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Syl wia Ko sman

Za wiąż sza lik, scho waj uszy, na lo do wiec po ra ru szyć!
Pod ta kim ha słem roz po czy na ją się fe rie w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej w So snow cu. We wszyst kich fi -
liach bi blio te ki, na te re nie ca łe go mia sta, przed szko la -
ki, jak i dzie cia ki w wie ku szkol nym, mo gą li czyć
na sze reg atrak cji. – W sa mej Bi blio te ce Głów nej za -
pla no wa no, zgod nie z ha słem prze wod nim, cykl pro -
jek cji ba jek o „Epo ce Lo dow co wej” i jej bo ha te rach,
czy li ma mu tach, opo sach, le niw cu i ty gry sie – mó wi
Kin ga Ba ra now ska -Ja wo rek, spe cja li sta ds. pro mo cji
i mar ke tin gu w MBP. Uczest ni cy bę dą two rzyć lo -
dow ce z wa ty i pa pie ru, le pić z ma sy sol nej i gli ny pla -
stycz nej zwie rzę ta epo ki lo dow co wej, przy go tu ją ma -
kie tę prze strzen ną i bę dą pra co wać z ta bli cą in te rak -
tyw ną. Za ję cia bę dą współ or ga ni zo wa ne z Dzia łem
Mul ti me dial nym. W po zo sta łych fi liach bi blio te ki od -
bę dą się za ję cia te ma tycz ne, ta kie jak: „Lo do wa kra -
ina ba jek”, „Po lo wa nie na ma mu ta”, „Zwie rzę ta
wśród lo du i śnie gu”, tak że kon kur sy, qu izy, gry, za -
ba wy, tur nie je gier plan szo wych i ba le kar na wa ło we. 

Je śli tyl ko spad nie śnieg, dzie cia ki zmie rzą się w bi -
twie na śnież ki, bę dą le pić bał wa ny, jeź dzić na san kach,
łyż wach i nar tach. Ze wzglę du na je sien ną au rę i za -
po wia da ne pro gno zy, na ra zie nie ma jed nak co li czyć
na śnieg i bia łe sza leń stwo na Gór ce Śro dul skiej,
niemniej Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji pro po nu -
je bo ga tą for mu łę spę dza nia wol ne go cza su na wszyst -
kich obiek tach spor to wych, któ re bę dą udo stęp nia ne
za dar mo dla dzie ci i mło dzie ży w wie ku szkol nym,
miesz ka ją cych w So snow cu, jak i uczniów so sno wiec -
kich szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim -

na zjal nych. Co wię cej, po raz pierw szy w tym ro ku
pra cow ni cy MO SiR -u or ga ni zu ją zi mo we pół ko lo nie
dla uczniów szkół pod sta wo wych. – Zor ga ni zo wa li -
śmy pół ko lo nie let nie i oka za ło się, że to był strzał
w dzie siąt kę. Ze wzglę du na ol brzy mie za in te re so wa -
nie, po sta no wi li śmy zor ga ni zo wać pół ko lo nie tak że
w czasie fe rii zi mo wych. Na uczniów cze ka
96 miejsc – mó wi Ra fał Ły dek, dy rek tor MO SiR -u. 

Wśród atrak cji pół ko lo nii za pla no wa no śli zgaw ki,
wy jaz dy na ścian kę wspi nacz ko wą, wyj ścia na ba sen,
za wo dy, tur nie je i roz gryw ki. Zgło sze nia są już przyj -
mo wa ne przez pra cow ni ków Dzia łu Ko mu ni ka cji
i Im prez MO SiR -u w Do mu Spor tow ca, przy ul. Kre -
so wej 1, I pię tro, po kój nr 15. Wię cej in for ma cji moż -
na uzy skać pod nr tel. (32) 299 64 38. Gru py bę dą li -
czyć 12 osób, a opie ko wać się ni mi bę dą wy cho waw -

cy i in struk to rzy. Każ dy z tur nu sów po trwa pięć dni.
Za ję cia bę dą się od by wać od godz. 7.00 – 8.00 do go -
dzi ny 16.00 każ de go dnia. Koszt pół ko lo nii to 100 zł,
a opła ta za wie ra dwu da nio wy obiad. 

Po nad to MO SiR or ga ni zu je za ję cia, tur nie je i roz -
gryw ki na swo ich obiek tach. Moż na wy brać – wo dę,
lód, par kiet lub śnieg, a więc bez płat ną na ukę w szko -
le nur ko wa nia, na ukę pły wa nia, pił kę wod ną, fit ness
dla ma lu chów, śli zgaw ki i na ukę jaz dy na łyż wach,
al bo za ję cia ju do, te ni sa sto ło we go, tur nie je ko szy -
ków ki lub pił ki noż nej. Wy cią gi nar ciar skie bę dą udo -
stęp nia ne dzie ciom i mło dzie ży za dar mo, od po nie -
dział ku do piąt ku, od ra na do godz. 15.00. Mi ło śni cy
bia łe go sza leń stwa bę dą mie li tak że za pew nio ną na -
ukę jaz dy na nar tach pod okiem in struk to ra. Fe rie za -
koń czy 2 lu te go Zi mo wy Fe styn Ro dzin ny, któ ry od -

bę dzie się od godz. 12.00 na sta dio nie pił kar skim
przy ul. Hu ba la Do brzań skie go 99 a. 

Już przed świę ta mi ru szy ło bez płat ne lo do wi sko
„Bia ły Or lik”, o wy mia rach 28 me trów dłu go ści i 15
me trów sze ro ko ści, znaj du ją ce się przy Ze spo le
Szkół Ogól no kształ cą cych nr 7 przy ul. Gwiezd nej.
Bez płat ne lo do wi sko przy cią ga każ de go dnia dzie -
siąt ki ama to rów śli zga wek w każ dym wie ku. Te raz,
od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 8.00 do 15.00
na lo do wi sku od by wa ją się za ję cia wy cho wa nia fi -
zycz ne go dla grup szkol nych, a po zo sta li użyt kow -
ni cy mo gą ko rzy stać w go dzi nach od 16.00 do 21.00.
W so bo ty i nie dzie le lo do wi sko jest czyn ne w go dzi -
nach od 10.00 do 15.00 i od 16.00 do 21.00. W każ -
dy czwar tek od godz. 19.00 do godz. 21.00 lo do wi -
sko jest za re zer wo wa ne dla osób w wie ku 50 +. 

Bo ga tą ofer tę za jęć przy go to wa ły tak że do my kul -
tu ry. W Klubie im. Ja na Kie pu ry za pla no wa no pod -
czas fe rii za ję cia od ra na do wie czo ra. Pod okiem in -
struk to rów bę dzie moż na uczyć się tań ca to wa rzy -
skie go, no wo cze sne go al bo wy brać fre esty le,
gim na sty ko wać umysł przy za gad kach ma te ma tycz -
nych, roz wi jać ta lent pod czas za jęć pla stycz nych czy
w ra mach Mło dzie żo wej Aka de mii Te atral nej. Z ko -
lei w MDK „Ka zi mierz” od bę dą się m.in. za ję cia pla -
stycz ne, warsz ta ty z gra fi ki ar ty stycz nej, fo to gra ficz -
ne, rzeź by i pła sko rzeź by. 

Prezydent miasta Kazimierz Górski serdecznie
zaprasza wszystkich młodych mieszkańców Zagłębia
do korzystania z oferowanych atrakcji.

Pla ny za jęć po szcze gól nych pla có wek moż na zna -
leźć na ich stro nach in ter ne to wych. W więk szo ści
trze ba się tak że wcze śniej za pi sać. 

Chociaż nie ma śniegu,  ferie w mieście ruszają pełną parą

Będzie się działo
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Powstanie pierwszego w Zagłębiu
stacjonarnego hospicjum jest dla nas
bardzo ważnym zadaniem, przekonuje
Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
Budowa hospicjum znajdzie się na liście
planowanych przedsięwzięć w ramach ZIT,
co oznacza dużą szansę na pozyskanie
środków unijnych.  13

Były zwycięstwa, ale
i porażki. Sosnowieccy
sportowcy nie stracili ducha
walki i rok podsumowali kilkoma
workami zdobytych medali.
Na podium najczęściej
triumfowali szermierze, 
szabliści, pływacy i lekkoatleci. 

Bezdomne zwierzaki mają pięć
nowych boksów, ale wciąż
czekają na prawdziwy dom.
W ubiegłym roku wolontariusze
znaleźli rodziny dla ponad 950
psów i około 450 kotów. I wciąż
mówią w imieniu zwierząt:
„Szukam domu!” . 7

Dbamy o ciało, zadbajmy
o umysł, apeluje dr
Aleksander Mańka,
wykładowca Wyższej Szkoły
Humanitas, który próbuje
dokonać przewrotu
kopernikańskiego
i propaguje koncepcję
benefactoringu. 
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Lodowisko przy ul. Gwiezdnej cieszy się dużą popularnością.
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Syl wia Ko sman

Ra da Se nio rek i Se nio rów w So snow -
cu już dzia ła. Li czy 36 człon ków,
a ofi cjal ne ak ty no mi na cyj ne człon ko -
wie ra dy ode bra li z rąk pre zy den ta
Ka zi mie rza Gór skie go i prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej, Ma te usza
Ry ka ły, pod czas gru dnio wej se sji. Na -
stęp nie od by ło się krót kie ze bra nie or -
ga ni za cyj ne. 

Ra da Se nio rek i Se nio rów po wsta ła
w wy ni ku re ali zo wa ne go przez sto wa -
rzy sze nie Ak tyw ne Ko bie ty pro jek tu
„Se nio rzy de cy du ją”. Człon ko wie Ra -
dy peł nią swo je funk cje spo łecz nie,
a ich pra ca bę dzie po le ga ła m.in.
na opi nio wa niu lo kal nych roz wią zań
praw nych, zwią za nych z za po bie ga -
niem i prze ła my wa niem mar gi na li za cji
lu dzi star szych, pro fi lak ty ką i pro mo -
cją zdro wia. Człon ko wie Ra dy zaj mą
się też spra wa mi do ty czą cy mi prze ła -
my wa nia ste reo ty pów na te mat se nio -
rów oraz do stę pu do edu ka cji i kul tu ry.
Ra da bę dzie or ga nem opi nio daw czym
i do rad czym, funk cjo nu ją cym przy pre -
zy den cie mia sta.

