mot nej
mat ki ocze ku ją cej dziec ka lub
już je wy cho wu ją cej nie jest
tyl ko jej trud na sy tu acja ma te -
rial na i miesz ka nio wa, ale
rów nież to, co dzie je się w jej
psy chi ce. Czę sto jest prze ra -
żo na, po zba wio na wła snej
war to ści i ist nie je ry zy ko, że
te uczu cia fru stra cji i od rzu ce -
nia prze le je na swo je dziec ko.
Waż nym jest, aby mat ka po -
tra fi ła od dzie lić dziec ko
od tych ne ga tyw nych dla nie -
go uczuć i za pew ni ła mu nor -

mal ny roz wój, tak jak dziec ku
roz wi ja ją ce mu się w nor mal -
nych wa run kach – do da je ks.
An drzej Cie ślik, dy rek tor Wy -
dzia łu Dusz pa ster stwa Ro -
dzin. 

Za ty mi sło wa mi kry je się
wie dza ze spo tkań z ta ki mi
mat ka mi, któ re bę dąc np.
w nie pla no wa nej cią ży są wy -
klu czo ne ze swo jej ro dzi ny,
od rzu co ne przez part ne rów
(by wa, że przy pad ko wych),
prze stra szo ne i nie pew ne
przy szło ści. Są jesz cze ma my
z dzieć mi, któ re nie ma ją
miesz ka nia, bo się np. spa li ło.
Po bli skie Cen trum Pe dia trii
po wo du je, że dom bę dzie
rów nież otwar ty dla mam,
któ re bę dą le czy ły dzie ci,
chcąc być ca ły czas bli sko
nich. Dzię ki no wej in sty tu cji
bę dą mo gły zna leźć np. miej -
sce na przy naj mniej kil ka go -
dzin snu.

Pi lo to wa niem re mon tu
oraz ada pta cją bu dyn ku oso -
bi ście zaj mie się bi skup,
Grze gorz Ka szak. Kjk

Od 1 stycz nia w Wo je wódz kim
Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 5
dzia ła ją no wo cze sne roz wią za -
nia, uła twia ją ce pra cę le ka rzom
i zwięk sza ją ce kom fort pa cjen -
tów. Uru cho mio no sys tem pneu -
ma tycz ne go prze sy łu pocz ty,
a tak że Ze spół Do mo we go Le -
cze nia Tle nem.

Tzw. pocz ta pneu ma tycz na to
sys tem nie mal ki lo me tra rur, któ -
ry łą czy ze so bą ap te kę, la bo ra -
to ria i od dzia ły szpi ta la. Umoż li -
wia on trans port pró bek ma te ria -
łu bio lo gicz ne go, krwi, le ków,
a tak że do ku men tów. – Prze sył
tych ła dun ków od by wa się szyb -
ko i bez ko li zyj nie – in for mu je
Mi ro sław Ru sec ki, rzecz nik pra -
so wy WSS nr 5. – Wszyst kie
prze sył ki tra fia ją na miej sce
z szyb ko ścią oko ło 6 me trów
na se kun dę! Sys tem w ża den
spo sób nie wpły wa na ja kość
prze sy ła nych ma te ria łów, co
ozna cza, że trans port pró bek bio -
lo gicz nych, np. krwi, nie wy wo -
ła w nich żad nych zmian pa ra me -
trów ana li tycz nych.

Koszt in we sty cji wy no si 1
mln zł. Ca łość zo sta ła do fi nan -
so wa na z bu dże tu Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ślą skie go.

Z po cząt kiem ro ku w Szpi ta -
lu św. Bar ba ry w So snow cu za -
czął też dzia łać Ze spół Do mo -
we go Le cze nia Tle nem. Dzię ki

te mu 50 osób cier pią cych na nie -
wy dol ność od de cho wą bę dzie
mo gło nor mal niej żyć. Ca łość
kosz tów po kry wa NFZ.

Za sa da dzia ła nia Ze spo łu jest
bar dzo pro sta. Pa cjen ci wy ma -
ga ją cy prze wle kłej tle no te ra pii
(za zwy czaj są to oso by cho ru ją -
ce na nie no wo two ro we cho ro by
ukła du od de cho we go: ro ze dmę,
ast mę oskrze lo wą, włók nie nie
płuc itp.) otrzy mu ją bez płat nie
kon cen tra to ry tle no we, któ re se -
pa ru ją tlen z po wie trza i po da ją
go w 96-pro cen to wym stę że niu.

– Pa cjen ci za kwa li fi ko wa ni
do pro gra mu mu szą ko rzy stać
z kon cen tra to ra mi ni mum 16 go -
dzin na do bę. Ich wy dol ność po -
pra wia się wte dy na ty le, że mo -
gą sa mi o sie bie za dbać, nie wy -
ma ga ją nie ustan nej opie ki. Ich
swo bo da jest jed nak ogra ni czo -
na za się giem kil ku na sto me tro -
wych wę ży do star cza ją cych
tlen – wy ja śnia Ta de usz Bold,
or dy na tor so sno wiec kie go Od -
dzia łu Pul mo no lo gii. 

Kon cen tra to ry są przy zna wa -
ne do ży wot nio. Kon trakt z NFZ
obej mu je peł ny ser wis, ob słu gę
i ewen tu al ną wy mia nę sprzę tu.
Mi ni mum raz na kwar tał pa cjen -
tów bę dą od wie dzać le karz i pie -
lę gniar ka. Za pa le nie pa pie ro sa
po wo du je na tych mia sto wą dys -
kwa li fi ka cję z pro gra mu.

– Bę dzie my to spraw dzać.
Pa le nie sa mo w so bie jest już
szko dli we, a ogień po łą czo ny
z czy stym tle nem jest po dwój nie
nie bez piecz ny – wy ja śnia dok tor
Bold. 

Do uczest nic twa w pro gra -
mie wy ma ga ne jest skie ro wa nie
od le ka rza. Pa cjen ci ko rzy sta ją -
cy z kon cen tra to rów mo gą się
sta rać w lo kal nych ośrod kach
po mo cy spo łecz nej o zwrot
kosz tów ener gii elek trycz nej. TB

Nowoczesne rozwiązania w Szpitalu św. Barbary
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STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4 tel. 32 266 62 42; fax. 32 292 18 49
Âlizgawka ogólnodost´pna - tafla A :
poniedzia∏ek - piàtek  - godz. 12.00-13.00; 13.30-14.30; 15.00-16.00.
poniedzia∏ek  - godz. 20.00-21.00 Êlizgawka rodzinna*
sobota, niedziela - godz. 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00-14.00.
* do wst´pu na „Êlizgawk´ rodzinnà” uprawnione sà dzieci do lat 13-tu wraz z rodzi-
cami i osoby po 40 roku ˝ycia, cena biletu dla dzieci - 1 z∏, pozosta∏e z w/w osób - 4 z∏.
Cennik:  Bilet normalny - 4 z∏,  Bilet ulgowy - 3 z∏
UWAGA: IloÊç sprzedawanych biletów na ka˝dà Êlizgawk´ jest ograniczona 
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa.
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 14.00-20.00. Wst´p wolny. 
Istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia ∏y˝ew. 
Uruchomienie tafli B uzale˝nione jest od warunków atmosferycznych.

KONKURSY i ZAWODY
30.01.2011r. KONKURSY SI∏OWE: III EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R. - FINA∏.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- 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 - godz. 7.00 - 21.00
- sobota, niedziela - godz.  10.00-18.00
Cennik: - Bilet normalny - 4z∏,  - Bilet ulgowy - 3z∏
Cennik dost´pny na stronie 
http://www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/zeromskiego/cennik.html
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 14.01.2011r.

SI¸OWNIA CZYNNA poniedzia∏ek-piàtek- godz. 9.00-21.00,  sobota - godz. 10.00-18.00
niedziela - nieczynne
Cennik dost´pny na stronie 
http://www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/zeromskiego/cennik.html
Ceny karnetów ulgowych obejmujà:
- kobiety, - rencistów, - studentów studiów dziennych do 25 roku ˝ycia 
(za okazaniem legitymacji) - m∏odzie˝ uczàcà si´ (za okazaniem legitymacji)
Bilet normalny z saunà - 5z∏,  Bilet ulgowy z saunà - 4z∏

KONKURSY i ZAWODY
15.01.2011r.  KONKURSY SI∏OWE: I EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- Podciàganie na drà˝ku
- Przysiad ze sztangà
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

KRYTA P¸YWALNIA „KLIMONTÓW” ul. Dobrzaƒskiego 99 tel. 32 292 96 54
P∏ywanie ogólnodost´pne:
- poniedzia∏ek - piàtek - godz. 8.00-16.00 i 19.00-22.00, 
sobota - godz. 10.00-18.00,  
niedziela - godz. 10.00-16.00
Cennik:
Bilet normalny - 4 z∏, Bilet ulgowy - 2 z∏
Cennik dost´pny na stronie 
http: //www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/klimontow/cennik.html
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 14.01.2011r.

KONKURSY i ZAWODY
26.01.2011r.   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 tel. 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
21.01.2011r.  
Turniej siatkówki ch∏opców szkó∏ gimnazjalnych (rocznik 1997, 1996, 1995).
Zapisy do turnieju od godz. 8.00-8.45. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00.

28.01.2011r.  
Turniej siatkówki ch∏opców szkó∏ Êrednich (rocznik 1994, 1993, 1992, 1991).
Zapisy do turnieju od godz. 8.00-8.45. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00.
30.01.2011r. „Mistrzostwa Zag∏´bia”- dru˝yn m∏odzie˝owych w tenisie sto∏owym w kat.
szko∏y podstawowe, gimnazja,

szko∏y Êrednie - osobne kategorie dla dziewczàt i ch∏opców. Dru˝yna sk∏ada si´ z
dwóch zawodników.
Zapisy do turnieju od godz. 8.00 - 9.00. Rozpocz´cie o godz. 10.00.

15.01 - 29.01.2011r.
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. Zapisy pod numerem telefonu: 692263457
Brazylijskie jiu - jitsu  - poniedzia∏ek, Êroda - sobota.   
Zapisy po numerem telefonu:793195521
MMA/valetudo - wtorek, czwartek
17.30-19.00 grupa poczàtkujàca - sobota, 13.30-15.00 sparingi
Zapisy pod numerem telefonu: 504775117
UWAGA: Ka˝dy uczestnik turniejów musi posiadaç zmienne obuwie sportowe 
o nie brudzàcej podeszwie.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ZAGÓRZE” 
ul. Br. Mieroszewskich 91  tel. 32 293 08 44
17.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje i fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. I, II, III (rocznik 2003, 2002, 2001)
18.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 2000, 1999, 1998)
19.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 2000, 1999, 1998)
20.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1997, 1996, 1995)
21.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1997, 1996, 1995)
24.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. I, II (rocznik 1994, 1993)
25.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. I , II (rocznik 1994, 1993)
26.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1992, 1991)
27.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1992, 1991)
Zapisy w dniu turnieju dla danej kategorii wiekowej do godz. 8.45
Rozpocz´cie wszystkich turniejów o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 15.00

HALA SPORTOWA „˚eromskiego”, ul. ˚eromskiego 9 tel. 32 266 38 66
16.01.2011r.  Mecz ligowy koszykówki m´˝czyzn MKKS.
Rozpocz´cie meczu o godz.12.00
17, 21.01.2011r. 
Zaj´cia Akademii Pi∏ki No˝nej. Rozpocz´cie o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 13.00.
18, 19.01.2011r. Eliminacje do turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca 
w pi∏ce no˝nej Juniorów. Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 12.00.
20.01.2011r. 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
22.01.2011r.  Mecz ligowy siatkówki kobiet MOS-P¸OMIE¡ Sosnowiec. 
Rozpocz´cie meczu o godz.17.00.
23.01.2011r. Fina∏ turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w pi∏ce no˝nej
Juniorów. Rozpocz´cie turnieju o godz.8.00, zakoƒczenie 13.00.
godz. 17.00.  Turniej Oldboyów w pi∏ce no˝nej im. „Gigi” Majewskiego. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 14.00, zakoƒczenie
24.01.2011r. Turniej Trio-basket ch∏opców szkó∏ ponadgimnazjalnych i studentów
(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.
25.01.2011r. 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.
26.01.2011r 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.
28.01.2011 Turniej Akademii Pi∏ki No˝nej. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 14.00.
29.01.2011 Mecz ligowy koszykówki kobiet JAS-FBG. Rozpocz´cie meczu o godz.17.00
30.01.2011 Mecz ligowy koszykówki m´˝czyzn. Rozpocz´cie meczu o godz. 12.00.

HALA SPORTOWA „NIWKA” ul. Orlàt Lwowskich 70 tel. 32 764 38 30
17.01.2011r. godz. 12.00-13.30 - zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ
wiekowych.
19.01.2011r. godz. 10.00-12.00 
– zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
22.01.2011r. godz. 12.00-13.30 - zaj´cia pi∏ki koszykowej MMKS „Zag∏´bie”.
24.01.2011r. godz. 12.00-13.30 
- zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
26.01.2011r. godz. 12.00-13.30 
- zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
UWAGA: Ka˝dy uczestnik powinien posiadaç legitymacj´ szkolnà oraz pozwolenie
pisemne od rodzica lub opiekuna na udzia∏ w zawodach i zaj´ciach.

PAWILON OSTROWY ul. Starzyƒskiego 50 tel. 32 292 04 74 i 0 506 501 488
17, 19, 21, 24, 26, 28.01.2011r
Otwarte dni judo i jiu - jitsu: poniedzia∏ek ,Êroda, piàtek godz. 17.00-19.00
Wspó∏organizator: KS Budowlani.
Zapisy dodatkowo pod telefonem 0 506 501 488
Si∏ownia czynna: Poniedzia∏ek - Piàtek 9.00-21.00 - Sobota 9.00-15.00

KONKURSY i ZAWODY
23.01.2011r. KONKURSY SI¸OWE: II EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- Podciàganie na drà˝ku
- Przysiad ze sztangà
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

GIMNAZJUM NR 16 ul. Legionów tel. 0 502 392 436
25.01.2011r. „Ferie z rakietkà” - Indywidualny Turniej Tenisa Sto∏owego w kat.
wiekowych: szko∏y podstawowe: klasy 1-6, 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.

STOK NARCIARSKI „ÂRODULA”. Informacja Dzia∏ Sportu i Organizacji Imprez MOSiR
Sosnowiec tel. 32 266 34 26 wew. 44, 46 e-mail mosir@mosir.sosnowiec.pl.
Narciarstwo zjazdowe:
Od 15 stycznia 2011r. 
otwarcie jednego ma∏ego wyciàgu na Stoku Narciarskim „ÂRODULA”.
17 – 21.01 i 24 – 28.01. 2011r. Bezp∏atne korzystanie z wyciàgu w godz. 9.00 – 15.00.
Bezp∏atne udost´pnienie wyciàgu narciarskiego na Stoku Narciarskim „ÂRODULA”
dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta Sosnowca. WejÊcie na podstawie wa˝nej legitymacji szkolnej.
17 – 21.01 i 24 – 28.01. 2011r. Bezp∏atna szkó∏ka narciarska
Szkolenie w grupach 10 – osobowych w godz. 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00 i 14.00 –
15.00 dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych z terenu miasta Sosnowca. WejÊcie na podstawie wa˝nej legitymacji szkolnej.
Zapisy w dniu szkolenia w sekretariacie szko∏y narciarskiej przed rozpocz´ciem zaj´ç
tel. 698881880 lub 602669922.
Uwaga: Zapewniamy bezp∏atny sprz´t narciarski /buty, narty, kijki/do wypo˝yczenia
sprz´tu niezb´dne jest okazanie 2 dokumentów to˝samoÊci ze zdj´ciem rodzica lub
opiekuna prawnego. 
Zabawa na tyczkach
Codziennie od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 11.00-13.00 zabawa na tyczkach dla
dzieci na stoku narciarskim przy Êrednim wyciàgu.
Narciarstwo biegowe:
15 – 30.01. 2011r. Nauka jazdy na nartach biegowych - od godz. 11.00 do 17.00
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych – bezp∏atnie. Informacja: 601 954 321
Wypo˝yczenie kompletu sprz´tu biegowego (nart, buty i kijki) - bezp∏atnie 
(na podstawie dowodu to˝samoÊci: legitymacja szkolna/studencka lub dowód oso-
bisty/prawo jazdy). 1 komplet = 1 dokument. Informacja: 886 467 630. 
Wspó∏organizatorzy: PTTK O/Sosnowiec, TKKF O/Sosnowiec, ZSO nr 14 w Sosnowcu.

KONKURSY i ZAWODY
OTWARCIE FERII ZIMOWYCH  
„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
Stok Narciarski „Ârodula” 15.01.2011r. godz. 11.00
15, 22 i 29 01. 2011r. (soboty)

„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
godz. 11.00 – 12.00 – konkurs lepienia ba∏wana
godz. 12.00 – 13.00 – rzut Ênie˝kà na odleg∏oÊç i bitwa na Ênie˝ki
godz. 13.00 – 14.00 – bieg na rakietach Ênie˝nych
godz. 14.00 – 15.00 – konkurencja: najd∏u˝szy Êlizg na jab∏uszku
godz. 15.00 – 16.00 – kulig
godz. 16.00 – 17.00 – dyskoteka na stoku
16, 23 i 30 01. 2011r. (niedziele)

„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
godz. 11.00 – 12.00 – konkurencja: rzut Ênie˝kà do celu
godz. 12.00 – 13.00 – przeciàganie liny na desce snowboardowej
godz. 13.00 – 14.00 – konkurencja dru˝ynowa na czas – zbieranie choràgiewek
wbitych w Ênieg
godz. 14.00 – 15.00 – konkurencja: najd∏u˝szy Êlizg na sankach
godz. 15.00 – 16.00 – kulig
godz. 16.00 – 17.00 – ognisko
18.01. 2011r, 20.01. 2011r, 25.01.2011r, 27.01.2011r.
„Zawody w narciarstwie alpejskim dla dzieci” 
- (4 edycje) w nast´pujàcych kategoriach wiekowych:
• kat. dziewczàt i ch∏opców do lat 7 (do rocznika 2004)
• kat. dziewczàt do lat 10 (rocznik 2003-2001)
• kat. ch∏opców do lat 10 (rocznik 2003-2001)
• kat. dziewczàt do lat 13 (rocznik 2000-1998)
• kat. ch∏opców do lat 13 (rocznik 2000-1998)
Zapisy od godz. 10.00, rozpocz´cie zawodów godz. 11.00

UWAGA: Udost´pnienie STOKU NARCIARSKIEGO “ÂRODULA” oraz przeprowadzenie
zawodów i konkursów zaplanowanych w ramach AKCJI ZIMA 2011 uzale˝nione jest
od warunków atmosferycznych i odpowiedniej pokrywy Ênie˝nej. 

IMPREZY NA NASZYCH OBIEKTACH
STADION ZIMOWY
04 - 06.02.2011r. 
Bara˝e Juniorów M∏odszych do Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y 2011 
w hokeju na lodzie.

HALA ˚EROMSKIEGO
15.01.2011r.  
III Puchar Polski M∏odzie˝owców w Szabli kobiet i m´˝czyzn do lat 20.
• godz. 11.30 - Uroczyste Otwarcie Zawodów
• godz. 11.45 - Walki Eliminacyjne M´˝czyzn
• godz. 12.45 - Walki Eliminacyjne Kobiet
• godz. 16.00 - Walki Fina∏owe i Zakoƒczenie

05.02.2011r.  
Mistrzostwa Polski M∏odziczek i M∏odzików do lat 16 oraz Masterów 
w Wyciskaniu Le˝àc.
• godz. 8.00 - Rozpocz´cie Mistrzostw
• godz. 12.00 - Otwarcie Mistrzostw

13.02.2011r.  
XVI Halowe Mistrzostwa Zag∏´bia w Pi∏ce No˝nej im. W∏odzimierza Mazura.
• godz. 13.50 - Rozpocz´cie Mistrzostw
• godz. 17.00 - Fina∏y

SOSNOWIECKI KLUB KARATE ul. Andersa 1a, tel. /32/ 266 30 00 
„Zimowa Akademia Karate Kyokushin”
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: - karate od poniedzia∏ku do czwartku 
o godz. 17.00
- aerobik we wtorek i czwartek o godz. 19.30 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 (sanki, ∏y˝wy).

