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Ewa Ga jew ska

Po my sło daw cą ini cja ty wy jest Ma te usz
Wiatr, ko or dy na tor ru chu lo kal ne go
„Zmie niaj So sno wiec”. Jej cel to zmia -
na wi ze run ku mia sta i ne ga tyw nych ste -
reo ty pów z nim zwią za nych, jak rów nież
po ka za nie, że miesz kań cy So snow ca nie
wsty dzą się te go skąd po cho dzą. Po mysł
jest bar dzo pro sty. Fo to gra fo wa ne oso by
na kart kach pa pie ru pre zen tu ją wy zna nia
ta kie jak: „Je stem dum nym so sno wi cza ni -
nem”, „Je stem dum na, że je stem z So -
snow ca”, „So sno wiec – Mo ja Ma ła Oj czy -
zna”. Zdję cia są na stęp nie za miesz cza ne
na fa ce bo oku. Na pro fi lu pro jek tu „Dum -
ni So sno wi cza nie” cze ka ją go to we do wy -
dru ku wzo ry tek stów do po bra nia i wy dru -
ko wa nia. 

– Pierw sza ak cja fo to gra fo wa nia osób,
któ re swój prze kaz po ka zu ją na kart kach
pa pie ru, po wsta ła praw do po dob nie w Sta -
nach Zjed no czo nych. Do ty czy ła tam pro -
ble mu bez dom no ści. W Pol sce po ja wia ły
się już po dob ne ini cja ty wy m.in. w Je le -
niej Gó rze. Ta ki sam cha rak ter mia ła rów -
nież kam pa nia Fo rum Oby wa tel skie go
Roz wo ju Nie Za glo su je. pl, w któ rej mło -
dzi lu dzie pro te sto wa li prze ciw ko zmia -
nom w sys te mie eme ry tal nym. Czę ścio wo

wzo ro wa li śmy się na tych pro jek tach, ale
na sza ak cja jest przede wszyst kim in no wa -
cyj ną for mą pro mo cji mia sta, po nie waż to
je go miesz kań cy oka zu ją du mę ze swo je -
go po cho dze nia – wy ja śnia Ma te usz
Wiatr. 

Pro jekt „Dum ni So sno wi cza nie” jest
za ra zem re ak cją na licz ne ne ga tyw ne tre -
ści i gra fi ki do ty czą ce mia sta, któ re krą -
żą w sie ci. Te już daw no wy kro czy ły po -
za ob szar ślą sko -za głę biow skich ani mo -
zji. Ich au to rzy ob ra li so bie So sno wiec

i je go miesz kań ców za cel drwin, a na -
wet obelg, bez po da nia kon kret nej przy -
czy ny. Nie ste ty te go ty pu ko men ta rze
po głę bia ją ne ga tyw ne ste reo ty py do ty -
czą ce mia sta. 

– Fa ce bo oko wy fan pa ge „Pol ska prze -
pra sza za So sno wiec” był nie prze my śla -
ny. Lu dzie, któ rzy go stwo rzy li i po par -
li, tak na praw dę nie wie dzą za co nie lu -
bią So snow ca i dla cze go ni by na sze
mia sto jest gor sze od in nych – mó wi ko -
or dy na tor. 

Wal ka z czar nym PR -em w sie ci nie jest
rze czą ła twą, dla te go w por ta lach spo łecz -
no ścio wych na od siecz mia stu przy by wa -
ją in ter nau ci. Dzię ki nim po wsta ją co raz
licz niej sze pro fi le, któ re ma ją po ka zać So -
sno wiec z jak naj lep szej stro ny i ko rzyst -
nie wpły nąć na je go wi ze ru nek. W chwi li
po wsta nia ar ty ku łu, pro fil „Dum ni So sno -
wi cza nie” miał pra wie 1200 „po lu bień”.
Cie ka wych in for ma cji o mie ście moż -
na szu kać rów nież na pro fi lu Cen trum In -
for ma cji Miej skiej, „So sno wiec Ina czej”,
czy też „Miej sca w So snow cu, o któ rych
nie mia łeś po ję cia”. 

Or ga ni za to rzy po twier dza ją, że w kam -
pa nię za an ga żo wa ło się do tej po ry wie le
osób. Że by roz pro pa go wać ak cję w so bot -
nie przed po łu dnie wy ru szy li w te ren, na -
ma wia jąc miesz kań ców w cen trum So -
snow ca do sfo to gra fo wa nia się z przy go to -
wa ny mi wcze śniej kart ka mi. Wil helm
Zych, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej, był jed ną z ta kich osób.

– Do rwa ło mnie kil ku chło pa ków
przy alei Zwy cię stwa, zgo dzi łem się.
Z So snow cem czu ję się bar dzo zwią za ny
i je stem za an ga żo wa ny w ży cie te go mia -
sta, dla te go le żą mi na ser cu je go pro ble -
my. Je stem bar dzo dum ny z fak tu, że po -
mi mo bo le snych de cy zji władz cen tral -

nych do ty czą cych li kwi da cji prze my słu
cięż kie go, któ re za gra ża ły po waż nie eg -
zy sten cji mia sta i przy czy ni ły się do za ła -
ma nia po zio mu go spo dar cze go, po tra fi li -
śmy po przez róż ne dzia ła nia, ta kie jak
wpro wa dze nie Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej, za chę cić ze wnętrz nych in we sto -
rów do za kła da nia firm wła śnie tu taj.
Dzię ki te mu prze kwa li fi ko wa nie z prze -
my słu wy do byw cze go i hut ni cze go
na prze mysł ma szy no wy czy też sa mo -
cho do wy, po wio dło się. Dum ny je stem
rów nież z te go, że już wkrót ce w na szym
mie ście po wsta nie sta cjo nar ne ho spi -
cjum – mó wi Wil helm Zych, wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej.

Do ak cji mo gą przy łą czyć się wszy scy
miesz kań cy mia sta, prze sy ła jąc swo je
zdję cie na ad res ma ilo wy: dum ni so sno wi -
cza nie@gma il.com lub bez po śred nio
na fa ce bo oko wy fan pa ge. Przy kła do we fo -
to gra fie znaj du ją się na pro fi lu pro jek tu.
Prze sła nie zdję cia jest jed no znacz ne z wy -
ra że niem zgo dy na je go pu bli ka cję na pro -
fi lu „Dum ni So sno wi cza nie” w ra mach
ak cji „Po każ my, że je ste śmy Dum ny mi
So sno wi cza na mi!”. Or ga ni za to rzy wkrót -
ce pla nu ją roz sze rze nie za się gu dzia łań
i stwo rze nie pro fi lu „Dum nych Za głę bia -
ków”. 

Jesteś dumny z Sosnowca? Pokaż to!

2

Dominika Tajner-
Wiśniewska „kupiła” dla idei
Arkadiusza Chęcińskiego,
członka zarządu województwa
śląskiego. Wygrała licytację
w ramach WOŚP i przyjechała
do Sosnowca i Katowic. 9

Piłkarze Mirosława Smyły
mają za sobą
zgrupowanie w Dębicy
i kilka sparingów, w tym
z drużynami z ekstraklasy,
w których zaprezentowali się
więcej niż dobrze.

Indianie nie są już
wojownikami ani dzikimi
barbarzyńcami. Mieszkają
w zwykłych domach, noszą jeansy
i używają telefonów komórkowych.
Ale dalej najbardziej cenią odwagę
i honor. 5

Sukcesem tej
kadencji jest otwarcie
Sali Koncertowej,
postawienie na nogi
sosnowieckiego
szpitala
i rozbudowa sieci
tramwajowej,
podsumowuje
decyzje samorządowców
Mateusz Rykała 3

Trwa akcja „Dumni Sosnowiczanie”, dzięki której mieszkańcy naszego miasta mogą w sieci pochwalić się swoim pochodzeniem. Jej organizatorami są lokalni
patrioci, którzy postanowili pokazać, czym się szczycą. Żeby wziąć udział w projekcie, wystarczy przesłać swoje zdjęcie z kartką papieru, na której wyrażone
będzie zadowolenie z bycia sosnowiczaninem.
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21 – 23 lutego 2014

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124
ZAPRASZAMY

7. Targi Budowlane

www.sibex.pl 9.00 –  17.00godziny 
otwarcia

Wydarzenia towarzyszące: 
• Targi Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR • 

• Targi Technologii Izolacyjnych IZOLACJE •
• Targi Mieszkaniowo-Developerskie TeMD • 
• Salon Bram, Rolet i Ogrodzeń BRAMexpo •

• Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM-INSTAL • 
• Salon ENERGIA dla DOMU  •  Śląskie Mistrzostwa Dekarzy • 

Akcję można śledzić na stronie: www.facebook.com.sosnowiecinaczej.
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Syl wia Ko sman

Do mi ni ka Taj ner-Wi śniew ska, żo -
na mu zy ka Mi cha ła Wi śniew skie go
i cór ka pre ze sa Apo lo niu sza Taj ne ra,
pre ze sa PZN, wy gra ła jed ną z li cy ta -
cji w ra mach 22. Fi na łu Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Na li -
cy ta cję wy sta wił się… Ar ka diusz
Chę ciń ski, czło nek za rzą du wo je -
wódz twa ślą skie go, któ ry pro mo wał
po mysł ha słem: „Kup mnie dla idei”.
W ra mach li cy ta cji, od by wa ją cych
się na rzecz WOŚP, so sno wi cza nin
Ar ka diusz Chę ciń ski za pro po no wał
spę dze nie ze so bą dnia. Je go pro po -
zy cja zo sta ła wy li cy to wa na na su -
mę 240 zł, a zwy cięż czy ni li cy ta cji
przy je cha ła do Ka to wic 21 stycz nia.
Wi zy ta roz po czę ła się kil ka mi nut
przed go dzi ną ósmą, a trwa ła pra wie
do 19. Do mi ni ka Taj ner -Wi śniew ska
mia ła oka zję nie tyl ko uczest ni czyć
w po sie dze niu za rzą du wo je wódz twa
ślą skie go, ale co wię cej, zwie dzić
tak że So sno wiec. W Ka to wi cach zo -
ba czy ła gmach Sej mu Ślą skie go oraz

se kret ne po miesz cze nia skarb ca,
a wi zy tę w So snow cu roz po czę ła
od przy jaz du do Cen trum Pe dia trii
im. Ja na Paw ła II. Zwie dzi ła m. in.
od dział pe dia trii i nie daw no wy re -
mon to wa ny od dział ga stro en te ro lo -
gicz ny. Spo tka ła się z ma ły mi pa -

cjen ta mi oraz prze ka za ła im upo min -
ki oraz sło dy cze. Pa ni Do mi ni ka
mia ła oka zję tak że zo ba czyć Pa łac
Die tla i wy pić ka wę w jed nej z so -
sno wiec kich ka wiar ni, zlo ka li zo wa -
nych w Po go ni. Ostat nim punk tem
dnia by ły od wie dzi ny no wej sie dzi -

by Mu zeum Ślą skie go w Ka to wi -
cach i ka me ral ny obiad.

– Wraz z mę żem wy sta wia li śmy
do tąd na li cy ta cję ko la cję z na mi
i za pra sza li śmy zwy cięz ców do sie -
bie, więc te raz chcia łam zo ba czyć
jak to jest od tej dru giej stro ny – wy -
ja śnia ła Do mi ni ka Taj ner – Wi -
śniew ska. 

Ar ka diusz Chę ciń ski za po wia da,
że w przy szłym ro ku tak że bę dzie
chciał po móc WOŚP, a ten dzień bę -
dzie dłu go pa mię tać. – By ło bar dzo
faj nie i przy jem nie. Pa ni Do mi ni ka
jest otwar tą i kon tak to wą oso bą. Nie
bra ko wa ło nam te ma tów do roz mo -
wy – mó wi Ar ka diusz Chę ciń -
ski. – Szcze gól nie pa ni Do mi ni ka by -
ła za in te re so wa na ma ły mi pa cjen ta -
mi Cen trum Pe dia trii, a wra że nie
zro bił na niej Pa łac Die tla oraz kra -
kow skie kli ma ty po goń skiej ka wia -
ren ki – do da je. W So snow cu go ści ła
po raz pierw szy, więc Ar ka diusz
Chę ciń ski, oprócz ro li go spo da rza
wi zy ty, peł nił tak że funk cję prze wod -
ni ka i opo wia dał o So snow cu.

Wy gra ła dzień z mar szał kiem 

Dominika Tajner-Wiśniewska wylicytowała spotkanie
z Arkadiuszem Chęcińskim.

Zdarzy∏o si´�

Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go w So snow cu przy ul.
Gro ta - Ro wec kie go za cie śnia współ pra -
cę z fir mą NOR MAN Spół ka z o.o. 20
stycz nia w so sno wiec kim Urzę dzie
Miej skim pod pi sa no sto sow ne do ku -
men ty, któ re pa ra fo wa ły wła dze mia sta,
dy rek tor CKZiU, Elż bie ta Czer nik oraz
pre zes za rzą du fir my NOR MAN, Ce -
za ry Przy by szew ski (na zdjęciu).

– Ce lem ni niej szej umo wy jest  za -
cie śnie nie współ pra cy  po mię dzy Cen -
trum  a fir mą NOR MAN na rzecz
pod nie sie nia ja ko ści i atrak cyj no ści
kształ ce nia prak tycz ne go w za wo dach
tech nik tech no lo gii odzie ży i kra -
wiec – pod kre śla Elż bie ta Czer nik.

Współ pra ca prze wi du je wspie ra -
nie Cen trum  w re ali za cji pro ce su dy -
dak tycz ne go opar te go na zdo by wa niu
prak tycz nych umie jęt no ści za wo do -
wych. Po nad to Fir ma  NOR MAN zo -
bo wią za ła się do wspie ra nia przed się -
wzięć szkol nych, ma ją cych na ce lu
pro mo wa nie bran ży mo do wej oraz
ob ję cia sys te mem sty pen dial nym
uczniów kształ cą cych się w za wo dach
tech nik tech no lo gii odzie ży i kra wiec.

– Pod pi sa nie umo wy part ner skiej
za po cząt ku je pro ces two rze nia oto -
cze nia pra co daw ców wo kół CKZiU.
Po strze ga jąc edu ka cję mło dzie ży ja -
ko ob szar wspól nych dzia łań CKZiU
oraz fir my NOR MAN, part ne rzy

roz po czy na ją współ pra cę ma ją cą
na ce lu roz wój re gio nal ne go ryn ku
pra cy – do dał za stęp ca pre zy den ta

mia sta, Ry szard Łu kaw ski, któ ry
pod pi sał umo wę w imie niu pre zy -
den ta Ka zi mie rza Gór skie go. KP

CKZiU za cie śnia współ pra cę

II Bal Inwestora,
organizowany przez
Katowicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną, odbył się 
11 stycznia w zabytkowym
Pałacu Dietla w Sosnowcu. 

W pomieszczeniach Pałacu,
odrestaurowanych przez
obecnych właścicieli obiektu,
Ewę i Stanisława Kuliś, bawili się przedstawiciele firm
działających w Podstrefie Sosnowiecko-Dąbrowskiej, a także
firm i instytucji otoczenia biznesu, władz samorządowych oraz
zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. KSSE
zgodnie z przyjętą tradycją prezentowania podczas balów,
wywodzących się z Zagłębia przedstawicieli sztuki, kultury czy
nauki, przygotowała dla gości niespodziankę, którą był pokaz
mody, wykonany przez uczennice Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego
w Sosnowcu. – Dziewczęta wypadły doskonale, a godny
podkreślenia jest fakt, że to właśnie uczennice zaprojektowały
i uszyły prezentowane ubiory – podkreślał Bartłomiej
Leszczyński z KSSE.

Artystyczną gwiazdą wieczoru był Rafał Brzozowski, który
wystąpił ze swoim zespołem. Rozbrzmiewająca w głównej sali
balowej Pałacu muzyka porwała przybyłych gości do zabawy,
która trwała do późnych godzin nocnych. – Zarząd
i pracownicy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
składają serdeczne podziękowania wszystkim licznie
przybyłym gościom za udział w Balu. Dziękujemy również
państwu Kuliś, CKZiU oraz firmom i instytucjom pomagającym
przy organizacji Balu – dodał Leszczyński. KP

Bal inwestora
Syl wia Ko sman

Prze su nię cie w cza sie ter mi nu wpro -
wa dze nia do sprze da ży bi le tów elek -
tro nicz nych spo wo do wa ło, że ce ny
pa pie ro wych bi le tów tram wa jo wych
i au to bu so wych nie wzro sną. Przy -
naj mniej do cza su uru cho mie nia
Ślą skiej Kar ty Usług Pu blicz nych.
Pier wot nie od 1 kwiet nia mia ły
o kil ka pro cent po dro żeć tra dy cyj ne
bi le ty, a wpro wa dzo ne bi le ty elek -
tro nicz ne mia ły być sprze da wa ne
w tej sa mej ce nie. Wte dy tak że mia -
ła za cząć dzia łać ŚKUP. Pro jekt no -
wej ta ry fy za kła dał ob niż kę ce ny bi -
le tów na naj krót sze tra sy i po zo sta -
wie nie po zo sta łych cen bi le tów
na by wa nych za po mo cą bi le tu elek -
tro nicz ne go na do tych cza so wym po -
zio mie. Osta tecz nie, za rząd KZK
GOP, bio rąc pod uwa gę nie wiel ką
in fla cję i ob niż kę cen ole ju na pę do -
we go, a co wię cej po ślizg As se co
Po land SA przy re ali za cji in we sty cji,
za de cy do wał, że pla no wa na zmia -
na ta ry fy KZK GOP nie wej dzie
w ży cie, a ce ny wszyst kich do tych -
czas do stęp nych w ofer cie bi le tów
po zo sta ną bez zmian. – Pod wyż ka
mia ła do ty czyć je dy nie bi le tów pa -

pie ro wych, a bi le ty elek tro nicz ne
mia ły kosz to wać ty le sa mo – prze -
ko nu je An na Ko te ras, na czel nik
Wy dzia łu Pra so we go w KZK GOP
w Ka to wi cach. 

Wdrożenie ŚKUP ma
kosztować 150 mln złotych.