Wia do mo, że rad ni będą pra co wać
w sied miu pod ze spo łach: pro fi lak ty ki

i pro mo cji zdro wia, wspar cia ak tyw no -
ści se nio rów, prze ciw dzia ła nia wy klu -
cze niu spo łecz ne mu, do stę pu do edu -
ka cji i kul tu ry, dzia łań na rzecz zdro wia
psy chicz ne go se nio rów, or ga ni za cji
cza su wol ne go, ak ty wi za cji śro do wi -
ska lo kal ne go na rzecz se nio rów. 

Ra dę Se nio rek i Se nio rów w So -
snow cu two rzy trzy dzie ści sześć osób.
Za sia da ją w niej: Le oka dia Bi gaj, Zo -
fia Błasz cza kie wicz, Mi ro sław Chy try,

Ro bert De ląg, Je rzy Du dek, Ali na Go -
la, Ja dwi ga Grzyb, Je rzy Ja ło wiec ki,
Da nu ta Jan czur, Wan da Kar bow nik,
Je rzy Kar piń ski, Han na Klo now ska -
-Pta szyń ska, Fran ci szek Kra ku ski, Je -
rzy Krzy nó wek, Gra ży na Ła doń, Jo an -
na Ma ku ła, He le na Ma słow ska -Ha łas,
Jó zef Ma ty asik, An to ni Mo niusz ko,
Pa weł Mon sior, Ar ka diusz Na wa ra, Je -
rzy No czyń ski, Ire na Ro gasz, Ma ria
Spie cho wicz, Hen ry ka Stem plew ska,

An na Szkut nik, Ur szu la Szum niak,
Bar ba ra Szy ma, Anie la Szy mań ska,
He le na Ślu sar czyk, Ire ne usz Świer -
kot, Sta ni sła wa War ska -Po ła niec ka,
Zo fia Wą cław ska, Elż bie ta Wie czo -
rek, Ro mu ald Wój cik i He le na Ziół -
kow ska.. Opie ku nem Ra dy Se nio rek
i Se nio rów z ra mie nia UM zo stał
An drzej Woj cie chow ski. Wy bo ry za -
rzą du Ra dy od bę dą się w tym mie -
sią cu.

Radni seniorzy powołaniEgzotyczne podróże
w CIM-ie

„Świat na Pa tel ni”, to no wy cykl spo tkań po dróż -
ni czych w CIM, dzię ki któ re mu w so bot nie przed -
po łu dnie w sa mym cen trum mia sta, moż na bę dzie
zo ba czyć naj bar dziej od le głe za kąt ki na szej pla -
ne ty. Bę dą pre zen to wa ne za rów no te nie do stęp ne
i eg zo tycz ne miej sca, jak i bliż sze, bar dziej swoj -
skie, war te po zna nia. Go ść mi CIM -u bę dą do -
świad cze ni po dróż ni cy i pa sjo na ci, któ rzy zre la -
cjo nu ją swo je wy pra wy. 11 stycznia spo tka nie in -
au gu ra cyj ne po pro wa dził Ma rek Pta siń ski, któ ry
opo wiedział o wy pra wie śla da mi In dian Ame ry ki
Pół noc nej. Za pra sza my na ko lej ne spo tka nia
do Cen trum In for ma cji Miej skiej przy ul. War -
szaw skiej 3/20. Wstęp wol ny. EG

Krzysztof Polaczkiewicz

Pio sen kar ka Ania Wy szko ni prze -
ka za ła le ka rzom z Od dzia łu Pul -
mo no lo gii Wo je wódz kie go Szpi -
ta la Spe cja li stycz ne go nr 5 im. św.
Bar ba ry w So snow cu czek o war -
to ści 40 tys. zł. Środ ki, prze ka za ne
jesz cze przed świę ta mi Bo że go
Na ro dze nia, zo sta ną prze zna czo -
ne na za kup apa ra tu do ko agu la cji
ar go no wej, któ ry bę dzie wy ko rzy -
sty wa ny w le cze niu i dia gno sty ce
cho rób no wo two ro wych płuc. 

Sprzęt bę dzie wy ko rzy sty -
wa ny rów nież do udraż nia nia
dróg od de cho wych zwę żo nych
z po wo du nie no wo two ro wych
scho rzeń, a tak że do ta mo wa -

nia ma syw nych krwo to ków
z płuc.

– Śląsk i Za głę bie no tu ją
znacz nie wyż szą ilość no wo -
two rów płuc w po rów na niu
z in ny mi re gio na mi Pol ski. To
efekt więk sze go na ra ża nia dróg
od de cho wych przez gór ni ków
i hut ni ków. Ko agu la cja ar go no -
wa wy ko rzy stu je do bre prze wo -
dze nie prą du przez zjo ni zo wa -
ny ar gon, któ ry sam w so bie
jest ga zem obo jęt nym che micz -
nie, po zba wio nym dzia ła nia
bio lo gicz ne go i nie pal nym.
Dzię ki ko agu la cji ar go no wej,
w któ rej nie ma kon tak tu elek -
tro dy z tkan ką, mo że my ła twiej
udroż nić dro gi od de cho we

i opa no wać ma syw ne krwa wie -
nia – tłu ma czył dzia ła nie apa -
ra tu Ta de usz Bold, or dy na tor
Od dzia łu Pul mo no lo gi WSS
nr 5 im. św. Bar ba ry w So snow -
cu.  

Or dy na tor, od bie ra jąc z rąk
pio sen kar ki czek, nie ukry wał
wzru sze nia. – Je stem bar dzo
wzru szo ny i za ra zem wdzięcz ny
za ten dar. Dzię ki tym środ kom
bę dzie my w sta nie jesz cze le piej
dbać o zdro wie na szych pa cjen -
tów, a to dla nas jest naj waż niej -
sze – po wie dział Ta de usz Bold
pod czas uro czy ste go prze ka za -
nia cze ku.

Sprzęt do so sno wiec kie go
szpi ta la zo sta nie za ku pio ny
dzię ki wspól nej ak cji Po łu dnio -
we go Kon cer nu Wę glo we go
z Ja worz na i wo ka li st ce. Ania
Wy szko ni prze ka za ła do li cy ta -
cji swo ją zło tą pły tę, któ ra
na au kcji osią gnę ła war tość 20
tys. zł. Pio sen kar ka prze ka za ła
tak że 200 płyt „Ży cie jest w po -
rząd ku”, któ re rów nież zo sta ły
sprze da ne z my ślą o za ku pie
sprzę tu dla szpi ta la.

– Bar dzo lu bię po ma gać lu -
dziom i to jest dla mnie naj waż -
niej sze we wszyst kim, co ro bię.
Je że li nada rzy się oka zja, że by
ko goś uszczę śli wić, to z tej oka -
zji ko rzy stam. Tak też by ło
w tym przy pad ku – pod kre śla ła
Ania Wy szko ni.

Ar tyst ka wraz z kie row nic -
twem szpi ta la oraz przed sta wi -
cie la mi PKW i firm, któ re wy li -
cy to wa ły pły tę, od wie dzi ła też
re mon to wa ny wła śnie kli nicz ny
od dział chi rur gii or to pe dycz nej
szpi ta la gór ni cze go. Tak za kil -
ka mie się cy ma wy glą dać od -
dział pul mo no lo gicz ny, na któ ry
tra fi apa rat do ko agu la cji ar go -
no wej. 

40 tys. zł od Ani Wyszkoni dla Szpitala św. Barbary

Wielkie serce piosenkarki

Pieniądze zostaną przekazane na leczenie chorób
nowotworowych płuc. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci Marty Eggerth, węgierskiej śpiewaczki
operetkowej, aktorki, wdowy po najsłynniejszym
sosnowiczaninie, polskim tenorze światowej sławy – Janie
Kiepurze. Od lat 30. dwudziestego wieku była gwiazdą
niemieckich i austriackich filmów muzycznych. Dla niej
role i całe dzieła pisali tacy mistrzowie operetki jak Franz
Lehar czy Fritz Kreisler.
W 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W 2002 roku uzyskała
tytuł Honorowego Obywatela Sosnowca. 
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłej
składają władze samorządowe miasta Sosnowca. 
Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.

Radni odebrali akty nominacyjne i oficjalnie zainaugurowali działalność.

Syl wia Ko sman
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Będzie to wspólne przedsięwzięcie miasta i stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła 

Hospicjum powstanie
Sywia Kosman

- Ma my peł ne i bar dzo życz li we po par -
cie pre zy den tów So snow ca, urzęd ni -
ków i wszyst kich rad nych – pod kre śla
Mał go rza ta Cza pla, pre zes za rzą du Ho -
spi cjum So sno wiec kie go im. św. To ma -
sza Apo sto ła. Li sta in we sty cji, któ re bę -
dą pro po no wać wła dze mia sta, jest
kom ple to wa na i ma my za pew nie nie, że
na tej li ście znaj dzie się przed się wzię -
cie stwo rze nia ho spi cjum sta cjo nar ne -
go w So snow cu. To bar dzo do bra wia -
do mość – do da je. 

Pre zy dent Ka zi mierz Gór ski, po -
twier dza, że stwo rze nie ho spi cjum
znaj dzie się na li ście ZIT. 

– Uwa ża my, że jest spo ra szan sa
na to, by ten pro jekt zo stał zre ali zo wa -
ny w ra mach Zin te gro wa nych In we sty -
cji Te ry to rial nych i uzy skał do fi nan so -
wa nie unij ne. Po wsta nie pierw sze go
w Za głę biu sta cjo nar ne go ho spi cjum
jest dla nas wszyst kich bar dzo waż nym
za da niem – mó wi Ka zi mierz Gór ski. 