KLUB SPORTOWY „ BUDOWLANI” ul. 1 Maja 23, tel. /32/ 266 45 86
Si∏ownia czynna: od poniedzia∏ku do soboty w godz. 8.00 - 22.00
poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godz. 16.30 - 21.00 - zaj´cia judo i ju-jitsu.
wtorek i czwartek w godz. 18.00 - 21.00 - zaj´cia aikido.

FILIA KLUBU przy ul. Starzyƒskiego 50 /obiekt MOSiR/ tel. /32/ 292 04 74
Si∏ownia czynna: 
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 - 21.00, sobota w godz. 9.00-15.00.
wtorek w godz. 17.00 - 18.00, piàtek w godz. 17.00 - 19.00. - zaj´cia judo i ju-jitsu.

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
W okresie ferii 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
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku 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
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00 - 15.00.
I tydzieƒ  - WyjÊcie do kina Cinema City, konkurs plastyczny „Zimowy pejza˝”,
wycieczk´ autokarowà do Zatoru
„Kraina Âwi´tego Miko∏aja”, kulig i ognisko w Morsku, „Olimpiada zimowa”, 
wyst´p „Teatru ognia”.
II tydzieƒ  - Warsztaty taneczne, wycieczka do Krakowa „ Szopki Krakowskie 
„ wyjÊcie do Teatru „Zag∏´bie”, wyjazd na basen w Jaworznie, bal maskowy 
na zakoƒczenie pó∏kolonii.

KLUB „BAKCYL” Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Hutnik”  
ul. Koszaliƒska 15, tel. /32/ 263 50 78
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 - 14.00.
Klub 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/ 291 39 48
Klub proponuje: otwarte warsztaty taƒca nowoczesnego, cheeleaders i disco, 
warsztaty wokalne dla dzieci, rytmik´, warsztaty florystyczne i r´kodzie∏a 
artystycznego, turnieje szachowe z mo˝liwoÊcià uzyskania kategorii od V do II,
wycieczk´ etnograficznà do Izby Tradycji Gliwice-Bojków
„ W zag∏´biowskiej i Êlàskiej kuchni”, zaj´cia grup teatralnych Bambino, 
Krotochwila i Kwadryga.
Wyjazdy na narty i sanki (p∏atne 5 z∏ od dziecka). Wszystkie zaj´cia w klubie sà
bezp∏atne. Szczegó∏y w klubie lub na www.kiepura.pl  „Energetyk” ul. B´dziƒska 65
Proponuje: otwarte zaj´cia taƒca nowoczesnego z elementami baletu lub hip-hop,
zaj´cia taƒca towarzyskiego.

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
Czynne codziennie przez ca∏e ferie.

BIBLIOTEKA DZIECI¢CA, ul. Grota Roweckiego 23, tel. /32/ 290 62 93
W okresie ferii codziennie od godz. 10.30 - 12.30.  
Bajkowe ferie - konkurs „W baÊniowym Êwiecie”, gry i zabawy, 
filmowe orgiami czyli ulubione postacie z dobranocek.

FILIA NR 1, Ârodula, ul Kossaka, tel. /32/ 294 20 72
W okresie ferii codziennie od godz.13.00 - 15.30.
Biblioteka - klucz do wiedzy i zabawy - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci:
weso∏e robótki z tektury, papieru i w∏óczki, czytanie bajek, malowanie na szkle,
zimowe zagadki, rebusy, krzy˝ówki.

FILIA NR 2, Rudna IV, ul. Gospodarcza 32, tel. /32/ 291 28 71
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00.
Tajemnice morskich g∏´bin z Syrenkà Arielkà - zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci: 
gry, zabawy, konkursy m.in: spotkanie z Neptunem, poszukiwacze skarbów,
g∏´binowe potwory.

FILIA NR 3, Klimontów, ul. Kraszewskiego 2, tel. /32/ 292 95 52
W okresie ferii we wtorki i czwartki od godz.14.00 - 16.00.
Zamek Królowej Âniegu - zaj´cia plastyczne dla dzieci lubiàce zabawy z masà solnà,
kaszà, ry˝em,  Saneczki Kay'a - gry i zabawy na Êniegu, lepienie ba∏wana.
Ma∏e i du˝e z Gerdà podró˝e - zaj´cia przybli˝ajàce ˝ycie i zwyczaje ludów pó∏nocy
po∏àczone z quizem przyrodniczo-geograficznym.  Zwierz´ta i roÊliny z lodowej
krainy - uczymy si´ robiç zwierz´ta i roÊliny technikà orgiami.
Lodowe ∏amig∏ówki - turniej gier planszowych, uk∏adanie puzzli, kalambury. 
Bal u Królowej Âniegu.

FILIA NR 4, Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. /32/ 266 14 37
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00.
Zimowe impresje z pasty do z´bów, gry i zabawy, uk∏adanie puzzli i czytanie bajek.
Zgaduj zgadula - rebusy, zagadki oraz konkurs taƒca na macie.
Portret ba∏wana - zaj´cia plastyczne z wykorzystaniem w´gla rysunkowego, farb, 
kredek i papieru kolorowego. Ba∏wanek Bouli - piszemy ciàg dalszy jego przygód.
Igraszki sportowe - rzut do kosza, kr´gle, skoki przez skakank´, lotki.

FILIA NR 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel. /32/ 363 35 44
W okresie ferii codziennie od godz. 11.00
Rozumiemy si´ bez s∏ów - zabawy dydaktyczne, Ma∏o nas do pieczenia chleba -
dzieci´ce zabawy ludowe,  Milion lat przed naszà era - poszerzenie wiedzy o 
dinozaurach oraz zaj´cia plastyczne zwiàzane z prehistorycznymi gadami, 
Podró˝e po polskich legendach - konkurs wiedzy.

FILIA NR 6, Niwka, ul. Wojska Polskiego 6, tel. /32/ 299 25 81
W okresie ferii codziennie od godz.15.30 - 17.00. 
Gdy z Muminkami zima, to niestraszna nam Ênie˝na zadyma
- zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci: zabawy, rebusy, szarady, zaj´cia plastyczne.

FILIA NR 7, Daƒdówka, ul. Kalinowa, tel. /32/ 299 40 22
W okresie ferii codziennie od godz.11.00.  Biblioteczni detektywi na tropie dobrej
zabawy - zaj´cia dla dzieci lubiàcych rozwiàzywaç zagadki, rebusy, 
krzy˝ówki i zabawy plastyczne.

FILIA NR 9, Ostrogórska, ul. Ostrogórska 29a, tel. /32/ 292 38 89
W okresie ferii codziennie od godz.12.00 - 14.00
Czy przysz∏o Wam do g∏owy, ˝e Ênieg mo˝e byç kolorowy? 
- zaj´cia literacko - plastyczne dla m∏odszych czytelników biblioteki: czytanie ksià˝ek,
warsztaty plastyczne oraz podbiegunowe opowieÊci o ˝yciu ludzi, zwierzàt
Antarktydy, Arktyki, Grenlandii, Laponii.

FILIA NR 10, Kazimierz Górniczy, ul. G∏ówna 19, tel. /32/ 263 40 76
W okresie ferii codziennie od godz.10.30 - 12.00
My si´ zimy nie boimy, na sportowo jà sp´dzimy - zimowe spotkania dla dzieci. 
W programie: lepienie ba∏wana, spacer do „mini ZOO” w Kazimierzu Górniczym,
warsztaty plastyczne, quizy, zabawy ruchowe w plenerze.

FILIA NR 11, Ostrowy, ul. K. I. Ga∏czyƒskiego 38, tel. /32/ 296 92 07
W okresie ferii we wtorki, Êrody, piàtki od godz.10.00
W Ênie˝nej krainie - zabawy ruchowe w plenerze,

FILIA NR 12, Poràbka, ul. Zagórska 3, tel. /32/ 298 39 70
W okresie ferii codziennie od godz.15.00-17.00
Bia∏e ferie w kolorowej pierzynce - zaj´cia plastyczne dla dzieci. W trakcie spotkaƒ
malowanie na folii, wycinanie z papieru, witra˝e, malowanie pastà do z´bów.

FILIA NR 13, Maczki, ul. Krakowska 26, tel. /32/ 263 12 01
W okresie ferii codziennie od godz.12.00 - 14.00.
Zimowy zawrót g∏owy - zaj´cia plastyczne, konkursy, quizy, kalambury oraz zagadki,
g∏oÊne czytanie bajek i opowieÊci, zagadki, spotkanie organizowane wspólnie 
z Miejskim Klubem „Maczki”.

Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapa∏y 10, tel. /32/ 292 07 30
W okresie ferii we wtorki, piàtki od godz.11.00 - 13.00
Zimowe fantazje - blok zabaw plastycznych, rebusy, krzy˝ówki, 
gry i zabawy przy stole.

FILIA NR 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel. /32/ 263 31 78
W okresie ferii w poniedzia∏ki, czwartki od godz.10.00 - 11.30
Kolorowo i bajkowo - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci od 5 lat, 
godz. 12.30 - 14.00 W mroênej krainie czas inaczej p∏ynie - budujemy wiosk´
Eskimosa, poznajemy codziennoÊç Grenlandii.

FILIA NR 16, ul. Naftowa 31, tel. /32/ 293 27 45
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00
Zimowe spotkania w bibliotece - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci: 
czytanie bajek, zagadki weso∏ej gromadki, wycieczka do sali zabaw 
„Kangurek”, konkursy, zabawy ruchowe na Êwie˝ym powietrzu.

FILIA NR 17, Pogoƒ, ul. B´dziƒska 22-24, tel. /32/ 291 00 71
W okresie ferii codziennie od godz.15.30 - 16.30
Zimowe szaleƒstwa - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci, min: 
zimowe pejza˝e z makaronu, kolorowa maskarada, haftowane kwadraty 
czyli kartka imieninowa za pomocà ig∏y i nici, Scooby Doo

FILIA NR 18, Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6, tel. /32/ 294 77 26
W okresie ferii w poniedzia∏ki, Êrody i piàtki od godz.11.00-13.00
Zimowe szaleƒstwa - spotkania literacko - plastyczne min: czytanie bajek, 
konkursy, zgadywanki, wydzieranki, zabawy farbami, tuszami.

FILIA NR 19, Milowice, ul. K.K. Baczyƒskiego 12, tel. /32/ 297 91 41
W okresie ferii w poniedzia∏ki, piàtki od godz.10.00 - 12.00.
Dla plastyków i wytrwa∏ych, du˝ych i tych ma∏ych - quizy bajkowe, 
gry planszowe, zabawy plastyczne.

FILIA NR 20, Stary Sosnowiec, ul. Pi∏sudskiego 27, tel. /32/ 263 11 77
W okresie ferii we wtorki, Êrody od godz. 10.00 - 12.00
Zimowych zabaw czas - gry planszowe, krzy˝ówki, quizy, rebusy, 
zabawy na Êwie˝ym powietrzu, konkurs plastyczny.

MIEJSKI KLUB „MACZKI” ul. Krakowska 26, tel. /32/ 294 81 28
W okresie ferii zimowych Klub b´dzie czynny w godzinach 10.00 - 18.00. 
Proponuje: szachy i scrabble, tenis sto∏owy, zaj´cia plastyczne , 
warsztaty wikliniarskie, zabawy sportowei gry planszowe.
17, 24.01. godz. 11.00 
- Ma∏e Kino Klaps - projekcje filmowe dla dzieci i m∏odzie˝y.
18.01. godz. 12.00 
- Spotkanie w Kolorze Bia∏ym - gry, konkursy, zabawy dla dzieci i m∏odzie˝y.
27-28.01. godz. 11.00 - Warsztaty odlewów gipsowych.

MUZEUM W SOSNOWCU ul. Chemiczna 12, tel. /32/ 363 45 10
„Karnawa∏ u Schonów” - warsztaty plastyczne dla dzieci.
16, 18.01. - Karnawa∏owe maski weneckie
20.01. - Motywy karnawa∏owe w sztuce u˝ytkowej (ceramika).
25.01. - Anio∏, diabe∏, czarownica. Kukie∏ki szopki krakowskiej
27, 30.01. - Turoƒ, koza, bocian. Maski kol´dnicze.
Od 14.01. - Wystawa - „Ksi´˝na Daisy von Pless. Szcz´Êliwe lata.”
Wst´p dla dzieci i m∏odzie˝y w czasie ferii nieodp∏atny.
Szczegó∏owe informacje na stronie www.muzeum.org.pl

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.
Proponuje: Ferie z grà komputerowà.
19.01. - wycieczka do Parku Âwi´tego Miko∏aja w Zatorze.
21.01. - turniej w scrabble, pokazy bajek dla najm∏odszych.
26.01. - wycieczka do Zaczarowanego Lasu – Piasek k/Janowa.
28.01. - turniej tenisa sto∏owego.
Codziennie od godz. 10.00 dost´pne szachy, tenis sto∏owy , 
scrabble oraz pi∏ka no˝na (gra Êwietlicowa).  
Szczegó∏owe informacje na stronie www.mdk-kazmierz.pl

SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI - ZAMEK SIELECKI 
ul. Zamkowa 2 tel. /32/ 296 30 27, /32/ 297 90 76
e-mail : centrum@zameksielecki.pl, www.zameksielecki.pl
Ferie z Zamkiem Sieleckim - warsztaty plastyczne dla dzieci.
18.01. - Praca na p∏aszczyênie-malowanie pejza˝y zimowych.
25.01. - Praca w przestrzeni.
Udzia∏ w warsztatach bezp∏atny, 
zapisy uczestników pod numerem tel. /32/ 297 90 76.
23.01. - Plastyczne podró˝e egzotyczne – „Arabska Mozaika”.
Warsztaty dla dzieci (wraz z opiekunami) w ramach Weekendowej 
Akademii Rodzinnej.
Zapisy do 20.01. pod numerem tel. /32/ 296 30 27. Koszt udzia∏u 10z∏
(opiekun+dziecko). Organizator zapewnia materia∏y plastyczne.

z a p r a s z a m y
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE NA ULOTKACH 
ORAZ STRONACH INTERNETOWYCH:

www. um.sosnowiec.pl
www.mosir.sosnowiec.pl
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STADION ZIMOWY ul. Zamkowa 4 tel. 32 266 62 42; fax. 32 292 18 49
Âlizgawka ogólnodost´pna - tafla A :
poniedzia∏ek - piàtek  - godz. 12.00-13.00; 13.30-14.30; 15.00-16.00.
poniedzia∏ek  - godz. 20.00-21.00 Êlizgawka rodzinna*
sobota, niedziela - godz. 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00-14.00.
* do wst´pu na „Êlizgawk´ rodzinnà” uprawnione sà dzieci do lat 13-tu wraz z rodzi-
cami i osoby po 40 roku ˝ycia, cena biletu dla dzieci - 1 z∏, pozosta∏e z w/w osób - 4 z∏.
Cennik:  Bilet normalny - 4 z∏,  Bilet ulgowy - 3 z∏
UWAGA: IloÊç sprzedawanych biletów na ka˝dà Êlizgawk´ jest ograniczona 
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa.
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 14.00-20.00. Wst´p wolny. 
Istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia ∏y˝ew. 
Uruchomienie tafli B uzale˝nione jest od warunków atmosferycznych.

KONKURSY i ZAWODY
30.01.2011r. KONKURSY SI∏OWE: III EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R. - FINA∏.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- 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 - godz. 7.00 - 21.00
- sobota, niedziela - godz.  10.00-18.00
Cennik: - Bilet normalny - 4z∏,  - Bilet ulgowy - 3z∏
Cennik dost´pny na stronie 
http://www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/zeromskiego/cennik.html
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 14.01.2011r.

SI¸OWNIA CZYNNA poniedzia∏ek-piàtek- godz. 9.00-21.00,  sobota - godz. 10.00-18.00
niedziela - nieczynne
Cennik dost´pny na stronie 
http://www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/zeromskiego/cennik.html
Ceny karnetów ulgowych obejmujà:
- kobiety, - rencistów, - studentów studiów dziennych do 25 roku ˝ycia 
(za okazaniem legitymacji) - m∏odzie˝ uczàcà si´ (za okazaniem legitymacji)
Bilet normalny z saunà - 5z∏,  Bilet ulgowy z saunà - 4z∏

KONKURSY i ZAWODY
15.01.2011r.  KONKURSY SI∏OWE: I EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- Podciàganie na drà˝ku
- Przysiad ze sztangà
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

KRYTA P¸YWALNIA „KLIMONTÓW” ul. Dobrzaƒskiego 99 tel. 32 292 96 54
P∏ywanie ogólnodost´pne:
- poniedzia∏ek - piàtek - godz. 8.00-16.00 i 19.00-22.00, 
sobota - godz. 10.00-18.00,  
niedziela - godz. 10.00-16.00
Cennik:
Bilet normalny - 4 z∏, Bilet ulgowy - 2 z∏
Cennik dost´pny na stronie 
http: //www.mosir.sosnowiec.pl/obiekty/klimontow/cennik.html
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 14.01.2011r.

KONKURSY i ZAWODY
26.01.2011r.   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 tel. 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
21.01.2011r.  
Turniej siatkówki ch∏opców szkó∏ gimnazjalnych (rocznik 1997, 1996, 1995).
Zapisy do turnieju od godz. 8.00-8.45. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00.

28.01.2011r.  
Turniej siatkówki ch∏opców szkó∏ Êrednich (rocznik 1994, 1993, 1992, 1991).
Zapisy do turnieju od godz. 8.00-8.45. Rozpocz´cie turnieju o godz. 9.00.
30.01.2011r. „Mistrzostwa Zag∏´bia”- dru˝yn m∏odzie˝owych w tenisie sto∏owym w kat.
szko∏y podstawowe, gimnazja,

szko∏y Êrednie - osobne kategorie dla dziewczàt i ch∏opców. Dru˝yna sk∏ada si´ z
dwóch zawodników.
Zapisy do turnieju od godz. 8.00 - 9.00. Rozpocz´cie o godz. 10.00.

15.01 - 29.01.2011r.
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. Zapisy pod numerem telefonu: 692263457
Brazylijskie jiu - jitsu  - poniedzia∏ek, Êroda - sobota.   
Zapisy po numerem telefonu:793195521
MMA/valetudo - wtorek, czwartek
17.30-19.00 grupa poczàtkujàca - sobota, 13.30-15.00 sparingi
Zapisy pod numerem telefonu: 504775117
UWAGA: Ka˝dy uczestnik turniejów musi posiadaç zmienne obuwie sportowe 
o nie brudzàcej podeszwie.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA „ZAGÓRZE” 
ul. Br. Mieroszewskich 91  tel. 32 293 08 44
17.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje i fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. I, II, III (rocznik 2003, 2002, 2001)
18.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 2000, 1999, 1998)
19.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y podstawowe, kl. IV, V, VI (rocznik 2000, 1999, 1998)
20.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1997, 1996, 1995)
21.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Gimnazja, kl. I, II, III (rocznik 1997, 1996, 1995)
24.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. I, II (rocznik 1994, 1993)
25.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. I , II (rocznik 1994, 1993)
26.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Eliminacje
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1992, 1991)
27.01.2011r. Turniej pi∏ki no˝nej 5-osobowej - Fina∏
Szko∏y Êrednie, kl. III i IV (rocznik 1992, 1991)
Zapisy w dniu turnieju dla danej kategorii wiekowej do godz. 8.45
Rozpocz´cie wszystkich turniejów o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 15.00

HALA SPORTOWA „˚eromskiego”, ul. ˚eromskiego 9 tel. 32 266 38 66
16.01.2011r.  Mecz ligowy koszykówki m´˝czyzn MKKS.
Rozpocz´cie meczu o godz.12.00
17, 21.01.2011r. 
Zaj´cia Akademii Pi∏ki No˝nej. Rozpocz´cie o godz. 9.00, zakoƒczenie godz. 13.00.
18, 19.01.2011r. Eliminacje do turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca 
w pi∏ce no˝nej Juniorów. Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 12.00.
20.01.2011r. 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
22.01.2011r.  Mecz ligowy siatkówki kobiet MOS-P¸OMIE¡ Sosnowiec. 
Rozpocz´cie meczu o godz.17.00.
23.01.2011r. Fina∏ turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w pi∏ce no˝nej
Juniorów. Rozpocz´cie turnieju o godz.8.00, zakoƒczenie 13.00.
godz. 17.00.  Turniej Oldboyów w pi∏ce no˝nej im. „Gigi” Majewskiego. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 14.00, zakoƒczenie
24.01.2011r. Turniej Trio-basket ch∏opców szkó∏ ponadgimnazjalnych i studentów
(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.
25.01.2011r. 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.
26.01.2011r 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.
28.01.2011 Turniej Akademii Pi∏ki No˝nej. 
Rozpocz´cie turnieju o godz. 8.00, zakoƒczenie godz. 14.00.
29.01.2011 Mecz ligowy koszykówki kobiet JAS-FBG. Rozpocz´cie meczu o godz.17.00
30.01.2011 Mecz ligowy koszykówki m´˝czyzn. Rozpocz´cie meczu o godz. 12.00.