Miesz kań cy twier dzą, że ce ny bi le -
tów i tak są zbyt dro gie. – Bi let sie -
cio wy au to bu so wo -tram wa jo wy na
ca łe wo je wódz two kosz tu je 150 zło -

tych mie sięcz nie. Je śli kil ku do mow -
ni ków ko rzy sta z ta kie go bi le tu, to
ro bi się już okrą gła sum ka. Bi let
w ob rę bie jed ne go mia sta kosz tu -
je 3,20 zł. To tak że nie jest ma ło.
Po prze li cze niu ce ny ben zy ny, do -
jazd sa mo cho dem do pra cy kosz tu je
ty le sa mo, a przy naj mniej kom fort
jest nie po rów ny wal ny – prze ko nu je
We ro ni ka Ko bier ska z So snow ca. 

Kie dy zmie nią się ce ny bi le -
tów? – We dług za pew nień re ali za to -
ra, ŚKUP bę dzie dzia łał od czwar te -
go kwar ta łu te go ro ku i być mo że

wte dy zmie nią się ce ny bi le tów – do -
da je An na Ko te ras. 

Pro blem po le ga na tym, że każ -
dy z eta pów re ali za cji ŚKUP nie
za koń czył się w pla no wa nym ter -
mi nie i nie ma żad nej pew no ści, że
sys tem za cznie dzia łać jesz cze
w tym ro ku. 

Ślą ska Kar ta Usług Pu blicz nych,
któ rej sa mo wdro że nie ma kosz to -
wać oko ło 150 mln zło tych, to sys -
tem in for ma tycz ny umoż li wia ją cy
ob słu gę płat no ści za usłu gi do star -
cza ne przez róż ne in sty tu cje pu blicz -
ne. Rów no le gle do funk cji pie nią dza
elek tro nicz ne go kar ta sta no wić bę -
dzie iden ty fi ka tor miesz kań ca, bi let
oraz no śnik cer ty fi ka tu pod pi su elek -
tro nicz ne go. Sys tem po zwo li na ko -
rzy sta nie z róż nych usług: ko mu ni -
ka cyj nych, kul tu ral nych, spor to wo -
re kre acyj nych, bi blio tecz nych czy
płat ne go par ko wa nia. Po nad to ma
sta no wić plat for mę wy mia ny in for -
ma cji po mię dzy uczest ni ka mi pro -
jek tu i miesz kań ca mi. Pro jekt otrzy -
mał do fi nan so wa nie z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013.

ŚKUP miał ruszyć w kwietniu, ale prace… wciąż trwają 

Podwyżki biletów nie będzie

Nawet sto nowych miejsc pracy może pojawić się
w sosnowieckiej Hucie Buczek w przeciągu najbliższych
miesięcy. 

Obecnie w hucie pracuje 125 osób, ale zarząd huty zapewnia,
że to dopiero początek pozytywnych zmian. By wszystkie
planowane przedsięwzięcia, w więc przede wszystkim wzrost
zatrudnienia, jak i modernizacja zakładu pracy, mogły się
powieść, członkowie zarządu starają się o przyłączenie huty
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas
przedostatniej sesji sosnowieccy radni wyrazili zgodę
na włączenie terenu huty do strefy. Jednak sam proces
poszerzenia strefy zakończy się najszybciej za kilka miesięcy.
Ostatecznie wniosek o powiększenie strefy ekonomicznej
zgłosi minister właściwy do spraw gospodarki po uzyskaniu
opinii zarządu województwa śląskiego i zgody sosnowieckiej
Rady Miejskiej. W następnej kolejności Rada Ministrów musi
wydać właściwe rozporządzenie. 

– W przeciągu ostatnich miesięcy udało nam się przejść ze
śmieciowych umów na umowy o prace. Przez ten rok udało
nam się także zwiększyć zamówienia i utrzymać obrót
na takim poziomie, że huta kończy ten rok z minimalnym
zyskiem. Stan techniczny urządzeń jest w opłakanym stanie.
Przez ostanie lata sprzęt w ogóle nie był modernizowany, tylko
i wyłącznie eksploatowany. Chcemy pozyskać środki
na modernizację przedsiębiorstwa. Wejście do strefy umożliwi
nam realizowanie naszych planów – wyjaśniał podczas sesji
Mirosław Rybak, wiceprezes zarządu Huty Buczek sp. z o.o. 

Jednym z kryteriów ubiegania się o włączenie do strefy jest
przedstawienie przez inwestora innowacyjnego projektu
inwestycyjnego, którego realizacja pozwoli na utworzenie
nowych miejsc pracy. Ponadto firmy, które swoje siedziby
zlokalizowały na terenie stref, mogą liczyć na ulgi w podatku
dochodowym, dlatego przynależność do strefy jest atrakcyjna.
Wiadomo, że wejście huty do strefy spowoduje zmniejszenie
udziału dochodów gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych, ale nie ograniczy tego wpływu z tytułu podatku
od nieruchomości. Co najważniejsze, jeśli uda się poszerzyć
strefę, przybędzie miejsc pracy. SK

Chcą wejść do strefy
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Bilety podrożeją najwcześniej pod koniec roku.
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RADA MIEJSKA

Zbliża się powoli czas podsumowań działań podjętych przez
samorządowców tej kadencji. Która z decyzji,
podejmowanych przez radnych, była najtrudniejsza, ale którą
należało bezwzględnie podjąć? 
Naj trud niej sze de cy zje, któ re po dej mo wa li rad ni w tej
ka den cji, to te re for mu ją ce so sno wiec ką oświa tę. By -
ły, są i bę dą od bie ra ne w róż ny spo sób. Tyl ko do bre,
pre cy zyj ne wy ko na nie i bie żą ca re ali za cja mo gą bro -
nić tych de cy zji. Spoj rzyj my przy kła do wo na prze nie -
sie nie gim na zjum z ul. Ostro gór skiej na ul. Ja giel loń -
ską – po prze pro wa dzo nym re mon cie wa run ki są du -
żo lep sze niż w po przed niej szko le.

Któ rych pro ble mów nie uda ło się roz wią zać? 
Czu ję nie do syt w spra wie sta nu so sno wiec kie go spor -
tu. De cy zje, któ re by ły po dej mo wa ne, a do ty czy ły
spor tu za wo do we go, nie sa tys fak cjo nu ją mnie. Wy star -
czy spoj rzeć na licz bę pro ble mów i ogrom ne dłu gi,
któ re wy ge ne ro wa ło za rzą dza nie ho ke jo wym Za głę -
biem, a koń ca pro ble mów jesz cze nie wi dać. Za mknię -
cie prze szło ści spół ki ho ke jo wej to jed na spra wa, a spra -
wa przy szło ści ho ke ja w So snow cu to zu peł nie in na,
otwar ta kwe stia. 

Największy sukces tej kadencji samorządu?
Dla mnie ja ko rad ne go okrę gu II (Cen trum, Sta ry So -
sno wiec) oso bi stym suk ce sem jest to, że na za koń cze -
nie ka den cji ma my wresz cie w bu dże cie pie nią dze
na bu do wę ron da tur bi no we go Gra bo wa -Kie ro ciń skiej -
-Pił sud skie go wraz z no wym pro jek tem i waż nym po -
zwo le niem na bu do wę. Dla So snow ca suk ce sem jest
otwar cie no wej Sa li Kon cer to wej oraz po sta wie nie

na no gi so sno wiec kie go szpi ta la. Szpi tal po prze kształ -
ce niu nie jest obar czo ny dłu ga mi, in we stu je w re mon -
ty ko lej nych od dzia łów i re al nie po pra wia ja kość
świad czo nych usług. Trud no nie do strzec też wiel kiej
mo der ni za cji sie ci tram wa jo wej. Już w 2015 ro ku bę -
dzie my mo gli prze miesz czać się no wo cze sny mi tram -
wa ja mi po zmo der ni zo wa nych to rach od Za gó rza
po Ka to wi ce. Wią że się z tym ge ne ral na prze bu do wa
uli cy So bie skie go, rów nież w mo im okrę gu wy bor -
czym. To na praw dę cie szy.

Po raż ka?
Zmniej sza ją ce się wy dat ki na kul tu rę. Nie mo gę się
z tym po go dzić. Nie ste ty, w trud niej szych fi nan so wo

cza sach naj ła twiej re zy gnu je się z fi nan so wa nia kul tu -
ry, co jest ele men tar nym błę dem, o trud nych do prze -
wi dze nia skut kach. 

To rów nież grzech za nie cha nia przy wie lu istot nych
te ma tach. Mo że my się za sta na wiać, czy de cy zje do ty -
czą ce oświa ty, zo sta ły pod ję te w od po wied nim cza sie.
My ślę, że za póź no. Nie na le ża ło też po dej mo wać
wszyst kich dzia łań jed no cze śnie, ale zre ali zo wać je
w prze cią gu ostat nich dzie się ciu lat. Ta ka den cja za -
czę ła jed nak na pra wiać za rzą dza nie oświa tą, któ re nie
by ło naj lep sze w ostat nich la tach. 

Jak Pan oce nia dzia ła nia opo zy cji w mie ście?
Moc na opo zy cja jest spra wą bar dzo waż ną w funk cjo -
no wa niu każ de go sa mo rzą du. Ta ka opo zy cja da wa ła -
by szan sę na me ry to rycz ną dys ku sję i kon struk tyw ne
dzia ła nia. Nie ste ty, so sno wiec ka opo zy cja jest wą tła.
Pro po zy cje są wy su wa ne ad hoc, czy sto po li tycz nie,
słu żą zbi ja niu do raź ne go ka pi ta łu po li tycz ne go, a nie
słu żą na sze mu mia stu. Na wet ostat nia de ba ta bu dże to -
wa, ze stro ny opo zy cji by ła bez przy go to wa nia, wręcz
ja ło wa, okra szo na je dy nie chwy ta mi mar ke tin gu po li -
tycz ne go. 

Europoseł Marek Migalski zarzucił publicznie nadmierne
zadłużanie miasta i zbyt szybką dynamikę wzrostu długu
publicznego Sosnowca, który jego zdaniem, przyniesie
katastrofalne skutki dla miasta i jego mieszkańców
w przyszłości. Czy jego argumenty są słuszne?
Zbli ża ją się po wo li wy bo ry do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, stąd wzmo żo na ak tyw ność kan dy da tów. Zja -
wi sko pod nie sio ne w trak cie kon fe ren cji do ty czy

wszyst kich du żych miast w Pol sce. To kwe stia roz wią -
zań sys te mo wych, wpro wa dza nych w dro dze ustaw,
na któ re cze ka ją sa mo rzą dy. Emi to wa nie ob li ga cji jest
kla sycz nym spo so bem na mon taż pie nię dzy unij nych
w kon tek ście in we sty cyj nym, pro ro zwo jo wym. Ocze -
ku ję pro po zy cji sys te mo wych, skła da nych w par la men -
cie, a nie na scho dach so sno wiec kie go ma gi stra tu.

Czy zawiązanie koalicji SLD-PO było dobrym rozwiązaniem?
To by ło roz wią za nie dla mia sta naj bez piecz niej sze
z moż li wych. Mia łem spo ro wąt pli wo ści po do świad -
cze niach po przed niej ka den cji, ale z du żym za sko cze -
niem przy ją łem po sta wę pre zy den ta w tej ka den cji,
któ ry re al nie pod szedł do współ pra cy z Plat for mą Oby -
wa tel ską i ta współ pra ca jest do bra. Więk szość w Ra -
dzie i spo koj ny roz wój mia sta po win ny być prio ry te -
tem ko lej nej ka den cji, nie za leż nie od te go, kto zo sta -
nie pre zy den tem mia sta. 

Kto będzie kandydatem na prezydenta miasta z ramienia
Platformy Obywatelskiej?
Kan dy da tem naj praw do po dob niej zo sta nie Ar ka diusz
Chę ciń ski. To na tu ral ny, spraw dzo ny w sa mo rzą dzie
kan dy dat, po sia da ją cy do bre za ple cze. Obec nie za rzą -
dza środ ka mi unij ny mi i pro gra mu je roz wój re gio nal -
ny w ca łym wo je wódz twie ślą skim. Do świad cze nia ta -
kie mo gą za pew nić te mu mia sta spo koj ny roz wój
na ko lej ne la ta. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Sukcesem tej kadencji jest otwarcie nowej Sali Koncertowej, postawienie na nogi Szpitala Miejskiego oraz rozbudowa sieci tramwajowej, uważa Mateusz Rykała 

Rozwój miasta to priorytet  
Rozmowa z Mateuszem Rykałą, przewodniczącym Rady Miejskiej w Sosnowcu

Syl wia Ko sman

Pod su mo wa nie okre su pro gra -
mo wa nia w sub re gio nie cen tral -
nym w la tach 2007 – 2013 i in for -
ma cja na te mat per spek ty wy
na no wy okres 2014 – 2020 oraz
dys ku sja nad od wo ła niem Ka ro -
la Wi niar skie go ze sta no wi ska
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Bu -
dże to wej, zdo mi no wa ły ostat nią
se sję Ra dy Miej skiej. 

Spra woz da nie z re ali za cji naj -
waż niej szych in we sty cji w sub re -
gio nie cen tral nym, obej mu ją ce
licz bę zre ali zo wa nych wnio sków
oraz wy so kość do fi nan so wa nia
do wy ko na nych pro jek tów przed -
sta wił Ar ka diusz Chę ciń ski, czło -
nek za rzą du wo je wódz twa ślą -
skie go, któ ry obok po sła Je rze go
Bor kow skie go z „Two je go Ru -
chu”, uczest ni czył w se -
sji. – W sa mym pod re gio nie so -
sno wiec kim zre ali zo wa no 92
wnio ski na łącz ną su mę po -
nad 139 mln zło tych, z cze go
w So snow cu wy bra no 28 wnio -
sków na su mę po nad 45 mln zło -
tych, a np. w Dą bro wie Gór ni czej
wy bra no 19 wnio sków na łącz ną
su mę po nad 19 mi lio nów zło -
tych. W ca łym sub re gio nie cen -
tral nym pod ję to się re ali za cji 436
pro jek tów za po nad 488 mln
zł – mó wił Ar ka diusz Chę ciń ski.
W So snow cu po wsta ły m.in. Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny, Ska te
Park, a w Cen trum Pe dia trii po ja -
wił się wol ny do stęp do In ter ne -
tu. W no wym okre sie pro gra mo -
wa nia środ ków nie po win no być

mniej, a co waż niej sze w ra mach
ZIT -ów, czy li Zin te gro wa nych In -
we sty cji Te ry to rial nych, każ dy
z sa mo rzą dów przy go to wu je
swój plan klu czo wych pro jek tów
do re ali za cji, a po szcze gól ne sub -
re gio ny wska żą wła sne wiąz ki
pro jek tów. W ra mach sub re gio nu
cen tral ne go po nad 693 mln eu ro
ma po cho dzić z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go, a ko lej ne pra wie 100 mln eu ro
zo sta nie wy da nych z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. – Na eta pie uzgad nia nia alo -
ka cji środ ków prze zna czo nych
na re ali za cję ZIT, uwzględ nio no
szcze gól ną sy tu ację sub re gio nu
so sno wiec kie go, ze wzglę du
na wyż sze niż w in nych mia stach
bez ro bo cie i przy zna no do dat ko -
wo dla So snow ca pra wie 28 mln
eu ro – wy ja śniał Chę ciń ski, pró -
bu jąc prze ko nać, że na wet zmia -
na człon ków za rzą du wo je wódz -

twa ślą skie go, nie zmie ni wstęp -
nie pro gno zo wa nych do roz dy -
spo no wa nia sum i nie spo wo du je
ich prze su nię cia w stro nę… ślą -
skich, a nie za głę biow skich
miast. 

Pod re gion so sno wiec ki za pro -
po no wał na naj bliż sze la ta 266
pro jek tów na su mę 1 mld 107
mln zł (do fi nan so wa nie unij -
ne – po nad 877 mln zło tych),
z cze go gmi na So sno wiec chce
wy dać swo ją pu lę na m.in. oświe -
tle nie miej skie i ni sko emi syj ny
trans port miej ski, ter mo mo der ni -
za cję obiek tów, kom plek so wą re -
wi ta li za cję i wzmoc nie nie po ten -
cja łu edu ka cyj ne go. 

– Przed na mi sie dem tłu stych
lat, prze ko ny wa ła wi ce pre mier
Bień kow ska, a ja my ślę, że wie,
co mó wi – pod kre ślał Ar ka diusz
Chę ciń ski, na wią zu jąc do słów
rad ne go Ka ro la Wi niar skie go,
któ ry pod czas de ba ty bu dże to wej

prze ko ny wał, że te raz na dej dzie
dla So snow ca sie dem chu dych
lat, a gmi na nie dys po nu je wkła -
dem wła snym na pla no wa ne in -
we sty cje. – To nie bę dą chu de la -
ta, ale dzie siąt ki chu dych lat – ri -
po sto wał Ka rol Wi niar ski, pro -
gno zu jąc spa dek do cho dów bu -
dże tu po cho dzą cych z po dat ku
do cho do we go od osób fi zycz -
nych, któ rych z ro ku na rok bę -
dzie uby wać. 

Emo cje stu dził Ka zi mierz Gór -
ski, pre zy dent So snow ca. – Pro -
gno zy do ty czą ce wy lud nie nia
miast stra szą nas już od lat. Przy -
po mi nam, że w 2000 ro ku So sno -
wiec miał li czyć osiem dzie siąt ty -
się cy miesz kań ców. Nie po ko ją ce
pro gno zy mu szą nas uzbra jać
do wal ki – prze ko ny wał pre zy -
dent, wska zu jac od nie sio ne suk ce -
sy. – Szpi tal Miej ski ma bar dzo
do brą sy tu ację fi nan so wą i żad -
nych „prze ter mi no wa nych” dłu -

gów, RPWiK pla nu je w naj bliż -
szych la tach in we sty cje na pra -
wie 200 mln zło tych. Ko lej -
na miej ska spół ka, czy li PKM So -
sno wiec ma bar dzo do brą sy tu ację
fi nan so wą, a Ra dio Eska wy pła ci -
ła dy wi den dę – wy li czał pre zy -
dent. 