Ozna cza to, że re ali za cją te go przed -
się wzię cia nie bę dą obar czo ne je dy nie
wła dze sto wa rzy sze nia, ale bę dzie to

wspól ne za da nie sa mo rzą du i so sno -
wiec kie go ho spi cjum. – Nie zna my
jesz cze ram tej współ pra cy. Dziś,
wstęp nie wia do mo, że nie bę dzie bu do -
wy od fun da men tów, bo ta kie są wy ma -
ga nia pro gra mu, z któ re go za mie rza my
sko rzy stać. Mo że my apli ko wać o środ -
ki na ada pta cję i przy sto so wa nie ist nie -
ją ce go już bu dyn ku na ce le ho spi -
cjum – wy ja śnia M. Cza pla. 

Praw do po dob nie na rzecz ho spi cjum
zo sta nie prze zna czo ny bu dy nek jed nej
z by łych so sno wiec kich szkół. Bę dzie
wy ma gał ada pta cji i ge ne ral ne go re -
mon tu. – W dal szym cią gu zbie ra my
środ ki na sfi nan so wa nie te go przed się -

wzię cia. Obec nie uda ło nam się ze brać
po wy żej mi lio na zło tych – mó wi Be ata
Ban du ra, czło nek za rzą du ho spi cjum.
– Na wet, je że li uda nam się uzy skać
środ ki unij ne, mu si my prze cież dys po -
no wać ka pi ta łem, sta no wią cym wkład
wła sny. Każ da ze bra na do tej po ry zło -
tów ka i każ da ko lej na zo sta nie prze zna -
czo na na sfi nan so wa nie tej in we sty -
cji – do da je. 

Ta im po nu ją ca su ma pie nię dzy po -
cho dzi ze wszyst kich ak cji, ja kie or ga -
ni zu je ho spi cjum, czy li m.in. ze zbió -
rek pu blicz nych, zbió rek w ko ścio łach,
sprze da ży ce gie łek na kon cer ty i im pre -
zy cha ry ta tyw ne, a przede wszyst kim,

z gro ma dzo nych od kil ku lat od pi sów
jed ne go pro cen ta po dat ku. Sza co wa ny
koszt in we sty cji to oko ło 8 mi lio nów
zło tych. 

– Na sze drzwi są ca ły czas otwar te.
Je że li kto kol wiek, prze cho dząc uli cą,
od czu je po trze bę przyj ścia do nas i za -
da nia py ta nia z za kre su dzia łal no ści ho -
spi cyj nej lub pro ble mów zwią za nych
z opie ką nad oso bą cięż ko cho rą, mo że
mieć pew ność, że zo sta nie wy słu cha ny
i otrzy ma kon kret ną od po wiedź oraz
życz li we i pro fe sjo nal ne wspar cie – za -
pew nia Mał go rza ta Cza pla. 

Za rząd ho spi cjum li czy na sze ro kie
spo łecz ne po par cie ini cja ty wy two rze -
nia ho spi cjum sta cjo nar ne go w So -
snow cu, choć by po przez prze ka za nie
jed ne go pro cen ta po dat ku z roz li cze nia
z fi sku sem za 2013 r. W ak cję włą czył
się tak że so sno wi cza nin, Ja cek Cy gan,
któ ry uży czył swo je go wi ze run ku i po -
pie ra ho spi cyj ną ini cja ty wę. – Ten je -
den pro cent ma dla nas nie ba ga tel ne
zna cze nie. Po zwo li nam udźwi gnąć
kosz ty prze wi dzia ne po stro nie sto wa -
rzy sze nia, a po tem za pew nić funk cjo -
no wa nie ośrod ka. W Za głę biu nie ma

ho spi cjum sta cjo nar ne go, gdzie opie ka
nad nie ule czal nie cho ry mi mo że być
spra wo wa na ca ło do bo wo. Po za tym
ma my bar dzo wie le pla nów roz sze rze -
nia opie ki, np. o dzien ny ośro dek po by -
tu dla cho rych mo bil nych lub pro wa -
dze nie re ha bi li ta cji uspraw nia ją cej dla
cho rych i osób star szych. W pro jek to -
wa nym ho spi cjum sta cjo nar nym chcie -
li by śmy rów nież roz sze rzyć po moc
psy cho lo gicz ną dla tych cho rych, któ -
rzy nie ra dzą so bie z in for ma cją o nie -
po myśl nych ro ko wa niach. Ta cy cho rzy,
je śli nie otrzy ma ją pro fe sjo nal ne go
wspar cia z ze wnątrz, nie po dej mą wal -
ki z cho ro bą, nie wy zwo lą w so bie na -
tu ral nych me cha ni zmów obron -
nych – za pew nia Mał go rza ta Cza pla. 

Do wspar cia bu do wy ho spi cjum na -
kła nia tak że pre zy dent Ka zi mierz Gór -
ski. – To bar dzo pięk na ini cja ty wa.
Ape lu ję i pro szę, by je den pro cent swo -
ich po dat ków Za głę bia cy prze zna czy li
wła śnie na rzecz so sno wiec kie go ho -
spi cjum – mó wi pre zy dent. 

Wię cej in for ma cji o ho spi cjum moż -
na zna leźć na stro nie: http://www.ho -
spi cjum.so sno wiec.pl/. 

Hospicjum stacjonarne znajdzie się na liście planowanych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Oznacza to sporą szansę
na pozyskanie środków unijnych na tę inwestycję w ramach kolejnego wsparcia unijnego, przypadającego na lata 2014 – 2020. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Poszczególne gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia
i wskażą inwestycje do zrealizowania. 
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Po nad 13 mln zł to łącz -
na oszczęd ność 26 ślą skich i za -
głę biow skich sa mo rzą dów oraz
120 zwią za nych z ni mi spół ek
i in sty tu cji, któ re zde cy do wa ły
się na wspól ny za kup ener gii.
W tym gro nie jest oczy wi ście
So sno wiec, któ ry za ku pił oko -
ło 30 GWh, oszczę dza jąc oko -
ło 1,8 mln zł.

Był to dru gi w hi sto rii prze -
targ na do sta wę ener gii ko or dy -
no wa ny przez Gór no ślą ski
Zwią zek Me tro po li tal ny. W po -
rów na niu z pierw szym do gru py
za ma wia ją cych, w któ rej by ły
już Dą bro wa Gór ni cza i So sno -
wiec, do łą czy ły te raz m.in. Cze -
ladź i Woj ko wi ce.

– W gru pie si ła. Po raz ko lej -
ny udo wod ni li śmy, że ra zem mo -

że my osią gnąć wię cej – pod kre -
ślił Kazimierz Górski – prezydent
Sosnowca. Zgod nie ze zło żo ną

ofer tą spół ka Tau ron do star -
czy 291 gi ga wa to go dzin ener gii
ca łej gru pie za nie speł na 73 mln
zł. Naj więk szą jed nost ko wo ilość
ener gii ku pi ły Ka to wi ce – oko -
ło 50 GWh, oszczę dza jąc oko -
ło 2,9 mln zł. Dru gi był So sno -
wiec, któ ry za ku pił oko ło 30
GWh, oszczę dza jąc oko ło 1,8
mln zł.

Przed sta wi cie le GZM wska -
za li, że za ca łą za osz czę dzo ną
na prze tar gu  kwo tę 13 mln zł
moż na m. in. utrzy mać w cią gu
ro ku 1650 miejsc przed szkol -
nych, zbu do wać 90 km ście żek
ro we ro wych, ku pić 15 au to bu sów
miej skich lub 2 tram wa je, al bo
za pew nić 15-pro ce no wy wkład
wła sny do pro jek tów unij nych
o war to ści 90 mln zł. KP

Przetarg na dostawę energii rozstrzygnięty

ONA jest po ope ra cji ser ca. Le -
ka rze po wie dzie li, że jej ser ce
jest bar dzo ma łe. Choć po win -
na się oszczę dzać, nie chce
o tym sły szeć. Jej ser ce ro śnie,
gdy po ma ga in nym. An -
na Kraw czyk (na zdjęciu), so -
sno wi czan ka, bo o niej mo wa,
od lat po ma ga naj uboż szym.
Z po mo cą in nych lu dzi o wiel -
kim ser cu nie sie po moc tym,
któ rzy jej po trze bu ją. Wspie ra ją
ON – Ry szard Łu kaw ski,
zastępca pre zy denta mia sta So -
snow ca, któ ry po moc tę trak tu je
nie tyl ko ja ko oby wa tel ski obo -
wią zek, lecz ja ko chęć nie sie nia
wspar cia naj słab szym. I tak
od lat. ON otwie ra jej drzwi.
ONA wie co ma ro bić.

Ich wspól na wi gi lia dla tych
naj bar dziej po trze bu ją cych to
tra dy cja. 21 grud nia uli ca Or la
w So snow cu sta ła się miej scem,
gdzie każ dy, kto był w po trze -
bie, mógł po czuć, że nie jest
sam. Zu pa grzy bo wa, opła tek,
po nad to na żyw no ści otu lo -
na w świą tecz ne pacz ki, tra fi ła
do naj bar dziej po trze bu ją cych.
Wszyst ko z da rów osób pry wat -
nych i in sty tu cji, wszyst kich
tych, któ rzy no szą w so bie chęć
po mo cy dru gie mu czło wie ko wi. 