HALA SPORTOWA „NIWKA” ul. Orlàt Lwowskich 70 tel. 32 764 38 30
17.01.2011r. godz. 12.00-13.30 - zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ
wiekowych.
19.01.2011r. godz. 10.00-12.00 
– zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
22.01.2011r. godz. 12.00-13.30 - zaj´cia pi∏ki koszykowej MMKS „Zag∏´bie”.
24.01.2011r. godz. 12.00-13.30 
- zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
26.01.2011r. godz. 12.00-13.30 
- zaj´cia ogólne z pi∏ki koszykowej bez ograniczeƒ wiekowych.
UWAGA: Ka˝dy uczestnik powinien posiadaç legitymacj´ szkolnà oraz pozwolenie
pisemne od rodzica lub opiekuna na udzia∏ w zawodach i zaj´ciach.

PAWILON OSTROWY ul. Starzyƒskiego 50 tel. 32 292 04 74 i 0 506 501 488
17, 19, 21, 24, 26, 28.01.2011r
Otwarte dni judo i jiu - jitsu: poniedzia∏ek ,Êroda, piàtek godz. 17.00-19.00
Wspó∏organizator: KS Budowlani.
Zapisy dodatkowo pod telefonem 0 506 501 488
Si∏ownia czynna: Poniedzia∏ek - Piàtek 9.00-21.00 - Sobota 9.00-15.00

KONKURSY i ZAWODY
23.01.2011r. KONKURSY SI¸OWE: II EDYCJA GRAND PRIX ZIMA 2011R.
- Wyciskanie sztangi na ∏aweczce le˝àc (ci´˝ar w∏asnego cia∏a)
- Podciàganie na drà˝ku
- Przysiad ze sztangà
Zapisy od godz. 10.00 w dniu zawodów. Rozpocz´cie zawodów o godz. 11.00

GIMNAZJUM NR 16 ul. Legionów tel. 0 502 392 436
25.01.2011r. „Ferie z rakietkà” - Indywidualny Turniej Tenisa Sto∏owego w kat.
wiekowych: szko∏y podstawowe: klasy 1-6, 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.

STOK NARCIARSKI „ÂRODULA”. Informacja Dzia∏ Sportu i Organizacji Imprez MOSiR
Sosnowiec tel. 32 266 34 26 wew. 44, 46 e-mail mosir@mosir.sosnowiec.pl.
Narciarstwo zjazdowe:
Od 15 stycznia 2011r. 
otwarcie jednego ma∏ego wyciàgu na Stoku Narciarskim „ÂRODULA”.
17 – 21.01 i 24 – 28.01. 2011r. Bezp∏atne korzystanie z wyciàgu w godz. 9.00 – 15.00.
Bezp∏atne udost´pnienie wyciàgu narciarskiego na Stoku Narciarskim „ÂRODULA”
dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta Sosnowca. WejÊcie na podstawie wa˝nej legitymacji szkolnej.
17 – 21.01 i 24 – 28.01. 2011r. Bezp∏atna szkó∏ka narciarska
Szkolenie w grupach 10 – osobowych w godz. 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00 i 14.00 –
15.00 dla dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjal-
nych z terenu miasta Sosnowca. WejÊcie na podstawie wa˝nej legitymacji szkolnej.
Zapisy w dniu szkolenia w sekretariacie szko∏y narciarskiej przed rozpocz´ciem zaj´ç
tel. 698881880 lub 602669922.
Uwaga: Zapewniamy bezp∏atny sprz´t narciarski /buty, narty, kijki/do wypo˝yczenia
sprz´tu niezb´dne jest okazanie 2 dokumentów to˝samoÊci ze zdj´ciem rodzica lub
opiekuna prawnego. 
Zabawa na tyczkach
Codziennie od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 11.00-13.00 zabawa na tyczkach dla
dzieci na stoku narciarskim przy Êrednim wyciàgu.
Narciarstwo biegowe:
15 – 30.01. 2011r. Nauka jazdy na nartach biegowych - od godz. 11.00 do 17.00
dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych – bezp∏atnie. Informacja: 601 954 321
Wypo˝yczenie kompletu sprz´tu biegowego (nart, buty i kijki) - bezp∏atnie 
(na podstawie dowodu to˝samoÊci: legitymacja szkolna/studencka lub dowód oso-
bisty/prawo jazdy). 1 komplet = 1 dokument. Informacja: 886 467 630. 
Wspó∏organizatorzy: PTTK O/Sosnowiec, TKKF O/Sosnowiec, ZSO nr 14 w Sosnowcu.

KONKURSY i ZAWODY
OTWARCIE FERII ZIMOWYCH  
„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
Stok Narciarski „Ârodula” 15.01.2011r. godz. 11.00
15, 22 i 29 01. 2011r. (soboty)

„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
godz. 11.00 – 12.00 – konkurs lepienia ba∏wana
godz. 12.00 – 13.00 – rzut Ênie˝kà na odleg∏oÊç i bitwa na Ênie˝ki
godz. 13.00 – 14.00 – bieg na rakietach Ênie˝nych
godz. 14.00 – 15.00 – konkurencja: najd∏u˝szy Êlizg na jab∏uszku
godz. 15.00 – 16.00 – kulig
godz. 16.00 – 17.00 – dyskoteka na stoku
16, 23 i 30 01. 2011r. (niedziele)

„FERIE DLA KA˚DEGO – DLA MA¸EGO I DU˚EGO - SOSNOWIEC 2011”
godz. 11.00 – 12.00 – konkurencja: rzut Ênie˝kà do celu
godz. 12.00 – 13.00 – przeciàganie liny na desce snowboardowej
godz. 13.00 – 14.00 – konkurencja dru˝ynowa na czas – zbieranie choràgiewek
wbitych w Ênieg
godz. 14.00 – 15.00 – konkurencja: najd∏u˝szy Êlizg na sankach
godz. 15.00 – 16.00 – kulig
godz. 16.00 – 17.00 – ognisko
18.01. 2011r, 20.01. 2011r, 25.01.2011r, 27.01.2011r.
„Zawody w narciarstwie alpejskim dla dzieci” 
- (4 edycje) w nast´pujàcych kategoriach wiekowych:
• kat. dziewczàt i ch∏opców do lat 7 (do rocznika 2004)
• kat. dziewczàt do lat 10 (rocznik 2003-2001)
• kat. ch∏opców do lat 10 (rocznik 2003-2001)
• kat. dziewczàt do lat 13 (rocznik 2000-1998)
• kat. ch∏opców do lat 13 (rocznik 2000-1998)
Zapisy od godz. 10.00, rozpocz´cie zawodów godz. 11.00

UWAGA: Udost´pnienie STOKU NARCIARSKIEGO “ÂRODULA” oraz przeprowadzenie
zawodów i konkursów zaplanowanych w ramach AKCJI ZIMA 2011 uzale˝nione jest
od warunków atmosferycznych i odpowiedniej pokrywy Ênie˝nej. 

IMPREZY NA NASZYCH OBIEKTACH
STADION ZIMOWY
04 - 06.02.2011r. 
Bara˝e Juniorów M∏odszych do Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y 2011 
w hokeju na lodzie.

HALA ˚EROMSKIEGO
15.01.2011r.  
III Puchar Polski M∏odzie˝owców w Szabli kobiet i m´˝czyzn do lat 20.
• godz. 11.30 - Uroczyste Otwarcie Zawodów
• godz. 11.45 - Walki Eliminacyjne M´˝czyzn
• godz. 12.45 - Walki Eliminacyjne Kobiet
• godz. 16.00 - Walki Fina∏owe i Zakoƒczenie

05.02.2011r.  
Mistrzostwa Polski M∏odziczek i M∏odzików do lat 16 oraz Masterów 
w Wyciskaniu Le˝àc.
• godz. 8.00 - Rozpocz´cie Mistrzostw
• godz. 12.00 - Otwarcie Mistrzostw

13.02.2011r.  
XVI Halowe Mistrzostwa Zag∏´bia w Pi∏ce No˝nej im. W∏odzimierza Mazura.
• godz. 13.50 - Rozpocz´cie Mistrzostw
• godz. 17.00 - Fina∏y

SOSNOWIECKI KLUB KARATE ul. Andersa 1a, tel. /32/ 266 30 00 
„Zimowa Akademia Karate Kyokushin”
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: - karate od poniedzia∏ku do czwartku 
o godz. 17.00
- aerobik we wtorek i czwartek o godz. 19.30 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 (sanki, ∏y˝wy).

KLUB SPORTOWY „ BUDOWLANI” ul. 1 Maja 23, tel. /32/ 266 45 86
Si∏ownia czynna: od poniedzia∏ku do soboty w godz. 8.00 - 22.00
poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godz. 16.30 - 21.00 - zaj´cia judo i ju-jitsu.
wtorek i czwartek w godz. 18.00 - 21.00 - zaj´cia aikido.

FILIA KLUBU przy ul. Starzyƒskiego 50 /obiekt MOSiR/ tel. /32/ 292 04 74
Si∏ownia czynna: 
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 - 21.00, sobota w godz. 9.00-15.00.
wtorek w godz. 17.00 - 18.00, piàtek w godz. 17.00 - 19.00. - zaj´cia judo i ju-jitsu.

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
W okresie ferii 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
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku 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
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.00 - 15.00.
I tydzieƒ  - WyjÊcie do kina Cinema City, konkurs plastyczny „Zimowy pejza˝”,
wycieczk´ autokarowà do Zatoru
„Kraina Âwi´tego Miko∏aja”, kulig i ognisko w Morsku, „Olimpiada zimowa”, 
wyst´p „Teatru ognia”.
II tydzieƒ  - Warsztaty taneczne, wycieczka do Krakowa „ Szopki Krakowskie 
„ wyjÊcie do Teatru „Zag∏´bie”, wyjazd na basen w Jaworznie, bal maskowy 
na zakoƒczenie pó∏kolonii.

KLUB „BAKCYL” Spó∏dzielni Mieszkaniowej „Hutnik”  
ul. Koszaliƒska 15, tel. /32/ 263 50 78
W okresie ferii czynny od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00 - 14.00.
Klub 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/ 291 39 48
Klub proponuje: otwarte warsztaty taƒca nowoczesnego, cheeleaders i disco, 
warsztaty wokalne dla dzieci, rytmik´, warsztaty florystyczne i r´kodzie∏a 
artystycznego, turnieje szachowe z mo˝liwoÊcià uzyskania kategorii od V do II,
wycieczk´ etnograficznà do Izby Tradycji Gliwice-Bojków
„ W zag∏´biowskiej i Êlàskiej kuchni”, zaj´cia grup teatralnych Bambino, 
Krotochwila i Kwadryga.
Wyjazdy na narty i sanki (p∏atne 5 z∏ od dziecka). Wszystkie zaj´cia w klubie sà
bezp∏atne. Szczegó∏y w klubie lub na www.kiepura.pl  „Energetyk” ul. B´dziƒska 65
Proponuje: otwarte zaj´cia taƒca nowoczesnego z elementami baletu lub hip-hop,
zaj´cia taƒca towarzyskiego.

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
Czynne codziennie przez ca∏e ferie.

BIBLIOTEKA DZIECI¢CA, ul. Grota Roweckiego 23, tel. /32/ 290 62 93
W okresie ferii codziennie od godz. 10.30 - 12.30.  
Bajkowe ferie - konkurs „W baÊniowym Êwiecie”, gry i zabawy, 
filmowe orgiami czyli ulubione postacie z dobranocek.

FILIA NR 1, Ârodula, ul Kossaka, tel. /32/ 294 20 72
W okresie ferii codziennie od godz.13.00 - 15.30.
Biblioteka - klucz do wiedzy i zabawy - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci:
weso∏e robótki z tektury, papieru i w∏óczki, czytanie bajek, malowanie na szkle,
zimowe zagadki, rebusy, krzy˝ówki.

FILIA NR 2, Rudna IV, ul. Gospodarcza 32, tel. /32/ 291 28 71
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00.
Tajemnice morskich g∏´bin z Syrenkà Arielkà - zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci: 
gry, zabawy, konkursy m.in: spotkanie z Neptunem, poszukiwacze skarbów,
g∏´binowe potwory.

FILIA NR 3, Klimontów, ul. Kraszewskiego 2, tel. /32/ 292 95 52
W okresie ferii we wtorki i czwartki od godz.14.00 - 16.00.
Zamek Królowej Âniegu - zaj´cia plastyczne dla dzieci lubiàce zabawy z masà solnà,
kaszà, ry˝em,  Saneczki Kay'a - gry i zabawy na Êniegu, lepienie ba∏wana.
Ma∏e i du˝e z Gerdà podró˝e - zaj´cia przybli˝ajàce ˝ycie i zwyczaje ludów pó∏nocy
po∏àczone z quizem przyrodniczo-geograficznym.  Zwierz´ta i roÊliny z lodowej
krainy - uczymy si´ robiç zwierz´ta i roÊliny technikà orgiami.
Lodowe ∏amig∏ówki - turniej gier planszowych, uk∏adanie puzzli, kalambury. 
Bal u Królowej Âniegu.

FILIA NR 4, Sielec, ul. Zamkowa 9, tel. /32/ 266 14 37
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00.
Zimowe impresje z pasty do z´bów, gry i zabawy, uk∏adanie puzzli i czytanie bajek.
Zgaduj zgadula - rebusy, zagadki oraz konkurs taƒca na macie.
Portret ba∏wana - zaj´cia plastyczne z wykorzystaniem w´gla rysunkowego, farb, 
kredek i papieru kolorowego. Ba∏wanek Bouli - piszemy ciàg dalszy jego przygód.
Igraszki sportowe - rzut do kosza, kr´gle, skoki przez skakank´, lotki.

FILIA NR 5, Walcownia, ul. Maliny 14a, tel. /32/ 363 35 44
W okresie ferii codziennie od godz. 11.00
Rozumiemy si´ bez s∏ów - zabawy dydaktyczne, Ma∏o nas do pieczenia chleba -
dzieci´ce zabawy ludowe,  Milion lat przed naszà era - poszerzenie wiedzy o 
dinozaurach oraz zaj´cia plastyczne zwiàzane z prehistorycznymi gadami, 
Podró˝e po polskich legendach - konkurs wiedzy.

FILIA NR 6, Niwka, ul. Wojska Polskiego 6, tel. /32/ 299 25 81
W okresie ferii codziennie od godz.15.30 - 17.00. 
Gdy z Muminkami zima, to niestraszna nam Ênie˝na zadyma
- zaj´cia Êwietlicowe dla dzieci: zabawy, rebusy, szarady, zaj´cia plastyczne.

FILIA NR 7, Daƒdówka, ul. Kalinowa, tel. /32/ 299 40 22
W okresie ferii codziennie od godz.11.00.  Biblioteczni detektywi na tropie dobrej
zabawy - zaj´cia dla dzieci lubiàcych rozwiàzywaç zagadki, rebusy, 
krzy˝ówki i zabawy plastyczne.

FILIA NR 9, Ostrogórska, ul. Ostrogórska 29a, tel. /32/ 292 38 89
W okresie ferii codziennie od godz.12.00 - 14.00
Czy przysz∏o Wam do g∏owy, ˝e Ênieg mo˝e byç kolorowy? 
- zaj´cia literacko - plastyczne dla m∏odszych czytelników biblioteki: czytanie ksià˝ek,
warsztaty plastyczne oraz podbiegunowe opowieÊci o ˝yciu ludzi, zwierzàt
Antarktydy, Arktyki, Grenlandii, Laponii.

FILIA NR 10, Kazimierz Górniczy, ul. G∏ówna 19, tel. /32/ 263 40 76
W okresie ferii codziennie od godz.10.30 - 12.00
My si´ zimy nie boimy, na sportowo jà sp´dzimy - zimowe spotkania dla dzieci. 
W programie: lepienie ba∏wana, spacer do „mini ZOO” w Kazimierzu Górniczym,
warsztaty plastyczne, quizy, zabawy ruchowe w plenerze.

FILIA NR 11, Ostrowy, ul. K. I. Ga∏czyƒskiego 38, tel. /32/ 296 92 07
W okresie ferii we wtorki, Êrody, piàtki od godz.10.00
W Ênie˝nej krainie - zabawy ruchowe w plenerze,

FILIA NR 12, Poràbka, ul. Zagórska 3, tel. /32/ 298 39 70
W okresie ferii codziennie od godz.15.00-17.00
Bia∏e ferie w kolorowej pierzynce - zaj´cia plastyczne dla dzieci. W trakcie spotkaƒ
malowanie na folii, wycinanie z papieru, witra˝e, malowanie pastà do z´bów.

FILIA NR 13, Maczki, ul. Krakowska 26, tel. /32/ 263 12 01
W okresie ferii codziennie od godz.12.00 - 14.00.
Zimowy zawrót g∏owy - zaj´cia plastyczne, konkursy, quizy, kalambury oraz zagadki,
g∏oÊne czytanie bajek i opowieÊci, zagadki, spotkanie organizowane wspólnie 
z Miejskim Klubem „Maczki”.

Filia nr 14, Zagórze, ul. Zapa∏y 10, tel. /32/ 292 07 30
W okresie ferii we wtorki, piàtki od godz.11.00 - 13.00
Zimowe fantazje - blok zabaw plastycznych, rebusy, krzy˝ówki, 
gry i zabawy przy stole.

FILIA NR 15, Mec, ul. Kisielewskiego 9a, tel. /32/ 263 31 78
W okresie ferii w poniedzia∏ki, czwartki od godz.10.00 - 11.30
Kolorowo i bajkowo - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci od 5 lat, 
godz. 12.30 - 14.00 W mroênej krainie czas inaczej p∏ynie - budujemy wiosk´
Eskimosa, poznajemy codziennoÊç Grenlandii.

FILIA NR 16, ul. Naftowa 31, tel. /32/ 293 27 45
W okresie ferii codziennie od godz.11.00 - 13.00
Zimowe spotkania w bibliotece - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci: 
czytanie bajek, zagadki weso∏ej gromadki, wycieczka do sali zabaw 
„Kangurek”, konkursy, zabawy ruchowe na Êwie˝ym powietrzu.

FILIA NR 17, Pogoƒ, ul. B´dziƒska 22-24, tel. /32/ 291 00 71
W okresie ferii codziennie od godz.15.30 - 16.30
Zimowe szaleƒstwa - zaj´cia literacko - plastyczne dla dzieci, min: 
zimowe pejza˝e z makaronu, kolorowa maskarada, haftowane kwadraty 
czyli kartka imieninowa za pomocà ig∏y i nici, Scooby Doo

FILIA NR 18, Juliusz, ul. Spadochroniarzy 6, tel. /32/ 294 77 26
W okresie ferii w poniedzia∏ki, Êrody i piàtki od godz.11.00-13.00
Zimowe szaleƒstwa - spotkania literacko - plastyczne min: czytanie bajek, 
konkursy, zgadywanki, wydzieranki, zabawy farbami, tuszami.