Ko lej ną dys ku sję rad nych wy -
wo łał wnio sek klu bu Plat for my
Oby wa tel skiej o od wo ła nie
z funk cji prze wod ni czą ce go Ko -
mi sji Bu dże to wej, Ka ro la Wi -
niar skie go. Pod ad re sem rad ne go
pa dły sa me mi łe sło wa, któ re jed -
nak nie uchro ni ły go przed od wo -
ła niem. 

– Ka rol Wi niar ski jest jed nym
z naj lep szych rad nych So snow ca
i jed nym z naj bar dziej do świad -
czo nych. Od wo ła nie rad ne go
Dzie wa now skie go z funk cji sze fa
Ko mi sji Oświa ty, rad ne go
Adam ca z wi ce prze wod ni czą ce -
go Ra dy Miej skiej czy od wo ła nie
rad ne go Mę drza ka z funk cji sze fa
Ko mi sji Kul tu ry to po li ty ka. Od -
wo ła nie Ka ro la Wi niar skie go to
też po li ty ka, ale rów nież głu po -
ta – stwier dził rad ny Pa weł Woj -
tu siak z klu bu „Nie za leż nych”. 

– Nie ro zu miem me ry to rycz -
nych pod staw tej de cy zji, bo roz -
po zna ję in ten cje po li tycz ne. To
wiel ka stra ta dla Ko mi sji Bu dże -
to wej. W imie niu PiS -u dzię ku ję
za to, ja kim fa cho wym był pan
prze wod ni czą cym – po wie dział
rad ny To masz Mę drzak. 

– Chciał bym tak że ser decz nie
po dzię ko wać Ka ro lo wi za je go
pra cę. Ko le ga Wi niar ski zre zy -

gno wał z pra cy w na szym klu bie,
więc nie wi dzę po wo du, że by go
po pie rać, mi mo je go kom pe ten -
cji. Ta k to już jest – pod su mo wał
rad ny Da niel Mi kla siń ski. 

– Ka rol Wi niar ski jest jed nym
z naj lep szych rad nych. Mo że my
go jesz cze wy ko rzy stać w tej ka -
den cji. Przy dał by się w Ko mi sji
Re wi zyj nej. Ka ro lu i pań stwo
rad ni, prze my śl cie to – ape lo wał
rad ny Prze my sław Wy dra z „So -
li dar nej Pol ski”. 

– Mia łam wra że nie, jak bym by ła
na sty pie, gdzie wspo mi na się oso -
bę, któ ra chi cho cze w trum nie. Nie
zdą ży łam się za pi sać do Ko mi sji
Bu dże to wej i już te go nie zro -
bię – stwier dzi ła krót ko rad naHa li -
na So bań ska z klu bu SLD. 

Za od wo ła niem Ka ro la Wi -
niar skie go by ło 17 rad nych,
a prze ciw ko ośmiu. 

– Na stęp nym ra zem ta kich słów
do cze kam się chy ba na po grze bie.
Chcę po dzię ko wać wszyst kim,
z któ ry mi współ pra co wa łem, za -
rów no rad nym, jak i przed sta wi -
cie lom wła dzy wy ko naw czej,
szcze gól nie pa nu skarb ni ko wi,
z któ rym to czy łem nie raz ostre
spo ry oraz pre zy den to wi Łu kaw -
skie mu, któ ry naj czę ściej uczest ni -
czył w pra cach Ko mi sji Bu dże to -
wej – po wie dział już po gło so wa -
niu Ka rol Wi niar ski. 

Prze wod ni czą cym no wej Ko -
mi sji Bu dże to wej wy bra no Wie -
sła wa Su wal skie go, do tych cza so -
we go wi ce prze wod ni czą ce go ko -
mi sji, któ ry po dzię ko wał za do -
ko na ny wy bór.

Nowe projekty za nowe miliony 
53. sesja Rady Miejskiej 

Syl wia Ko sman

Sosnowieccy radni przyłączyli się także do akcji „Dumni Sosnowiczanie”.
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PORADY

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:

reklama

Jo an na Bi niec ka, 
Rzecz nik Pra so wy ZUS

Świad cze nia, ja kie moż na otrzy mać z ZUS -u, czy li eme ry -
tu ry, ren ty, za sił ki oraz do dat ki przy słu gu ją oso bom, któ re
by ły ubez pie czo ne, czy li pła ci ły skład ki (lub pra co daw ca
za nie pła cił). Jest jed nak wy ją tek – mia no wi cie ren ta so -
cjal na, któ rą przy zna je i wy pła ca Za kład, a fi nan su je bu -
dżet pań stwa. 
Ren ta so cjal na przy słu gu je oso bie peł no let niej, któ ra jest
cał ko wi cie nie zdol na do pra cy z po wo du na ru sze nia
spraw no ści or ga ni zmu, któ re po wsta ło:
przed ukoń cze niem 18. ro ku ży cia al bo
w trak cie na uki w szko le lub szko le wyż szej przed ukoń -
cze niem 25. ro ku ży cia al bo w trak cie stu diów dok to ranc -
kich lub aspi ta tu ry na uko wej.
War to za zna czyć, że za oso bę peł no let nią uwa ża się nie
tyl ko oso bę, któ ra ukoń czy ła 18 lat, ale rów nież ko bie tę,
któ ra wy szła za mąż po ukoń cze niu 16 lat, ale nie mia ła
jesz cze wów czas 18 lat. 
Usta le nia cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy i prze wi dy -
wa ne go okre su jej trwa nia do ko nu je le karz orzecz nik
ZUS lub ko mi sja le kar ska ZUS na za sa dach i w try bie
okre ślo nych w usta wie z 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych.
W myśl tej usta wy za cał ko wi cie nie zdol ną do pra cy
uwa ża się oso bę, któ ra utra ci ła zdol ność do wy ko ny wa -
nia ja kiej kol wiek pra cy. A więc w przy pad ku ren ty so -
cjal nej czę ścio wa nie zdol ność do pra cy nie wcho dzi
w ra chu bę, a ozna cza ona utra tę w znacz nym stop niu

zdol no ści do pra cy zgod nej z po zio mem po sia da nych
kwa li fi ka cji.
Ren ta so cjal na mo że być przy zna na na sta łe – je śli cał ko -
wi ta nie zdol ność do pra cy jest trwa ła. Na to miast je śli
w oce nie le ka rza orzecz ni ka nie zdol ność ta jest okre so -
wa, świad cze nie jest przy zna wa ne na wska za ny okres.
Prze waż nie okres ten nie prze kra cza pię ciu lat. Jed nak
w uza sad nio nych przy pad kach, gdy we dług wie dzy me -
dycz nej nie ma ro ko wań do od zy ska nia zdol no ści
przed upły wem te go okre su, ren ta so cjal na mo że być
przy zna na na dłu żej. 
Zda rza ją się przy pad ki, że mi mo speł nie nia wy mie nio -
nych wa run ków, ZUS od mó wi pra wa do ren ty so cjal nej.
Tak się sta nie w przy pad ku oso by, któ ra:
– ma usta lo ne pra wo do eme ry tu ry, upo sa że nia w sta nie

spo czyn ku, ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy, ren ty
in wa lidz kiej, ren ty struk tu ral nej, świad cze nia przed -
eme ry tal ne go, za sił ku przed eme ry tal ne go lub na uczy -
ciel skie go świad cze nia kom pen sa cyj ne go,

– po bie ra świad cze nie o cha rak te rze ren to wym z in sty -
tu cji za gra nicz nych,

– jest tym cza so wo aresz to wa na al bo od by wa ka rę po zba -
wie nia wol no ści,

– ma usta lo ne pra wo do ren ty ro dzin nej w wy so ko ści
prze kra cza ją cej 200 proc. kwo ty naj niż szej ren ty z ty -
tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy,

– jest wła ści cie lem nie ru cho mo ści rol nej o po wierzch ni
użyt ków rol nych prze kra cza ją cej 5 ha prze li cze nio wych
lub – ja ko współ wła ści ciel – ma udział w ta kiej nie ru -
cho mo ści, któ ry prze kra cza 5 ha prze li cze nio wych. 

Wy so kość ren ty so cjal nej jest uza leż nio na od wy so ko ści
naj niż szej ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra -
cy – sta no wi 84 proc. tej ren ty. Obec nie ren ta so cjal na wy -
no si 698,17 zł. Wkrót ce kwo ta ta się zmie ni, po nie waż ren -
ta so cjal na pod le ga wa lo ry za cji co rocz nie od 1 mar ca.

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

Za wie ra jąc umo wę kon su men ci nie za wsze wie dzą, al bo nie pa -
mię ta ją na co zwró cić uwa gę. Nie ste ty zbyt czę sto do cho dzi
do za wie ra nia umów nie prze my śla nych, przy pad ko wych, bez po -
twier dze nia na pi śmie naj waż niej szych po sta no wień. 

KON SU MEN CIE PA MIĘ TAJ:
Za wie ra jąc umo wę sprze da ży kon su menc kiej – stro ną umo wy je -
steś TY i SPRZE DAW CA. Ku pu jąc to war w skle pie nie za wie rasz
umo wy z pro du cen tem, tyl ko ze sprze daw cą.

Naj waż niej szy mi ele men ta mi umo wy są: okre śle nie ku pu ją ce -
go i sprze daw cy bądź usłu go daw cy, ce na to wa ru, wła ści wo ści
to wa ru, ter min re ali za cji umo wy. Nie za wie raj umo wy je śli nie
je steś pe wien czy znasz jej wszyst kie wa run ki. Drob ne umo -
wy za wie ra ne na co dzień zwy kle za wie ra my ust nie. Je śli
chcesz ku pić dro gi to war lub zło żyć za mó wie nie na usłu gę lub
dzie ło za dbaj o po twier dze nie wa run ków umo wy na pi śmie.
W ra zie wąt pli wo ści al bo spo ru bę dzie moż na udo wod nić na co
się umó wi łeś. 
Je śli stro ny chcą zmie nić umo wę ust ną zmia na nie mu si, ale
po win na mieć for mę pi sem ną. Je śli na to miast umo wa by ła
pi sem na to zmia na tak że mu si być spo rzą dzo na na pi śmie. 
Ku pu jąc to war zwra caj uwa gę na wszyst kie ele men ty, na wet
na te któ re wy da ją Ci się ma ło istot ne. Czy taj wszyst kie do ku men -
ty – nie tyl ko treść umo wy, któ rą pod pi su jesz ale tak że: ety kie ty
na to wa rze, in struk cje ob słu gi, za le ce nia pro du cen ta, za sa dy kon -
ser wa cji, kar ty gwa ran cyj ne. Je śli np. nie spraw dzisz jak czy ścić

ku po wa ny płaszcz mo że oka zać się, że wy ma ga wy łącz nie che -
micz ne go czysz cze nia, co ozna czać mo że dla Cie bie do dat ko wą
uciąż li wość i wyż sze kosz ty. 
Sprze daw ca (usłu go daw ca) do ko nu ją cy sprze da ży w Pol sce ma
obo wią zek udzie le nia ku pu ją ce mu ja snych, zro zu mia łych i nie -
wpro wa dza ją cych w błąd in for ma cji, wy star cza ją cych do pra wi -
dło we go i peł ne go ko rzy sta nia z to wa ru lub dzie ła, któ re jest rze -
czą ru cho mą.
Sprze daw ca/ usłu go daw ca mu si obo wiąz ko wo po dać: ce nę
brut to, na zwę to wa ru, okre śle nie pro du cen ta lub im por te ra, znak
zgod no ści np. CE – znak po twier dza ją cy że to war speł nia wy mo -
gi bez pie czeń stwa i ja ko ści wy ni ka ją ce z prze pi sów eu ro pej skich,
okre śle nie ener go chłon no ści. 
Wszyst kie do ku men ty wy da wa ne przez sprze daw cę mu szą być
spo rzą dzo ne w ję zy ku pol skim, lub je śli to moż li we spo rzą dzo ne
w zro zu mia łej for mie gra ficz nej. Ję zy ka pol skie go nie sto su je się
do nazw wła snych, zna ków to wa ro wych, nazw han dlo wych,
ozna czeń po cho dze nia to wa rów oraz zwy cza jo wo sto so wa nej
ter mi no lo gii na uko wej i tech nicz nej.
Weź pa ra gon lub fak tu rę. Za sa dą jest wy da wa nie pa ra go nu lub
fak tu ry na żą da nie ku pu ją ce go. Mo żesz żą dać w każ dym wy pad -
ku wy da nia do wo du za ku pu.
Bez Two je go żą da nia sprze daw ca mu si po twier dzić istot ne wa -
run ki umo wy na pi śmie przy sprze da ży na ra ty, na przed pła ty,
na za mó wie nie, we dług wzo ru lub na pró bę oraz gdy ce na jest
wyż sza niż 2 ty sią ce zło tych. Sprze daw ca ma za wsze obo wią zek
wy da nia in struk cji ob słu gi.
W TWO IM IN TE RE SIE jest spraw dze nie czy do sta łeś wszyst kie
do ku men ty, a tak że czy opis to wa ru i je go użyt ko wa nia speł nia
Two je ocze ki wa nia. Za dbaj o SWÓJ IN TE RES i weź pi sem ne po -
twier dze nie umo wy i jej wa run ków. Udo wad nia nie tre ści umo wy
ust nej jest trud ne oraz ry zy kow ne, że w ra zie spo ru sąd da wia rę
sprze daw cy, któ ry z ra cji swo je go pro fe sjo na li zmu wy pad nie bar -
dziej wia ry god nie. 

RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Zawieranie umów konsumenckich
ZUS RADZI

Dla pokrzywdzonych przez los

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA DZIAŁ LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 44, tel. (32) 290-18-34 lub 290-18-69 nasz e-mail: lokale.uzytkowe@mzzl.pl ADM – 1 ul. Sportowa 2 tel: /32/ 291-50-75, ADM – 2 ul. Lwowska 29 tel: /32/ 291-70-57, ADM – 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /32/ 266-33-59 ADM – 4 ul.
Dęblińska 7 tel: /32/ 266-32-73, ADM – 5 ul. Boh. Monte Cassino 8a tel: /32/ 263-22-23, ADM – 6 ul. Grota Roweckiego 59 tel: /32/ 291-36-74, ADM – 7 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /32/ 266-80-26, ul. Jodłowa 4 tel: /32/ 263-38-51, Pasaż – ul. Modrzejowska 1a tel: /32/ 368-17-75/76.
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości wymaga zgody właściciela danego budynku.

Lp Adres lokalu ADM Pow. użytk. w m2 Wyposażenie lokalu UWAGI Stawka minimalna
1. Swobodna 11 1 81,00 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,  wc w pom. piwnicznym, piec c.o. na paliwo stałe Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony ul. Odrodzenia Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
2. Racławicka 1 2 34,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00
3. Racławicka 1 2 20,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00

4. Racławicka 1 2 22,50 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna – nieuzbrojona w armaturę Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Możliwość podłączenia instalacji wodno –
kanalizacyjnej w lokalu. 8,00

5. Grottgera 11 2 22,00 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem z klatki schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00
6. Grottgera 16    2 20,60 Instalacja elektryczna, nwodno-kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00

7. Modrzejowska 41 3 24,90 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wc z lokalizacją w podwórzu Lokal usytuowany w podwórzu, na parterze. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

8. Warszawska 6 3 263,30 Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c.o. - węglowe niekompletne, wc Lokal usytuowany na parterze w  oficynie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokal składa się z 11 odrębnych pomieszczeń + pomieszczenie
wc + korytarz. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

9. Targowa 12 3 108,00 Instalacja  wodno – kanalizacyjna, wc, instalacja elektryczna, c.o. (kotłownia olejowa). Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej (ul. Modrzejowska). Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 90,00

10. Zamkowa 8B 3 74,51 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do
sprawdzenia. 12,00

11. 3 Maja 11 3
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8,45 
pom. nr 219 - 12,29 
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nstalacja elektryczna, wc wspólne, c.o. Lokale usytuowane na II piętrze. 15,00

12. 3 Maja 5 3 119,52 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal składa się z pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze  z wejściem od strony ul. Warszawskiej, wejście do budynku z klatki
schodowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 30,00

13. Piłsudskiego 34 4 72,32 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

14. Piłsudskiego 14/I 4 36,58 Instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, wc Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

15. Dęblińska 7 4 36,26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w  suterenie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 15,00

16. Sobieskiego 3 4 87,14 + piwnica 27,28 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany od strony frontowej budynku w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

17. Sobieskiego 3D 4 149,40 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze z wejściem od strony frontowej. Instalacja elektryczna do wymiany. 15.00

18. Hanki Ordonówny 3A 4 118.95 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o. wc. Lokal usytuowany na wysokim parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00

19. Kołłątaja 17 4 113,65 Instalacja wodna, c.o., instalacja elektryczna Budynek wolnostojący z wejściem od strony ul. Teatralnej. Składa się z czterech pomieszczeń w tym jedno pomieszczenie typu wc. Istnieje
możliwość zainstalowania wc po wykonaniu sieci wodno – kanalizacyjnej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16.00

20. Warszawska 13 4 16,93 Instalacja elektryczna. Garaż usytuowany w 10 piętrowym budynku mieszkalnym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00

21. Komandosów 5 5 165,40 Instalacja elektryczna, wodno –kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w piwnicy w budynku mieszkalnym. 6,00

22. H. Dobrzańskiego 99  
I piętro 5
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pok.1.16-11,96

Instalacja elektryczna, c.o. , wc - wspólne Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

23. H. Dobrzańskiego 124 5 19,20 12,66 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne. Lokale usytuowane na I piętrze w budynku wolnostojącym.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
24. H. Dobrzańskiego 142 5 222,48 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,c.o. Pomieszczenia usytuowane na parterze budynku w  Wspólnoty Mieszkaniowej z wejściem od strony frontowej. 12,00
25. Saperów 5,5a 5 od 4,03 do 5,60 Instalacja elektryczna 6 boksów garażowych  usytuowanych w budynkach mieszkalnych. 7,00
26. Saperów 7 5 od 4,14 do 5,40 Instalacja elektryczna - wspólna 2 boksy garażowe usytuowane w budynkach mieszkalnych. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 7,00
27. Dmowskiego 28E 5 93,00 instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00
28. Zapały 10   5 86.03 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym. 15,00  