– Nie wy obra żam so bie, że
nie po ma gam tym lu dziom,
mam swój re jon, nie wska żę go,
by nie ska zy wać na wy klu cze -
nie spo łecz ne miesz ka ją cych
tam osób. Dla cze go to ro bię?
Dla te go, że nie wy obra żam so -

bie ina czej. Tak już mam. Nie
zo sta wię tych lu dzi, oni po trze -
bu ją wspar cia – mó wi An -
na Kraw czyk. Jej dzia ła nie nie
ma cha rak te ru ak cyj no ści. Ro bi
to co dzien nie od lat. Nie ma po -
trze by ro bie nia ko ło te go szu -
mu. Jej co dzien ność to do cie ra -
nie do lu dzi z ser ca mi otwar ty -
mi na po moc słab szym. W grę
wcho dzi żyw ność, odzież i da ry
rze czo we. Ta kie dzia ła nie słu ży
po ka za niu po trze bu ją cym, że
mo że być le piej, że nie są sa -
mi. – Cie szę się gdy wi dzę
na twa rzach tych, któ rym po -
ma gam, ra dość i na dzie ję
na lep sze ju tro. Każ dy z nas
mo że po ma gać. Wy star czy tyl -
ko się ro zej rzeć – mó wi pa ni
An na. ON na co dzień po dej -
mu je waż ne de cy zje. Jest
Zastępcą Pre zy den ta. Wie, że
mo że zro bić wię cej i ro bi. Bez
roz gło su. Po ma ga z po trze by
ser ca. Na wi gi lij nym spo tka niu
jest co rok. Jest przy tych, któ -
rzy przyj dą. Po roz ma wia, do da
otu chy. Tra dy cją sta ło się, że
oso bi ście wrę cza pacz ki. Po za -
koń cze niu spo tka nia wi gi lij ne -
go to ON wy cho dzi ostat ni.
Mu si mieć pew ność, że wszyst -
ko się uda ło i nic się nie zmar -
no wa ło. Ko niec te go spo tka nia
to nie ko niec po mo cy. ONA już
za sta na wia się, ko mu te raz mo -
że po móc. ON bę dzie ją wspie -
rać w jej upo rze i kon se kwen cji
nie sie nia po mo cy. I tak przez
ca ły rok. HM

ONA o małym wielkim sercu. ON silny, zdecydowany, otwarty na potrzeby ludzi

Pomagają, bo tak… trzeba 

arc Hospicjum
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Co roku sosnowiczanie uczestniczą w kampanii  „Pola Nadziei”.
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Sylwia Kosman

W kli pie wy stą pi li Bas Taj pan,
Kłak, Luks Ma mi lion, Ka mel i Go -
sia Bi gEye. Ale to nie tyl ko wo ka li -
ści przy cią ga ją in ter nau tów. Te le -
dysk zo stał pro fe sjo nal nie na krę co -
ny, tekst wpa da w ucho, a wszy scy
nado da tek mo gą po dzi wiać naj bar -
dziej uro kli we i zna ne za kąt ki Za -
głę bia Dą brow skie go. Au to rzy po -
ka zu ją m.in. Po go rię, za mek w Bę -
dzi nie, Po zio m450 czy so sno wiec ką
Pa tel nię. 

– Wszyst kie zdję cia, któ re
uda ło nam się zro bić do te go te le -
dy sku, po wsta ły na prze strze ni
kil ku mie się cy. Chcie li śmy po ka -
zać te wa lo ry Za głę bia, któ re nasz
re gion po sia da, a nie są one
wszyst kim zna ne – mó wi Bas Taj -
pan. – W ten spo sób pro mu je my
tak że nasz re gion. Tu taj miesz ka -
my i chce my po ka zy wać to, co
nam się po do ba – do da je. 

Wo ka li ści prze ko nu ją, że chcą
odejść od ste reo ty po we go po strze -
ga nia Za głę bia przez pry zmat prze -
my słu. – Za głę bie to już nie Hu ta
Ka to wi ce, ale pięk ne miej sca,
w któ rych lu dzie mo gą wy po cząć,
roz wi jać swo je pa sje, na przy kład

spor ty wod ne na Po go rii czy wspi -
nacz kę na ścian ce w So snow -
cu – pod kre śla Bas Taj pan. 

Każ dy z wy ko naw ców na pi sał
swój tekst sa mo dziel nie, a w te le -
dy sku, prócz wo ka li stów, moż -
na zo ba czyć tak że in nych uta len -
to wa nych za głę bia ków. 

– Bar dziej cie szą nas po zy -
tyw ne ko men ta rze, któ re moż -
na prze czy tać na stro nie, pod te -
le dy skiem, niż licz ba od słon. Od -

zew jest bar dzo sze ro ki i to ze
stro ny osób, któ rym nie ko niecz -
nie bli ski jest hip -hop czy reg gae.
Cel za mie rzo ny zo stał osią gnię -
ty – mó wi Kłak. 

Wo ka li ści ma ją już ko lej ne po -
my sły. Ini cja to rzy chcą na grać ko -
lej ny te le dysk. – Chcie li by śmy sca -
lić kil ku róż nych, nie za leż nych
mu zy ków z Dą bro wy Gór ni czej,
gra ją cych przy kła do wo blu esa,
roc ka czy jazz i wy ko nać coś no -

we go. Bę dzie my pró bo wa li zmie -
rzyć się te raz z ta kim po my słem,
ale wie my, że to dość ty ta nicz -
na pra ca. Choć wy da je się, że mu -
zy ka jest po pro stu mu zy ką, to każ -
dy ga tu nek ma swo je po dej ście.
Nie wy klu czo ne, że po wsta nie ko -
lej ny klip „Za głę bie Ta len tów 2”,
w któ rym zbierz my jesz cze wię cej
osób i za pre zen tu je my jesz cze wię -
cej miejsc, w prze cią gu wszyst kich
pór ro ku – za po wia da Taj pan.

W tym ro ku po szcze gól ni za -
głę biow scy wo ka li ści bę dą się sta -
ra li przede wszyst kim zre ali zo wać
swo je au tor skie pro jek ty i wy dać
pły ty. 

Te le dysk „Za głę bie ta len tów”
po wstał z ini cja ty wy Spół dziel ni
So cjal nej Re Ak cja i Szy mo -
na Mroż ka, po my sło daw cy pro -
jek tu „Za głę bie Ta len tów”.
Za pro duk cję pod kła du mu zycz -
ne go, uży te go w utwo rze, od po -
wia da ją UB be atz i I’Scre am,
a te le dysk zo stał zre ali zo wa ny
w Vi be Stu dio w Dą bro wie Gór -
ni czej. Za je go pro duk cję od po -
wia da Przed ma rań cza. Te le dysk
zo stał sfi nan so wa ny przez urzę -
dy miej skie w So snow cu i Dą -
bro wie Gór ni czej.

Teledysk „Zagłębie talentów” obejrzało już prawie 66 tysięcy internautów!

Oto mój dom!
„Tylko tutaj tak pięknie jest”, przekonują znani zagłębiowscy artyści. Teledysk „Zagłębie talentów” w serwisie
Youtube gości już od początku grudnia, a od tamtej pory zobaczyło go prawie 66 tysięcy internautów.

Gmi na So sno wiec wnio sła od wo ła nie od de -
cy zji pre zy den ta Sie mia no wic Ślą skich
w spra wie śro do wi sko wych uwa run ko wań
dla przed się wzię cia po le ga ją ce go na bu do -
wie Za kła du Uty li za cji Ter micz nej Osa dów
Ście ko wych i Od pa dów Ko mu nal nych w So -
snow cu.

W od wo ła niu prze sła nym na rę ce pre zy -
den ta Sie mia no wic Ślą skich, mia sto So sno -
wiec zwra ca uwa gę, że pro ce du ra nie zo sta -
ła prze pro wa dzo na zgod nie z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi. Do ty czy to w szcze gól no ści
oce ny od dzia ły wa nia pla no wa ne go przed się -

wzię cia na śro do wi sko z udzia łem spo łe -
czeń stwa. Peł na wer sja ra por tu by ła do stęp -
na do pie ro 2 sierp nia 2013 r., dla te go miesz -
kań cy nie mie li moż li wo ści za po zna nia się
z peł ną do ku men ta cją spra wy. Po nad to or gan
pro wa dzą cy po stę po wa nie od mó wił prze pro -
wa dze nia roz pra wy ad mi ni stra cyj nej otwar -
tej dla spo łe czeń stwa, o co wno sił pre zy dent
So snow ca w pi śmie z dnia 5 kwiet nia 2013
ro ku.

W oce nie władz mia sta po do ko na niu
wszyst kich uzu peł nień ra por tu pro ce du ra
oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko w za -

kre sie udzia łu spo łe czeń stwa mu si być po -
wtó rzo na.

De cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach (tzw. de cy zja śro do wi sko wa) nie jest
zgo dą na lo ka li za cję da ne go przed się wzię -
cia, a je dy nie okre śla wa run ki, ja kie mu szą
być speł nio ne, aby pla no wa ne przed się wzię -
cie mo gło być zre ali zo wa ne i funk cjo no wać
w okre ślo nym te re nie.

O sy tu acji do ty czą cej Za kła du Uty li za cji
Ter micz nej Osa dów Ście ko wych i Od pa dów
Ko mu nal nych bę dzie my na bie żą co in for mo -
wać na ła mach KM. KP

Odwołują się od decyzji środowiskowej

Koń czy się pierw szy se mestr ro ku szkol ne go, w któ rym funk cjo nu ją
po wo ła ne w na szym mie ście Cen tra Kształ ce nia Za wo do we go i Usta -
wicz ne go. 

Uchwa łą Ra dy Miej skiej w mie sią cu czerw cu zo sta ły po wo ła ne dwa
Cen tra. Jed no z sie dzi bą przy ul. Gen. Gro ta Ro wec kie go o cha rak te rze
usłu go wym, dru gie przy ul. Ki liń skie go o cha rak te rze tech nicz nym. Mo -
że to za krót ki czas, że by do ko nać oce ny tej de cy zji, ale moż na stwier dzić,
że po mysł do brze się wkom po no wał w two rze nie pla ców ki edu ka cyj nej,
któ rej struk tu ra i pro gram są pod po rząd ko wa ne kon so li da cji edu ka cji za -
wo do wej mło dzie ży oraz usta wicz nej − do ro słych. 

W skład Cen trów we szły szko ły dla mło dzie ży i do ro słych pro wa -
dzą ce kształ ce nie za wo do we, któ re do cza su utwo rze nia Cen trów wcho -
dzi ły w skład ze spo łów szkół za wo do wych. Cen tra prze ję ły bu dyn ki
szkół wcho dzą cych w ich skład i ra cjo nal nie je wy ko rzy stu ją. 