FILIA NR 19, Milowice, ul. K.K. Baczyƒskiego 12, tel. /32/ 297 91 41
W okresie ferii w poniedzia∏ki, piàtki od godz.10.00 - 12.00.
Dla plastyków i wytrwa∏ych, du˝ych i tych ma∏ych - quizy bajkowe, 
gry planszowe, zabawy plastyczne.

FILIA NR 20, Stary Sosnowiec, ul. Pi∏sudskiego 27, tel. /32/ 263 11 77
W okresie ferii we wtorki, Êrody od godz. 10.00 - 12.00
Zimowych zabaw czas - gry planszowe, krzy˝ówki, quizy, rebusy, 
zabawy na Êwie˝ym powietrzu, konkurs plastyczny.

MIEJSKI KLUB „MACZKI” ul. Krakowska 26, tel. /32/ 294 81 28
W okresie ferii zimowych Klub b´dzie czynny w godzinach 10.00 - 18.00. 
Proponuje: szachy i scrabble, tenis sto∏owy, zaj´cia plastyczne , 
warsztaty wikliniarskie, zabawy sportowei gry planszowe.
17, 24.01. godz. 11.00 
- Ma∏e Kino Klaps - projekcje filmowe dla dzieci i m∏odzie˝y.
18.01. godz. 12.00 
- Spotkanie w Kolorze Bia∏ym - gry, konkursy, zabawy dla dzieci i m∏odzie˝y.
27-28.01. godz. 11.00 - Warsztaty odlewów gipsowych.

MUZEUM W SOSNOWCU ul. Chemiczna 12, tel. /32/ 363 45 10
„Karnawa∏ u Schonów” - warsztaty plastyczne dla dzieci.
16, 18.01. - Karnawa∏owe maski weneckie
20.01. - Motywy karnawa∏owe w sztuce u˝ytkowej (ceramika).
25.01. - Anio∏, diabe∏, czarownica. Kukie∏ki szopki krakowskiej
27, 30.01. - Turoƒ, koza, bocian. Maski kol´dnicze.
Od 14.01. - Wystawa - „Ksi´˝na Daisy von Pless. Szcz´Êliwe lata.”
Wst´p dla dzieci i m∏odzie˝y w czasie ferii nieodp∏atny.
Szczegó∏owe informacje na stronie www.muzeum.org.pl

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.
Proponuje: Ferie z grà komputerowà.
19.01. - wycieczka do Parku Âwi´tego Miko∏aja w Zatorze.
21.01. - turniej w scrabble, pokazy bajek dla najm∏odszych.
26.01. - wycieczka do Zaczarowanego Lasu – Piasek k/Janowa.
28.01. - turniej tenisa sto∏owego.
Codziennie od godz. 10.00 dost´pne szachy, tenis sto∏owy , 
scrabble oraz pi∏ka no˝na (gra Êwietlicowa).  
Szczegó∏owe informacje na stronie www.mdk-kazmierz.pl

SOSNOWIECKIE CENTRUM SZTUKI - ZAMEK SIELECKI 
ul. Zamkowa 2 tel. /32/ 296 30 27, /32/ 297 90 76
e-mail : centrum@zameksielecki.pl, www.zameksielecki.pl
Ferie z Zamkiem Sieleckim - warsztaty plastyczne dla dzieci.
18.01. - Praca na p∏aszczyênie-malowanie pejza˝y zimowych.
25.01. - Praca w przestrzeni.
Udzia∏ w warsztatach bezp∏atny, 
zapisy uczestników pod numerem tel. /32/ 297 90 76.
23.01. - Plastyczne podró˝e egzotyczne – „Arabska Mozaika”.
Warsztaty dla dzieci (wraz z opiekunami) w ramach Weekendowej 
Akademii Rodzinnej.
Zapisy do 20.01. pod numerem tel. /32/ 296 30 27. Koszt udzia∏u 10z∏
(opiekun+dziecko). Organizator zapewnia materia∏y plastyczne.

z a p r a s z a m y
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE NA ULOTKACH 
ORAZ STRONACH INTERNETOWYCH:

www. um.sosnowiec.pl
www.mosir.sosnowiec.pl



Uro dził się 17 lip ca 1901 ro ku
w Kli mon to wie (po wiat san do -
mier ski), ja ko syn za sy mi lo wa -
ne go Ży da Ja ku ba Zy sma -
na – le ka rza z za wo du i Eu fe mii
Ma rii z Mo dze lew skich, po cho -
dzą cej z ro dzi ny szla chec kiej.
Swo je dzie ciń stwo spę dził
w Kli mon to wie, ale od szó ste go
ro ku ży cia roz po czął edu ka cję
w War sza wie. W 1909 ro ku roz -
po czął na ukę w war szaw skim
Gim na zjum im. M. Re ja, gdzie
m. in. re da go wał pi sma „Dru -
gak” i „Sztu bak”. Już w tym
okre sie za czął pi sać wier sze oraz
pró bo wał sił w prze kła dach
utwo rów po etyc kich z ję zy ka
nie miec kie go i ro syj skie go. Pod -
czas I woj ny świa to wej je go oj -

ciec zo stał wcie lo ny do ar mii ro -
syj skiej, dla te go wraz z mat ką
i ro dzeń stwem wy je chał do Ro -
sji. W ma ju 1918 ro ku ukoń -
czył 8-kla so wą Szko łę Pol ską
w Mo skwie. Pod czas po by tu za -
chwy cił się fu tu ry zmem, jed nak
po zda niu ma tu ry wró cił do Pol -
ski i pod jął stu dia na Wy dzia le
Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go. Pod czas wa ka cji
w 1919 ro ku za ło żył w Kli mon -
to wie te atr ama tor ski, któ ry wy -
sta wił kil ka zmie nio nych przez
nie go sztuk. W 1920 ro ku za czął
się po słu gi wać imie niem Bru no,
a w cza sie woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej od był prze szko le nie pod -
cho rą żych w Chełm nie. Jed nak
nie brał udzia łu w dzia ła niach

wo jen nych, po nie waż pod czas
zor ga ni zo wa ne go przez sie bie
wie czo ru po etyc kie go zo stał
aresz to wa ny za ob ra zę pod ofi ce -
ra. Wró cił na uczel nię i za an ga żo -
wał się w two rze nie ru chu fu tu ry -
stów. De biu to wał w kra kow skim
pi śmie For mi ści (kwie cień 1920)
pod pi su jąc się swo im na zwi -
skiem, jed nak ko lej ne utwo ry sy -
gno wał już ja ko Bru no Ja sień ski.
W rok póź niej wy dał 4-stro ni co -
we pi smo bę dą ce ma ni fe stem pol -
skie go fu tu ry zmu. W la -
tach 1921-1923 współ or ga ni zo -
wał kil ka dzie siąt wie czo rów
po etyc kich i re ci ta li fu tu ry stycz -
nych. Wie le z nich za koń czy ło się
skan da la mi, a nie któ re zo sta ły
wstrzy ma ne przed roz po czę -

ciem. Pod czas stu diów w Kra ko -
wie zwią zał się z ru chem ko mu -
ni stycz nym, cze go efek tem był
opu bli ko wa ny w 1924 ro ku
wspól nie z Ana to lem Ster nem
to mik „Zie mia na le wo”.
W 1925 ro ku wspól nie z żo -
ną – Kla rą Arem wy je chał
do Pa ry ża, gdzie pra co wał ja ko
ko re spon dent „Wie ku No we go”,
„Ku rie ra Lwow skie go” i „Ga ze -
ty Po ran nej”. Po raz ko lej ny pod -
jął pró by zbli że nia do śro do wisk
ko mu ni stycz nych. Na wią zał
kon takt z Zyg mun tem Mo dze -
lew skim i wspól nie z nim oraz
pol ski mi ro bot ni ka mi stwo rzył
ama tor ski te atr na Sa int De nis.
Miał co raz bar dziej ra dy kal ne
po glą dy, a po opu bli ko wa niu

„Pa lę Pa ryż” Ja sień ski zo stał
wy da lo ny z Fran cji i udał się
do ZSRR (1929). Na tych miast
otrzy mał po sa dę re dak to ra na -
czel ne go pi sma „Kul tu ra mas”
i kie row ni ka dzia łu li te rac kie go
„Try bu ny ra dziec kiej”. Wkrót ce
też zo stał prze nie sio ny z sek cji
pol skiej Ko mu ni stycz nej Par tii
Fran cji do Wszech związ ko wej
Ko mu ni stycz nej Par tii (bol sze -
wi ków). Po roz wo dzie, oże nił
się po now nie z An ną Be rzin.
Co raz bar dziej zry wałł sto sun ki
ze śro do wi ska mi po lo nij ny mi.
Zo stał człon kiem Za rzą du Pi sa -
rzy Ra dziec kich i ak tyw nie an -
ga żo wał się w so wie ty za cję Ta -
dży ki sta nu, gdzie peł nił m. in.
funk cję wi ce pre mie ra ta dżyc kiej

SRR. W okre sie „wiel kiej czyst -
ki” w ma ju 1937 ro ku zo stał
aresz to wa ny i ska za ny na 15 lat
ła gru. Po po now nym roz pa trze -
niu skar gi 7 wrze śnia 1938 ro ku
zo stał ska za ny na ka rę śmier ci
przez Ko le gium Woj sko we Są du
Naj wyż sze go ZSRR i na tych -
miast roz strze la ny. Zre ha bi li to -
wa no go wraz z wie lo ma ofia ra -
mi sta li ni zmu w 1956 ro ku.
W So snow cu Bru no Ja sień ski
jest pa tro nem jed nej z ulic w Ka -
zi mie rzu Gór ni czym. 

historia
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12 stycz nia 1945 ro ku roz po czę ła
się wiel ka ofen sy wa Ar mii Czer wo -
nej. W pięt na ście dni póź niej (27
stycz nia) woj ska 59. Ar mii I Fron tu
Ukra iń skie go pod do wódz twem ge -
ne ra ła -puł kow ni ka Iwa na Te ren to wi -
cza Ko row ni ko wa za ję ły So sno wiec,
Dą bro wę Gór ni czą, Bę dzin i Cze -
ladź. Ra zem z Ar mią Czer wo ną
do So snow ca wkro czy ły gru py Ar -
mii Lu do wej i dzia ła cze Pol skiej
Par tii Ro bot ni czej prze wi dzia ni
do kie ro wa nia mia stem. Za głę bia -
cy – w prze ci wień stwie do lud no ści
wschod niej czy cen tral nej Pol -
ski – nie do świad czy li jesz cze
na wła snej skó rze obec no ści So wie -
tów. Spra wi ło to, że w świa do mo ści
miesz kań ców Za głę bia – wraz z ni -
mi przy szła wol ność. W więk szo ści
by li przy jaź nie na sta wie ni do żoł nie -

rzy Ar mii Czer wo nej, któ ra prze pę -
dzi ła znie na wi dzo nych Niem ców,
ale tak że by ła zbroj nym ra mie niem
pań stwa bli skie go pod wzglę dem
ide olo gicz nym wie lu miesz kań com
re gio nu. Po 27 stycz nia 1945 ro ku
sy tu acja tu taj by ła o wie le lep sza niż
za Bry ni cą, gdzie roz po czął się od -
wet za zbrod nie Niem ców po peł nio -
ne na te re nie Związ ku Ra dziec kie -
go. Do cho dzi ło tam do zbio ro wych
gra bie ży, gwał tów i eg ze ku cji.
Po żoł nier zach pierw szej li nii
do miast za głę biow skich wkro czy li
tzw. tro fiejsz czy ki, któ rzy wy wo zi li
w głąb Związ ku Ra dziec kie go
wszyst ko co by ło przy dat ne dla roz -
wo ju tam tej szej go spo dar ki. Na stęp -
nie po ja wi li się przed sta wi cie le Lu -
do we go Ko mi te tu Spraw We wnętrz -
nych (NKWD), któ rzy w So snow cu

za swo ją sie dzi bę ob ra li Pa łac Die -
tla przy ul. Że rom skie go. Wy da rze -
niem za po wia da ją cym no we po rząd -
ki by ło aresz to wa nie przez NKWD
pierw sze go po wo jen ne go pre zy den -
ta So snow ca – ko mu ni sty Edwar da
Pa ska, za le d wie po kil ku dniach
spra wo wa nia przez nie go urzę du.
Ko lej nym wy da rze niem, któ re
wstrzą snę ło Za głę biem, by ło za mor -
do wa nie pro bosz cza pa ra fii za gór -
skiej ks. Sta ni sła wa Grzy wa -
ka. 3  mar ca 1945 ro ku sta nął
w obro nie swo jej go spo dy ni, któ rą
żoł nie rze so wiec cy usi ło wa li zgwał -
cić. Do szło rów nież do wie lu in nych
in cy den tów, któ re z przy czyn po li -
tycz nych przed 1989 ro kiem nie by -
ły do tych czas na gła śnia ne. Do dnia
dzi siej sze go ge ne rał -puł kow nik
Iwan Ko row ni kow jest Ho no ro wym

Oby wa te lem Mia sta So snow ca,
a otrzy mał je 26 stycz nia 1970 ro ku,
czy li w przeded niu 35. rocz ni cy
wkro cze nia So wie tów do So snow ca. 

Po de mon ta żu w 1991 r. Po mni -
ka Wdzięcz no ści dla Ar mii Czer wo -
nej, któ ry stał w cen tral nym punk cie
mia sta, na koń cu Alei Zwy cię stwa,
ob cho dy rocz nic wy zwo le nia So -
snow ca od by wa ją się przy po mni ku
Żoł nie rzy Ra dziec kich w dziel ni cy
Ostro wy Gór ni cze. Są to uro czy sto -
ści skrom ne, ale i tak bu dzą sprze ciw
nie któ rych miesz kań ców So snow ca,
któ rzy po dob nie jak ni żej pod pi sa ny
uwa ża ją, że wraz z wkro cze niem So -
wie tów roz po czął się ko lej ny okres
znie wo le nia kra ju trwa ją cy zde cy do -
wa nie dłu żej. Jed nak in dy wi du al ną
oce nę 27 stycz nia 1945 ro ku i jej ob -
cho dów po zo sta wiam Czy tel ni kom.

Wyzwolenie czy
zniewolenie?

In feld Le opold
(1898 – 1968), wy bit ny fi zyk teo re tyk

Uro dził się 20 lip -
ca 1898 ro ku
w ro dzi nie ży dow -
skich kup ców.
Ukoń czył szko łę
han dlo wą, a na -
stęp nie, wbrew
wo li oj ca, pod jął
stu dia fi zycz ne
na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim.
W 1920 ro ku pod -
czas po by tu
w Ber li nie spo tkał
się z Al ber tem Ein ste inem, a już rok póź niej uzy -
skał dok to rat pod kie run kiem Wła dy sła wa Na tan -
so na. Na stęp nie pod jął pra cę na uczy cie la w ży -
dow skich gim na zjach w Ko ni nie i War sza wie.
Wów czas po wsta ły je go pierw sze pra ce na uko we,
a w 1930 ro ku zo stał asy sten tem w Ka te drze Fi -
zy ki Teo re tycz nej na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi -
mie rza we Lwo wie. W dwa la ta póź niej pod czas
po by tu w Lip sku na pi sał dwie pra ce, któ re sta ły
się po cząt kiem je go ka rie ry na uko wej i do ty czy -
ły ogól nej teo rii względ no ści. Ko lej nym eta pem
w je go ka rie rze na uko wej był dwu let ni po byt
w Cam brid ge na sty pen dium Fun da cji Roc ke fel -
le ra. Efek tem je go współ pra cy z Ma xem Bor nem
by ła teo ria, któ ra sta ła się kro kiem po śred nim
na dro dze do elek tro dy na mi ki kwan to wej.
W 1936 ro ku Le opold In feld zo stał sty pen dy stą
w In sty tu cie Stu diów Za awan so wa nych w Prin ce -
ton, gdzie roz po czął współ pra cę z A. Ein ste inem.
Pod czas te go dwu let nie go po by tu po wsta ły je go
ko lej ne pra ce do ty czą ce ogól nej teo rii względ no -
ści oraz książ ka na pi sa na we współ au tor stwie z A.
Ein ste inem „The Evo lu tion of Phy sics…”.
W 1938 ro ku zo stał pro fe so rem fi zy ki na Uni wer -
sy te cie w To ron to. Pra ce z te go okre su do ty czą
ko smo lo gii re la ty wi stycz nej i teo rii fak to ry za cji.
W Ka na dzie prze by wał do 1950 ro ku, po nie waż
w wy ni ku fał szy wych oskar żeń o kon tak ty z pol -
ski mi ko mu ni sta mi mu siał ją opu ścić, gdyż tam -
tej sze wła dze oba wia ły się wy cie ku in for ma cji do -
ty czą cych bro ni nu kle ar nej. Wró cił za tem do kra -
ju, gdzie ob jął Ka te drę Fi zy ki Teo re tycz nej
na Uni wer sy te cie War szaw skim. W 1952 ro ku zo -
stał człon kiem Pol skiej Aka de mii Na uk. W dzie -
sięć lat póź niej zor ga ni zo wał w War sza wie kon -
fe ren cję na uko wą na te mat po stę pów w fi zy ce re -
la ty wi stycz nej, w któ rej udział wzię li
naj wy bit niej si spe cja li ści z tej dzie dzi ny. Zmarł 15
stycz nia 1968 ro ku w War sza wie. Je go sy nem był
Eryk In feld, któ ry m. in. kie ro wał Pra cow nią Fi -
zy ki Pla zmy In sty tu tu Ba dań Ją dro wych. W So -
snow cu ten świa to wej sła wy na uko wiec upa mięt -
nio ny zo stał ulicz ką w Za gó rzu. By ło o niej gło -
śno w me diach po nie waż ist nie je przy pusz cze nie,
że jest naj krót sza w Pol sce. 

Ja sień ski Bru no 
(1901 – 1938), wła ści wie Wik tor Zy sman, pol ski po eta, fu tu ry sta
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110 lat szkolnictwa
w Ostrowach Górniczych
10 grud nia Ze spół Szkół Ogól -
no kształ cą cych nr 6 w So -
snow cu, w skład któ re go
wcho dzi Szko ła Pod sta wo wa
nr 33 im. Ada ma Mic kie wi cza
i Gim na zjum nr 27 z Od dzia -
ła mi In te gra cyj ny mi ob cho dził
pięk ny ju bi le usz. 

Hi sto ria po wsta nia szko ły
się ga po cząt ków XX wie ku.
W 1900 ro ku War szaw skie To -
wa rzy stwo Ko palń Wę gla i Za -
kła dów Hut ni czych po sta no wi -
ło wy bu do wać w gór ni czej osa -
dzie Niem ce szko łę dla dzie ci
swych pra cow ni ków. Szko ła
przy ję ła na zwę Gmin na Od dzia -
ło wa Szko ła Lu do wa War szaw -
skie go To wa rzy stwa Ko palń
Wę gla i Za kła dów Hut ni czych
w Niem cach (od 1948 r. Ostro -
wy Gór ni cze). Obec ny bu dy nek
szko ły zo stał wy bu do wa ny
w 1964 r. w ra mach pro gra mu
„1000 szkół na Ty siąc le cie Pań -
stwa Pol skie go”. 

Czas prze mi ja a duch szkol -
ny trwa przez wie ki, dla te go też
obec nie mo gli śmy uczest ni czyć
już w 110. rocz ni cy po wsta nia
szko ły w dziel ni cy Ostro wy
Gór ni cze.