29. Dąbrowszczaków 17 6 13.71 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc. Lokal usytuowany w piwnicy budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 8,00

30. Widok 1 6 13,32 Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

31. Widok 1 6 pom. nr 7 pow.
148,11m2 – Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Istnieje możliwość wykonania podłączenia wod-kan. 5,00

32. Reymonta 25 6 25,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, z wejściem od  strony frontowej. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 15,00
33. Kalinowa - pawilon 7 46,11 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00
34. Orląt Lwowskich 18 7 18,00 – Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 8,00
35. Wrzosowa 8 7 54,93 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym na parterze od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 13,00
36. Wojska Polskiego 102 7 16.26 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc (wspólne na korytarzu) Lokal usytuowany w pawilonie handlowo - usługowym na parterze od strony zaplecza. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
37. Wojska Polskiego 102 7 48,15 Instalacja elektryczna, c.o., wc – (wspólne na korytarzu) Lokal usytuowany  na  parterze w pawilonie handlowo – usługowym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
38. Modrzejowska 32a 7 55,13 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja Lokal usytuowany na II piętrze segmentu A budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. 27,00

39. Modrzejowska 32a 7 98,00 Instalacja elektryczna, wc wspólne z innymi użytkownikami budynku, c.o., klimatyzacja Lokal usytuowany na I piętrze segmentu C budynku FORUM, przeznaczony w całości na działalność gospodarczą. Wejście do lokalu od strony
ul. Modrzejowskiej. 39,00

40. Wspólna 22 7 7,00 Instalacja elektryczna, c.o. Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
41. Ostrogórska 21 7 538,38 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o. Kompleks pomieszczeń usytuowany na II piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia 10,00

42. Ostrogórska 21 7 144,49 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, c.o. Kompleks pomieszczeń usytuowany na III piętrze w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00
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Sylwia Kosman

Mi łość o wiek nie py ta. Pod ta kim ha słem od bę -
dzie się już 15 lu te go w Re stau ra cji Okrą glak Wa -
len tyn ko wy Bal Se nio rów. Wszyst ko dzię ki te mu,
że pro jekt „Se nio rzy De cy du ją” i pierw szy bal,
zor ga ni zo wa ny w ra mach pro jek tu przez Sto wa rzy -
sze nie Ak tyw ne Ko bie ty i mia sto So sno wiec, od -
nio sły ol brzy mi suk ces. Se nio rzy bę dą mie li oka -
zję po now nie za tań czyć na par kie cie. Bo po trze -
bu ją to wa rzy stwa in nych lu dzi i lu bią się
ba wić. – Efek tem pro jek tu jest ogrom na ak tyw -
ność so sno wiec kich se nio rów w róż nych ob sza rach
ży cia, w tym i to wa rzy skim. Se nio rzy chcą wyjść
z do mu, by po znać ró wie śni ków i wspól nie dzia -
łać – mó wi Ha li na So bań ska, po my sło daw czy ni
pro jek tu i pre ze ska Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko -
bie ty. 

Re ali za to rzy pro jek tu po wta rza ją, że se nio rzy
chcą być ak tyw ni i re ali zo wać swo je pa sje, a tak -
że dzia łać na rzecz mia sta. – Za pra sza my pa ry
z dłuż szym sta żem, jak i oso by sa mot ne, któ re
chcia ły by ko goś po znać. Opra co wa ły śmy spe cjal -
ny sys tem, dzię ki któ re mu oso by przy cho dzą ce

na bal bez part ne ra, bę dą mo gły spo tkać się we
wspól nym tań cu – mó wi Ka ta rzy na Głuc, me na -
dżer ka pro jek tu „Se nio rzy De cy du ją”. 

Pod czas pierw sze go ba lu, któ ry od był się w li -
sto pa dzie, na ba lu ba wi ło się 300 osób, a oko ło
100 ocze ki wa ło na li ście re zer wo wej. W trak cie
naj bliż szej im pre zy rów nież nie za brak nie atrak -
cji, do bre go je dze nia oraz kon kur sów z na gro da -
mi. 

Oprócz or ga ni za cji ba lu, Sto wa rzy sze nie bę -
dzie zaj mo wa ło się w naj bliż szym cza sie ko lej -
nym pro jek tem, skie ro wa nym do se nio rów. Bę -
dzie to wo lon ta riat za gra nicz ny se nio rek – „Ko -
bie ty zmie nia ją świat”. Pro jekt do ty czy
współ pra cy part ner skiej po mię dzy pol skim Sto -
wa rzy sze niem Ak tyw ne Ko bie ty z So snow ca
i wło ską or ga ni za cją ANA FI As so cia zio ne
z Rzy mu. Obie or ga ni za cje do ko na ją wy mia ny
wo lon ta riu szek w cią gu naj bliż szych 2 lat.
Uczest nicz ki spę dzą 5 ty go dni, pra cu jąc ja ko
wo lon ta riusz ki z lo kal ną spo łecz no ścią, pro wa -
dząc „kół ka stu dyj ne”, warsz ta ty i spo tka nia
kul tu ro we, pre zen tu jąc pu blicz nie kul tu rę swo -
je go kra ju i pro ble my ko biet. – Wo lon ta riat dla

se nio rek w Rzy mie, któ ry pro po nu je my, jest
wiel ką szan są spraw dze nia się w no wych re -
aliach i oka zją po zna nia in nej kul tu ry  – mó wi
Mo ni ka So bań ska, po my sło daw czy ni pro jek tu
i wi ce pre ze ska Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie -
ty. Moż na w tym cza sie po móc w pra cy pro jek -
to wej wło skiej or ga ni za cji, zwie dzić Rzym, na -
uczyć się ję zy ka wło skie go i spró bo wać jak
sma ku je „ży cie po wło sku” – do da je So bań ska.
Gru pa do ce lo wa mo że li czyć 12 ko biet w wie -
ku po wy żej 50 lat. Uczest nicz ki za in te re so wa ne
wy jaz dem zo sta ną za pro szo ne do udzia łu w 3-
mie sięcz nym kur sie przy go to waw czym. W tym
cza sie bę dą uczyć się ję zy ka an giel skie go, ję zy -
ka wło skie go, pod staw co uchin gu oraz po zna -
wać kul tu rę Włoch. 

Na bór uczest ni czek po trwa do 7 lu te go 2014 r.
Za in te re so wa ne oso by są pro szo ne o wy peł nie nie
for mu la rza zgło sze nio we go, do stęp ne go w wer sji
elek tro nicz nej lub w wer sji pa pie ro wej w sie dzi bie
Sto wa rzy sze nia Ak tyw ne Ko bie ty przy ul. 3 Ma -
ja 11. W ra zie py tań, moż na kon tak to wać się bez -
po śred nio z Ka ta rzy ną Głuc pod ad re sem: ka -
siag.sak@gma il.com lub nr tel. 32 266 16 72.

Seniorzy zatańczą na balu walentynkowym, a potem czeka ich życie po włosku 

To może być prawdziwe dolce vita

Są takie miejsca, o których nie myślimy dopóki
jesteśmy młodzi. W tych miejscach mieszkają
starsi ludzie, którzy z różnych powodów są
samotni i opuszczeni. Tacy, którzy nie mają
nikogo bliskiego, ale też tacy, o których nie
wiedzieć czemu, bliscy zapomnieli. 

Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Sosnowcu
przy ul. Gen. Andersa tuż przed feriami odwiedziły dzieci.
A to z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Zerówkowicze
z Zespołu Szkół Prywatnych Nr 1 przy ul. Maliny, z klasy B,
przynieśli ze sobą uśmiech i radość dla pensjonariuszy.
Śpiewali piosenki, recytowali wierszyki i wręczyli seniorom
zrobione samodzielnie, czerwone serca. Laurki i kwiaty,
które dzieci ofiarowały Babciom i Dziadkom, to też ich
pomysł. Dzieci wprowadziły miłą atmosferę a seniorzy byli
bardzo wzruszeni. Na dzieci również czekała niespodzianka.
Pyszny poczęstunek i spacer po ogrodzie, w którym
w pogodne dni wypoczywają seniorzy. – Dzieci powinny
wiedzieć, że są takie miejsca, a w nich ludzie, którzy nie
mają nikogo bliskiego. Dzień Babci i Dzień Dziadka to dobry
powód, by seniorom dać radość, a dzieciom przekazać
naukę, jakie wartości w życiu są ważne – mówi Wioletta
Zawadzka, wychowawczyni klasy. 
– To wspaniale, że ktoś o takich ludziach pamięta. Trzeba
uczyć najmłodszych, że jest w życiu taki etap jak starość
i trzeba szanować ludzi starszych. Jest wiele osób, które
mają rodziny, a trafiają do takich miejsc… Dawniej
doceniało się i szanowało takie osoby. Dzisiaj jest inaczej.
Pęd za pracą, za pieniądzem powoduje, że gdzieś
po drodze ludzie się pogubili. Nie mają czasu na rozmowę
z dziećmi o tym, czym jest rodzina, babcia, dziadek.
Cieszę się, że w szkole powstała taka inicjatywa. Uczmy
dzieci od najmłodszych lat szacunku do ludzi
starszych – mówi Elżbieta Matuszczyk, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej nr 1. HM

„Europejskie Klimaty  – Rozmowy
z profesorem Adamem Gierkiem”
to tytuł książki Ireneusza Łęczka,
której prezentacja odbyła się
17 stycznia w sali Benedyktynka
Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Książka składa się z kilkunastu
rozdziałów zawierających
rozmowy z prof. zw. dr. hab. inż.
Adamem Gierkiem, posłem
do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.
Porusza m. in. takie tematy, jak: polityka, rodzice (Stanisława
i Edward Gierkowie), kryzys, górnictwo, hutnictwo,
energetyka, klimat, praca w Parlamencie Europejskim.
Prof. Adam Gierek dotyka w książkowych rozmowach także
następujących wątków: kto w 1980 roku był człowiekiem
MSW w Komitecie Strajkowym w Gdańsku? Jak Edward
Gierek chciał być postrzegany po śmierci? Czy gen. Jaruzelski
celowo wysłał pułkownika Kuklińskiego do USA? Warto się
spieszyć z wejściem Polski do strefy euro? Węgiel nadal
„polskim czarnym złotem”. Polscy szkodnicy gospodarczy.
Fatalny wpływ Pakietu Klimatyczno – Energetycznego
na polską gospodarkę. Złamana noga prof. Gierka,
a Mikrohuta w Strzemieszycach. Rozmowy Helmuta
Schmidta z Edwardem Gierkiem (I sekretarzem KC PZPR)
i Adamem Gierkiem (europosłem).
Wypowiedzi skomentowane są kilkunastoma przekornymi
rysunkami autorstwa Magdaleny Rechłowicz. Książka,
wydana przez WDR PROGRES, zawiera 20 zdjęć
przedstawiających rozmówcę między innymi w towarzystwie
rodziców, żony i syna, Lecha Wałęsy, Helmuta Schmidta. U

Przy nie śli uśmiech ira dość

Ewa Ga jew ska

W so bot nie przed po łu dnie, 11 stycz -
nia, w Cen trum In for ma cji Miej skiej
od by ła się in au gu ra cja no we go cy klu
spo tkań po dróż ni czych „Świat
na Pa tel ni”. O kul tu rze In dian ży ją -
cych w Ame ry ce Pół noc nej i bez kre -
snych pre riach Dzi kie go Za cho du,
z praw dzi wą pa sją opo wia dał Ma rek
Pta siń ski.

Te go dnia so sno wiec ki CIM za peł -
nił się mi ło śni ka mi da le kich po dró ży.
Kul tu rę rdzen nych miesz kań ców
Ame ry ki Pół noc nej, przed sta wił jej
naj więk szy w re gio nie znaw ca i pro -
pa ga tor – Ma rek Pta siń ski. In dia nie fa -
scy nu ją go od naj młod szych lat. 

– Ta pa sja nie wy pa li ła się we mnie
jak u in nych ko le gów, za ra zi łem się
do koń ca ży cia. Był czas, kie dy się jej
wsty dzi łem, po nie waż in ni trak to wa li
ją tyl ko jak za ba wę, z któ rej trze ba wy -
ro snąć – mó wił Ma rek Pta siń ski.

Prze ło mo wym mo men tem by ło
spo tka nie z za ło ży cie lem ze spo łu Hey
i In dios Bra vos – Pio trem Ba na chem.

– W trak cie jed nej z roz mów oka -
za ło się, że ma my wspól ne za in te re so -
wa nia. Od nie go do wie dzia łem się
o zlo tach przy ja ciół In dian. Kie dy po -
je cha łem na swój pierw szy i zo ba czy -
łem 87 ti pi roz bi tych na po la nie, to był
dla mnie szok! – wspo mi nał. 

– Mój za pał wte dy był ogrom ny,
ale wie dza, nie ste ty, nie wiel ka. Przy -
kła dem mo że być ka mi zel ka, któ rą ro -
bi łem przez dzie więć mie się cy po kil -
ka go dzin dzien nie, jak się póź niej
oka za ło – źle. Wszyst ko po my li łem,
na wet ko lo ry i wzo ry – do dał.

Od tam te go cza su mi nę ło wie le
lat, a rę ko dzie ło pa na Mar ka na pew -
no moż na okre ślić ja ko „do brą ro bo -
tę”. Wy ra bia wier ne re pli ki odzie ży,
bro ni i rze czy  co dzien ne go  użyt ku.
Za ma wia ją je nie tyl ko ko lek cjo ne rzy,
ale na wet sa mi In dia nie. Oprócz te go
pan Ma rek or ga ni zu je wy sta wy, wy -
kła dy i kon fe ren cje, pra cu je tak że ja ko
kon sul tant przy pro duk cji fil mów
i tan cerz. W Ja worz nie otwo rzył
„Wio skę in diań ską”, gdzie pre zen tu je
hi sto rię i kul tu rę lu dzi za miesz ku ją -
cych pre rie. Uczest ni czy rów nież
w zlo tach or ga ni zo wa nych na ca łym
świe cie, jeź dzi na świę ta tan ce rzy
Pow Wow. Przez czte ry mie sią ce
w ro ku miesz ka w swo jej in diań skiej
wio sce.

– Wo lę no co wać na wol nym po -
wie trzu w ti pi. Kie dy po kil ku mie sią -
cach wra cam do do mu, nie mo gę się
przy zwy cza ić i śpię przy otwar tym
oknie z gło wą na pa ra pe cie – mó wił. 

Cho ciaż nie jest spo krew nio ny
z żad nym z in diań skich ple mion, utoż -
sa mia się ze Siuk sa mi, któ rych pod sta -

wo wy mi ce cha mi są od wa ga i hoj -
ność. Te ma ty ka je go pre lek cji, wciąż
bu dzi spo re za cie ka wie nie. Każ dy ma
ja kieś wy obra że nie o kul tu rze In dian,
ale do kład nie nie wie kim by li i jak
współ cze śnie wy glą da ich ży cie w re -
zer wa tach. 

– Śpię przy otwartym oknie
z głową na parapecie.

– In dian wy obra ża my so bie ja ko po -
waż nych, szla chet nych wo jow ni ków
w pió ro pu szach i na ko niu al bo ja ko
dzi kich bar ba rzyń ców. To wi ze ru nek
znie kształ co ny przez fil my. W dzi siej -
szych cza sach In dia nie miesz ka ją
w zwy kłych do mach, no szą je an sy, je -
dzą fryt ki, uży wa ją te le fo nów ko mór -
ko wych. Je dy nie w cza sie świąt roz -
kła da ją ti pi, za kła da ją tra dy cyj ne stro -
je i tań czą – opo wia dał Ma rek
Pta siń ski.

Pan Ma rek wal czy ze ste reo ty pa -
mi utrwa lo ny mi w na szej świa do mo -
ści, do ty czą cy mi na przy kład skal po -
wa nia. Mó wił o tym jak na praw dę
ży li i ży ją obec nie In dia nie, o ich
wie rze, stro jach, ob rzę dach, zwy cza -
jach, róż ni cach po mię dzy ple mio na -
mi, obo wiąz kach ko biet i męż czyzn,
ro li ja ką od gry wa ły w ich ży ciu
zwie rzę ta, np. bi zo ny. Opo wia dał

tak że, jak wal czy li o prze trwa nie
z bia łym na jeźdź cą i jak są obec nie
trak to wa ni przez spo łe czeń stwo.
Tłem fa scy nu ją cej opo wie ści by ły
set ki zdjęć, wy ko na ne pod czas wie -
lu wy praw do Sta nów Zjed no czo -
nych, kie dy to po dróż nik od wie dził
miej sca naj waż niej sze dla kul tu ry In -
dian. Nie za bra kło też re kwi zy tów,
z je go bo ga tej ko lek cji. Każ dy mógł
z bli ska zo ba czyć barw ne pió ro pu -
sze, ory gi nal ne stro je oraz tor by wy -
szy wa ne naj mniej szy mi ko ra li ka mi
świa ta oraz sprzę ty co dzien ne go
użyt ku, ta kie jak sztuć ce czy za baw -
ki. Py tań by ło wie le, lecz na wszyst -
kie po tra fił od po wie dzieć. Swo ją
wie dzę czer pie zwy kle nie z ksią żek,
tyl ko z bez po śred nich kon tak tów
z ludź mi. Cho ciaż po znał oso bi ście
wie lu In dian i ma wśród nich przy ja -
ciół przy znał, że nie któ re po cząt ki
zna jo mo ści nie by ły ła twe, a pro ble -
my ko mu ni ka cyj ne tyl ko kom pli ko -
wa ły spra wę. – Pod czas jed ne go z fe -
sti wa li roz ma wia łem z In dia ni nem
pro du ku ją cym fle ty. Po ka zy wał mi
ja kieś ulot ki, ła ma nym an giel skim,
pró bo wa li śmy się po ro zu mieć, ale
nie wie le zro zu mia łem. Za pół ro ku
spo tka łem go zno wu. Przy wi ta li śmy
się jak sta rzy przy ja cie le. Zno wu
mie li śmy pro blem z do ga da niem się,
więc po pro si łem mo ją dziew czy nę,
że by usta li ła o co mu cho dzi… Oka -
za ło się, że on po raz ko lej ny za pra -
sza mnie do swo jej gru py ta necz nej,
ja mu cią gle obie cu ję, a ni gdy nie
przy jeż dżam – wspo mi nał.