Utwo rze nie Cen trów nie spo wo do wa ło li kwi da cji żad nej z dzia ła ją -
cych szkół za wo do wych.

Ce lem przy świe ca ją cym dzia łal no ści Cen trów jest przede wszyst kim
za pew nie nie płyn no ści ście żek edu ka cyj nych, a w kon se kwen cji efek -
tyw niej sza współ pra ca mię dzy szko ła mi za wo do wy mi a pra co daw ca -
mi. Po ukoń cze niu gim na zjum ucznio wie mo gą zdo być za wód w tech -
ni kum lub za sad ni czej szko le za wo do wej, a po skoń cze niu szko ły płyn -
nie uzu peł niać kwa li fi ka cje i kom pe ten cje na krót kich kur sach
kształ ce nia za wo do we go i usta wicz ne go, zwięk sza jąc w ten spo sób
moż li wo ści wy bo ru pra cy. Li sta za dań CKZiU to rów nież pro wa dze -
nie kwa li fi ka cyj nych kur sów za wo do wych, świad cze nie usług z za kre -

su po rad nic twa za wo do we go i in for ma cji za wo do wej, ale przede wszyst -
kim − współ pra ca z pra co daw ca mi i or ga ni za cja mi pra co daw ców. 

Wpro wa dzo ne dzia ła nia or ga ni za cyj ne ra dy kal nie zwięk szy ły moż -
li wość po zy ski wa nia środ ków na re ali za cje pro jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej ze wzglę du na za kres i za sięg dzia -
łań. Przy kła dem jest Pro jekt pt.: „Sta że dla uczniów CKZiU w So snow -
cu szan są na lep szy start”. Za kła da on na wią za nie trwa łej współ pra cy
po mię dzy Cen trum a pra co daw ca mi po przez za ofe ro wa nie 100
uczniom, w tym 20 uczniom nie peł no spraw nym, moż li wo ści od by cia
sta żu obej mu ją ce go 150 go dzin szko le nia wy kra cza ją ce go swo im pro -
gra mem po za pro gram na ucza nia. Dzię ki po zy ska nym środ kom fi nan -
so wym ucznio wie otrzy ma ją wy na gro dze nie za pra cę oraz zo sta ną do -
po sa żo ne sta no wi ska pra cy dla uczniów/sta ży stów. Apli ko wa nie
po środ ki fi nan so we w ra mach te go pro jek tu nie by ło by moż li we
z punk tu wi dze nia po je dyn czej szko ły czy ze spo łu szkół.

W no wym okre sie bu dże to wa nia 2014-2020 pla no wa ne jest po zy -
ska nie środ ków na mo der ni za cję i roz bu do wę ba zy dy dak tycz nej obu
CKZiU oraz na or ga ni za cję szko leń i kur sów za rów no dla uczniów
szkół mło dzie żo wych, jak i dla słu cha czy szkół dla do ro słych. Gmi -
na So sno wiec pla nu je zło żyć 7 wnio sków o do fi nan so wa nie dzia łań in -
we sty cyj nych i szko le nio wych.

Dzia ła ją ce Cen tra kon so li du ją za so by edu ka cyj ne, le piej wy ko rzy -
stu ją ba zę tech nicz no - dy dak tycz ną i ka dro wą, umoż li wia ją sil niej sze
po wią za nia szkol nic twa za wo do we go z oto cze niem spo łecz no -go spo -
dar czym. RED

Zdarzy∏o si´�

Dr Halina Sobańska, sosnowiecka
radna i prezeska Stowarzyszenia
Aktywne Kobiety, jest laureatką Złotej
Dziesiątki Kobiet Sukcesu Śląska2013.
Podczas uroczystej gali, która odbyła
się w16 grudnia wKatowicach,
odniosła jeszcze jeden wielki
sukces – została kobietą Sukcesu
Śląska wplebiscycie TV Silesia. 
– Ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję
wszystkim, którzy oddali namnie głosy,
bo to oznacza, że moja aktywność
ipodejmowane działania znajdują
uznanie nie tylko woczach
sosnowiczan, ale imieszkańców
regionu – mówi Halina Sobańska. – To
mnie mobilizuje dopodejmowania
nowych, ciekawych inicjatyw, które już
powoli planuję i dopracowuję – dodała. 
Kandydatki doWyborów Kobiety
Sukcesu Śląska zgłaszali
przedstawiciele regionalnych mediów,

organizacji społecznych i samorządów.
Wtym roku statuetkę Kobiety Sukcesu
Śląska odMiędzynarodowego Forum
Kobiet zaosiągnięcia ponadregionalne
otrzymała dziennikarka i prezenterka
telewizyjna Anna Popek, a laureatem
nagrody kobiet „Duża Buźka” został
premier prof. Jerzy Buzek. IIGala Kobiet
Sukcesu Śląska odbyła się wWyższej
Szkole Technicznej wKatowicach. SK

NUTRICO w Parku
Naukowo-Technologicznym

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. podpisał 16 grudnia 2013 r. umowę
zNUTRICOSp. z o.o., dzięki której firma będzie działać w obrębie Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego i wykorzystywać infrastrukturę budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 8A. 
W tzw. okrąglaku prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe oraz rozpocznie
się produkcja mieszanin na potrzeby kompleksowego pozajelitowego żywienia
klinicznego.
– Wcześniej Nutrico, firma katowicka, działająca w branży medycznej, przeszła
pozytywnie procedurę rekrutacyjną i została rekomendowana przez powołaną
w tym celu Komisję. Firma jest jedną z kilku w Polsce, które zajmują się tego typu
działalnością, a opracowane przez siebie metody aktualnie patentuje – podkreśla
Monika Zając, dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. KP

Konsultacje zakończone
Informujemy, że dobiegły końca konsultacje społeczne wsprawie utworzenia
jednostek pomocniczych dzielnic oraz nadania im statutów: Kazimierz Górniczy,
Juliusz oraz Ostrowy Górnicze. Zwynikami konsultacji można zapoznać się
na stronie internetowej www.sosnowiec.pl w zakładce konsultacje społeczne.
O tym czy nowe jednostki pomocnicze zostaną utworzone zadecydują radni
sosnowieckiej Rady Miejskiej. KP

Kobieta sukcesu Śląska!

Centra możliwości

ars sak

arc

Sylwia Kosman

Bas Tajpan i Kłak podczas konferencji prasowej.
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RADA MIEJSKA

Syl wia Ko sman

Dys ku sja nad przy ję ciem Wie lo -
let niej Pro gno zy Fi nan so wej
mia sta oraz dys ku sja nad przy -
szło rocz nym bu dże tem zdo mi -
no wa ły gru dnio wą se sję Ra dy
Miej skiej. Osta tecz nie po burz li -
wej dys ku sji 18 rad nych za gło -
so wa ło za przy ję ciem bu dże tu,
ośmiu rad nych by ło prze ciw, a
je den wstrzy mał się od gło su.

– Od wie lu lat pró bu je my tak
pro wa dzić mia sto, aby przy
szczu płych za so bach fi nan so -
wych wy star czy ło na wszyst ko,
by nie wpaść w nad mier ne za -
dłu że nie ani nie ha mo wać roz -
wo ju mia sta - mó wił pre zy dent
Ka zi mierz Gór ski, pre zen tu jąc
pro gno zę fi nan so wą oraz pro jekt
uchwa ły bu dże to wej. 

Przy szło rocz ne do cho dy bu -
dże to we za pla no wa no w wy so ko -
ści 783  mln 377 tys. zł. Kwo ta
wy dat ków wy no si 777 mln 653
mln zł, w tym wy dat ki bie żą ce
osza co wa no na su mę 649 mln zł,
a ma jąt ko we na 127 mln 932 tys.
zł. Do cho dy wła sne gmi ny opie -
ra ją się w głów nej mie rze na po -
dat ku do cho do wym (230 mln
zło tych), po dat ku od nie ru cho -
mo ści (117 mln zł) oraz in nych
po dat kach (20 mln zł). Naj wię cej
kosz tu ją oświa ta i wy cho wa nie

(256 mln zł), go spo dar ka ko mu -
nal na (192 mln zł), po moc spo -
łecz na (101 mln zł). Przy szło -
rocz na skład ka gmi ny do KZK
GOP na utrzy ma nie ko mu ni ka cji
wy nie sie oko ło 47 mln zło tych,
na kul tu rę i ochro nę dzie dzic twa
na ro do we go prze zna czo no oko ło
40 mln zł, a na kul tu rę fi zycz ną –
23 mln zł i ochro nę zdro wia – 22
mln zł. Wśród wy dat ków in we -
sty cyj nych naj wię cej bę dą kosz -
to wać re ali za cja II eta pu upo rząd -
ko wa nia go spo dar ki ście ko wej –
39 mln zł, prze bu do wa obiek tu
Mu za – 19 mln zł, prze bu do wa
ul. Bę dziń skiej – 10 mln zł, pod -
wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go
Szpi ta la Miej skie go – 9 mln zł
oraz re ali za cja pro jek tu umoż li -
wia ją ce go roz wój spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go – 19 mln zł. 

Kry tycz nych słów pod ad re -
sem bu dże tu nie szczę dzi li rad ni
opo zy cji. Swój sprze ciw wy ra -
ża li za rów no rad ni PiS, jak i klu -
bu „Nie za leż nych”. Sła be punk -
ty bu dże tu wska zy wa li To masz
Mę drzak, szef klu bu „PiS” i  Pa -
weł Woj tu siak z „Nie za leż -
nych”, któ ry te atral nie roz pra wił
się z pro gra mem wy bor czym
pre zy den ta, tar ga jąc na mów ni -
cy kart ki, za wie ra ją ce obiet ni ce
wy bor cze, skła da ne przed roz -
po czę ciem tej ka den cji. 