Uro czy stość roz po czę ła się
mszą św. w pa ra fii Mat ki Bo skiej

Nie usta ją cej Po mo cy. Ju bi le -
uszo wą aka de mię roz po czę ła dy -
rek tor szko ły An na Wosz czek,
na rę ce któ rej ser decz ne ży cze nia
i gra tu la cje dla ca łej spo łecz no -
ści szkol nej z oka zji tak do nio -
słe go ju bi le uszu zło ży li przed sta -
wi cie le władz mia sta So snow ca,
Wy dzia łu Edu ka cji UM, Ku ra to -
rium Oświa ty – De le ga tu ra
w So snow cu, Ka to wic kie go Hol -
din gu, Ślą skiej Sie ci Szkół Pro -
mu ją cych Zdro wie, Krę gu Se nio -
rów „Ko rze nie”. Na uro czy sto ści

by li obec ni Rad ni Mia sta So -
snow ca, dy rek to rzy po bli skich
szkół i pla có wek oświa to wych,
eme ry to wa ni i obec ni pra cow ni -
cy szko ły, przed sta wi cie le Ra dy
Ro dzi ców, ab sol wen ci i ucznio -
wie szko ły.

Szko ła otrzy ma ła z rąk To -
ma sza Woj ta si ka Cer ty fi kat Ślą -
skiej Szko ły Pro mu ją cej Zdro wie
za re je stro wa ny pod nr 238. 

Aka de mię roz po czął po lo -
nez w wy ko na niu uczniów
klas IV, V i VI. Wszy scy

uczest ni cy mie li oka zję za po -
znać się z hi sto rią szko ły w for -
mie fil mu, w któ rym za pre zen -
to wa ne zo sta ły naj waż niej sze
wy da rze nia z ży cia szko ły
na prze strze ni 110 lat. Pro gram
ar ty stycz ny to XIV ksiąg ja ko
po dzię ko wa nia dla wie lu po ko -
leń wy cho waw ców, na uczy cie li
i pra cow ni ków szko ły za trud
wkła da ny w wy cho wa nie i na -
ucza nie mło dzie ży. W dru giej
czę ści pro gra mu z przy mru że -
niem oka zo sta ła udzie lo na od -

po wiedź na py ta nie: Czy war to -
ści mo ral ne uka za ne w II cz.
„Dzia dów” A. Mic kie wi cza obo -
wią zu ją we współ cze snym świe -
cie? Aka de mię za koń czył film
przed sta wia ją cy obec ne dzia ła -
nia i osią gnię cia szko ły oraz
z krót kie epi zo dy z jej szko ły. 

Nie za bra kło tak że sym bo -
licz ne go tor tu i po dzię ko wań
uczest ni kom uro czy sto ści. Wszy -
scy go ście otrzy ma li pa miąt ko -
wy fol der wy da ny z oka zji ju bi -
le uszu. U

Podziel się paczką
Już po raz ósmy przed Świętami Bożego Narodzenia sosnowiecka Szkoła Podstawowa nr 18
zorganizowała Akcję „Podziel się paczką”, która od lat skierowana jest do małych pacjentów
walczących z chorobą nowotworową z oddziału onkologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka z Katowic-Ligoty. Idea organizacji zrodziła się już w 2002 roku

Ak cja za ini cjo wa na i ko or dy no -
wa na jest przez na uczy ciel kę SP
nr 18 Edy tę Uchnast i ma po ka -
zać mło dym uczniom, że war to
dać z sie bie coś in nym. Zwłasz -
cza tym, któ rzy naj bar dziej po -
trze bu ją po mo cy, cięż ko cho rym
na no wo two ry ma łym pa cjen -
tom. 

– Nie tyl ko po ma ga my cho -
rym dzie ciom, ale prze ka zu je my
na szym uczniom, że war to dać
z sie bie coś dru gie mu czło wie -
ko wi. Uczy my ich em pa tii
i wzmac nia my po zy tyw ne za -
cho wa nia w sto sun ku do in nych:
cho rych, nie peł no spraw -
nych – mó wi ini cja tor ka przed -
się wzię cia.

Zbiór ka or ga ni zo wa na jest
za wsze w grud niu, w okre sie
przed świą tecz nym. 

Ucznio wie szko ły ni gdy
nie po zo sta ją obo jęt ni na los
cho rych ko le gów. Ro zu mie ją,
że tuż obok nas są nie tyl ko
szczę śli we, zdro we, ro ze -
śmia ne dzie ci, ale też ta kie,
któ re mie sią ca mi le żą w szpi -
ta lach, prze cho dząc cięż kie
ope ra cje, dłu go trwa łe che -
mio te ra pie. 

W grud niu ak cję tra dy cyj -
nie wspo mo gły za przy jaź nio ne
pla ców ki: Gim na zjum nr 16
oraz Przed szko le nr 50 zbie ra -
jąc sło dy cze. Już po raz trze ci
do po mo cy włą czy ła się pry -
wat na fir ma z bran ży mo to ry -
za cyj nej AD MAR MO TO.
Dzię ki ich ofiar no ści cho re
dzie cia ki otrzy ma ły czap ki mi -
ko łaj ko we i ga dże ty z re ni fer -
ka mi.

Pacz ki wraz z ży cze nia mi
i opłat kiem 8 grud nia prze ka za no
na od dział on ko lo gii dzie cię cej
GCZD w Ka to wi cach -Li go cie.

– „Do bra wróż ka z ba śni”,
któ ra roz da wa ła pre zen ty na od -
dzia le choć na chwi lę prze rwa ła
szpi tal ną mo no to nię, wy wo łu jąc
uśmiech na twa rzach dzie ci, któ -
rym cho ro ba za bie ra bez tro skie
dzie ciń stwo – do da je Edy ta
Uchnast, or ga ni za tor ka ak cji. U

Ke vin Aiston w So snow cu

Wy ja dą na za gra nicz ne sta że

7 grud nia Przed szko le Mej skie
nr 31 im. Ja na Brze chwy  od wie -
dził nie co dzien ny gość. Był nim
naj po pu lar niej szy w Pol sce stra -
żak – Ke vin Aiston. Ce lem je go
wi zy ty by ło utrwa le nie wie dzy
dzie ci na te mat za sad bez pie -
czeń stwa i za gro żeń spo ty ka -
nych w ży ciu co dzien nym.

Szcze gól ny na cisk po ło żo ny
zo stał na spe cy fi kę pra cy stra ża ka.
Ke vin przy był we wspa nia łym
stra żac kim mun du rze. Wy ka zał
się du żą po my sło wo ścią, umie jęt -
no ścią na wią zy wa nia kon tak tu
z dzieć mi i ogrom nym po czu ciem
hu mo ru. Dzie ci do sko na le ba wiąc
się pre zen to wa ły swo ją wie dzę.

Ogrom ną ra dość spra wi ła im
moż li wość przy mie rza nia praw -
dzi we go ka sku stra żac kie go oraz

zro bie nie zdjęć pa miąt ko wych.
Ke vin na to miast był za chwy co -
ny krót kim pro gra mem ar ty -
stycz nym w wy ko na niu przed -

szko la ków. Dzień ten na pew no
na dłu go zo sta nie w pa mię ci nie
tyl ko dzie ci, ale i ca łe go per so -
ne lu przed szko la. U

Nauczycielka
z Sosnowca z wizytą
w Hiszpanii
W dniach 29 li sto pa da – 3 grud -
nia  w hisz pań skim mie ście Cie -
za od by ło się spo tka nie part ne rów
pra cu ją cych nad pro jek tem  „MY -
-YOUR -OUR LI FE RI GHTS”
w ra mach pro gra mu Co me -
nius – „Ucze nie się przez ca łe ży -
cie”. W spo tka niu uczest ni czyła
przed sta wi cielka Szko ły Pod sta -
wo wej nr 6 w So snow cu Ane ta
Mio dek, któ ra jest głów nym ko or -
dy na to rem pro jek tu. 

Wi zy tę roz po czę to pre zen ta -
cją przy by łych na nią szkół: ich
ży cia i sys te mu edu ka cji. Na stęp -
nie ucznio wie szko ły gosz czą cej
CE IP – Pe dro Ro dri gu ez Pe -
rez – za pre zen to wa li pro gram ar -
ty stycz ny, opo wie dzie li o swo jej
szko le i mie ście. – Pod czas wi zy -
ty na uczy cie le pra co wa li nad pro -
jek tem w spe cjal nie przy go to wa -
nym miej scu z gru pą na uczy cie li
ze szko ły gosz czą cej. Omó wio no
ocze ki wa nia, po my sły, prze ana li -
zo wa no ce le, któ re moż na bę dzie
osią gnąć po przez ten pro jekt, usta -
lo no ka len darz dzia łań. Uzgod nio -
no spo so by mo ni to ro wa nia prze -
bie gu pro jek tu i na rzę dzia, z któ -
rych moż na sko rzy stać. Usta lo no
spo so by i czę sto tli wość ko mu ni ka -
cji mię dzy part ne ra mi oraz spo sób
roz po wszech nia nia in for ma cji
o prze bie gu dzia łań. Du żo uwa gi
po świę co no usta le niu or ga ni za cji
wi zyt uczniow skich i za dań, któ re
w trak cie ich trwa nia ucznio wie
bę dą re ali zo wać. Dys ku to wa no
o pra wach dzie ci i ich ochro -
nie – po wie dzia ła Ane ta Mio dek,
z SP nr 6. KP

Ze spół Szkół Pro jek to wa nia
i Sty li za cji Ubio ru w So snow -
cu przy stą pił do re ali za cji pro -
jek tu ,,Prak ty ka czy ni mi -
strza – sta że fry zjer skie
w Niem czech i w Por tu ga lii”
w ra mach pro gra mu Le onar -
do da Vin ci. Pro jekt ma na ce -
lu do sko na le nie kunsz tu za -
wo do we go w za kre sie no wo -
cze snych tech nik fry zjer skich
sto so wa nych w pań stwach
Unii Eu ro pej skiej i wdra ża nie
pro ce dur za wo do wych bez po -
śred nio na sta no wi skach pra -
cy.

– Przy szli ab sol wen ci na szej
szko ły od bę dą staż u za gra nicz -
nych part ne rów pro jek tu, któ ry -
mi są fir ma „Vi ta lis Be treu ungs -
ge selt schaft fur Mo del l pro jek te
GmbH” z Nie miec oraz „Eu ro -
pe an Pro jects De ve lop ment Rua
Jo se Go mes Fer re ira” z Por tu ga -
lii. Udział w sta żu po zwo li
uczniom na wzbo ga ce nie swej
wie dzy i umie jęt no ści za wo do -
wych – pod kre śla dy rek tor szko -
ły, Elż bie ta Czer nik.

Na by cie do świad cze nia za -
wo do we go i po zna nie pro ce dur
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo -

dar czej obo wią zu ją cych w kra -
jach part ner skich bez wąt pie nia
wpły nie ko rzyst nie na roz wój
za wo do wy mło dzie ży oraz
zwięk szy ich szan se na eu ro pej -
skim ryn ku pra cy. 

– Wi zy ta przy go to waw cza,
któ ra od by ła się w Lip sku, da ła
oka zję na uczy cie lom, opie ku -
nom do za po zna nia się z wa run -
ka mi pa nu ją cy mi w fir mach,
w któ rych już wkrót ce ucznio -
wie na szej szko ły bę dą od by wać
staż. Wszyst ko wy glą da na praw -
dę im po nu ją co – do da je dy rek -
tor so sno wiec kiej pla ców ki. KP
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Edyta Uchnast oraz uczennica Natalia Ginter z małym
pacjentem

Jubileusz uczczono uroczystą akademią



Turystyka, wypoczynek i tematyka
budowlana w lutym w Expo Silesia
W dniach 18 – 20 lutego w Expo
Silesia odbędą się 4. Międzynarodowe
Targi Turystyki, Rekreacji
i Wypoczynku INTOUREX

Wy da rze nie bę dzie oka zją do pre zen ta cji
ofert naj więk szych pol skich biur po dró ży,
atrak cji wo je wódz twa świę to krzy skie -
go – Re gio nu Part ner skie go tar gów, pro -
po zy cji zwią za nych z ro dzin ną tu ry sty ką
week en do wą po łu dnio wej Pol ski. Wśród
licz nych atrak cji, ja kie cze ka ją na uczest -
ni ków IN TO UREX 2011, znaj du ją się m.
in.: Fe sti wal Fil mów o Re gio nach pro mu -
ją cy wa lo ry tu ry stycz ne i cie ka wost ki et -
no gra ficz ne pol skich gmin, Expo lan -
dia – spe cjal nie przy go to wa na stre fa za -
baw dla dzie ci, a tak że kon kurs
ry sun ko wy dla naj młod szych „Wy ma rzo -
ne wa ka cje”. Pod czas tar gów nie za brak -
nie wa ka cyj nych ra ba tów – spe cjal nie
przy go to wa nych ofert Last Mi nu te dla mi -
ło śni ków śnież ne go sza leń stwa i ofert
First Mi nu te na wa ka cyj ne wo ja że. A za -
pra co wa ni, któ rzy nie pla nu ją wy jaz dów,
znaj dą tu taj prze róż ne for my od po czyn ku
i re lak su. Pro mo wa ne bę dą: ak tyw ny wy -
po czy nek, sport, zdro wy tryb ży cia oraz
naj bliż sze, uro kli we oko li ce, czy li tu ry sty -
ka week en do wa Po łu dnio wej Pol ski.
Wszyst kie atrak cje i in for ma cje na te mat
Tar gów znaj du ją się na stro nie www.in to -
urex.pl; 

Tak że po raz 4 od bę dą się Tar gi Bu -
dow la ne SI BEX, któ re za pla no wa no
na 25 – 27 lu te go. SI BEX to przede
wszyst kim kom plek so wa ofer ta bu dow la -
no -miesz ka nio wa oraz wy po sa że nia
wnętrz dla miesz kań ców aglo me ra cji ślą -

skiej. Uczest ni czą cy w tar gach pro du cen -
ci i dys try bu to rzy zgru po wa ni są w sa lo -
nach te ma tycz nych: sto lar ka otwo ro wa,
wy po sa że nie ogro do we, wy po sa że nie
wnętrz, scho dy i pod ło gi, ka mień i ce ra -
mi ka, SIL TERM -IN STAL (Sa lon Tech ni -
ki Grzew czej i In sta la cyj nej), da chy, ma -
te ria ły bu dow la ne i ich kom po nen ty,
ogro dze nia, Tar gi Miesz ka nio wo -De ve lo -
per skie, na rzę dzia i ma szy ny bu dow la ne.
Dzię ki ta kie mu po dzia ło wi go ście zwie -
dza ją cy tar gi w ła twy spo sób znaj dą in te -
re su ją ce ich bran że. W tym sa mym ter mi -
nie od bę dą się tak że Tar gi Wy po sa że nia
Wnętrz Si le sia IN TE RIOR, któ re swo ja
te ma ty ką obej mą aran ża cję prze strze ni
z uwzględ nie niem naj now szych tren dów
w pro jek to wa niu, mod nych ma te ria łów
i pro duk tów oraz go to wych roz wią zań
zna nych pro du cen tów. To no wa pro po zy -
cja w przy szło rocz nym, wio sen nym pro -
gra mie Expo Si le sia.

Pe łen ka len darz tar gów za pla no wa -
nych na 2011 rok moż na zna leźć na stro -
nie in ter ne to wej: www.expo si le sia.pl. RED
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styczeń 2011 nr 112

103.�urodziny
23 grudnia Pani Janina Galińska obchodziła 103. urodziny.
W Sosnowcu mieszka od 1907 roku. Z tej okazji składamy
szanownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia

Pa ni Ja ni na z do mu Ba ran kie -
wicz mia ła pię cio ro ro dzeń stwa.
Po cho dzi ła z ro dzi ny ro bot ni -
czej. Oj ciec był szew cem, a mat -
ka zaj mo wa ła się do mem. Pa ni
Ja ni na ma jąc 15 lat pra co wa ła
już cięż ko – fi zycz nie w wal cow -
ni w fa bry ce lin i dru tu. W 1930
ro ku wzię ła ślub ze Sta ni sła wem

Ga liń skim, gór ni kiem ko pal ni
„So sno wiec”. Do cze ka ła się
dwóch wnu ków i jed nej pra -
wnucz ki. Jest oso bą bar dzo po -
god ną i życz li wą ży jąc w oto cze -
niu naj bliż szych są sia dów. Gra -
tu la cje So le ni zant ce zło żył
za stęp ca pre zy den ta – Ry szard
Łu kaw ski. U

Cha ry ta tyw ny show dla stu den tów

Nie�ty�po�wa�wi�gi�lia
20 grud nia Wyż sza Szko ła Hu -
ma ni tas z So snow ca zor ga ni zo -
wa ła im pre zę świą tecz ną
pod ha słem „Ko cham Was
Świę ta”. Spo tka nie utrzy ma ne
by ło w kon wen cji po pu lar ne go
te le wi zyj ne go show „Ko cham
Cię Pol sko”. Im pre za mia ła wy -
miar cha ry ta tyw ny. Do chód
prze ka za ny zo stał na rzecz pod -
opiecz nych Ze spo łu Opie kuń -
czo -Wy cho waw cze go nr 1 w So -
snow cu.

– Co ro ku przed świę ta mi or -
ga ni zu je my nie zwy kłą im pre zę
dla na szych stu den tów, ab sol -
wen tów, pra cow ni ków i przy ja -
ciół. Wi dzom gwa ran tu je my nie -
po wta rzal ne wra że nia i po kaź ną
daw kę hu mo ru – mó wi dr Mi -
chał Kacz mar czyk, pro rek tor
Wyż szej Szko ły Hu ma ni -
tas. – Wy kła dow cy, któ rzy na co
dzień wy stę pu ją w ro li po waż -

nych na ukow ców, po ka zu ją zu -
peł nie in ną twarz. Wpa dli śmy
na po mysł, że tym ra zem bę dą
tań czyć, śpie wać, grać na in stru -
men tach i uda wać po sta ci z po -
pu lar nych pro gra mów te le wi zyj -
nych.

So sno wiec ka uczel nia sły -
nie z nie ty po wych im prez
świą tecz nych dla stu den tów.
Czte ry la ta te mu na sce nie
WSH wy sta wio ne zo sta ły ja -
seł ka na pi sa ne przez jed ne go
z wy kła dow ców. Wy stą pi li
w nich wy kła dow cy i przed sta -
wi cie le władz szko ły, z rek to -
rem na cze le. Rok póź niej
uczel nia zor ga ni zo wa ła im pre -
zę w kon wen cji „Szan sy
na suk ces” – przed pu blicz no -
ścią zło żo ną ze stu den tów ko -
lę dy śpie wa li na uczy cie le aka -
de mic cy i przy ja cie le WSH.
Z ko lei w ubie głym ro ku Wyż -

sza Szko ła Hu ma ni tas przy go -
to wa ła tur niej świą tecz ny,
w któ rym zmie rzy ły się dru ży -
ny wy kła dow ców i stu den tów,

ry wa li zu ją ce w ta kich kon ku -
ren cjach, jak ubi ja nie pia ny
do wi gi lij ne go cia sta czy ubie -
ra nie Świę te go Mi ko ła ja.  TB

Elektronik wśród najlepszych
Ze spół Szkół Elek tro nicz nych
i In for ma tycz nych w So snow cu
zna lazł się wśród 100 naj lep -
szych tech ni ków w Pol sce
w Ogól no pol skim Ran kin gu
Szkół Po nad gim na zjal -
nych 2011. Ran king jest prze -
pro wa dza ny po raz trzy na sty
przez Mie sięcz nik „Per spek ty -
wy” i dzien nik „Rzecz po spo li -
ta”. Dy rek tor szko ły Krzysz tof

Będ kow ski zo stał za pro szo ny
na uro czy stość ogło sze nia wy -
ni ków, któ ra od była się 12
stycz nia 2011 r. w War sza wie
w sie dzi bie Wyż szej Szko ły
Eko no micz no -In for ma tycz nej.
Wśród kry te riów, na pod sta wie
któ rych po wstał ran king znaj -
du ją się: wy ni ki olim piad
przed mio to wych i za wo do -
wych, wy ni ki ma tu ry 2010,

oce na szkół po nad gim na zjal -
nych z punk tu wi dze nia uczel -
ni aka de mic kich. Peł ne wy ni ki
Ran kin gu były ogło szo ne w In -
for ma to rze Gim na zja li sty „Naj -
lep sze Li cea i Tech ni ka w Pol -
sce 2011” oraz do stęp ne w Por -
ta lu Per spek ty wy. pl.  Re la cję
z uro czy sto ści za pre zen tu je my
w ko lej nym nu me rze „Ku rie -
ra”.KP

Przypomniał dawne Zagłębie
„Ko rze niec” to ty tuł po wie ści
prof. Zbi gnie wa Bia ła sa, któ rej
ak cja roz gry wa się w So snow -
cu w przeded niu wy bu -
chu I woj ny świa to wej. Książ -
ka opi su je barw ny i wie lo kul -
tu ro wy świat sto li cy Za głę bia
Dą brow skie go z lat 1913-
1914. Nie bra ku je w niej wąt -
ków sen sa cyj nych, zwią za nych
ze spe cy ficz nym po ło że niem

ów cze sne go So snow ca, le żą ce -
go na sty ku trzech świa to wych
mo carstw tam tych cza sów.
Przede wszyst kim au to ro wi za -
le ża ło na po ka za niu at mos fe ry
ostat nich chwil za bo ru w So -
snow cu, a tak że mo zai ki ty -
pów ludz kich prze wi ja ją cych
się przez gra nicz ne wte dy mia -
sto. Nie bra ku je tu za rów no
rze mieśl ni ków i fa bry kan tów,

jak i prze myt ni ków. Książ ka
bę dzie do stęp na nie ba wem,
zaś au tor pla nu je już jej dru gą
część.