Wszyst kie oso by, któ re za in te re so -
wa ła opo wieść o In dia nach, nie mu szą
je chać do Ame ry ki, że by do wie dzieć
się wię cej. Wy star czy, że od wie dzą
wio skę in diań ską „Pre ria” w Ja worz -
nie i sa me mu zgłę bią taj ni ki ich kul tu -
ry. Szcze gó ły do ty czą ce zwie dza nia,
ofer ty oraz pla no wa nych im prez znaj -
du ją się na stro nie: http://pre ria.net/.

Ko lej ne spo tka nia w ra mach cy klu
„Świat na Pa tel ni” bę dą od by wać się
raz w mie sią cu w so bot nie przed po łu -
dnie. 8 lu te go o swo jej wy pra wie sa -
mo cho dem te re no wym do Gru zji,
opo wie dzą Alek san dra Ce bo i Ja cek
Piel grzym.

Spotkanie z kulturą Indian 

Artur Ptasiński

H
M

Rozmowy z profesorem

Marek Ptasiński przyciągnął do CIM-u miłośników podróży.
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MIASTO

Syl wia Ko sman

Oko ło 2600 zło tych uda ło się ze -
brać uczniom VI Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ja nu sza Kor cza -
ka, pod czas kon cer tu cha ry ta tyw -
ne go, któ ry 10 stycz nia od był się
w Klu bie im. J. Kie pu ry w So -
snow cu. Li ce ali ści po sta no wi li po -
móc swo je mu szkol ne mu ko le dze,
Ku bie Maj zlo wi, któ ry od kil ku lat
cho ru je na po stę pu ją cy za nik mię -
śni. Ze bra ne pie nią dze zo sta ną
prze zna czo ne na re ha bi li ta cję Ku -
by, któ ry wal czy z cho ro bą każ de -
go dnia i nie za mie rza się pod -
dać. – Ku ba jest pe łen ener gii
i chce re ali zo wać swo je ma rze nia.
Za mie rza stu dio wać dzien ni kar -
stwo. Uczy się bar dzo do -
brze – prze ko nu je prze wod ni czą cy
sa mo rzą du uczniow skie go Piotr
Sa dow ski, je den z or ga ni za to rów
kon cer tu i ko le ga Ku by, jesz cze
z pod sta wów ki. 

Kuba walczy każdego
dnia i nie zamierza się
poddać. 

Ku bie po ma ga li ucznio wie SP
nr 6, a po tem Gim na zjum nr 16,
or ga ni zu jąc fe sty ny i kon cer ty.

Od kąd Ku ba wy brał li ceum, po -
ma ga ją mu ucznio wie „Kor cza -
ka”. Or ga ni za cja stycz nio we go
kon cer tu oka za ła się nie la da wy -
zwa niem. Li ce ali ści uzna li, że
naj le piej kon cert zor ga ni zo wać
w „Kie pu rze”, po nie waż klub
mie ści się w cen trum mia sta,
więc każ dy, kto ze chce po słu chać
do brej mu zy ki, a przy oka zji jesz -
cze po móc, tra fi bez pro ble mu.
Ak cję pro mo cyj ną za czę li jed nak
od in ter ne tu. Naj pierw na krę ci li
film, w któ rym śpie wa ją co prze -
ko nu ją, że na praw dę war to po ma -

gać, a po tem za mie ści li go w sie -
ci. Film zo ba czy ło już pra wie 24
ty sią ce in ter nau tów. Tak na ro dził
się FUN NY MCDRI VE RAP,
czy li pierw szy pro jekt gru py, ale
na pew no nie ostat ni. Ma ciej
Adam czak, uczeń VI LO im. J.
Kor cza ka i Woj ciech Ka pu ścik,
stu dent Aka de mii Gór ni czo -Hut -
ni czej, po my sło daw cy kli pu, już
dziś za po wia da ją, że pra cu ją
nad ko lej ny mi pro jek ta mi, a po -
ma gać za mie rza ją te raz bar -
dziej… glo bal nie, krę cąc ko lej ne
fil my. 

Na kon cert do „Kie pu ry”
przy szły tłu my mło dych lu dzi.
Kon cert po pro wa dzi li ko le dzy
Ku by z kla sy, czy li Ka ro li -
na Szcze pań ska w ro li Pan dy
oraz Nor bert Czaj w ro li Re ni fe -
ra. Naj pierw za gra ła Pa ra no ja,
gru pa pun ko wo -roc ko wa, a za raz
po nich swo je au tor skie utwo ry
za pre zen to wa li człon ko wie Old
Wis dom Lies. Ba si stą gru py jest
je den z or ga ni za to rów kon cer tu,
czy li wła śnie Ma ciej Adam czak.
Roc ko we, ostre kli ma ty wy ci szy -
ły li ce alist ki, czy li Wik to ria Ka -

le ta oraz Ba sia Dra twiń ska, któ -
re za śpie wa ły pięk nie i na stro jo -
wo. Moc niej sze brzmie nie za ser -
wo wa ła gru pa IN YOUR FA CE,
czy li po plą ta ny skład Old Wis -
dom Lies, oraz PA KA MA GESS. 

Gwiaz dą wie czo ru był…
Grze gorz Maj zel, czy li ta ta Ku -
by, a je go wy stęp pod czas kon -
cer tu po łą czył po ko le nia. Co
wię cej, pan Grze gorz zdo był się
na pięk ny gest, któ ry nie mal do -
słow nie od jął mo wę Ma cie jo wi
Adam cza ko wi. – Do sta łem od
ta ty Ku by wi ny lo wą wer sję al bu -
mu „Li ve after de ath” z pod pi -
sem ba si sty Iron Ma iden, Ste -
ve'a Har ri sa – mó wi Ma ciej
Adam czak. – Ta ta Ku by jest
wiel kim fa nem ze spo łu, a pły ta
by ła dla nie go nie zwy kle cen ną
pa miąt ką. To nie sa mo wi te, że ja
ją do sta łem – do da je. Wszyst ko,
co się wy da rzy ło, moż na pod su -
mo wać bar dzo krót ko: – Na -
praw dę war to po ma gać, to faj ne
uczu cie – pod kre śla li ce ali sta. 

Ucznio wie „Kor cza ka” za -
mie rza ją zor ga ni zo wać ko lej ny
kon cert na rzecz Ku by już
w czerw cu.

Pomóż KuBIE!
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Świerklaniec 
Numer konta: 83 8467 0001 0000 3522 2000 0001
uWAGA! W tytule należy umieścić hasło: „JAKuB mAJZEL”

Akcje licealistów „Korczaka” można śledzić
na: https://www.facebook.com/pomagamytv

reklama

Licealiści „Korczaka” sami zorganizowali koncert, by pomóc swojemu koledze 

Po prostu warto pomagać
zdjęcia: Agnieszka Zmysłowska

W „Kiepurze”  królowały ostre brzmienia rocka i punka.
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HISTORIA

reklama reklama

Ak tu al na dziel ni ca So snow ca wzmian -
ko wa na jest w do ku men cie z 1228 ro -
ku, kie dy to ksią żę opol ski Ka zi mierz
po da ro wał pa la ty no wi Kli mu to wi kil ka
miej sco wo ści, a wśród nich m.in. Cze -
ladź i Za gó rze. Po la kli mon tow skie,
któ re wów czas gra ni czy ły z Za gó rzem,
rów nież sta ły się wła sno ścią Kli mu ta,
któ ry to naj praw do po dob niej dał pod -
wa li ny wsi na zwa nej je go imie niem.
Po wstał wów czas Kli mun tów. Ko lej ny -
mi wła ści cie la mi Kli mon to wa (Kli -
mun to wa) we dług za cho wa nych źró deł
pi sa nych w XIII i XIV wie lu by li: Ma -
rek Gry fi ta – wo je wo da kra kow ski, Ot -
to z Pi li cy, Piotr Sza fra niec – pod ko mo -
rzy kra kow ski, Wi sław i Piotr My słow -
scy. Po wie lo krot nych zmia nach
wła ści cie li w XV wie ku król Ka zi mierz
Ja giel loń czyk wy ku pił wieś i włą czył
ją do dóbr bę dziń skich. Wła ści cie la mi
Kli mon to wa w XVIII i XIX wie ku by -
ła ro dzi na Mie ro szew skich. 

Dzielnica częścią Sosnowca
stała się w 1975 roku.

Wio ska osa dzo na by ła na pra wie nie -
miec kim. Na le ża ły do niej trzy ko lo nie:
Bro war, Rab ka i Skot ni ca. Po sia da ła fol -
wark, go rzel nię, bro war i kuź nię. W po ło -
wie XIX wie ku za czął po wsta wać tu taj
prze mysł wy do byw czy. Od II roz bio ru
(1793) Kli mon tów znaj do wał się w za bo -
rze pru skim. Po 16 la tach wszedł w skład
Księ stwa War szaw skie go, a po ko lej -
nych 8 (1815) do Kró le stwa Pol skie go,
pod le głe go car skiej Ro sji. W 1886 ro ku

stał się wła sno ścią To wa rzy stwa Ko palń
i Za kła dów Hut ni czych So sno wiec kich.
Już w po ło wie XIX wie ku za czął po wsta -
wać na tym te re nie prze mysł wy do byw -
czy. Od 1856 ro ku czyn na by ła przez
krót ki okres ko pal nia ru dy że la za „Ja -
cek”. W 1898 ro ku To wa rzy stwo So sno -
wiec kie przy stą pi ło do bu do wy ko pal ni
z dwo ma szy ba mi: „Wła dy sław” i „Jan”.
Ukoń czo na w la tach 1904-1908 ko pal nia
wę gla ka mien ne go wcho dzi ła po cząt ko -
wo w skład ko pal ni „Niw ka”. W ro -
ku 1908 usa mo dziel ni ła się (by ła wła sno -
ścią To wa rzy stwa Ko palń i Za kła dów
Hut ni czych So sno wiec kich) i wkrót ce
roz bu do wa ła. W ro ku 1913 uru cho mio -
no ko pal nię „Kli mon tów II” zwa ną tak że
„Ja dwi ga”. Obie ko pal nie „Kli mon tów I”
(„Wła dy sław”) i „Ja dwi gę” za to pio no
w 1933 ro ku. Pod czas oku pa cji Niem cy
uru cho mi li je pod na zwą „Bi smarck I”
i „Bi smarck II”. Nie co wcze śniej, bo pod -
czas I woj ny świa to wej (1914-1918) Kli -
mon tów wraz z gmi ną Za gó rze znaj do -
wał się pod oku pa cją au striac ką. Na prze -
ło mie XIX i XX wie ku w Kli mon to wie
roz wi nę ło się osad nic two ży dow skie.
Mia ła na to wpływ bu do wa przy ko pal nia -
ne go osie dla gór ni cze go. Ży dzi prze waż -
nie za kła da li skle py, wy ko ny wa li róż ne
usłu gi oraz zaj mo wa li się pro duk cją pi wa
w bro wa rze. Spo rzą dzo ny w 1920 ro ku
spis miesz kań ców Kli mon to wa za wie ra
dzie sięć ro dzin ży dow skich. 

Za to pie nie ko pal ni Kli mon tów w 1933
ro ku spo wo do wa ło bez ro bo cie i zu bo że -
nie spo łe czeń stwa. Spa dło za po trze bo wa -
nie na usłu gi, w związ ku z czym zma la ła
tak że lud ność ży dow ska. W ro ku 1943

wszyst kich Ży dów kli mon tow skich
umiesz czo no w get cie na Śro du li, a stam -
tąd zo sta li oni prze trans por to wa ni do obo -
zów kon cen tra cyj nych. Na po cząt ku woj -
ny w Kli mon to wie utwo rzo no po lo we lot -
ni sko dru gie go puł ku lot ni cze go
z Kra ko wa. Dzi siaj te re ny ów cze sne go
lot ni ska sta no wią po la przy uli cy Ku ku -
łek. Po 1945 ro ku Kli mon tów był gro ma -

dą w po wie cie bę dziń skim, w 1954 ro ku
otrzy mał sta tus osie dla, a w 1967 ro ku
pra wa miej skie. Czę ścią So snow ca stał się
w 1975 ro ku. W wy ni ku swo je go roz wo -
ju już 1 ma ja 1952 ro ku uzy skał po łą cze -
nie tram wa jo we ze śród mie ściem So -
snow ca, a w 7 lat póź niej z po bli ską Po -
rąb ką. Nie ste ty, w wy ni ku li kwi da cji
ko pal ni pod ko niec XX wie ku dziel ni ca

stra ci ła na swo im zna cze niu. 14 czerw -
ca 1999 ro ku mia ło miej sce waż ne wy da -
rze nie, kie dy to przy ul. Gwiezd nej (daw -
ne po la kli mon tow skie) w ra -
mach VII Piel grzym ki do Pol ski go ścił
pa pież Jan Pa weł II, a na spo tka niu z nim
obec nych by ło po nad 300 ty się cy osób.

Michał Węcel

KLIMONTÓW – rys historyczny

reklama

zdjęcia źródło: Sosnowiec spacerownik historyczny wyd. 2011 r.  P.H.U. „DIKAPPA” oraz www.klimontow.prw.pl

Stacja wodociągów zasilających Dąbrowę w wodę. Likwidacja kopalni Klimontów.

Jeden z domów wybudowanych dla pracowników kopalni.
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pod czas do tych cza so wych spa rin gów na sza
dru ży na zre mi so wa ła m.in.: 2:2 z Gór ni kiem
Za brze i po ko na ła 2:1 Pod be ski dzie Biel sko -
-Bia ła. – Pa mię taj my jed nak, że to tyl ko spa -
rin gi. Trze ba to no wać na stro je, choć wi dać,
że ze spół chce grać, wy gry wać i jest żąd ny
gry w wyż szej li dze. Aspi ra cje trze ba bę dzie
prze lać na bo isko i po ka zać swo ją war tość.
Mam na dzie ję, że zi mo wy okres nam w tym
po mo że, a pra ca wy ko na na na tre nin gach nie
pój dzie na mar ne – mó wi z uśmie chem szko -
le nio wiec na szej dru ży ny.

Zgod nie z za po wie dzia mi tak pre ze sa
Mar ci na Ja ro szew skie go, jak i szta bu szko -
le nio we go w spra wach ka dro wych po sta wio -

no tym ra zem na ja kość, a nie ilość. Nie by -
ło więc ta bu nów gra czy z niż szych lig.
Na chwi lę obec ną no wym pił ka rzem Za głę -
bia jest Sło wak Mi chał Far kas, ostat nio gracz
Ru chu Ra dzion ków, w prze szło ści tak że
GKS Ka to wi ce. Sztab szko le nio wy chce tak -
że za trzy mać tre nu ją cych od dłuż sze go cza -
su z dru ży ną Woj cie cha Woj cie szyń skie go
z Oko cim skie go Brze sko, któ ry jest już prak -
tycz nie do ga da ny z klu bem, a tak że Grze go -
rza Aruł ko wi cza (ostat nio Ja giel lo nia Bia ły -
stok) oraz Krzysz to fa Ka li cia ka (Ko le jarz
Stró że). – Dwaj pierw si to po moc ni cy, Krzy -
siek to na past nik, a wia do mo, że w tej for -
ma cji kon ku ren cja mu si zo stać wzmoc nio na,
zresz tą tak jak w dru giej li nii. Je stem prze -
ko na ny, że każ dy z nich da tej dru ży nie spo -

ro, zo ba czy my jesz cze czy nie tra fi się nam
ktoś z Le gii. Naj bliż sze dni po win ny wszyst -
ko wy ja śnić – do da je Smy ła.

Za głę bia się ga po no wych gra czy, ale
z kil koma się tak że że gna. W So snow cu nie
bę dzie już grał Ad rian Ma rek oraz wy po ży -
czo ny z Le gii Bar tło miej Czar nec ki, a tak że
Łu kasz Cy mań ski. Na wy po ży cze nie pój dą
Ja kub Ma la ra i Fi lip Ka zi mier czyk. Nie pew -
ny jest los Woj cie cha Biał ka, któ ry prze cho -
dzi re ha bi li ta cję po wio sen nej kon tu zji. Do -
bra wia do mość to z ko lei po wrót do zdro wia
Da wi da We isa, któ ry tre nu je już na peł nych
ob ro tach i roz po czął grę w spa rin gach.

– Dru ży nie po trzeb ne są kon kret ne
wzmoc nie nia, oczy wi ście wszyst ko w gra ni -
cach na szych moż li wo ści fi nan so wych. Mu -
si my dzia łać z gło wą. Ma my wspól ną wi zję
z tre ne rem Smy łą i sta ra my się ją re ali zo wać.
Trans fe ry to za wsze jest nie wia do ma, zo ba -
czy my jak bę dzie tym ra zem. Cie szy to, że
chcą do nas przy cho dzić gra cze z wyż szych
lig, to do wód na to, że je ste śmy wia ry god ni
dla po ten cjal nych za wod ni ków – pod kre śla
pre zes Za głę bia, Mar cin Ja ro szew ski.

Za rów no sztab szko le nio wy, jak i za wod -
ni cy pod kre śla ją do bry kli mat, któ ry wy two -
rzył się wo kół klu bu i dru ży ny. Opty mi stycz -
ne na stro je na pew no do dat ko wo zo sta ły
wzmoc nio ne in for ma cją o de cy zji rad nych,
któ rzy za de cy do wa li o za bez pie cze niu do -
dat ko wych 600 tys. zł w bu dże cie mia sta
w przy pad ku awan su Za głę bia do I li -
gi. – Klub wnio sko wał o za bez pie cze nie 600
ty się cy zło tych. Pi smo o ta kiej tre ści do nas
wpły nę ło. Kwo ta ta mia ła by być prze zna czo -
na na pod nie sie nie po zio mu spor to we go
w ra zie awan su. Pre zes ma po mysł na dru ży -
nę i oce nił re al nie moż li wo ści. Na dzień dzi -
siej szy nie ma my ta kiej kwo ty, nie by ła ona
uję ta w bu dże cie, ale uchwa łę skie ro wa li śmy
do ko mi sji, aby za bez pie czyć ta ką su mę
w przy szło ści. Rad ni po zy tyw nie prze gło so -
wa li ten wnio sek – pod kre śla Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć, za stęp ca pre zy den ta
mia sta od po wie dzial na m.in. za sport.