- Su ma wy dat ków na re mon ty
dróg jest wsty dli wa, a stan po -
wierzch ni wszyst kim do brze
zna ny. Suk ce syw nie za to ro sną
wy dat ki na ad mi ni stra cję. Tu taj
pew nym uspra wie dli wie niem
jest ku kuł cze ja jo, któ re pod rzu -
cił nam rząd Do nal da Tu ska,
zwią za ne z usta wą śmie cio wą. Z
ko lei efek tem cha osu, zwią za ne -
go  z re for mą szkol nic twa za wo -
do we go, jest od pływ uczniów z
So snow ca i spa dek sub wen cji
oświa to wej o 3 mln zł na za da nia
oświa to we po wia tu – wy li czał
rad ny To masz Mę drzak. Wy po -
wia dał się tak że kry tycz nie o
pro wa dzo nej po li ty ce KZK
GOP, ro sną cej co ro ku skład ce
na utrzy ma nie ko mu ni ka cji i
wzro ście cen bi le tów oraz o
kosz tach, któ re po no si mia sto, w
związ ku z przy na leż no ścią do
Gór no ślą skie go Związ ku Me -
tro po li tar ne go. – Pod zna kiem
za py ta nia na le ży po sta wić sens
ist nie nia te go związ ku, zwłasz -
cza w ob li czu po wsta nia sub re -
gio nu cen tral ne go, gru pu ją ce go
kil ka dzie siąt gmin – ar gu men to -
wał rad ny Mę drzak. 

Z ko lei rad ny Pa weł Woj tu siak
bez li to śnie prze ko ny wał, że w
prze cią gu kil ku lat sze re gu in -
we sty cji nie uda ło się zre ali zo -
wać, ta kich jak bu do wa miesz -

kań, roz bu do wa mo ni to rin gu w
mie ście, ba zy ho te lo wej czy
Expo Si le sia, nie mó wiąc ska na -
li zo wa niu po szcze gól nych dziel -
nic czy po wsta niu no wych za -
kła dów pra cy.  

Na stro je to no wał rad ny Woj -
ciech Ni twin ko z klu bu SLD. 
– Za sta na wiam się, gdzie ci rad -
ni ży ją? Bo ja miesz kam w So -
snow cu, w mie ście, w któ rym
jeż dżą co raz no wo cze śniej sze
au to bu sy, suk ce syw nie re mon tu -
je się ki lo me try dróg, re mon tu je
się, a nie za my ka szkół, nie
zwal nia się na uczy cie li. Mia sto
się roz wi ja, ale naj wy raź niej nie -
któ rzy nie po tra fią tych zmian
obiek tyw nie oce nić – stwier dził. 

Rad ni klu bu PO i SLD za gło -
so wa li za przy ję ciem bu dże tu. 
– Klub Plat for my Oby wa tel -
skiej bę dzie gło so wał za bu dże -
tem. Już dwa mie sią ce pra cu je -
my nad ty mi pro jek ta mi i pro po -
zy cja mi. Me ry to rycz na roz mo -
wa już się od by ła – stwier dził
krót ko Da niel Mi kla siń ski, szef
klu bu PO. - Ro zu miem, że nie -
któ re klu by kry ty ku ją. Sam by -
łem w opo zy cji i wiem, ja ka to
fru stra cja. Prze strze gam przed
hur ra op ty mi stycz ny mi obiet ni -
ca mi na na stęp ne ka den cje – do -
dał. Szef klu bu SLD, To masz
Bań bu ła tak że ja sno przed sta wił

sta no wi sko klu bu: - Wy da wa ło
mi się, że bę dzie my me ry to rycz -
nie i w spo sób od po wie dzial ny
dys ku to wać o bu dże cie, bo rok
2014 z pew no ścią nie bę dzie ła -
twy. Se sja bu dże to wa sta ła się w
pew nym sen sie kry ty ką i  przy -
go to wa niem do kam pa nii sa mo -
rzą do wej na rok 2014 – stwier -
dził. – 783 mln zło tych to
ogrom na su ma. Kie dy do da my 8
mln wol nych środ ków z te go ro -
ku, to ma my 791 mln zł. Ta kie -
go bu dże tu jesz cze nie mie li śmy,
mógł bym po gra tu lo wać. Ma my
jed nak sze reg uwag. Bu dżet jest
bu dże tem am bit nym, ale trud -
nym. Wy ma ga do kład ne go, rze -
tel ne go wy ko na nia i mo ni to ro -
wa nia, szcze gól nie po środ ku
wy dat ków bie żą cych. Klub SLD
za gło su je za je go przy ję ciem –
pod su mo wał To masz Bań bu ła.  

Uwa gi kry tycz ne przed sta wił
tak że rad ny Ka rol Wi niar ski,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Bu dże -
to wej, któ ry wy stą pił z klu bu
PO. 

- Kil ka lat te mu pod czas dys -
ku sji nad bu dże tem przy to czy -
łem przy po wieść bi blij ną o sied -
miu la tach tłu stych i sied miu la -
tach chu dych. Rok na stęp ny bę -
dzie ostat nim tłu stym rokiem,
kie dy na sze do cho dy dzię ki środ -
kom unij nym bę dą do syć du że.

Jed nak w przy po wie ści bi blij nej
po sied miu la tach tłu stych przy -
cho dzą la ta chu de. Na stęp ne la ta
wła śnie ta kie bę dą. Wy star czy
spoj rzeć do Wie lo let niej Pro gno -
zy Fi nan so wej. Jesz cze kil ka lat
po zy cji w wy dat kach wie lo let -
nich ma jąt ko wych by ło po nad
sto, te raz zo sta ło kil ka na ście, a  w
2016 r. wi dać za le d wie trzy
Wszy scy oczy wi ście twier dzą, że
przyj dą ko lej ne środ ki fi nan so we
z no wej per spek ty wy unij nej, ale
że by je otrzy mać, trze ba mieć
wkład wła sny. A ja ich w naj bliż -
szych la tach nie wi dzę - pod kre -
ślił rad ny Ka rol Wi niar ski. 

Zde cy do wa ny sprze ciw wy ra -
ził rad ny nie zrze szo ny, Adam
Wol ski. – Bę dę gło so wał prze -
ciw, bo nie zga dzam się z tym
spo so bem upra wia nia po li ty ki i
spo so bem za rzą dza nia mia stem
na przy szły rok -  stwier dził. 

Rad ni oprócz uchwa ły bu dże -
to wej przy ję li tak że sze reg
uchwał. Przed roz po czę ciem
dys ku sji nad po rząd kiem ob rad
pre zy dent Ka zi mierz Gór ski i
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Ma te usz Ry ka ła, wrę czy li
człon kom Ra dy Se nio rów i Se -
nio rek ofi cjal ne ak ty no mi na cyj -
ne, a naj bar dziej uta len to wa ni
ar ty stycz nie mło dzi so sno wi cza -
nie ode bra li sty pen dia. 

Budżet miasta przyjęty
52. sesja Rady Miejskiej 

Jak Pan ocenia pespektywę
budżetową na rok 2014?
Mam wie le kry tycz nych uwag
do te go bu dże tu, ale po wo dem nie
jest na wet brak pie nię dzy, tyl ko
spo sób je go przy go to wa nia. Ta ka
kon struk cja bu dże tu po wo du je, że
bra ku je środ ków, po nie waż nie wy -
ko rzy stu je się w peł ni wszyst kich
źró deł fi nan so wa nia i nie szu ka się
no wych. W spo sób zu peł nie bez -
kry tycz ny umiesz cza się po zy cje,
w przy pad ku któ rych moż na po -
szu kać oszczęd no ści. Za osz czę -
dzo ne w ten spo sób środ ki mo gły -
by być prze zna czo ne na re ali za cję
no wych do dat ko wych in we sty cji. 

Czy bu dżet mógł by być le piej
opra co wa ny? My ślę, że tak. Przy -
kła dy moż na mno żyć. Pra wie 50
mln zło tych ma wy no sić skład ka
do KZK GOP. Po przed sta wio nych
prze ze mnie kry tycz nych uwa gach
np. o ŚKUP (Ślą skiej Kar cie Usług
Pu blicz nych), SDIP (Sys te mie Dy -
na micz nej In for ma cji Pa sa żer skiej),
nic się w tej kwe stii nie zmie ni ło.
To źle, nie ra cjo nal nie wy da wa ne
ogrom ne pie nią dze bez spo dzie wa -
nych re zul ta tów. Sły szy my tyl ko
ko lej ne za po wie dzi cu dow ne go
funk cjo no wa nia ko mu ni ka cji or ga -
ni zo wa nej przez KZK GOP, a ma -
my gi gan tycz ne opóź nie nia w re -
ali za cji za ło żo nych ce lów i wzrost
pła co nej przez gmi nę skład ki
i wzrost cen bi le tów. Co roku pła ci -
my kil ka mi lio nów wię cej i nikt nic

z tym nie ro bi. Mój wnio sek, by po -
wo łać pod miot ze wnętrz ny, któ ry
opra co wał by al ter na tyw ne do KZK
GOP roz wią za nie, nie ste ty prze -
padł. A to stud nia bez dna.

W KZK GOP rzą dzi pro sta lo -
gi ka: je śli bra ku je pie nię dzy to
pod nieść ce nę bi le tów i wy cią gnąć
rę kę do sa mo rzą dów po co raz to
więk szą skład kę. 

In ne przy kła dy? Ra zem z po zo -
sta ły mi rad ny mi okrę gu I wal czy -
łem o to, by do bu dże tu wpi sać bu -
do wę bo iska przy Gim na zjum
nr 13 przy ul. Za men ho fa. Szko ła
cze ka na to bo isko już kil ka na ście
lat. W stycz niu Urząd Mar szał -
kow ski prze ka że gmi nie oko ło 640
tys. zł, po roz li cze niu re ali za cję in -
nej in we sty cji. Moż na by ło prze -
zna czyć cho ciaż część tej kwo ty
na roz po czę cie bu do wy bo iska
przy Gim na zjum nr 13. Nie ste ty,
bra kło wo li po li tycz nej. 