Prof. dr hab. Zbi gniew Bia -
łas jest kie row ni kiem Za kła du
Stu diów Post ko lo nial nych i Li -
te ra tur Po dróż ni czych In sty tu -
tu Kul tur i Li te ra tur An glo ję -
zycz nych Uni wer sy te tu Ślą -
skie go. TB

Go łę bie tar gi w Expo Si le sia
Już po raz czwar ty w so sno wiec -
kiej ha li wy sta wien ni czo -tar go -
wej Expo Si le sia od by ły się Mię -
dzy na ro do we Tar gi Go łę bi Pocz -
to wych EXPO Go łę bie 2011.
Tar gi sku pia ją ce mi ło śni ków
i ho dow ców go łę bi, nie tyl ko
z na sze go kra ju, ale rów nież
z Nie miec, czy Ho lan dii, Bel gii,
Nor we gii, Czech i Sło wa cji z ro -
ku na rok cie szą się co raz więk -
szym za in te re so wa niem zwie -
dza ją cych. 

Pod czas te go rocz nej edy cji
im pre za zbie gła się z 61. Ogól no -
pol ską Wy sta wą Go łę bi Pocz to -
wych, Sa lo nem Go łę bi Ra so wych
zor ga ni zo wa nym przez Wo je -
wódz ki Zwią zek Go łę bi Ra so -
wych w Ka to wi cach, a tak że kon -
cer tem ze spo łu B.A.R. – wszyst -
kie te atrak cje cze ka ły
na mi ło śni ków go łę bi w Expo Si -
le sia w dniach od 7 do 9 stycz nia.

Łącz nie w EXPO Go łę biach
udział wzię ło po nad 200 wy staw -
ców, pre zen tu ją cych po nad 5 tys.
go łę bi, głów nie cham pio nów
i me da li stów. Ce ny naj droż szych
oka zów wa ha ły się od 10 tys.
do 100 tys. Eu ro.

Zwie dza ją cy mie li oka zję rów -
nież za po znać się z ofer ta mi pro -
du cen tów i dys try bu to rów go łę -
bich karm, od ży wek, le ków i środ -
ków czy sto ści m. in. firm: Be du co,
Ora tor i Na tu ra Gra nen. Po nad to
licz nie pre zen to wa ne by ły fir my,
któ re zaj mu ją się pro duk cją i wy -
po sa że nia mi go łęb ni ków i pre pa -
ra cją tro fe ów. Nie za bra kło rów -
nież sto isk z fa cho wą li te ra tu rą
oraz usług we te ry na ryj nych, a naj -
więk si fa ni ho dow li go łę bi mo gli
so bie na wet spra wić por ce la no wą
za sta wę z ich wi ze run kiem. 

Tekst i fo to: Ga brie la Ko la no

Sosnowieckie targi przyciągnęły setki zwiedzających 

Suk ces Se ver stal lat Si le sia

100-ty sięcz na to na rur
Jesz cze na po cząt ku stycz nia 2008 r. przy szłość
Hu ty Bucz ka – Tech no lo gie Bu czek, za kła dów
bę dą cych w upa dło ści, by ła pod wiel kim zna -
kiem za py ta nia. So sno wiec ki kom pleks hut ni czy
wy sta wio ny był na prze targ. O swo je miej sca pra -
cy mar twi ła się za ło ga. Wszy scy za da wa li so bie
py ta nie: czy znaj dzie się ku piec, co zro bi z za -
kła dem oraz za ło gą. W prze tar gu otwar tym wy -
gra ła spół ka Se ver stal lat Si le sia, bę dą ca cór ką fir -
my Se ver sta lat z Ry gi na Ło twie. Trans ak cja
opie wa ła na su mę po nad 15 mln eu ro. Stwo rzo -
ne, na ba zie sta re go, no we przed się bior stwo Se -
ver stal lat Si le sia wzno wi ło pro duk cję rur ze
szwem i z suk ce sem roz wi ja ło się ja ko dys try bu -
tor wy ro bów sta lo wych.

W ostat nim kwar ta le 2010 ro ku, fir ma wy -
pro du ko wa ła 100-ty sięcz ną to nę rur, li cząc
od po cząt ku swo jej po nad 2,5-let niej dzia łal no -
ści ope ra cyj nej w Pol sce. Jej sym bo licz ne prze -
ka za nie naj więk sze mu klien to wi, fir mie
POL – AGROS, na stą pi ło 15 grud nia ub. ro ku.
Z tej oka zji w sie dzi bie spół ki w So snow cu od -
by ła się te go dnia kon fe ren cja pra so wa, na któ rej
obec ni by li: Einars Se ma nis, am ba sa dor Ło twy
w Pol sce, Ro lands Liel brie dis, przed sta wi ciel
w Pol sce Agen cji Roz wo ju i In we sty cji Ło twy,
Ro mu ald Ta la rek, pre zes Hut ni czej Izby Prze my -
sło wo – Han dlo wej oraz Ka zi mierz Gór ski, pre -
zy dent So snow ca.

Am ba sa dor Einars Se ma nis pod kre ślił co raz
lep sze re la cje w wy mia nie han dlo wej z Pol ską. 

Z ko lei pre zy dent Ka zi mierz Gór ski za zna -
czył, że so sno wiec ka hu ta jest naj więk szą in we -
sty cją ło tew ską w Pol sce, a per spek ty wa uru cho -
mie nia do dat ko wej li nii pro duk cji rur to tak że no -
we miej sca pra cy.

Aby uzmy sło wić na szym Czy tel ni kom, co
ozna cza 100-ty sięcz na to na rur wy star czy po wie -
dzieć, iż są to 33 skła dy po cią gów po 50 wa go -
nów, al bo 4500 truc ków, któ re usta wio ne je den
za dru gim li czył by 325 km dłu go ści. Koc



Sukcesy
szablistów
w Pucharze
Polski
Udziałem w zawodach
Pucharu Polski seniorów
połączonych z turniejem
o „Szablę gen. Ziętka” oraz
Pucharze Polski kadetów
zakończyli 2010 rok
szabliści TMS Zagłębie. Jak
zwykle w przypadku
sosnowieckich szermierzy
nie obeszło się bez
sukcesów

Pu cha ro we zma ga nia se nio rów, in au -
gu ru ją ce ko lej ną edy cję za wo dów PP,
od by ły się naj pierw w ha li ka to wic -
kiej AWF (eli mi na cje), a na stęp nie
w Cen trum Han dlo wym Si le sia Ci ty
Cen ter (wal ki fi na ło we).
Wśród pań naj le piej za pre zen to wa ła
się Mar ta Wą tor, któ ra za ję ła trze cie
miej sce, w wal ce o fi nał ule ga jąc
Alek san drze So sze. Po zo sta łe re pre -
zen tant ki TMS za ję ły na stę pu ją ce
miej sca: 12. Ka ro li na Wal czak, 13. Li -
dia Soł tys, 14. Ka ta rzy na Rak, 15. Pa -
me la War szaw ska.
W ry wa li za cji męż czyzn na naj niż -
szym stop niu po dium upla so wa li się
Ma ciej Re gu lew ski oraz so sno wi cza -
nin re pre zen tu ją cy bar wy AZS AWF
Ka to wi ce, Mar cin Ko niusz. 10 miej -
sce za jął ko lej ny za wod nik Za głę bia,
Da mian Sku bi szew ski.
Za wod ni cy z So snow ca z me da la mi
po wró ci li tak że z Ło dzi, gdzie od by ły
się za wo dy Pu cha ru Pol ski ka de tów
i ka de tek. W gro nie dziew cząt
na naj niż szym stop niu po dium upla -
so wa ły się An ge li ka Wą tor oraz Ka -
ro li na Cie ślar. Ta pierw sza w wal ce
o wej ście do fi na łu ule gła Mał go rza -
cie Tu rek 14:15. Dru ga na sza za wod -
nicz ka prze gra ła 13:15 w star ciu
z Ka ro li ną Ka le tą. Na ósmym miej -
scu ukoń czy ła ry wa li za cję Kin ga
Dróżdż, 10. by ła An na Cios, 13. Jo an -
na Wą tor, 31. Ju lia Do biń ska, a 32.
Ju li ta Zdra da.
W ry wa li za cji ka de tów już tak do brze
nie by ło. 26. miej sce za jął Ka mil Gro -
niec ki, a Ma te usz Ko wa li ło za jął 38.
po zy cję. KP

Dżudocy na
podium
W dniach 8-9 stycznia
w Bytomiu odbyły się
Mistrzostwa Śląska w judo.
Do rywalizacji przystąpili
młodzicy, juniorzy młodsi
oraz juniorzy. 

W gro nie pra wie trzy stu za wod ni ków
i za wod ni czek nie mo gło za brak nąć
re pre zen tan tów Bu dow la nych So sno -
wiec, któ rzy zdo by li aż dzie więć me -
da li, w tym je den zło ty.
Na naj wyż szym stop niu po dium sta -
nął Da niel Ję dry cha. Srebr ne me da -
le wy wal czy li Mar ta Wa lo tek,
Agniesz ka Ja ku biec, Mo ni ka So ko -
łow ska, Ma te usz Spo rys, To masz
Do brzań ski oraz Woj ciech Gron kie -
wicz. Na naj niż szym stop niu po dium
upla so wa li się An drzej Chru by i Pa -
tryk Kar kosz. KP
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10 stycz nia na pierw szym tre -
nin gu po prze rwie świą tecz no -
-no wo rocz nej za mel do wa li się
pił ka rze II -li go we go „Za głę bia”.
Pierw szy spa ring ze spół Lesz ka
Oj rzyń skie go ro ze gra w so bo -
tę, 15 stycz nia o godz. 12.00.
Na bo isku ze sztucz ną tra wą
obok Sta dio nu Lu do we go so sno -
wi cza nie po dej mo wać bę dą
Ruch Ra dzion ków.

– Przed na mi kil ka na ście
pra co wi tych ty go dni. Mu si my
być do brze przy go to wa ni
do wio sen nej ba ta lii – pod kre śla
szko le nio wiec „Za głę bia”. Ty -
dzień po grze kon tro l nej z Ru -
chem, so sno wi cza nie, po now nie
na wła snym te re nie za gra ją
z Po lo nią By tom. Ten po je dy -
nek za pla no wa no na 12.30. – Zi -
mą ro ze gra my sze reg war to ścio -
wych spa rin gów. Bę dzie my mo -
gli zmie rzyć się z dru ży na mi
z róż nych klas roz gryw ko wych,
w tym z eks tra kla sy – do da je
Oj rzyń ski.

26 stycz nia so sno wi czan cze -
ka ją dwa me cze. W Klesz czo wie
ry wa lem bę dzie Śląsk Wro cław,
a wie czo rem, w So snow cu „Za -
głę bie” zmie rzy się z Ener ge ty -
kiem ROW Ryb nik.

– Po tem mecz z Cra co vią
i Do lca nem Ząb ki i wy jazd
na pierw sze zgru po wa nie
do Dzier żo nio wa, gdzie bę dzie -
my prze by wać w dniach 30
stycz nia – 6 lu te go. Tam zmie -
rzy my się z Za głę biem Lu bin
i Mie dzią Le gni ca – in for mu je
szko le nio wiec „Za głę bia”.

Po po wro cie z Dol ne go Ślą -
ska ko lej nym spa ring part ne rem
bę dzie eki pa Ja ni ny Li biąż.

W dniach 14-18 lu te go II -li -
gow cy wy ja dą na krót ki obóz
do Biel ska -Bia łej.

– Po tem cze ka ją nas ko lej ne
spa rin gi. Za gra my m.in. z Gór -
ni kiem Za brze. Spo tka nie to od -
bę dzie się w So snow cu. Jak wi -

dać li sta dru żyn, z któ ry mi za -
gra my jest na praw dę nie zła – za -
cie ra rę ce tre ner Oj rzyń ski.

W trzech ostat nich spo tka -
niach kon tro l nych ry wa la mi na -
szej dru ży ny bę dą Skał ka Żab ni -
ca, MKS Klucz bork oraz BKS
Stal Biel sko -Bia ła.

Wio sen ną run dę „Za głę bie”
roz pocz nie od dwóch gier wy -
jaz do wych. Naj pierw, w pierw -
szy week end mar ca za gra
w Byd gosz czy z Za wi szą, a na -
stęp nie zmie rzy się z Po lo nią
No wy To myśl. Przed wła sną pu -
blicz no ścią so sno wi cza nie za -
gra ją do pie ro 19 mar ca. Na Sta -
dion Lu do wy przy je dzie wów -
czas Ruch Zdzie szo wi ce.
Za koń cze nie se zo nu za pla no wa -
no na nie dzie lę, 12 czerw ca.
W ostat nim me czu se zo nu, któ -
ry ma my na dzie ję za koń czy się
awan sem na za ple cze eks tra kla -
sy, so sno wi cza nie u sie bie po dej -
mą Ja ro tę Ja ro cin.

Sztab szko le nio wy ma już
do dys po zy cji trój kę no wych
gra czy. Tuż przed świę ta mi 1,5-
rocz ne umo wy z „Za głę biem”
pod pi sa li Ma rek Su ker, Ire ne usz
Gry boś i Pa weł Po smyk. Ca ła
trój ka to na past ni cy. Do 2014 ro -
ku kon trakt z II -li gow cem prze -
dłu żył z ko lei Mar cin La chow -
ski.

28-let ni Su ker ostat nio bro nił
barw Ru chu Ra dzion ków,
w prze szło ści bie gał po bo iskach
eks tra kla sy w bar wach Ru chu
Cho rzów. Po smyk ma 29 lat.
Do So snow ca tra fił z Po lo nii
Słu bi ce. Ma za so bą grę tak że
w Wi śle Płock i Po go ni Szcze -
cin, a tak że wy stę py na bo iskach
Fin lan dii. Z ca łej trój ki naj bar -
dziej zna ny fa nom so sno wiec kiej
pił ki jest bez  wąt pie nia Ire ne usz
Gry boś, 27-let ni gracz, któ ry już
dwu krot nie pró bo wał za ko twi -
czyć w „Za głę biu”. Za trze cim
ra zem w koń cu się uda ło i snaj -

per Sta li Rze szów wzmoc ni si łę
ofen syw ną dru ży ny Lesz ka Oj -
rzyń skie go. Wszyst kim wy mie -
nio nym pił ka rzom umo wy
z obec ny mi pra co daw ca mi koń -
czą się w grud niu bie żą ce go ro -
ku, dla te go trans fe ry są bez go -
tów ko we. W kon trak tach zna lazł
się za pis, iż mo gą one zo stać
roz wią za ne w czerw cu 2011 ro -
ku. – Mu sie li śmy wzmoc nić si łę
ata ku. To pierw szy etap zmia ny
cha rak te ru tej dru ży ny. Ca ła trój -
ka to ro śli gra cze, go to wi do gry
twar dej, si ło wej, a ta k się wła -
śnie gra w II li dze. Te raz cze ka -
my na pił ka rzy zza gra ni cy,
m.in. na Ro sja ni na – in for mu je
Ra do sław Ogie la, dy rek tor spor -
to wy so sno wiec kiej dru ży ny.

Jed no cze śnie tłu ma czy dla -
cze go już te raz prze dłu żo no
o ko lej ne dwa la ta kon trakt
z czo ło wym gra czem so sno -
wiec kiej dru ży ny, Mar ci nem La -
chow skim. – To był dla nas prio -

ry tet, aby zwią zać się z Mar ci -
nem dłu gim kon trak tem. Ten pił -
karz to sym bol „Za głę bia”. Pił -
karz sza no wa ny przez ki bi ców.
Do ce lo wo chce my, aby Mar cin
wpro wa dził „Za głę bie” do eks -
tra kla sy i ma my na dzie ję, że uda
nam się to do czerw ca 2014 ro -
ku – mó wi Ogie la.

„Za głę bie” się ga po no wych
gra czy, a za ra zem że gna się
z do tych cza so wy mi gra cza mi.
Za po ro zu mie niem stron umo wę
z klu bem roz wią zał wy cho wa -
nek so sno wiec kiej dru ży ny To -
masz Sza tan, któ ry w se nior skiej
dru ży nie de biu to wał za cza sów
Krzysz to fa To che la, je sie -
nią 2004 ro ku.

Dzia ła cze i sztab szko le nio -
wy chcą wzmoc nić tak że de fen -
sy wę, jak rów nież dru gą li -
nię. – Praw da jest ta ka, że
wzmoc nień wy ma ga każ da for -
ma cja. Po tym jak na li ście trans -
fe ro wej zna lazł się gol ki per
Adam Bensz my śli my tak że
o no wym bram ka rzu. Obro -
na, jak rów nież śro dek po la tak -
że wy ma ga no wych gra czy, któ -
rzy wzmoc nią war tość dru ży -
ny – mó wi Ogie la i za pew nia, że
roz mo wy z po ten cjal ny mi pił ka -
rza mi, któ rzy mo gą tra fić na Sta -
dion Lu do wy ca ły czas są pro -
wa dzo ne. – Tre ner Le szek Oj -
rzyń ski przed sta wił nam swo ją
wi zję ze spo łu. Roz ma wia my
z pił ka rza mi i na ma wia my ich
do gry w So snow cu. Wia do mo,
że w klu bie do szło do zmian,
skoń czył się czas wy so kich kon -
trak tów, któ re nie do koń ca by ły
re ali zo wa ne. Sy tu acja „Za głę -
bia” jest sta bil na, klub jest wy -
pła cal ny i to po wi nien być ar gu -
ment dla pił ka rzy. Cza sem jest
le piej za ro bić mniej, ale mieć
pew ność, że pie nią dze znaj dą się
na kon cie – do da je Ogie la.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęte
Pił ka rze „Za głę bia” przed dru gą se rią zma gań se zo nu 2010/2011

No wi pił ka rze Za głę bia. Od le wej: Pa weł Po smyk, Ma rek Su ker i Ire ne usz Gry boś

Łyż wiar ki z me da la mi
Koń ców ka mi nio ne go ro ku by -
ła bar dzo uda na dla so sno wiec -
kich łyż wia rzy fi gu ro wych.
Na sze za wod nicz ki do sko na le
za pre zen to wa ły się pod -
czas II eli mi na cji do Pu cha ru
Pol ski Mło dzi ków oraz eli mi -
na cji do Ogól no pol skiej Olim -
pia dy Mło dzie ży, któ ra od bę -
dzie się w dru giej po ło wie lu -
te go w Kry ni cy.