Jakość nie ilość, 
czyli Zagłębie się zbroi
Piłkarze Zagłębia pracowicie przygotowują się do rundy wiosennej. Piłkarze Mirosława Smyły mają za sobą
już zgrupowanie w Dębicy i kilka sparingów, w tym z drużynami z ekstraklasy, w których to spotkaniach
zaprezentowali się więcej niż dobrze. Działacze i sztab szkoleniowy domykają z kolei sprawy kadrowe.

Na sosnowieckich szablistów zawsze można liczyć. Zawodnicy TmS
od początku roku biorą udział w zawodach rangi mistrzowskiej,
oczywiście startując z sukcesami.

Seniorzy już 4 stycznia spotkali się na planszach w Łodzi, aby rywalizować
w turnieju z cyklu Pucharu Polski. Tydzień później, po raz kolejny
w Sosnowcu, rozegrany został Puchar Polski do lat 20 w szabli kobiet
i mężczyzn. 
W Łodzi najlepiej z TMS-u zaprezentowała się Marta Puda, która zajęła trzecie
miejsce. W walce o wejście do ścisłego finału przegrała z Aleksandrą Sochą,
zawodniczką AZS AWF Warszawa i jednocześnie reprezentantką kraju
na Igrzyskach Olimpijskich. – Marta nie walczyła w fazie grupowej, gdyż
wysokie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej PZSzerm uprawniało ją
do awansu bezpośredniego – wyjaśnia Dawid Adamowski, trener w TMS
Zagłębie
Najlepiej spośród mężczyzn w Pucharze Polski zaprezentował się Damian
Skubiszewski, który przegrał swoją walkę ćwierćfinałową z finalistą
turnieju i zajął ostatecznie 6 lokatę.
Kilka dni potem w Sosnowcu odbył się Puchar Polski do lat 20 w szabli
kobiet i mężczyzn. W tej rywalizacji najlepiej zaprezentowała się Angelika
Wątor, która nie dała żadnych szans rywalkom i nie przegrała żadnej
swojej walki zarówno w dwóch fazach grupowych, jak również
w pucharach. W drodze do ścisłego finału pokonała koleżankę klubową
Kingę Dróżdż, która tym samym zajęła 3 miejsce. – W najlepszej ósemce
turnieju znalazła się jeszcze Karolina Cieślar, która uplasowała się
ostatecznie na 5 pozycji, przegrywając swoją walkę ćwierćfinałową
zaledwie jednym trafieniem – dodał Adamowski.
Sosnowieckim szablistom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy! KP

16 lutego w hali przy ul. żeromskiego odbędzie się XIX edycja
memoriału upamiętniającego byłą gwiazdę piłkarskiego Zagłębia
Włodzimierza mazura. Zmagania te są zarazem Halowymi
mistrzostwami Zagłębia Dąbrowskiego. Początek imprezy
o godz. 13.30.

W chwili zamykania bieżącego wydania „Kuriera” znamy już czterech
z sześciu finalistów. Oprócz broniącego trofeum sprzed roku Zagłębia
Sosnowiec są to Sarmacja Będzin, która wygrała turniej eliminacyjny
rozgrywany w Będzinie-Łagiszy, LKS Niwy Brudzowice, który triumfował
w Siewierzu oraz RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza, zwycięzca zmagań
w Sławkowie. Do rozegrania zostały jeszcze turnieje w Czeladzi i Zawierciu.
Przypomnijmy, że przed rokiem Zagłębie po dramatycznym spotkaniu
pokonało Unię Ząbkowice 6:5, choć po 4 minutach przegrywało 0:3.
Bohaterem finału, a także MVP i królem strzelców turnieju, został Łukasz
Matusiak (w finale zdobył 4 bramki). 
Jak co roku całkowity dochód z imprezy zostanie przekazany rodzinie
zmarłego Włodzimierza Mazura. KP

Pamiętajmy o Włodku

Jak zawsze z sukcesami

Sukcesy sosnowieckich 
łuczników

Tur niej Le ague of Le gends – LCS od był się
w dniach 11-12 stycz nia w VI LO im. J. Kor -
cza ka w So snow cu. W tur nie ju or ga ni zo wa -
nym przez Mło dzie żo wą Ra dę Mia sta wzię ło
udział 41 dru żyn, w su mie przed mo ni to ra mi
kom pu te rów za sia dło po nad 210 uczest ni ków
z róż nych re jo nów na sze go kra ju. 

– Głów ną na gro dą był bon o war to -
ści 1000 zł do wy ko rzy sta nia w skle pie Gi -
ga land. Głów ne zma ga nia po prze dzi ły eli mi -
na cje. Pół fi na łom to wa rzy szy ły wy jąt ko we
emo cje. Oba spo tka nia za koń czy ły się wy ni -
kiem 2: 1. W me czu o trze cie miej sce ry wa -
li zo wa ły ze so bą Ad ver sa Esports oraz Bo -
go wie So lo Ko lej ki. Osta tecz nie trze cie miej -
sce za ję ła dru ży na To ma sza Cier pio ła.
W fi na le dru ży na Tre fle Pi ki Ka ro zmie rzy -
ła się z Qu ali ty Zip py Te am. De cy du ją ce
star cie ja ko je dy ny mecz był roz gry wa ny
w sys te mie Best of 5. QZP do sko na le do bra -
ła tak ty kę wy klu cza jąc ulu bio ną po stać Re -
nek to na, gra cza Be dvol fa. To per ze spo łu
TPK „wy car ro wał” grę tą po sta cią w pół fi -
na le prze ciw ko Ad ver sie Esports – re la cjo -

no wał Ja kub Ku bi czek, prze wod ni czą cy
MRM w So snow cu.

Naj lep szym gra czem tur nie ju zo stał Ka -
mil Dą brow ski – mid’er i ka pi tan zwy cię -
skiej dru ży ny fi na łu Qu ali ty Zip py Te am.

Le ague of Le gends to gra dru ży no -
wa. – Li czą się w niej umie jęt no ści in dy wi -
du al ne, ale naj waż niej szą rze czą jest ko mu -
ni ka cja ze spo łu. Jed ni z fa wo ry tów – dru ży -
na Krzycz Tryb son wła śnie przez brak
po ro zu mie nia zo sta ła po ko na na już w I run -
dzie tur nie ju. Tur nieju nie wy gra ła dru ży -
na in dy wi du al nie naj lep sza, lecz naj bar dziej
zgra na – do dał Ku bi czek.

Or ga ni za cja LCSo sno wiec to ko lej ny ba -
gaż do świad czeń dla Mło dzie żo wej Ra -
dy. – Od po wied ni ze spół lu dzi to pod sta wa
do osią gnię cia suk ce su. Po dzię ko wa nia na le -
żą się szcze gól nie Wojt ko wi Chwa ło wi i Ka -
mi lo wi Ju da szo wi, któ rzy przez trzy dni tur -
nie ju, któ ry od był się w so sno wiec kim „Kor -
cza ku” da wa li z sie bie wszyst ko, aby
im pre za prze bie ga ła jak naj spraw niej. Po mysł
na ro dził się już w paź dzier ni ku zeszłego roku,

a przy go to wa nia trwa ły kil ka mie się cy. Wiel -
kim szo kiem by ła ilość FPS ja ka to wa rzy szy -
ła za wod ni kom na Sum mo ners Rift – śred nio
by ło to 130. Ogrom ną sa tys fak cję da wa ło nam
oglą da nie zma gań za wod ni ków przed mo ni -
to ra mi – pod kre ślał Ku bi czek. KP

Rywalizowali w turnieju League of Legends
mateusz i Szymon Porębscy, sosnowiczanie trenujący łucznictwo,
w minionym roku odnieśli szereg sukcesów, co zaowocowało
powołaniem do Kadry Polski Juniorów młodszych na 2014 rok.
Zawodnicy odnoszą sukcesy w uprawianej dziedzinie sportu i są
stypendystami Sosnowca

Bracia Porębscy trenują łucznictwo terenowe w UKS „Grot” w Rudzie
Śląskiej, gdyż na terenie Sosnowca nie ma takiej sekcji. Poniżej prezentujemy
najwyższe osiągnięcia obu zawodników w sezonie łuczniczym w 2013 roku:

mateusz Porębski
– Indywidualny Wicemistrz Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA w kat.

Junior Młodszy w Rudzie Śląskiej,
– Indywidualny Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat.

Młodzików Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– Drużynowy Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat. Młodzików

Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– Indywidualny Mistrz Makroregionu Śląsko-Opolskiego w kat. Młodzików

Starszych w Łucznictwie Olimpijskim w Żywcu,
– 2 miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski w łucznictwie terenowym
FIELD WA w kat. Junior Młodszy za rok 2013.
Szymon Porębski
– Indywidualny Mistrz Polski w Łucznictwie Terenowym FIELD WA w kat.

Junior Młodszy w Rudzie Śląskiej,
– Puchar Polski w łucznictwie terenowym FIELD WA za rok 2013 w kat. Junior

Młodszy,
– Drużynowy Wicemistrz Polski w Łucznictwie Olimpijskim w kat. Młodzików

Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich,
– 4 miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Polski w Łucznictwie Olimpijskim

w kat. Młodzików Starszych w Ludwikowicach Kłodzkich.KP

Piłkarze Zagłębia nieźle radzą sobie podczas zimowych sparingów. Oby wiosną
w lidze było tak samo.

ar
c

Piotr Deląg z MRM – uczestnik turnieju.

arc
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03 -09 lutego – Restauracja Magiel Kulinarny, ul. Warszawska 5a:
Tydzień Kuchni Włoskiej. Codziennie inna kolacja przygotowana
przez ANGELO MELLE – włoskiego szefa kuchni. 
10 lutego godz. 18.00 - Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65: spektakl teatralny Fajerwerk (p)różności w
wykonaniu Teatru Umownego pod dyr. art. Szczepana Dyrki.
Obsada: Aleksandra Stępińska, Natalia Zatorska, Przemek
Paleczek, Mateusz Nowak, Szczepan Dyrka - kierownictwo
artystyczne. Po występie degustacja ociosanowych ciastek. Wstęp
wolny.
14 lutego godz. 19.00 - Teatr Zagłębia: koncert SINGIN’ BIRDS -
swingowe brzmienia w rock'n'rollowym klimacie, inspirowane
amerykańską muzyką lat 40. i 50. Należy nastawić się na retro
wieczór, z nowymi interpretacjami przebojów "Sing, Sing", "Moves
like Jagger", "Na językach", czy słynnej piosenki z serialu "Wojna
domowa" i innych. Dziewczyny z zespołu wzorują się na
amerykańskim stylu pin-up obowiązującym w latach 40. i 50. XX
wieku. Bilety w cenie: 50 zł (parter), 45 zł (balkon).
14 lutego godz. 18.00 - Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki: koncert Walentynowy „Miłosne motywy muzyczne” -
Duet PEDRO Y MARI i Jakub Mielcarek.
Standardy jazzowe, smooth jazz, latin jazz, swing, bossa-nova,
samba. W repertuarze m.in. 
My funny Valentine, When I fall in love, Body and soul, Loverman,
L.O.V.E Bilety w cenie 15 zł.
14 lutego godz. 18.00 - Energetyczne Centrum Kultury, ul.
Będzińska 65: Katarzyna Groniec na Walentynki. Bilety w cenie: 30
zł  (normalne) 20 zł (ulgowe). 
20 lutego godz. – Miejska Biblioteka Publiczna, Aula, ul.
Kościelna: spotkanie autorskie z Mariuszem Wilkiem –
dziennikarzem, podróżnikiem i eseistą.
21 lutego godz. 18.00 - Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek
Sielecki: wernisaż wystawy pt. „Dywersyfikacja sztuki”. Twórczość
Anny66 Andrzejewskiej, Katarzyny Piotrowicz i Ewy Skowron -
artystek młodego pokolenia. Kurator wystawy: Małgorzata
Malinowska-Klimek. Wstęp na wernisaż bezpłatny. Wystawa
potrwa do 23 marca. U

co?
gdzie?

kiedy?

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa nych w pra -
wym dol nym ro gu da dzą roz wią za nie, któ re pro si -
my prze słać wraz z wyciętym kuponem pod ad re -
sem re dak cji (41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11)
do 25 lutego 2014 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 – ob raz za miast szy by, 5 – ma te riał ognio -
od por ny, 8 – brat Moj że sza, 9 – sto li ca z Big Be -
nem, 10 – płyt ki, głę bo ki lub de se ro wy, 11 – sta ro -
rzym ska srebr na mo ne ta, 12 – w pa rze z So do -
mą, 14 – ulicz ny ło bu ziak, 16 – dłu go dzio by ptak wil -
got nych łąk, 17 – ten po gląd uzna je nie rów ność
ras, 19 – go rą ca, wil got na stre fa kli ma tycz na, 21 – ster -
ta sia na, 22 – na stęp stwo złe go czy nu, 25 – miej sco -
wość uzdro wi sko wa, 28 – grom kie bra wa, 29 – ga tu -
nek an ty lo py, 30 – o sta rej mio tle, 32 – nie po trzeb -
na ro śli na, 34 – no sze, 35 – bóg In dian, 36 – wa -
leń, 37 – pię tra ro ślin ne w Ta trach, 38 – part ner ka ło -
sia, 39 – nie zbęd na w drzwiach.

Pio no wo: 1 – brat Wy rwi dę ba, 2 – „Zet”, „Trój ka” lub
„Zło te Prze bo je”, 3 – wie lo krot nie wcie lał się w nie go
Lo uis de Fu nes, 4 – zdrój, w gó rach i nad mo -
rzem, 5 – prze rwa, 6 – du ży me te or, 7 – je den z na rzą -
dów w ja mie brzusz nej, 13 – nie po trzeb na po obie -
dzie, 15 – na pra wa, 18 – chro no metr, 20 – z man kie -
tem, 23 – miesz ka nie stu den ta, 24 – zbu rzo no ją w Pa -
ry żu 14 lip ca, 26 – gru by pa pier, 27 – od lo to wa im pre -
za, 28 – od punk tu do punk tu, 31 – król zna ny z „Ilia -
dy”, 33 – je den z obo wiąz ków żoł nie rza. 

Rozwiązanie krzyżówki numer 1/2014: MAŁGORZATA TUSK – „MIĘDZY NAMI”
Nagrody otrzymują: Elżbieta Czyż, Anna Swoboda oraz Florentyna Wesoła z Sosnowca.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

Grażyna Jagielska 

Anioły jedzą trzy razy
dziennie. 147 dni w psychiatryku
Wyd. ZNAK

Po znaj ta jem ni ce, o któ rych nie
mó wi my na wet naj bliż szym. Au -
tor ka gło śnej „Mi ło ści z ka mie nia”
prze ła mu je ko lej ne ta bu

Gra ży nę Ja giel ską przez la ta pa -
ra li żo wał strach. Ży ła pro ble ma mi
mę ża. Dla je go pa sji po świę ci ła
swo je ży cie. W koń cu jed nak mu -
sia ła za wal czyć o sie bie. Prze ży ła
wła sny „lot nad ku kuł czym gniaz -
dem”. Spę dzi ła pół ro ku w szpi ta lu
psy chia trycz nym.

Po zna ła ko bie ty, któ re tak jak
ona dłu go uda wa ły, że wszyst ko jest
w po rząd ku. Spo tka ła twar dzie li,
któ rzy mu sie li na uczyć się pła kać.
By ła w miej scu, w któ rym moż -
na by ło wszyst ko. Nie wol no by ło
jed ne go – kła mać.

Ju lia mu sia ła być co raz lep sza,
aż pod wpły wem stre su od cię ła so -
bie ucho.

Ra tow nik wiecz nie go lił gło wę
i wie rzył, że dzię ki te mu sta nie się
kimś in nym.

Ma rek wró cił z woj ny ja ko bo -
ha ter, ale nie po tra fił już żyć z tym,
co tam wi dział.

Ka ro lin ka by ła prze ko na na, że
jest anio łem i nikt jej nie wi dzi.

Au tor ka za bie ra nas w po dróż
peł ną in tym nych zwie rzeń i praw -
dzi wych emo cji. W po ru sza ją cy
spo sób opi su je azyl dla za gu bio -
nych oraz ob ra zy, któ re prze śla do -
wa ły ich la ta mi. Opo wia da o szcze -
ro ści, po trze bie zro zu mie nia i bli -
sko ści. 

Mitch Albom

Zaklinacz czasu
Wyd. Znak Literanova 

Książ ka, któ ra dla wie lu czy tel ni ków sta ła się in spi ra cją
i im pul sem do ży cio wych zmian

Spró buj cie wy obra zić so bie ży cie bez od mie rza nia cza su.
Pew nie nie po tra fi cie. Za wsze wie cie, ja ki jest mie siąc, rok, dzień ty -

go dnia.
A jed nak przy ro da ni gdy nie zwra ca uwa gi na czas. Pta ki się nie spóź nia -

ją. Pies nie pa trzy na ze ga rek. Sar ny nie mar twią się ko lej ny mi uro dzi na mi.
Tyl ko czło wiek od mie rza czas.
Tyl ko czło wiek od li cza go dzi ny.
I wła śnie dla te go je dy nie czło wiek do świad cza pa ra li żu ją ce go stra chu,

któ re go nie znio sło by żad ne in ne stwo rze nie.
Stra chu przed tym, że za brak nie mu cza su.
„Za kli nacz cza su” to pięk na opo wieść na mia rę „Al che mi ka” – książ -

ka, któ ra dla wie lu czy tel ni ków na ca łym świe cie sta ła się in spi ra cją i im -
pul sem do ży cio wych zmian. 