Ko lej ne mi lio ny zło tych to pi my
w źle re ali zo wa nej in we sty cji, czy li
re mon cie li nii tram wa jo wej nr 15.
Nie mam nic prze ciw ko trans por to -
wi szy no we mu, ale kry ty ku ję spo -
sób re ali zo wa nia tej in we sty cji. Dla -
cze go w fa zie pro jek to wa nia mo -
der ni za cji te go to ro wi ska nikt nie
po my ślał o tym, by przy go to wać
wol ny pas ru chu dla au to bu sów?
Po zwo li ło by to na od kor ko wa nie
cen trum mia sta. Tak ro bi się w in -
nych mia stach Pol ski. Wa go ny
tram wa jo we bę dą po dob no ni sko -

po dło go we, a przy stan ki do nich
do sto so wa ne. Co z te go py tam, sko -
ro oso ba nie peł no spraw na, po ru sza -
ją ca się na wóz ku in wa lidz kim, nie
do sta nie się na ten od no wio ny pe -
ron tram wa jo wy ani nie wy do sta nie
się z nie go, nie prze do sta nie się
na dru gą stro nę jezd ni? No bo ni by
jak? Nie ma chy ba ani jed ne go wła -
ści wie za pro jek to wa ne go i sko mu -
ni ko wa ne go przy stan ku tram wa jo -
we go na mo der ni zo wa nej li nii. To -
pi się mi lio ny zło tych i za dłu ża
mia sto na wie le lat na nie do pra co -
wa ną in we sty cję. Pie nią dze są wy -
dat ko wa ne w spo sób bez kry tycz ny
i nie wła ści wy. To tak że po ka zu je,
dla cze go bra ku je ich na in ne waż -
niej sze i bar dziej po trzeb ne lu dziom
po zy cje. Po mi nię te zo sta ły tak że
źró dła do cho dów, z któ rych ko rzy -
sta ją in ne mia sta. Złe pla no wa nie,
zły nad zór i kon tro la wy dat ko wa -
nych pie nię dzy, brak no wych, no -
wo cze snych roz wią zań to naj krót -
sza oce na po li ty ki obec ne go pre zy -
den ta. A bu dżet to na rzę dzie je go
re ali za cji. Dla te go je stem prze ciw. 

Któ re de cy zje rad nych, pod ję tych
w ostat nich mie sią cach, nie znaj du ją
Pa na ak cep ta cji?
Uwa żam, że de cy zje rad nych SLD
i PO o utwo rze niu cen trów kształ -
ce nia za wo do we go i usta wicz ne go
oraz li kwi da cja Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych to złe de cy zje. Do tej po ry
bu dyn ki zli kwi do wa nych szkół nie

zo sta ły za go spo da ro wa ne, a co
wię cej, da lej ge ne ru ją kosz ty, bo
trze ba za pew nić im ochro nę i za -
bez pie czyć przed nisz cze niem.
Stra te gia: póź niej zo ba czy my, póź -
niej się bę dzie my mar twić o to, co
da lej bę dzie, jest dla mnie nie
do przy ję cia. Mi ja rok cza su, a po -
zy tyw nych skut ków re for my
oświa ty nie wi dać. Za to wi dać,
a bar dziej czuć, skut ki wpro wa dze -
nia no wo cze sne go su per wy daj ne -
go i oszczęd ne go sys te mu za rzą -
dza nia ener gią ciepl ną. Efekt to
tem pe ra tu ry w kla sach szkol nych
i przed szko lach zmu sza ją ce dzie ci
do sie dze nia w kurt kach i czap -
kach. Do brze, że zi ma ta ka ła god -
na. Je śli tak ma wy glą dać oszczę -
dza nie w oświa cie... to beze mnie!

Prze ciw ny je stem tak że prak ty -
ce, z ja ką co raz czę ściej się ostat -
nio spo ty ka my, a któ rą oma wia li -
śmy pod czas ostat nich ob rad Ko -
mi sji Re wi zyj nej. Cho dzi o udział
rad nych w sto wa rzy sze niach, fun -
da cjach, któ re to na stęp nie otrzy -
mu ją do ta cje z bu dże tu gmi ny.
Mo że wła śnie dla te go, że za sia da -
ją w nich rad ni? Nie za bra niam
rad nym dzia łać w sto wa rzy sze -
niach i słu żyć do świad cze niem,
po mo cą czy ra dą. Na wet je śli nie
jest to dzia ła nie nie zgod ne z pra -
wem, by cie pre ze sem czy pre ze ską
da ne go sto wa rzy sze nia, a po tem
po bie ra nie do ta cji i przed sta wia nie
roz li czeń, któ re bu dzą wąt pli wo -

ści, a do te go łą cze nie man da tu
rad ne go z funk cją pre ze sa sto wa -
rzy sze nia i za sia da nie w Ra dzie
Po żyt ku Pu blicz ne go, oce niam na -
gan nie. Dzi wię się tym rad nym, że
tak po stę pu ją, bo to pod ry wa za -
ufa nie i au to ry tet miesz kań ców
do in sty tu cji pu blicz nych i do nich
sa mych. Ale to ich de cy zje, ich
pro blem i ich oce na po praw no ści
ta kie go po stę po wa nia.

Powoli rusza kampania wyborcza.
Radni chwalą się i reklamują
na bilbordach, a Pan…?
Ja nie bę dę się chwa lić, bo nie ma
ta kiej po trze by. Uda ło mi się za ła -
twić sze reg kon kret nych spraw.
Miesz kań cy o tym wie dzą, dzię ku -
ją, za cho wu ją to w pa mię ci. Je stem
z ni mi w sta łym kon tak cie. Wi dzę,
że mo ja pra ca rad ne go nie idzie
na mar ne. A każ dy rad ny zo sta nie
roz li czo ny ze swo jej dzia łal no ści
pod czas wy bo rów, a nie z ilo ści re -
klam i bil bor dów.

Największe wyzwanie następnego
roku? 
Za kil ka mie się cy przed sta wię al -
ter na tyw ne roz wią za nia, do ty czą -
ce m.in. wy so ko ści pła co nej przez
gmi nę skład ki do KZK GOP, bez
uszczu pla nia wpły wu środ ków dla
prze woź ni ków. Przy go tu ję ta ki pro -
jekt i przed sta wię opi nii pu blicz -
nej. Wska żę rów nież no we źró dła
do cho dów dla miej skiej ka sy.

Wystąpił Pan z klubu SLD. Z kim
pójdzie Pan do przyszłorocznych
wyborów?
Na pew no nie pój dę ja ko czło nek
ja kiej kol wiek par tii po li tycz nej, by
nie mieć dy le ma tu i dys kom for tu,
jak więk szość rad nych, spę ta nych
dys cy pli ną par tyj ną czy klu bo wą.
Prze ra bia łem to przez dwie ka den -
cje i nie bę dę się pod po rząd ko wy -
wał de cy zjom, któ re uwa żam
za szko dli we dla mia sta. Wi dzę
du żą po trze bę po bu dze nia ta kiej
au ten tycz nej ak tyw no ści oby wa tel -
skiej. Ob ser wu ję to pod czas spo -
tkań z miesz kań ca mi. Lu dzie
wciąż wie rzą, że mo że być le piej.
Na le ży ode brać to mia sto par tiom
po li tycz nym i zwró cić je miesz -
kań com. Par tie re ali zu ją po przez
par tyj nych rad nych swo je par ty ku -
lar ne in te re sy. My ślę, że nie par tyj -
ny ko mi tet wy bor czy z nie za leż -
nym kan dy da tem na pre zy den ta
wy gra te wy bo ry i do pie ro wte dy
So sno wiec zmie ni się zgod nie
z ocze ki wa nia mi miesz kań ców. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Nie będę się podporządkowywał decyzjom, które uważam za szkodliwe dla miasta, zapewnia radny Adam Wolski

Może być lepiej
Rozmowa z Adamem Wolskim, radnym niezależnym
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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

Dla osób, któ re w wy ni ku
cho ro by, ura zu lub wy pad -
ku  są  za gro żo ne  dłu go -
trwa łą  nie zdol no ścią
do pra cy, Za kład Ubez pie -

czeń Spo łecz nych pro wa dzi pro gram re ha bi li ta cji
lecz ni czej. Do ty czy to rów nież osób, któ re są nie -
zdol ne do pra cy, ale ro ku ją – po od by ciu re ha bi li ta -
cji – od zy ska nie tej zdol no ści. 
Re ha bi li ta cja lecz ni cza mo że od by wać się w sa na -
to rium, ale mo że rów nież być pro wa dzo na w spe -
cja li stycz nym ośrod ku na te re nie, w któ rym miesz -
ka pa cjent. Wów czas w okre ślo nych  ter mi nach
zgła sza się on na za bie gi.
Ja kie scho rze nia pod le ga ją re ha bi li ta cji lecz ni czej?
Otóż są to:
• w sys te mie sta cjo nar nym (czy li w sa na to rium):
– scho rze nia na rzą du ru chu
– wcze sne sta ny po ura zo we i po za bie gach atro -
sko po wych
– scho rze nia ukła du krą że nia,
– scho rze nia ukła du od de cho we go,
– on ko lo gia gru czo łu sut ko we go.
• w sys te mie am bu la to ryj nym (czy li w ośrod ku,
do któ re go pa cjent do jeż dża):

– scho rze nia na rzą du ru chu,
– scho rze nia ukła du krą że nia. 
Re ha bi li ta cja lecz ni cza od by wa się na pod sta wie
usta lo ne go in dy wi du al nie pro gra mu, uwzględ nia -
ją ce go scho rze nia pod sta wo we i cho ro by współ ist -
nie ją ce. Pro gram za wie ra na stę pu ją ce ele men ty:
– ki ne zy te ra pię i fi zy ko te ra pię, czy li za bie gi z za kre -

su cie pło lecz nic twa, krio te ra pii, ma gne to i elek tro -
te ra pii, le cze nia ul tra dź wię ka mi, la se ro te ra pii i róż -
nych form ma sa żu.
– re ha bi li ta cję psy cho lo gicz ną, w tym m.in. psy cho -
edu ka cje i tre nin gi re lak sa cyj ne,