Obie im pre zy od by ły się
na lo do wi sku w Oświę ci miu.
Pod czas II eli mi na cji do Pu -
cha ru Pol ski Mło dzi ków w kla -
sie wstęp nej pierw sze miej sce
zdo by ła za wod nicz ka UKS
Sie lec So sno wiec, sied mio let -
nia Wik to ria Pa stusz ka, na co
dzień uczen ni ca pierw szej kla -

sy Szko ły Pod sta wo wej nr 46,
któ ra w po ko na nym po lu po zo -
sta wi ła 31 ry wa lek. Pod -
czas I eli mi na cji w Opo -
lu  Wik to ria by ła  dru ga. Po zo -
sta łe za wod nicz ki z So snow ca
w kla sie wstęp nej za ję ły na stę -
pu ją ce lo ka ty: Li dia Sta chur ska
by ła 8, Do mi ni ka Grę del 9,
Mag da le na Sa dy 15, Oli wia
Mu sia lik 16, Ju lia Za mor -
ska 17, a Oli wia Da niel 20.
Młod szą gru pą za wod ni czek
opie ku je się tre ner Elż bie ta
Czer nec ka i in struk tor Bar ba ra
Mo len da.

W kla sie zło tej na po dium
sta nę ła na to miast Iza be la Ma -
rzec. 11-lat ka by ła trze cia
w gro nie 12 za wod ni czek.

Opie kę szko le nio wą na Izą
spra wu je tre ner Bar ba ra Maj -
cher czyk.

W Oświę ci miu od by ły się
tak że eli mi na cje do Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży,
któ ra bę dzie mia ła miej sce
w dru giej po ło wie lu te go
w Kry ni cy. Prze pust ki upraw -
nia ją ce do star tu w OOM wy -
wal czy ły: ju nior ka Iwo na Sa -
nec ka, a w kl. no vi ces – Ka ro li -
na Ku cha rzyk, Kin ga Glo wacz
i Iza be la Ma rzec. 

Już 10 lu te go so sno wiec ka
sek cja za pra sza na II edy cję ogól -
no pol skich za wo dów „Przed -
szko la ki na me dal”, któ re od bę -
dą się na Sta dio nie Zi mo wym
w So snow cu. KP

Na zdjęciu Wiktoria Pastuszka prezentuje wywalczone
trofeum
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WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 266 66 66

KINO co? gdzie? kiedy?

Be ne dykt XVI w roz mo wie z Pe -
te rem Se ewal dem

Świa tłość świa ta
Tłum. Piotr
Napiwodzki
data premiery: 13
stycznia 2011
religia
Wyd. ZNAK

Gło śna książ ka – wy wiad z Be -
ne dyk tem XVI.
Pierw szy w hi sto rii bez po śred ni
wy wiad z urzę du ją cym pa pie -
żem. Pe ter Se ewald przez sześć
dni roz ma wiał z Be ne dyk -
tem XVI o naj waż niej szych pro -
ble mach współ cze sne go świa ta
i Ko ścio ła – przy pad kach mo le -
sto wa nia dzie ci przez du chow -
nych, ety ce sek su al nej, zdję ciu

eks ko mu ni ki z bi sku pów le fe -
bry stów, eku me ni zmie, se ku la -
ry za cji Eu ro py Za chod niej, kry -
zy sie fi nan so wym oraz za gro że -
niach, ja kie nie sie współ cze sna
cy wi li za cja. 
Ma my nie po wta rzal ną oka zję
po znać Be ne dyk ta XVI nie tyl -
ko ja ko przy wód cę Ko ścio ła Ka -
to lic kie go, ale też ja ko czło wie -
ka – opo wia da on o tym, jak
przy jął wy bór na pa pie ża, jak to
zmie ni ło je go ży cie, któ rych
świę tych szcze gól nie lu bi i jak
przyj mu je kry ty kę pod swo im
ad re sem. Wspo mi na tak że swo -
je piel grzym ki i ostat nie spo tka -
nia z Ja nem Paw łem II. Wie le
je go od po wie dzi mo że za sko -
czyć tych, któ rzy na dal ko ja rzą
go z je go wcze śniej szym przy -
dom kiem – „pan cer ny kar dy -
nał”.

Cze sław Mi łosz

Jak po win no być
w niebie. Wiersze
wybrane
Wy brał i po sło wiem opa trzył Je -
rzy Illg
Wyd. ZNAK

Pierw szy od je de na stu lat wy -
bór wier szy Cze sła wa Mi ło sza
jest wy bo rem bar dzo oso bi -
stym, do ko na nym przez edy to -
ra je go ksią żek i znaw cę twór -
czo ści – zwłasz cza po etyc -
kiej – któ ry opa trzył książ kę
rów nie oso bi stym po sło wiem.
Książ ka ad re so wa na jest
przede wszyst kim do mło dych
czy tel ni ków, dla któ rych za -
sko cze niem mo że być wi ze ru -

nek au to ra wy -
ła nia ją cy się
z tych utwo -
rów. To nie po -
są go wy kla syk
i czci god ny
no bli sta wpy -

cha ny na co kół na ro do we go
wiesz cza, a mło dy du chem,
roz dzie ra ny sprzecz no ścia mi
czło wiek, któ re mu rów nie bli -
skie są zmy sło we na mięt no ści
i uro ki świa ta, co me ta fi zycz -
ne py ta nia i re li gij ne po szu ki -
wa nie praw dy – nie wol ne
od wąt pli wo ści i ry zy kow nych
wy znań. Wy bór za wie ra wier -
sze z ca łej twór czo ści po ety,
od ar cy dzieł obec nych już
w to mie Trzy zi my (1936),
po te wy da nych już po śmiert -
nie Wier szach ostat nich. 

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
pod ad re sem re dak cji do 3 lutego 2011 r. 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.

Po zio mo: 1 – mu zycz ny lub ta necz ny, 5 – wrę cza ny
w uzna niu za sług, 8 – po trzeb ne po dej rza ne mu, 9 – drob -
na ról ka w fil mie, 10 – miał cu dow ną lam pę, 11 – kie ru -
nek w ma lar stwie abs trak cyj nym, 12 – ko mór ka ner wo -
wa, 14 – za gad ka, 16 – bia ły w ki nie, 17 – kurt ka Eski mo -
sa, 19 – wa lu ta w cza sach Ja no si ka, 21 – prze szły,
te raź niej szy lub przy szły, 22 – od głos z chle wi ka, 25 – tam
po grasz w ru let kę, 28 – wy daw ca, 29 – ło skot, ło -
mot, 30 – zna się na zwie rza kach, 32 – błę kit ny w zbo -
żu, 34 – ro dzi na słyn nych wło skich lut ni ków, 35 – włók -
no na ża gle, 36 – „bi blia” w ju da izmie, 37 – z ta bli cą
i ław ka mi, 38 – pły ną po nie bie, 39 – żół ty nar cyz.

Pio no wo: 1 – bul wa na fryt ki, 2 – pta si pa zno -
kieć, 3 – prze wo żo ny TIR -ami, 4 – upo dab nia nie się zwie -
rząt do oto cze nia, 5 – naj trwal szy mi ne rał, ka mień szla -
chet ny, 6 – hor ror Hitch coc ka, 7 – wyż szy urzęd nik
w daw nych Chi nach, 13 – ta jem ni cze, ustron ne miej -
sce, 15 – w sta ro żyt nym Rzy mie wal czył na are -
nie, 18 – imię dżen tel me na wła my wa cza, 20 – hisz pań ski
bur mistrz, 23 – część sa mo lo tu lub... pta ka, 24 – jest nim
ali ga tor, 26 – har mo nij ka ust na, 27 – kło pot, 28 – mu zeum
w Sankt Pe ters bur gu, 31 – w mu zy ce ozna cza – sze ro ko,
bar dzo po wo li, 33 – Ala in, fran cu ski ak tor.

Rozwiązanie krzyżówki numer 11/2010: Cicha Noc Betlejemska
Nagrody otrzymują: Barbara Brzezińska, Patrycja Knyczek i Jan Najgebauer 

UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ła księ gar nia „Świat Książ ki", miesz czą ca
się w So snow cu przy ul. Mo drze jow skiej 20. Księ gar nia za pra -
sza Czy tel ni ków od po nie dział ku do piąt ku, w godz. od 9 do
19, w so bo ty od 10 do 14.

krzyżówka nr  1

           reklama

Jen ni fer Lee Car rell

Wciąż mnie
prześladują
Przeł. An drzej
Gra bow ski
Świat Książ -
ki, 2011
Pre mie ra: 26
stycz nia

Oto naj star sza z po kus. Nie wła -
dza, nie zło to, za któ re ją ku pisz,
nie mi łość ani na wet głę bo kie, tra -
wią ce du szę pło mie nie żą dzy.
Tym, cze go pra gnie my naj bar -
dziej, jest wie dza... 

Tak au tor ka za czy na swą mro -
żą cą krew w ży łach opo wieść,
osnu tą wo kół praw dy i le gen dy
o szek spi row skim „Mak be -
cie”. I choć na my śli ma wie dzę ta -

jem ną, jed nym z naj więk szych
atu tów tej książ ki jest bły sko tli we
po łą cze nie szyb kiej ak cji z mnó -
stwem cie ka wych in for ma cji, do -
ty czą cych sa me go Szek spi ra, je go
cza sów, te atru elż bie tań skie go,
dzie jów wiel kiej po li ty ki, et no gra -
fii, an tro po lo gii...

Książ ka do stęp na rów nież
w wer sji au dio w in ter pre ta cji
Edy ty Ol szów ki. 
Jen ni fer Lee Car rell  – dok tor fi lo -
lo gii an giel skiej i li te ra tu ry ame ry -
kań skiej na Uni wer sy te cie Ha rvar -
da, pro wa dzi ła tam za ję cia z hi sto -
rii li te ra tu ry. Pra co wa ła rów nież
ja ko kry tyk mu zycz ny, re da go wa -
ła ko lum nę po świę co ną sztu ce
w „Ari zo na Da ily Star” oraz re ży -
se ro wa ła dra ma ty Szek spi ra dla
Ha rvard's Hy pe rion The atre Com -
pa ny. Po rzu ci ła ka rie rę na uko wą,
że by po świę cić się pi sa niu. 

14 .01. ogodz.17.00wKlu bie im. J. Kie pu ry przyul. Bę dziń skiej – „PLE NE -
RY 2010”. Wy sta wa prac po ple ne ro wych gru py pla stycz nej „Re la cje”.
Wstęp wol ny.
14 .01. wMu zeum przyul. Che micz nej – otwar cie wy sta wy „Księż naDa isy
von Pless. Szczę śli we la ta”. Wy sta wa pre zen tu je42 fo to gra fie por tre to we
znaj du ją ce się w lon dyń skim Mu zeum Wik to rii iAl ber ta. 
18 .01. ogodz.18.00wMiej skim Klu bie „Macz ki” – spo tka nie ju bi le uszo -
we Klu bu Tu ry sty ki Gór skiej „PERĆ”.
21 .01. o godz. 18.00w Bi blio te ce Głów nej MBP przy ul. Ze ga dło wi -
cza – „Gó ry mo gą wszyst ko” – spo tka nie zAn ną Czer wiń ską al pi nist ką ihi -
ma la ist ką, zdo byw czy nią sze ściu ośmio ty sięcz ni ków iKo ro ny Zie mi.
21 .01. o godz. 18.00wSo sno wiec kim Cen trum Sztu ki -Za mek Sie lec -
ki – wer ni saż wy sta wy CHA SY DZI – FO TO GRA FIA RE POR TA ŻO WA. Swo je
zdję cia za pre zen tu je Da riusz Kin dler.
26 .01. o godz. 18.00w Bi blio te ce Głów nej MBP przy ul. Ze ga dło wi -
cza – „Mię dzy te atrem agó ra mi” – spo tka nie zAn ną Mi lew ską po pu lar ną
ak tor ką fil mo wą i te atral ną, po et ką, au tor ką książ ki „Ży cie zZa wa dą” opo -
wia da ją cej oszczę śli wym związ ku zwy bit nym hi ma la istą An drze jem Za wa -
dą, wra mach cy klu „Ży cie zpa sją sma ku je le piej”.

KI NO HE LIOS, ul. Mo drze jow ska 32b,
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

RE PER TU AR PRA SO WY KI NA HE -
LIOS SO SNO WIEC
14.01. – 20.01.2011

PRE MIE RY: „PO LO WA NIE NA CZA -
ROW NI CE” 12.30, 17.00,
19.15, 21.30. (Se ason of the Witch), dra -
mat, od 15 lat, USA, 113 min.
PO ZO STA ŁE TY TU ŁY: „ME GA MOC -
NY” 3D 9.30, 11.45, 14.00, 16.15, 18.30,
20.45.(Me ga mind), dzie ci, b/o, USA, 100
min. „TRON. DZIE DZIC TWO” 3D
15.15, 20.30. (Tron. Le ga cy), ak cja, od 12
lat, USA, 127 min. „OPO WIE ŚCI Z NA -
RNI: 10.15, 12.45, 18.00. PO DRÓŻ WĘ -
DROW CA DO ŚWI TU” 3D (The Chro -
nic les of Na rnia: The Voy age of the Dawn

Tre ader), przy go do wy, od 7 lat,
USA/W.B, 115 min. „WEEK END”
10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30.
(Week end), ko me dia, od 15 lat, 120 min.
„PO ZNAJ NA SZĄ RO DZIN KĘ”
14.45.  (Lit tle Foc kers), ko me dia, od 15
lat, USA, 120 min. „HAR RY POT TER I
IN SY GNIA ŚMIER CI CZ.1”       9.30.
(Har ry Pot ter and the De ath ly Hal lows:
Part I), mło dzież, od 12 lat, USA/Wiel ka
Bry ta nia, 146 min.W TYM TY GO DNIU
RE PER TU ARO WYM FI LA MI ZA -
STRZE ŻO NY MI SĄ:
„HAR RY POT TER I IN SY GNIA
ŚMIER CI”,  „OPO WIE ŚCI Z NA RNI:
PO DRÓŻ WĘ DROW CA DO ŚWI TU”
3D, „TRON. DZIE DZIC TWO” 3D,
„ME GA MOC NY” 3D.

UWA GA! Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my do wy gra nia 14 po je dyn czych bi le -
tów do ki na. Za pra sza my do na szej re -
dak cji (So sno wiec, ul. 3 Ma ja 22,
pok. 9) z naj now szym wy da niem „Ku -
rie ra Miej skie go” Nr 1.



02. 12. – w Centrum Informacji Miejskiej
przy Placu Stulecia odbyło się  spotkanie z
Tomaszem Kostro, redaktorem
prowadzącym miesięcznik kulturalny
SOSNart.

06. 12. – do 20 grudnia Rada Dzielnicy
„Południe” wraz z szkołami SP 15, SP 21, SP
29 oraz Gimnazjum nr 1 byli organizatorami
na terenie Dzielnicy „Południe” (Niwka, Bór,
Jęzor) zbiórki zabawek, książek, pomocy
szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących.

09. 12. - w Szkole Podstawowej nr 15
uruchomiono nowy plac zabaw i salę zabaw
dla dzieci. Placówka ta jest jedną z trzech
szkół w mieście, która otrzymała
dofinansowanie w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”. Plac będzie
służył nie tylko uczniom, ale także dzieciom
z okolicy.

13. 12. – w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury odbył się koncert dedykowany
pamięci wieloletniego profesora i animatora

zagłębiowskiej kultury  Michała Oleś.
Wystąpili:
Zespół Wokalny II st. z Zespołu Szkół
Muzycznych im. J. Kiepury w Sosnowcu z
Agnieszką Zawieruchą (dyrygent) oraz
Marcin Oleś – kontrabas i Bartek Oleś –
perkusja.
14. 12. -  VII Liceum Ogólnokształcące im. K.
K. Baczyńskiego gościło Andrzeja
Gowarzewskiego - jednego z najlepszych
dziennikarzy futbolowych w kraju. Spotkanie
odbyło się w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości.

16. 12. - Zespół Szkół Muzycznych
uroczyście podsumował obchody Roku
Chopinowskiego. W programie znalazła się
prezentacja multimedialna „Fryderyk Chopin
– w 200. rocznicę urodzin” oraz recital
fortepianowy Huberta Salwarowskiego,
wykładowcy Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach.

17. 12. -  w Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz” w Sosnowcu odbył się wernisaż

wystawy fotograficznej „The Best of
Poland”.

18. 12. – do 23 grudnia przy ulicy
Warszawskiej odbywał się Jarmark
Świąteczny, którego organizatorem był
Urząd Miejski.

24. 12. - Caritas diecezji sosnowieckiej, jak
co roku, organizował wigilie dla
najbiedniejszych, zwłaszcza bezdomnych
oraz samotnych. Najważniejsza z nich
odbyła w budynku noclegowni przy ul.
Kaliskiej 25. Zasiadło do niej około 150 osób.

28. 12. – z okazji 20-lecia Miejskiego Klubu
Maczki odbył się koncert  Magdy Umer pt.
„Noce i Sny”.

29. 12. – Wyższa Szkoła Humanitas znalazła
się w gronie 10 najlepiej ocenionych przez
studentów i absolwentów uczelni w Polsce.
Zajęła 6. miejsce w konkursie „Uczelnia
Przyjazna Pracodawcom”. W konkursie
startowało 55 uczelni z całej Polski. U
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BARAN 21.03.-20.04. – Ostatnie dni
na złożenie życzeń noworocznych
przyjaciołom. Na pewno odpowiedzą
i zaproszą Cię na imprezę. Tam – nowe
znajomości i flirty, które mogą przerodzić
się w coś poważniejszego. Niewykluczone,
że jedna z nich okaże się tą na całe życie. 
BYK 21.04.-20.05. – Niezwykle udany
początek karnawału. Często będziesz miał
okazję do miłosnych podbojów. Podchodź
do sprawy rozważnie, abyś nie zaniedbał
się w pracy. Musisz rozgraniczyć
obowiązek i przyjemność. Nowy rok, to
nowe wyzwania, na każdej płaszczyźnie. 
BLIŹNIĘTA 21.05.-
21.06. – Charakterystyczny dla Ciebie
entuzjazm stanie się zaraźliwy, a to
oznacza, że wiele spraw zaczętych
w zeszłym roku, zacznie powoli kończyć
się sukcesem. Zaufaj swojej intuicji. Okres
karnawału to dobry czas na zaręczyny lub
pójście do ołtarza. 
RAK 22.06.-22.07. – W nadchodzących
dniach szczęście się do Ciebie uśmiechnie.
Właśnie teraz, na początku roku, możesz
wiele osiągnąć i to w każdej dziedzinie
życia. Nie spoczywaj jednak na laurach, idź
za ciosem, a zadziwisz wszystkich wokół.
Podczas karnawałowych zabaw trafi Cię
strzała Amora. 
LEW 23.07.-22.08. – Jeżeli czujesz się
samotny – nie siedź w karnawale w domu.
Nie muszą to być wielkie bale. Kameralne
imprezy bardziej sprzyjają zawarciu
bliższej znajomości, która może
zaowocować trwałym związkiem.
Wszystko co osiągniesz, będziesz
zawdzięczać tylko sobie.
PANNA 23.08.-22.09. – Początek roku to
najszczęśliwszy czas dla Twego serca. Dla
singli – szansa na wspaniałą znajomość,
dla związanych – rozkwit uczucia. W pracy
uważaj, by nie wpaść w konflikt
z przełożonym. O awansie na razie nie
masz co marzyć, być może szef doceni Cię
nieco później.
WAGA 23.09.-22.10. – Szykuje się
karnawałowy romans. Jeżeli jednak zależy
Ci na obecnym związku, a przecież zależy,
nie ulegnij chwili słabości. Chyba zbyt
wiele możesz stracić. Na gruncie
finansowym zdecydowana poprawa, a to
za sprawą awansu, na który słusznie
zasłużyłeś. 
SKORPION 23.10.-21.11. – Nie czekaj
na inicjatywę drugiej strony. Sam zrób
pierwszy krok, a będzie to doskonałe
posunięcie. Doskonałym pretekstem
będzie karnawałowa zabawa. Niebawem
grozi Ci zmiana zawodu, ale dobrze się
zastanów, gdyż propozycja może okazać
się nieopłacalna.
STRZELEC 22.11.-21.12. – Jeżeli czekasz
na miłość, to możesz ją spotkać tylko
w trwającym karnawale. Spotkasz kogoś,
kto będzie Cię pociągał fizycznie,
a jednocześnie będzie stały w uczuciach.
Nadchodzące dni będą sprzyjające
na rozkręcenie interesu, co związane
będzie z osiągnięciem sporych zysków.
KOZIOROŻEC 22.12.-19.01. – Na zabawie,
w kinie, a nawet na spacerze masz szansę
spotkać kogoś, do kogo żywiej zabije Ci
serce i kto w dodatku spełni Twoje wysokie
wymagania. Gra warta świeczki, wiec
zacznij bywać, spotykać się w szerszym
gronie, wyjeżdżać na weekendy. W pracy
bez zmian. 
WODNIK 20.01.-18.02. – Samotny
Wodnik już na początku roku ma szansę
spotkać partnera, który na początku
będzie jedynie znajomym, lecz później
zawiąże się między Wami głębsza więź.
Początek roku, to poważne zmiany
w Twoim życiu zawodowym, które będą
wymagać od Ciebie pełnej mobilizacji. 
RYBY 19.02.-20.03. – Początek roku to
szansa na nowe uczucie lub odrodzenie
stałego związku, w którym emocje nieco
ostygły. Może to nastąpić tylko
na karnawałowym balu. W pracy zadbaj, by
pieniądze pracowały na twoją przyszłość.
Masz także dużą szansę, by wypłynąć
na szersze wody. VENA