Maria Nurowska 

Zabójca
Wyd. ZNAK 

Ma ria Nu row ska od kry wa taj ni ki gó ral skiej du szy
Ma ria Nu row ska, pi sząc tę po wieść, czer pa ła in spi ra cję

z praw dzi wych hi sto rii, któ re zda rzy ły się na Pod ha lu.
„Za bój ca” to hi sto ria Jo an ny Pa dlew skiej, mło dej dzien -

ni kar ki, w dro dze do Za ko pa ne go spo ty ka ją cej ta jem ni cze go
męż czy znę. Za in try go wa na za cho wa niem współ pa sa że ra ko -
bie ta, pod pre tek stem pi sa nia re por ta żu o Po la kach, któ rzy
wró ci li z Ame ry ki, po sta na wia za wszel ką ce nę po znać hi sto -
rię Ada ma Ma de ja.

Wkrót ce do wia du je się, że spę dził wie le lat w wię zie niu
San Qu en tin, któ re jest jed nym z naj cięż szych wię zień
w USA. Tra fił tam za za bój stwo, ale czy na pew no?

Z cza sem Jo an na za przy jaź nia się z Ada mem, po ma ga mu
od bu do wać dom i stop nio wo od kry wa, dla cze go tra fił do wię -
zie nia i co tam prze żył. Adam po wie rza jej pro wa dzo ne przez
la ta za pi ski wię zien ne, któ rych lek tu ra po zwa la jej po znać
praw dę o tym wy jąt ko wym czło wie ku. Wkrót ce Jo an -
na uświa da mia so bie, że to, co czu je do Ada ma, to nie tyl ko
przy jaźń.

Czy bę dzie po tra fi ła prze ko nać go, że ktoś ta ki jak on jest
zdol ny do mi ło ści?

Nie spo dzie wa nie jed nak spra wy się kom pli ku ją, wy daw -
ca Jo an ny pu bli ku je nie au to ry zo wa ny wy wiad, a zra nio ny
Adam po sta na wia ze rwać z Jo an ną wszel kie kon tak ty.

Czy Jo an nie uda się go od szu kać? 
Czy po tym, co się sta ło, po tra fią jesz cze być ra zem? 
Hi sto ria mi ło sna, ja kiej jesz cze nie by ło.

Po ry wa ją ca opo wieść o nie zwy kłej ko bie cie,
fa scy nu ją cej epo ce i czło wie ku le gen dzie

Kie dy in te li gent na i nie po kor na Min na na gle tra ci pra cę,
ma tyl ko jed no wyj ście: za miesz kać z sio strą i jej mę żem Zyg -
mun tem Freu dem. Wkrót ce od kry wa, że roz mo wy z kon tro -
wer syj nym psy cho ana li ty kiem są nie tyl ko fa scy nu ją cą in te -
lek tu al ną przy go dą, ale też bu dzą w niej po żą da nie i na mięt -
ność, ja kich do tąd nie za zna ła.

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) 677 77 77

KUPON
krzyżówka nr  2✂

Karen Mack, Jennifer Kaufman  

Kochanka Freuda 
Wyd. Znak Literanova
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05 Śr godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg baśni braci Grimm  
06 Czw godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga 
07 Pt godz. 19:00 Sztuka kochania/Zbigniew Książek 
08 Sb godz. 18:00 Bobiczek/ Hanoch Levin (A) Rodzice do
teatru
09 Nd godz. 11.00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga 
godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller 
12 Śr godz. 10:00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll 
13 Czw godz. . 10:00 i 17.00 Tango /Sławomir Mrożek   
14 Pt godz. 10:00 Tango /Sławomir Mrożek   
godz. 19.00 RETRO WALENTYNKI – koncert zespołu
SINGIN’ BIRDS 

15 Sb godz. 18:00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 
16 Nd godz. 18:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła? 
18 Wt godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka 
19 Śr godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka 
20 Czw godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
21 Pt godz. 19:00 Bobiczek/ Hanoch Levin 
22 Sb godz. 18:00 Zaćmienie/Antoni Czechow 
23 Nd godz. 18:00 Prawda/Florian Zeller 
26 Śr godz. 10:00 Sen nocy letniej/William Shakespeare  
27 Czw godz. 19:00 Prywatna klinika/J. Chapman, D.
Freeman 
28 Pt godz. 19:00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, cen tra la tel. 32/266-04-94, 
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

Pierwsze osoby, które przyjdą z najnowszym wydaniem
„Kuriera Miejskiego” nr 2 do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3
Maja 11) podadzą swoje imię i nazwisko, otrzymają bezpłatne
zaproszenie, które będzie do odebrania w kasie Teatru. 
Warunkiem odebrania biletu jest zapłacenie za 1 podwójne
zaproszenie symbolicznej kwoty 2 zł. 

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania:
• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „Prawda” 

w dniu 9 lutego  (niedziela) o godz. 18.00.
• podwójne zaproszenia na spektakl „Zaćmienie” 

w dniu 22 lutego  (sobota) o godz. 18.00.

HO RO SKOP

BARAN (21.03. – 19.04.) – Zapowiada
się spokojny czas pozbawiony
większych wydarzeń. Postaraj się
wykorzystać pozytywny wpływ planet
i finalizuj sprawy. Postępuj jednak
z rozwagą. W domu przyjazna
atmosfera.
BYK (20.04. – 20.05.) – Przed Tobą
trudny okres. Nadchodzące dni
spowodują chaos i zamieszanie
w Twoim życiu. Będziesz rozkojarzony
i nerwowy. Dobrze więc się zastanów
zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.
BLIŹNIĘTA (21.05.- 21.06.) –
Rozpoczyna się pomyślny okres
w Twoim życiu. Partner mocno
zmobilizuje Cię do działania, rozbudzi
Twoją ciekawość i wyobraźnię.
Nieoczekiwanie przyjdą Ci do głowy
nowe pomysły.
RAK (22.06. – 22.07.) – W najbliższych
dniach pomyślny układ planet zapewni
Ci przypływ pozytywnej energii
i sprawi, że Twoje szare komórki będą
pracować na najwyższych obrotach.
Nie zabraknie Ci więc dobrych
pomysłów
LEW (23.07. – 22.08.) – W tym
miesiącu możesz być
poddenerwowany i łatwo ulegać
zmiennym nastrojom. Nawet błahe
sprawy będą Cię wyprowadzać
z równowagi i wywoływać konflikty.
Unikaj dyskusji z przełożonymi.
PANNA (23.08. – 22.09.) – Czekają Cię
trudne rozmowy w sprawach
zawodowych. Wykaż cierpliwość
i umiar, ale nie ustępuj, bo w większości
spraw to Ty masz rację. Przed Tobą
sporo pracowitych i nerwowych dni.
Bez obawy – dasz radę.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie
przesadzaj w pracoholiźmie. Ważne
sprawy załatwiaj na początku lub
końcu tygodnia, gdyż jego środek
zapowiada się nieciekawie.
Na szczęście możesz liczyć na poparcie
i pomoc wielu ludzi. 
SKORPION (23.10.-21.11.) – Masz
szansę na zawarcie korzystnych
kontaktów zawodowych. Warto
również wystartować z nowym
pomysłem, który może przynieść Ci nie
tylko uznanie, ale również całkiem
dobre rezultaty finansowe.
STRZELEC (22.11. – 20.12.) –
Wchodzisz w bardzo sprzyjający okres.
W sprawach zawodowych nie będzie
dla Ciebie rzeczy niemożliwych, nie trać
więc czasu na skomplikowane strategie
i zmierzaj do celu prostą drogą.
KOZIOROŻEC (21.12. – 20.01.)–
Pozytywny wpływ planet sprawi, że
z powodzeniem uporasz się ze wszystkimi
zadaniami i podpiszesz intratną umowę.
W perspektywie wpłynie to korzystnie
naTwoją sytuację finansową.
WODNIK (21.01. – 20.02.) – Poświęć
więcej uwagi relaksowi i zdrowiu. Jeżeli
je teraz zlekceważysz to szybko
odczujesz negatywne skutki swojego
zaniedbania. W sprawach sercowych
bez większych sensacji.
RYBY (21.02 – 20.03.) – W najbliższych
dniach pojawią się nowe możliwości
w sprawach materialnych. Unikaj
jednak ryzyka i nie stawiaj wszystkiego
na jedną kartę. Więcej uwagi poświęć
swoim relacjom z otoczeniem. VENA

„Ekonomik” promuje zdrowie
Cer ty fi kat I stop nia Ślą skiej Sie -
ci Szkół Pro mu ją cych Zdro wie
otrzy ma ło Tech ni kum Eko no -
micz ne nr 1 w So snow cu. Uro -
czy stość, któ ra od by ła się 15
stycz nia w CKZiU przy ul. Gro -
ta -Ro wec kie go w So snow cu,
roz po czę ła pre zen ta cja mul ti me -
dial na, do ku men tu ją ca dzia ła nia,
któ re zo sta ły zre ali zo wa ne w ra -
mach pro jek tu Szko ły Pro mu ją -
cej Zdro wie. Opra wę ar ty stycz -
ną sta no wi ły wier sze oraz scen -
ki ka ba re to we, na wią zu ją ce
do zdro we go sty lu ży cia. Punk -
tem kul mi na cyj nym uro czy sto -
ści by ło nada nie ty tu łu „Eko no -
mi ko wi” i wrę cze nie cer ty fi ka tu
Szko ły Pro mu ją cej Zdro wie.
Wy róż nie nie z rąk ko or dy na to -
rów Ślą skiej Sie ci Szkół Pro mu -

ją cych Zdro wie, któ rzy re pre -
zen to wa li Re gio nal ny Ośro dek
Me to dycz no -Edu ka cyj ny „Me -
tis” w Ka to wi cach, ode bra ła dy -
rek tor CKZiU, Elż bie ta Czer nik.

Już w lu tym 2011 ro ku pod pi -
sa no de kla ra cję przy stą pie nia

do udzia łu w pro gra mie Ślą skiej
Sie ci Szkół Pro mu ją cych Zdro -
wie. Przez ostat nie trzy la ta
w szko le re ali zo wa no za ło że nia
pro gra mo we pro jek tu funk cjo nu -
ją ce go pod na zwą „W zdro wym
cie le zdro wy duch”. Wa run kiem

otrzy ma nia cer ty fi ka tu by ło pro -
pa go wa nie idei i wdra ża nie dzia -
łań proz dro wot nych, dla te go
w dzia ła nia za an ga żo wa li się
wszy scy na uczy cie le i ucznio wie
szko ły. Na lek cjach wy cho waw -
czych, bio lo gii, ję zy ków ob cych
czy edu ka cji dla bez pie czeń stwa
od by wa ły się po ga dan ki na te mat
zdro wej żyw no ści, ra cjo nal ne go
od ży wia nia, uza leż nień, za gro żeń
nie sio nych przez In ter net, spo so -
bów wal ki ze stre sem, czy hi gie -
ny pra cy umy sło wej. Zor ga ni zo -
wa no tak że sze reg kon kur sów te -
ma tycz nych, ma ją cych na ce lu
uświa do mie nie mło dzie ży za sad
zdro we go od ży wia nia, zgub ne go
wpły wu pa le nia, za gro że nia
AIDS, zna cze nia do brej kon dy cji
fi zycz nej i zdro we go sty lu ży cia. 

Pierw sze mu eta po wi re ali za cji
pro jek tu przy świe ca ło ha sło „Dzi -
siaj ki lo metr – ju tro ma ra ton”,
a prio ry te to wym dzia ła niem sta ło
się mo ty wo wa nie do bie ga nia.
Na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz -
ne go za chę ci li mło dzież do udzia -
łu w wie lu ak cjach spor to wych
i cy klach bie gów prze ła jo wych. 

W uro czy sto ści nada nia cer ty -
fi ka tu uczest ni czy li m. in. po seł
na Sejm RP, Ja ro sław Pię ta, za -
stęp cy pre zy den ta So snow ca
Agniesz ka Cze chow ska -Ko peć
i Zbi gniew Sza le niec, przed sta wi -
cie le Ra dy Miej skiej, dy rek tor
Te atru Za głę bia, Zbi gniew Le ra -
czyk, dy rek tor Po wia to we go
Urzę du Pra cy, Jo lan ta Gon cerz
oraz dy rek to rzy so sno wiec kich
szkół po nad gim na zjal nych. U

KINO
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 32 363 14 14, 
e -ma il: so sno wiec@he lio snet.pl
REPERTUAR PRASOWY KINA HELIOS
SOSNOWIEC 31.01.– 06.02.2014
WIELKI KARNAWAŁ Z MONSTER HIGH:
„MONSTER HIGH: UPIORYŻ MIASTO STRACHU”
WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ – 01.02.2014
animacja, od 6 lat, dubbing, USA, 58 min. GODZ. 12.00.
„MONSTER HIGH: 13 ŻYCZEŃ” WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ – 02.02.2014 animacja, od 6 lat, dubbing,
USA, 70 min. GODZ. 12.00
PREMIERY: „ZNIEWOLONY. 12 YEARS A SLAVE”
10.30, 15.15, 19.30. dramat, od 15 lat, USA, 133 min.
„AMERICAN HUSTLE” 14.45, 17.30, 20.15.
dramat/kryminał, od 15 lat, USA, 138 min. „PIŁKARZYKI
ROZRABIAJĄ” 2D 14.45. animacja/przygodowy, b/o,
Argentyna/Hiszpania, 106 min. DUBBING
„PIŁKARZYKI ROZRABIAJĄ” 3D 9.45*, 10.15**.
animacja/przygodowy, b/o, Argentyna/Hiszpania, 106 min.
DUBBING

* WYŁĄCZNIE W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
** Z WYJĄTKIEM SOBOTY I NIEDZIELI
FILMY TYGODNIA:
„SIERPIEŃ W HRABSTWIE OSAGE” 17.00.
komedia/dramat, od 15 lat, USA, 121 min. „PARANORMAL
ACTIVITY: NAZNACZENI” 13.15, 18.00, 22.15. horror,
od 15 lat, USA, 84 min. „POD MOCNYM ANIOŁEM”
14.15, 18.30, 20.45. dramat, od 15 lat, Polska, 95 min.
„SEKRETNE ŻYCIE WALTERA MITTY” 10.15.
komedia/przygoda, od 15 lat, USA, 114 min.
„WKRĘCENI” 12.00, 16.30, 20.00, 22.15. komedia, od 15 lat,
Polska, 107 min.
FILMY DLA DZIECI:
„ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY” 2D 10.00.
animacja, b/o, Francja, 84 min. „ROBACZKI Z ZAGINIONEJ
DOLINY” 3D 12.30*. animacja, b/o, Francja, 84 min. *
Z WYJĄTKIEM SOBOTY I NIEDZIELI „SKUBANI” 2D
12.45.animacja, b/o, USA, 91 min. DUBBING

HELIOS SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 32B,   41-200 Sosnowiec

REZERWACJA TEL.: 32 363 14 14

reklama

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania14
pojedynczych zaproszeń dokina, do odbioru wnaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja11) znajnowszym wydaniem  „Kuriera
Miejskiego” Nr 2.

Kwa li fi ka cja woj sko wa
W dniach od 10 mar ca do 17 kwiet -
nia w So snow cu prze pro wa dzo -
na zo sta nie kwa li fi ka cja woj sko wa.
Od bę dzie się ona w bu dyn ku
przy ul. Rzeź ni czej 12 (pok. nr 4)
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
8.00-15.00.

Obo wiąz ko wi sta wie nia się
do kwa li fi ka cji woj sko wej pod le ga -
ją: męż czyź ni uro dze ni w 1995 ro -
ku, męż czyź ni uro dze ni w la -
tach 1990 – 1994, któ rzy nie po sia -
da ją okre ślo nej zdol no ści do
czyn nej służ by woj sko wej. Zgło sić
się mu szą tak że oso by uro dzo ne
w ro ku 1993 -1994, któ re zo sta ły
uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
kar skie, ze wzglę du na stan zdro wia,
za cza so wo nie zdol ne do czyn nej
służ by woj sko wej, je że li okres tej
nie zdol no ści upły wa przed za koń -

cze niem kwa li fi ka cji woj sko wej lub
zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko -
mi sje le kar skie, ze wzglę du na stan
zdro wia, za cza so wo nie zdol ne
do czyn nej służ by woj sko wej, je że li
okres nie zdol no ści upły wa po za -
koń cze niu kwa li fi ka cji woj sko wej
i zło ży ły w try bie art. 28 ust. 4 i 4b
usta wy z dnia z dnia 21 li sto pa -
da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz -
ku obro ny Rze czy po spo li tej  Pol ski,
wnio sek o zmia nę ka te go rii zdol no -
ści do czyn nej służ by woj sko wej
przed za koń cze niem kwa li fi ka cji
woj sko wej. Obo wią zek obej mu je
tak że ko bie ty uro dzo ne w la -
tach 1990– 1995, po sia da ją ce kwa -
li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ -
by woj sko wej oraz ko bie ty po bie ra -
ją ce na ukę w ce lu uzy ska nia tych
kwa li fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym

lub aka de mic kim 2013/2014 koń czą
na ukę w szko łach lub na uczel niach
me dycz nych i we te ry na ryj nych oraz
na kie run kach psy cho lo gicz nych al -
bo bę dą ce stu dent ka mi lub ab sol -
went ka mi tych szkół lub kie run ków,
o któ rych mo wa w § 2 roz po rzą dze -
nia Ra dy Mi ni strów z dnia 11 mar -
ca 2010 r. w spra wie wska za nia
grup ko biet pod da wa nych obo wiąz -
ko wi sta wie nia się do kwa li fi ka cji
woj sko wej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

Do sta wie nia się do kwa li fi ka cji
woj sko wej wzy wa się: oso by, któ re
ukoń czy ły 18 lat ży cia i zgło si ły się
do Woj sko we go Ko men dan ta Uzu -
peł nień w Bę dzi nie do ochot ni cze -
go peł nie nia czyn nej służ by woj sko -
wej, je śli nie po sia da ją okre ślo nej
zdol no ści do czyn nej służ by woj sko -
wej. KP

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So snow cu za -
pra sza do udzia łu w no wym pro jek cie czy tel ni -
czym. Ko chasz li te ra tu rę? O prze czy ta nej książ -
ce mógł byś roz pra wiać go dzi na mi? In te re su je
Cię współ cze sna li te ra tu ra pol ska i ob ca?
Chciał byś po roz ma wiać z ludź mi o po dob nych
upodo ba niach i czy tel ni czej pa sji? A mo że do -
pie ro pró bu jesz okre ślić swe li te rac kie pre fe ren -
cje i chciał byś się do wie dzieć, co war to prze -
czy tać i gdzie szu kać war to ścio wych lek tur?
Masz nie mniej niż 18 i nie wię cej niż 99 lat?
Je śli tak, to naj now sza kul tu ral na ofer ta Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow cu jest dla
Cie bie ide al nym roz wią za niem.

Już 24 lu te go o godz. 18.00 ser decz nie za -
pra sza my do sa li kon fe ren cyj nej Bi blio te ki
Głów nej przy ul. Ko ściel nej 11 na pierw sze, or -
ga ni za cyj ne spo tka nie Dys ku syj ne go Klu bu
Książ ki. Pod czas spo tka nia mo de ra tor – Be ata
Szym czak – wraz z kan dy da ta mi na człon ków
klu bu, okre ślą za in te re so wa nia gru py, usta lą co

wspól nie czy tać, jak czę sto się spo ty kać, jak
roz ma wiać o li te ra tu rze. Uczest ni cy otrzy ma ją
rów nież eg zem pla rze ksią żek do przy go to wa nia
na ko lej ne spo tka nie.

Oso by chęt ne do udzia łu w przed się wzię ciu
pro si my o wstęp ny „ra chu nek su mie nia” i od -
po wie dze nie so bie na py ta nia: cze go szu kam
w li te ra tu rze? Co lu bię czy tać naj bar dziej?
Gdzie czy tam i jak czę sto? Ja ka by ła mo ja ostat -
nia lek tu ra? W ja ki spo sób wy bie ram lek tu ry?
Za co ko cham książ ki?

By stać się człon kiem DKK wy star czy przy -
słać swo je zgło sze nie (imię i na zwi sko, te le fon
kon tak to wy) na ad res: be ata.szym czak@bi blio te -
ka.so sno wiec.pl. Ilość miejsc ogra ni czo na!!! Cze -
ka my tyl ko do 17 lu te go. Człon ko stwo w DKK
jest cał ko wi cie bez płat ne i do bro wol ne, ma słu żyć
za cie śnia niu wię zów mię dzy mi ło śni ka mi do brej
lek tu ry, sze ro ko ro zu mia ne mu sze rze niu świa do -
mo ści kul tu ral nej miesz kań ców mia sta oraz
przede wszyst kim war to ścio wej za ba wie. U

Dyskusyjny Klub Książki w sosnowieckiej bibliotece



Sylwia Kosman

Trzy wy sta wy, czy li „Krze mie niec.
Mia sto wiel kiej tę sk no ty”, „Ar che -
olo gicz na au to stra da”, oraz „100-
le cie Elek tro cie płow ni Bę dzin
S.A.” moż na oglą dać w Mu zeum
w So snow cu. Wy sta wy zo sta ły
uro czy ście otwar te w ubie głym
mie sią cu. 

Na wy sta wę, któ rej przed mio -
tem jest Krze mie niec, skła da ją się
przede wszyst kim fo to gra fie,
pocz tów ki, ar chi wa lia, wy daw nic -
twa i ob ra zy. Po cho dzą one z Ko -
lek cji Krze mie niec kiej Mu zeum
Nie pod le gło ści w War sza wie.
Oglą da jąc sta re fo to gra fie, moż -
na po czuć kli mat przed wo jen ne -
go i po wo jen ne go mia stecz ka,
w któ rym po raz ostat ni ob ra do -
wał we wrze śniu 1939 r. rząd
Rze czy po spo li tej, przed wy jaz -
dem do Ru mu nii. Wy sta wa zo sta -
ła po dzie lo na na kil ka głów nych
te ma tów: „Mia sto i lu dzie”,
w któ rym po ka za no prze ni ka nie
się wpły wów pol skich, ży dow -
skich i ukra iń skich, „Pa mięć
o Sło wac kim”, „Re li gie” oraz

„Woj na i cza sy po wo jen ne”. Go -
ście Mu zeum mo gą tak że po dzi -
wiać współ cze sny ob raz mia sta,
ta kim, ja ki go wi dzą ar ty ści oraz
fo to gra fie, któ re do ku men tu ją ży -
cie Po la ków, któ rzy po zo sta li
w Krze mień cu po za koń cze -
niu II woj ny świa to wej. 

Dru ga z wy staw, czy li „Ar che -
olo gicz na au to stra da”, przed sta -
wia je den z naj więk szych w hi sto -
rii pol skiej ar che olo gii przed się -
wzięć ba daw czych, czy li
wy ko pa li ska, któ re po prze dzi ły
bu do wę au to strad i re ali za cję in nych
wiel kich in we sty cji dro go wych.
Sku pia się na od cin ku au to stra dy
A4 Kra ków – Tar nów, któ re bie -
gnie przez te re ny in ten syw nie za -
miesz ka ne w pra dzie jo wej Eu ro -
pie. Naj cie kaw sze od kry cia zo -
sta ły za pre zen to wa ne w for mie
re por ta żu fo to gra ficz ne go i od -
zwier cie dla ją trop zna le zisk ar -
che olo gicz nych. Fi nal nym eta -
pem po dró ży w cza sie są kom pu -
te ro we re kon struk cje osób,
bi żu te rii, bro ni, a tak że gro bów
i do mów z cza sów ich użyt ko wa -
nia. Naj star sze za byt ki li czą na -

wet 15 ty się cy lat. Z ko lei naj -
młod sze po cho dzą z XIX wie ku.
Wy sta wy w Mu zeum bę dą czyn -
ne do 21 kwiet nia. 

Nie co kró cej, bo je dy nie
do koń ca te go mie sią ca, moż -

na zwie dzać wy sta wę, za ty tu ło -
wa ną „100-le cie Elek tro cie płow -
ni Bę dzin S. A”. Wy sta wa zo sta ła
przy go to wa na z oka zji przy pa da -
ją cej w ubie głym ro ku set nej
rocz ni cy po wsta nia elek trow ni

w Ma ło bą dzu, któ ra da ła po czą -
tek Elek tro cie płow ni „Bę dzin”
S.A. Hi sto ria elek tro cie płow ni li -
czy wpraw dzie sto lat, ale jej źró -
dła są wcze śniej sze, bo się ga ją
1909 ro ku. 
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Sosnowiec bliski niczym ciału
koszula? Teraz to dosłownie
możliwe. Na początku roku
powstał internetowy sklep
z odzieżą streetartową, w której
wykorzystano motywy związane
z miastem. 

Do wyboru są bluzy, koszulki oraz
torby z m. in. atletycznym Janem
Kiepurą, budynkiem Wydziału Nauk
o Ziemi czy też Domem Handlowym
„Sezam”. Artykuły można zakupić
w sklepie utworzonym
przy facebookowym profilu
Sosnowiec Inaczej. 
– Chcieliśmy spojrzeć na miasto
przez pryzmat historii miejsc
obecnych oraz przeszłych,
nawiązując również do postaci
rozpoznawalnych, takich jak Kiepura
czy Szpilman – mówią inicjatorzy
Sklepu Sosnowiec Inaczej. 
Pomysłodawcy postanowili iść drogą
odzieży streetartowej, widocznej też
w Warszawie, Katowicach, Gdańsku
i Wrocławiu, ponieważ dzięki niej
można utożsamić się z miastem
w modny sposób. W planach mają
także sprzedaż ubrań i gadżetów
nawiązujących do miasta, które
pomogą wypromować lokalnych
i krajowych designerów. 
Sklep działa w Internecie zaledwie
od początku roku, ale jego twórcy
myślą już o otworzeniu w przyszłości
małego stacjonarnego punktu,
pełniącego również funkcję galerii,
pracowni i kawiarni, na wzór
katowickiego Geszeftu lub
warszawskiej Ordynacka Store. 
– To jest oczywiście uzależnione
od tego jak rozwinie się sprzedaż.
Póki co największym powodzeniem
cieszą się koszulki z motywem Żylety
i nieistniejącego już Pomnika Czynu
Rewolucyjnego w Parku Sieleckim,
zwanego przez mieszkańców
„Rurami”. Wkrótce planujemy
rozszerzyć nasz asortyment o kurtki
i kubki „stołówkowe” – mówi Mariusz,
jeden z pomysłodawców sklepu. 
Produkty są dostępne w sklepie
internetowym:
www.facebook.com/sosnowiecinaczej
EG

Tropem znalezisk, tęsknoty za Krzemieńcem i ciepła z elektrociepłowni 
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Rury, Żyleta
i Sezam 
na koszulkach 

Od tam te go cza su moż na za uwa -
żyć dy na micz ny roz wój pla ców -
ki. Z ro ku na rok przy by wa im -
prez, kon cer tów, warsz ta tów i kół
za in te re so wań. Ce lem Miej skie -
go Do mu Kul tu ry „Ka zi mierz”
jest udo stęp nia nie, in spi ro wa nie
i upo wszech nia nie war to ści kul -
tu ry. Do za kre su dzia ła nia na le ży
m.in.: in te gro wa nie spo łecz no ści
lo kal nej po przez współ two rze nie
wa run ków do kul ty wo wa nia
i roz wi ja nia re gio nal nych oraz
śro do wi sko wych war to ści kul tu ro -
wych, in spi ro wa nie, po bu dza nie
i two rze niezor ga ni zo wa nych form
czyn ne go uczest nic twa miesz kań -
ców So snow ca w ży ciu kul tu ral -
nym osie dla i mia sta, two rze nie
wa run ków dla roz wo ju ama tor -
skie go ru chu kul tu ral ne go oraz
spra wo wa nie opie ki nad spo łecz -
ny mi ini cja ty wa mi w tym za kre -
sie, pro wa dze nie dzia łal no ści roz -
ryw ko wej, edu ka cyj nej oraz spor -
to wo -re kre acyj nej, or ga ni za cja
ogól no miej skich uro czy sto ści
i kon cer tów oko licz no ścio wych
w swej sie dzi bie oraz przy wy ko -
rzy sta niu wa lo rów re kre acyj nych
Par ku im. Jac ka Ku ro nia.

MDK „Ka zi mierz” jest or ga -
ni za to rem wie lu wy da rzeń od by -
wa ją cych się cy klicz nie. 

– 3 wrze śnia 2007 ro ku zor -
ga ni zo wa li śmy po raz pierw szy
Fe sti wal Mu zy ki Reg gae. W
trak cie trwa nia te go wy da rze nia
kul tu ral ne go ma my moż li wość
po słu cha nia pol skich ze spo łów,
któ re gra ją mu zy kę reg gae.
Od czte rech lat im pre zę uświet -
nia wy stęp ar ty sty za gra nicz ne -
go. Go ści li śmy m. in. ze spół an -

giel sko -ja maj ski Twin kle Bro -
thers, któ ry za grał z pol skim ze -
spo łem Tre bu nie Tut ki, Dr. Ring
Ding z Nie miec, ze spół Yel low
Um brel la z Nie miec, Ska fer la ti -
ne z Fran cji – mó wi Ra fał Ry -
bak, dy rek tor pla ców ki. 

W MDK Kazimierz każdy
może znaleźć coś dla
siebie.

– Spo śród naj po pu lar niej szych
im prez na le ży wy mie nić przede
wszyst kim Ogól no pol ski Fe sti -
wal Ta necz ny „Ró ża”. Na wy stę -
py przy jeż dża ją ze spo ły za rów no
z So snow ca, oko licz nych miej -
sco wo ści, ca łe go wo je wódz twa
ślą skie go, jak i wo je wództw,
m.in. ma ło pol skie go, pod kar pac -
kie go, świę to krzy skie go i opol -
skie go. Fe sti wal przy cią ga po -
nad 1000 uczest ni ków – do da je. 

Od 2008 ro ku na sce nie mu -
zycz nej za czę to go ścić ze spo ły
o cięż szym brzmie niu. Z bie -
giem lat kon cer ty te zy ska ły sze -
ro ką pu blicz ność i od ro ku 2010
„Me tal fest” stał się również im -
pre zą cy klicz ną. – W cią gu
trzech lat gra li u nas czo ło wi
przed sta wi cie le te go ga tun ku
mu zy ki m.in. Front si de, Kat,
Acid Drin kers, Post Pro fes sion,
Isca rio ta, Hor ror sco pe – chwa li
się szef MDK.

W stycz niu 2010 ro ku wraz
z Ze spo łem Szkół Ogól no kształ -
cą cych nr 12 w So snow cu i Fi lią
nr 10 Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Ka zi mie rzu Gór ni -
czym zre ali zo wa no pierw szy Fe -

sti wal Ja se łek. Je go ce lem jest
kon fron ta cja do ko nań ar ty stycz -
nych przed szko li, szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych oraz pie lę -
gno wa nie tra dy cji zwią za nych
z ob rzę da mi i zwy cza ja mi.
Do im prez cy klicz nych za li czyć
na le ży „Noc Hor ro rów” oraz te -
ma tycz ne spo tka nia fo to gra ficz ne,
któ re od by wa ją się od 2010 ro ku.
Przez dwa ostat nie la ta w „Ka zi -
mie rzu” od by wa ła się im pre -
za „Za głę bie Roc ka” – pro mu ją ca
lo kal ne ka pe le roc ko we Za głę bia
Dą brow skie go, któ ra być mo że
na sta łe wpi sze się w ka len darz
Miej skie go Do mu Kul tu ry.

Oprócz kon cer tów i fe sti wa li
w MDK „Ka zi mierz” od by wa ją
się rów nież za ję cia sta łe. Ich
głów nym ce lem jest po sze rza nie
ho ry zon tów kul tu ral nych wśród
wszyst kich lu dzi chęt nych
do współ pra cy. Sze ro ki wa chlarz
warsz ta tów, któ rym dys po nu je
dom kul tu ry, da je moż li wość

kre atyw ne go spę dze nia wol ne go
cza su. Or ga ni zo wa ne są m.in.:
warsz ta ty te atral ne i re cy ta tor skie
(dla dzie ci i mło dzie ży), warsz -
ta ty mu zycz ne (dla dzie ci i mło -
dzie ży), za ję cia z te ni sa sto ło we -
go (dla wszyst kich), kur sy in for -
ma tycz ne (dla mło dzie ży
i do ro słych), za ję cia pla stycz ne
(dla dzie ci i mło dzie ży), pa pie ro -
pla sty ka (dla dzie ci i mło dzie ży),
za ję cia fo to gra ficz ne (dla mło -
dzie ży), warsz ta ty z gra fi ki (dla
do ro słych), kurs tań ca to wa rzy -
skie go (dla mło dzie ży i do ro -
słych), bre ak dan ce (dla dzie ci
i mło dzie ży), za ję cia z ma lar -
stwa szta lu go we go (dla do ro -
słych), ce ra mi ka (dla wszyst -
kich), Ju -jit su i Mu ay Thai (dla
wszyst kich). Od te go ro ku ru sza -
ją za ję cia z akro ba ty ki dla dzie -
ci i mło dzie ży oraz ae ro bik dla
se nio rów. Do dat ko wo, w każ dą
śro dę od by wa ją się pro jek cje fil -
mo we. 

Wię cej in for ma cji na te mat
do stęp nych za jęć jest na stro nie
in ter ne to wej: www.mdk -ka zi -
mierz.pl w za kład ce news. Dzię -
ki róż no rod no ści ofe ro wa nych
kur sów i warsz ta tów każ dy mo -
że zna leźć coś in te re su ją ce go,
w za leż no ści od za mi ło wa nia
i nie za leż nie od wie ku. 

– W na szej pla ców ce or ga ni -
zu je my rów nież im pre zy oko -
licz no ścio we: Dzień Mat ki,
Dzień Dziec ka, Dzień Se nio ra,
Bar bór kę, Ob cho dy zwią za ne ze
Świę tem Nie pod le gło ści. Co ro -
ku od by wa się u nas Otwar ty
Tur niej w Sza chach Ak tyw nych
oraz Tur niej Te ni sa Sto ło we go.
Na sta łe wpi sa ły się wy ciecz ki
lo kal ne oraz wy ciecz ki za gra -
nicz ne. Za in te re so wa ni mo gli
zwie dzić m.in. Pa ryż, Bu da -
peszt, Lwów, Wil no, Pra gę,
Krym. W tym ro ku pla nu je my
wy ciecz kę do Rzy mu – mó wi
Ra fał Ry bak.

Miej ski Dom Kul tu ry pro mu -
je tak że mło dych ar ty stów. W cią -
gu ca łe go ro ku moż na zo ba czyć
pra ce oko ło 10 twór ców. W ro -
ku 2013 mia ła miej sce wy sta wa w
ra mach ju bi le uszo we go V OF FO –
Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Fo to -
gra fii Otwor ko wej.

Przy in sty tu cji dzia ła ją tak że:
gru pa te atral na oraz fo to gra ficz -
na. MDK jest rów nież współ or -
ga ni za to rem ta kich im prez jak:
Dni So snow ca, ESKAla tor oraz
BCC Dzie ciom. 

Ży czy my za tem dal sze go
roz kwi tu Miej skie go Do mu Kul -
tu ry i wie lu wspa nia łych im prez
w ca łym 2014 ro ku. U

Dom Kultury dla wszystkich
Rok 2004 zapoczątkował odrodzenie dawnej świetności kulturalnej Kazimierza Górniczego. Tego roku zarząd KWK
„Kazimierz-Juliusz” podjął decyzję o przekazaniu budynku dawnego Domu Kultury w dzierżawę sosnowieckiej gminie. Dzięki temu
placówka wznowiła działalność, początkowo jako filia Miejskiego Klubu „Maczki”. Dwa lata później, sosnowieccy radni postanowili
nadać mu miano Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”, który oficjalnie rozpoczął działalność 1 czerwca 2006 roku. W październiku,
tego samego roku, urząd dyrektora MDK „Kazimierz” objął Rafał Rybak, który sprawuje tę funkcję do dnia dzisiejszego. 

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych.

mdk