Z  „Kurierem” po mieście

TEATR
15.01. godz. 18.00 Edward Tay lor „Sto -
sun ki na szczy cie” abon. waż ne
16.01. godz. 18.00 Eu ge ne Io ne sco
„Ły sa śpie wacz ka” abon. waż ne
19. 01. godz. 10.00 Kró lew na Śnież ka”
wg ba śni bra ci Grimm 
20. 01. godz. 19.00 Z. Ksią żek „Sztu ka
ko cha nia czy li Sce ny dla do ro słych”
22. 01. godz. 18.00 Z. Ksią żek „Sztu ka
ko cha nia czy li Sce ny dla do ro słych”
abon. waż ne 
23. 01. godz. 18.00 Sła wo mir Mro żek
„Tan go” abon. waż ne

27. 01. godz. 19.00 J. Chap man, J.
Lloyd „Biz nes”
28. 01. godz. 19.00 Eu ge ne Io ne sco
„Ły sa śpie wacz ka”
UWA GA!
Dla na szych Czy tel ni ków ma my do wy -
gra nia: 
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
„Sztu ka ko cha nia, czy li Sce ny dla do ro -
słych” w dniu 20 stycz nia (czwar tek)
o godz. 19.00. 
1 po dwój ne za pro sze nie na spek takl
„Tan go” w dniu 23 stycz nia (nie dzie la)

o godz. 18.00. 
Pierw sze dwie oso by, któ re przyj dą
z naj now szym wy da niem „Ku rie ra
Miej skie go” nr 1 do na szej re dak cji
(So sno wiec, ul. 3 Ma ja, po kój nr 9), po -
da dzą swo je imię i na zwi sko, otrzy ma ją
bez płat ne za pro sze nia, któ re bę dą
do ode bra nia w ka sie Te atru. Wa run -
kiem ode bra nia bi le tu jest za pła ce nie
za 1 po dwój ne za pro sze nie sym bo licz -
nej kwo ty 2 zł. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za zmia ny w re per tu arach.

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 032/266-07-91, cen tra la tel. 032/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Ak�tor�skie�ko�lę�do�wa�nie
Już po raz czwar ty, 8 stycz nia w ko ście -
le św. To ma sza w So snow cu od był się
kon cert „Ro dzin ne ko lę do wa nie”,
na któ rym wy słu chać moż na by ło ko lęd
w wy ko na niu zna nych i lu bia nych ak to -
rów. W te go rocz nej edy cji udział wzię -
li: Mał go rza ta Ostrow ska -Kró li kow ska,
Ada Fi jał, Pa weł Kró li kow ski, Ra do sław
Pa zu ra, Pa weł Okra ska, a tak że ak tor ka
ro dem z So snow ca, Iwo na For nal czyk.

W so sno wiec kim ko ście le za -
brzmia ły ta kie ko lę dy, jak: „Ci cha
noc”, „Do szo py hej pa ste rze” czy
„Dzi siaj w Be tle jem”, a tak że pa sto -
rał ki m.in. „Ra dość dziś na sta ła”.
Gwiaz dom w ko lę do wych zma ga -
niach to wa rzy szył ze spół New Li -
fe’m.

Kon cert „Ro dzin ne ko lę do wa nie”
na sta łe wpi sał się w świa do mość nie

tyl ko miesz kań ców So snow ca, ale
i ca łe go re gio nu. Z ro ku na rok wy da -
rze nie to gro ma dzi co raz licz niej szą
pu blicz ność. W ze szłym ro ku mu ry
so sno wiec kie go ko ścio ła wy peł ni ło
nie mal że 2 000 osób.

Or ga ni za to ra mi te go co rocz ne go
wy da rze nia są: Urząd Mia sta oraz Pa -
ra fia św. To ma sza Apo sto ła w So -
snow cu. GK

Maczki okiem
fotografa
Zna my zwy cięz ców ze szło rocz ne -
go kon kur su „Macz ki w obiek ty -
wie” or ga ni zo wa ne go przez Miej -
ski Klub Macz ki. W kon kur sie
udział wzię ło 25 fo to gra fów, za -
rów no ama to rów, jak i pro fe sjo na -
li stów. Ju ry, w skład któ re go we -
szli: Zbi gnie wa Pod sia dło, Ma rze -
na Wa sik oraz Bar tło miej Mi siak,
wśród 116 na de sła nych prac wy ło -
ni ło zwy cięz ców.

I na gro dę przy zna no Do ro cie
Krau ze m.in. za: „Cykl Skwe ro wa 1
i 2”, II miej sce przy pa dło w udzia -
le Ma riu szo wi Pie tra nie, III na to -
miast przy zna no Prze my sła wo wi
Le cho wi czo wi.

Wy so ki po ziom kon kur su spra -
wił, iż przy zna no rów nież kil ka
wy róż nień dla: Ame lii Cie pie li,
Mi cha ła Bia ła sa oraz Krzysz to fa
Ły ko.

Na de sła ne pra ce pre zen to wa ły
róż ny po ziom. Fo to gra fo wie, bio -
rą cy udział w kon kur sie kon cen -
tro wa li się przede wszyst kim
na przy ro dzie i ar chi tek tu rze Ma -
czek. Przez co, nie ste ty, za bra kło
na zdję ciach lu dzi, któ rzy swo im
ży ciem i przy zwy cza je nia mi
przed sta wia ją praw dzi we ży cie
dziel ni cy. Mi mo to, jak za pew nia
or ga ni za tor, nie dłu go ru szą ko lej -
ne kon kur sy fo to gra ficz ne, ma ją -
ce pro mo wać wa lo ry dziel ni cy
Macz ki.

Wy róż nio ne pra ce obej rzeć
moż na na in ter ne to wej stro nie klu -
bu: http://www.klub macz ki.pl/ GK

KONKURS WYDAWNICTWA „ZNAK” KM
NR 1/2011: 
Jaki przydomek nosił Benedykt
XVI?

Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja, 22 pokój nr 9) z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 1
i prawidłowo odpowiedzą na zadane
pytanie otrzymają nagrodę
książkową.

KONKURS WYDAWNICTWA „ŚWIAT
KSIĄŻKI” – KM NR 1/2011
Kogo dotyczy powieść pt. „Wciąż
mnie prześladują”?

Pierwsze 2 osoby, które przyjdą do
naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 22, pokój nr 9)  z aktualnym
wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 1
i prawidłowo odpowiedzą na zadane
pytanie otrzymają nagrodę
książkową.

Jak plot ka zmie nia ży cie
Od 7 stycz nia w so sno wiec kim Te atrze
Za głę bia zo ba czyć moż na no wą pre mie -
rę. Tym ra zem jest to spek takl „Plot ka”
Fran ci sa We be ra, au to ra in nej, rów nie
zna nej ko me dii: „Ko la cja dla głup ca”.

Fran co is Pi gnon, księ go wy z 20-
let nim sta żem pra cy, po rzu co ny przez
żo nę, bez sku tecz nie pró bu ją cy pod -
trzy mać re la cje z na sto let nim sy nem
pro wa dzi, jak sam zresz tą uwa ża, nud -
ne, mo no ton ne i bez barw ne ży cie.
Nie cie ka wy, tro chę fleg ma tycz ny, nie -
zau wa ża ny przez współ pra cow ni ków
głów ny bo ha ter nie wzbu dza więk sze -
go za in te re so wa nia ze stro ny ko go kol -
wiek. 

Wszyst ko zmie nia się, gdy do cho dzą
do nie go wie ści od no śnie re duk cji eta -
tów w fir mie, w któ rej pra cu je. Je dy ną
ofia rą tych zmian sta je się wła śnie Pi -
gnon. Zde spe ro wa ny po sta na wia po peł -
nić sa mo bój stwo, jed nak i to mu się nie
uda je – od te go za mia ru od wo dzi go no -
wy są siad Be lo ne. To rów nież on wpa -
da na po mysł, by Pi gno ne chcąc unik -

nąć lo su bez ro bot ne go po sta no wił…
uda wać ge ja. Prze cież żad ne sza nu ją ce
się przed się bior stwo nie za ry zy ku je, by
na ra żać się na oskar że nia o dys kry mi -
na cję sek su al ną. Zwłasz cza ta kie, któ re
głów nie zaj mu je się pro duk cją… pre -
zer wa tyw. 

Od tej chwi li wszyst ko się zmie nia.
Wy star cza jed no zdję cie z fo to mon ta -
żem, by plot ka lo tem bły ska wi cy roz -
nio sła się po fir mie i sta ła się po cząt -
kiem cią gu licz nych zwa rio wa nych, nie -
prze wi dy wal nych sy tu acji. Czy to
wy star czy, by za cho wać sta no wi sko?
Jak zmie ni się sto su nek współ pra cow -
ni ków i ro dzi ny do Pi gno na? I ja kie to
po nie sie za so bą kon se kwen cje?

Od po wie dzi na wszyst kie te py ta nia
znaj dzie my w naj now szym spek ta klu
gra nym na de skach so sno wiec kie go te -
atru w re ży se rii To ma sza Ma na, ze sce -
no gra fią Anet ty Pie kar skiej -Man i mu -
zy ką Ty mo na Ty mań skie go. 

Ob sa da: Ma ria Bień kow ska, Ry szar -
da Ce liń ska, Mał go rza ta Ja ku biec -Hau -

ke, Ewa Kop czyń ska, Ka mil Boch niak,
Ar tur Hau ke, Prze my sław Ka nia, Adam
Kop ciu szew ski, Grze gorz Kwas, Ja ro -
sław Ty ran, An drzej Śle ziak, Zbi gniew
Le ra czyk, Piotr Za wadz ki. GK

Dorota Krauze – ulica Skwerowa
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11 grud nia Wy daw nic two Re -
gio ny (or ga ni za tor) zor ga ni zo -
wał uro czy stą Ga lę wrę cze nia
Ja skó łek w kon kur sie „Mistrz
Rol nic twa i Prze twór stwa”,
któ ra od by ła się w Miej skim
Klu bie im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu przy ul. Bę dziń skiej 65.
Pa tro nat me dial ny ob ję ły re dak -
cje: „Ku rie ra Miej skie go”, „Ży -
cia So snow ca”, „Ży cia Dą bro -
wy Gór ni czej”, „Ży cia Ka to -
wic. in fo” oraz „No we go
Za głę bia”. Urząd Mia sta So -
snow ca re pre zen to wa ła na czel -
nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi -

ska i Rol nic twa Wan da Or liń -
ska. – W do bie ugi na ją cych się
pół ek pod ilo ścią pro duk tów
róż nych firm i pro du cen tów,
naj waż niej szym dla klien ta jest:
smak pro duk tu, ce na, do stęp ność
oraz mar ka. Naj czę ściej po le ga my
na opi nii dru giej oso by, niż sa me -
mu mie li by śmy eks pe ry men to wać
z wy bo ra mi pro duk tów – po wie -
dział Hen ryk Ko cot, prze wod ni -
czą cy Ka pi tu ły kon kur -
su – a wszyst kie te ce chy łą czy
kon kurs „Mistrz Rol nic twa
i Prze twór stwa”. Dziś prze cież
roz da je my naj lep szym Zło te,

Srebr ne i Brą zo we Ja skół ki.
Lau re ata mi tej edy cji kon kur su
zo sta li m.in.: Za kła dy Mię sne
„MA DEJ & WRÓ BEL”, Go -
spo dar stwo Zie lar skie Iza bel li
i To ma sza Ko zioł, Fir ma RO LE -
SKI – Ro le ski Ma rek,
URMIK – Ma szy ny Ogrod ni -
cze, Kwa li fi ko wa ne Szkół ki
Owo co we i Ozdob ne mgr inż.
Ja cek Wol ski, Kwa li fi ko wa -
na Szkół ka Drze wek, Krze wów
Owo co wych i Ozdob nych K.
i Z. Ja gla rzo wie, Pro duk ty Be -
ne dyk tyń skie, ZAK S.A. – Kę -
dzie rzyn Koź le. KOC

W So snow cu roz da no Ja skół ki

           reklama

Pod patronatem „Kuriera Miejskiego”
Pod czas XIX fi na łu WOŚP od -
był się rów nież 10. So sno wiec -
ki Su per sprint zor ga ni zo wa ny
przez sto wa rzy sze nie „S4”.
Pró ba spor to wa zo sta ła wy ty -
czo na na te re nie so sno wiec kie -
go MO SiR -u – Sta dio nu Lu do -
we go przy ul. Kre so wej. W za -
wo dach mógł wziąć udział
każ dy po sia dacz pra wa jaz dy
i rzecz ja sna sa mo cho du.
Oprócz czę ści spor to wej od by -
ła się tak że li cy ta cja prze jaż -

dżek na pra wym fo te lu sa mo -
cho dów raj do wych z za wod ni -
ka mi star tu ją cy mi w RSMP
i RPP. W su mie wy li cy to wa no
po nad 4 ty sią ce zło tych, któ re
tra fią na kon to Or kie stry. Pa -
tro nat me dial ny nad raj dem
spra wo wał „Ku rier Miej ski”.
Na sze bar wy re pre zen to wa li:
Ma riusz Ka czo row ski – w Sko -
dzie Fe li cji oraz Łu kasz Gzel
i Łu kasz Pła żyń ski – na Hon -
dzie Ci vic. U

W tym ro ku, już po raz 19. ty sią -
ce wo lon ta riu szy wy szło na uli -
ce, by wes przeć Wiel ką Or kie -
strę Świą tecz nej Po mo cy – pod -
czas te go rocz nej edy cji dzia ła no
na rzecz dzie ci z cho ro ba mi uro -
lo gicz ny mi i ne fro lo gicz ny mi.

Tym ra zem So sno wiec zjed -
no czył się w słusz nej spra wie nie
tyl ko z są sia du ją cą Dą bro wą
Gór ni czą, ale rów nież z Bę dzi -
nem. W na szym mie ście ak cje
na rzecz WOŚP roz po czę ły się
już kil ka dni wcze śniej. 5 stycz -
nia w Te atrze Za głę bia w So -
snow cu od by ła się li cy ta cja wy -
jąt ko wych przed mio tów, wśród
któ rych zna la zły się m.in. ob raz
Da nie la Pie lu chy „Gą ski na War -
cie” prze ka za ny przez pre zy den -
ta So snow ca Ka zi mie rza Gór -
skie go, ry su nek prof. Wik to ra Zi -
na po da ro wa ny przez Miej ską
Bi blio te kę Pu blicz ną z Dą bro wy
Gór ni czej, ko szul ki z au to gra fa -
mi klu bu pił kar skie go oraz ho ke -
jo we go „Za głę bia” So sno wiec,
a tak że re pli ka te le fo nu pierw sze -
go pre zy den ta Dą bro wy Gór ni -
czej Ada ma Pi wo wa ra, prze ka za -
na przez obec ne go pre zy den ta te -
go mia sta, Zbi gnie wa Pod ra zę.
Do chód z li cy ta cji (w TZ oraz
w Wyż szej Szko le Hu ma ni tas)
rów ny 6 tys. 950 zł w ca ło ści za -
si lił kon to Fun da cji Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Pod opiecz nym fun da cji WOŚP
na de skach Te atru dla uczest ni -
ków au kcji wy sta wio no spek takl
pt. „Ły sa Śpie wacz ka” Eu ge -
ne’a Ion se co w re ży se rii Grze go -
rza Kem pin sky’ego. Na to miast 7
stycz nia na lo do wi sku przy ul.
Zam ko wej od był się mecz ho ke -
jo wy ak tu al nych mi strzów i wi -
ce mi strzów Pol ski old bo jów:
„Za głę bie” So sno wiec kon tra
GKS Ty chy. 

Pod czas nie dzie li w So snow -
cu dzia ła ły trzy szta by WOŚP:
przy Wyż szej Szko le Hu ma ni tas,
w Ze spo le Szkół Ar chi tek to nicz -
no -Bu dow la nych przy ul. Bra ci
Mie ro szew skich oraz Gim na -
zjum nr 13 im. Ada ma Mic kie -
wi cza przy ul. Za men ho fa. Łącz -
nie na uli ce mia sta wy szło kil ku -
set wo lon ta riu szy, któ rzy
z cha rak te ry stycz ny mi pusz ka mi
zbie ra li dat ki m.in. w cen trum
mia sta, w so sno wiec kich hi per -
mar ke tach: Re al, Au chan oraz
Ple ja da, w oko li cach Par ku Sie -
lec kie go oraz na naj więk szych
so sno wiec kich osie dlach. Po nad -
to uli ca mi mia sta po dą żał spe -
cjal ny au to bus Or kie stry, w któ -
rym obok wo lon ta riu szy moż -
na by ło spo tkać ar ty stów. – Co
ro ku bie rze my wraz z cór ka mi
udział w Or kie strze, przez ca ły
rok gro ma dzi my tzw. mie dzia ki,
by te go jed ne go dnia w ro ku
uzbie ra ną su mę prze ka zać wo -
lon ta riu szom. Jak dziew czyn ki
pod ro sną za pew ne sa me bę dą
dzia łać ja ko wo lon ta riusz ki
i zbie rać dat ki, pó ki co są jesz -
cze na to tro chę za ma łe – śmie -
je się An na Orze chow ska,
miesz kan ka So snow ca. 

W ra mach ak cji od by ły się
też m.in. za wo dy mo to ry za cyj ne

or ga ni zo wa ne przez Sto wa rzy -
sze nie S4 w oko li cach Sta dio nu
Lu do we go, a stra ża cy i ra tow ni -
cy de mon stro wa li, w ja ki spo sób
po ma gać ofia rom wy pad ków
dro go wych. Punk tu al nie o 20.00
roz bły sło tra dy cyj ne świa teł ko
do nie ba w Strze mie szy cach,
a w cen trum Dą bro wy Gór ni czej
od był się po kaz sztucz nych ogni.

W su mie so sno wiec ki sztab
w WSB ze brał po nad 22 tys. zł,
sztab w Ze spo le Szkół Ar chi tek to -
nicz no -Bu dow la nych 16 tys. zł,
a Gim na zjum nr 13 im. Ada ma
Mic kie wi cza re kor do we w mie -
ście 45 tys. zł. W ca łym kra ju wo -
lon ta riu sze WOŚP ze bra li po -
nad 37 mln zł (da ne z 11 stycz nia).

Tekst i foto: Ga brie la Ko la no

Za gra li z ser cem

M
arcin D

różdż

Mariusz Kaczorowski podczas próby sportowej
sosnowieckiego Supersprintu

Wolontariusze w akcji

Radny Witkowski nie
poskąpił na Orkiestrę