– edu ka cję zdro wot ną. 
Re ha bi li ta cja pro wa dzo na w sa na to rium trwa 24
dni, ale w uza sad nio nych przy pad kach okres ten
mo że być skró co ny lub wy dłu żo ny. ZUS po kry wa
peł ne kosz ty pro gra mu re ha bi li ta cji, a więc ca ło do -
bo wą opie kę me dycz ną, za bie gi lecz ni cze, wy ży -
wie nie i za kwa te ro wa nie. Rów nież zwra ca ne są
kosz ty po dró ży z miej sca za miesz ka nia do sa na to -
rium i z po wro tem naj tań szym środ kiem ko mu ni -
ka cji  pu blicz nej.  Przy zwro cie  kosz tów po dro ży
uwzględ nia się ulgi na prze jazd da nym środ kiem
trans por tu, bez wzglę du na to, z ja kie go ty tu łu przy -
słu gu ją. 
Pa cjen tów prze waż nie kie ru je się do sa na to riów,
któ re znaj du ją się w re jo nie za miesz ka nia. W przy -
pad ku miesz kań ców wo je wódz twa ślą skie go są to
ośrod ki m.in. w Ustro niu, Rab ce -Zdro ju, Ląd ku -
-Zdro ju, Mu szy nie i Stró żach. 
Aby otrzy mać skie ro wa nie na re ha bi li ta cję lecz ni -
czą, na le ży po sia dać orze cze nie wy da ne przez le ka -
rza orzecz ni ka ZUS.
Orze cze nie ta kie mo że być wy da ne w na stę pu ją -
cych oko licz no ściach:
– na wnio sek le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie,
– pod czas kon tro li pra wi dło wo ści orze ka nia o cza -

so wej nie zdol no ści do pra cy,
– przy usta la niu upraw nień do świad cze nia re ha bi -
li ta cyj ne go,

– pod czas orze ka nia o nie zdol no ści do pra cy dla ce -
lów ren to wych. 

Ilona Cebo-Kubiczek,
Adwokat

24 wrze śnia 2010 r.
Sejm Rze czy po spo li -
tej Pol skiej uchwa lił
no wą usta wę o ewi -

den cji lud no ści, opu bli ko wa ną wDz. U. Nr 217,
poz. 1427 z późn. zm.
Usta wa prze wi du je znie sie nie obo wiąz ku mel -
dun ko we go z dniem 1 stycz nia 2016 r.”
Do cza su wej ścia w ży cie usta wy obo wią -

zek mel dun ko wy po wi nien być wy ko ny wa ny
we dług po niż szych za sad: 

Obo wią zek mel dun ko wy cią ży na oso -
bie i po le ga na: 
• za mel do wa niu się wmiej scu po by tu sta łe go
lub cza so we go
• wy mel do wa niu się zmiej sca po by tu sta łe go
lub cza so we go,
• za mel do wa niu o uro dze niu dziec ka,
• za mel do wa niu o zmia nie sta nu cy wil ne go,
• za mel do wa niu o zgo nie oso by.
Za mel do wa nie oso by w lo ka lu jest czyn no -

ścią re je stra cyj ną, po twier dza ją cą wy łącz nie
fakt po by tu oso by w tym lo ka lu i na stę pu je
pod ozna czo nym ad re sem. 
W tym sa mym cza sie moż namieć tyl ko jed -

no miej sce po by tu sta łe go oraz po by tu cza so -
we go trwa ją ce go po nad 3 mie sią ce.
Oso ba prze by wa ją ca na te ry to rium Rze czy -

po spo li tej Pol skiej jest obo wią za na za mel do -
wać się w miej scu po by tu sta łe go lub cza so -
we go trwa ją ce go po nad 3 mie sią ce naj póź -

niej w 30. dniu, li cząc od dnia przy by cia do te -
go miej sca. Za mel do wa nia na po byt cza so wy
do ko nu je się wmiej scu te go po by tu, z jed no -
cze snym zgło sze niem za mie rzo ne go cza su je -
go trwa nia.

Po by tem sta łym jest za miesz ka nie w okre -
ślo nej miej sco wo ści pod ozna czo nym ad re -
sem z za mia rem sta łe go prze by wa nia.
Zgło sze nie uro dze nia dziec ka do ko na ne

we wła ści wym urzę dzie sta nu cy wil ne go za -
stę pu je za mel do wa nie. Da tą za mel do wa nia
dziec ka jest da ta spo rzą dze nia ak tu uro dze -
nia.  Za mel do wa nia  do ko nu je  or gan  gmi ny
wła ści wy ze wzglę du namiej sce po by tu sta łe -
go mat ki dziec ka lub te go z ro dzi ców, u któ re -
go dziec ko fak tycz nie prze by wa, aw przy pad -
ku bra ku miej sca po by tu sta łe go – or gan wła -
ści wy ze wzglę du namiej sce po by tu cza so we -
go trwa ją ce go po nad3 mie sią ce. Za mel do wa -
nie na stę pu je na pod sta wie od pi su skró co ne -
go ak tu uro dze nia, prze ka za ne go przez kie -
row ni ka urzę du sta nu cy wil ne go, któ ry spo -
rzą dził ten akt, bez ko niecz no ści wy peł nia nia
od po wied nio for mu la rza „Zgło sze nie po by tu
sta łe go”;
Za mel do wa nia w miej scu po by tu sta łe go

moż na do peł nić przez peł no moc ni ka, 
Po by tem cza so wym jest prze by wa nie bez

za mia ru zmia ny miej sca po by tu sta łe go w in -
nej miej sco wo ści pod ozna czo nym ad re sem
lub w tej sa mej miej sco wo ści, lecz pod in nym
ad re sem. Przez po byt cza so wy na le ży ro zu -
mieć prze by wa nie po zamiej scem po by tu sta -
łe go przez okres po nad 3 mie się cy.

Obo wią zek  mel dun ko wy  spo czy wa
na oso bie mel du ją cej się. Wła ści ciel miesz ka -
nia po twier dza fakt po by tu tej oso by w lo ka -
lu, ale nie jest to je go obo wiąz kiem za pi sa -
nym w usta wie.
Oby wa tel po wi nien wy ko nać obo wią zek

mel dun ko wy po le ga ją cy na za mel do wa niu się
wmiej scu po by tu sta łe go lub cza so we go naj -
póź niej w 30 dniu li cząc od dnia przy by cia
Na to miast wy ko na nie obo wiąz ku mel dun -

ko we go po le ga ją ce go na wy mel do wa niu się
z miej sca po by tu sta łe go lub cza so we go, je -
że li opusz cza się to miej sce przed upły wem
de kla ro wa ne go okre su po by tu, mo że mieć
miej sce al bo naj póź niej wdniu opusz cze nia te -
go miej sca, al bo jed no cze śnie z za mel do wa -
niem w no wym miej scu po by tu, czy li naj póź -
niej w 30 dniu li cząc od dnia przy by cia do no -
we go miej sca po by tu sta łe go lub cza so we go.
Od 1 stycz nia 2013 ro ku, nie do peł nie nie

obo wiąz ku mel do wa nia się nie sta no wi już
wy kro cze nia, za któ re moż na na ło żyć ka rę.
Nie ozna cza to, że moż na za po mnieć o tym
uciąż li wym obo wiąz ku, każ dą zmia nę miej -
sca po by tu na le ży wciąż zgła szać do wła ści -
we go urzę du gmi ny. Nie zgło sze nie po by tu
mo że na ra ić oby wa te la na róż ne go ro dza ju
kło po ty w przy szło ści. W szcze gól no ści wszel -
kie go  ro dza ju  ko re spon den cja  urzę do -
wa – ad mi ni stra cyj na i są do wa – zo sta nie wy -
sła na na do tych cza so wy ad res ze skut kiem
do rę cze nia, na wet w przy pad ku jej nie pod ję -
cia przez oso bę, któ ra fak tycz nie zmie ni ła
miej sce swo je go po by tu.

ADWOKAT RADZI

Wypełnienie obowiązku  meldunkowego
ZUS RADZI

Odzyskać zdolność do pracy

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 20,00 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna Lokal usytuowany na parterze z wejściem od strony ulicy. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00

3. 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

4. Grottgera 16 2 20,60 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o., wc Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00
5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 3 Maja 11 3

pom. Nr 205 – 10,20
pom. nr 208 - 16,59
pom. Nr 209 – 18,65
pom. nr 210 - 14,19
pom. nr 214 - 215 –
8,45  pom. nr 219 -
12,29  pom. nr 220 -
11,60

Instalacja elektryczna, wc wspólne, c.o. Lokale usytuowane na II piętrze. 15,00

10. 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

11. Piłsudskiego 34 4 72,32 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 15,00
12. 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
13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

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

18. H. Dobrzańskiego 99  I
piętro 5

pok.1.14 - 11,93 pok.
1.11- 11,85 pok.1.15 -
13,79 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

19. H. Dobrzańskiego 99 5 pok. „-1.22” - 13,39
pok. „-1.23”  - 11,58 Instalacja elektryczna, c.o., wc – wspólne. Lokal usytuowany na niskim parterze w budynku wolnostojacym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

20. H. Dobrzańskiego 124 5 19,20 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne. Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
21. H. Dobrzańskiego 124 5 12,66 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c.o., wc – wspólne. Lokal usytuowany na I piętrze w budynku wolnostojącym.  Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
22. 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
23. Saperów 5,5a 5 od 4,03 do 5,60 Instalacja elektryczna 6 boksów garażowych  usytuowanych w budynkach mieszkalnych. 7,00
24. 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
25. Dmowskiego 28E 5 93,00 instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o Lokal usytuowany w pawilonie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 16,00
26. Zapały 10 5 86.03 Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc, c.o. Lokal usytuowany w pawilonie wolnostojącym. 15,00  
27. Dąbrowszczaków 17 6 13.71 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna,wc. Lokal usytuowany w piwnicy budynku. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 8,00
28. Widok 1 6 13,32 Instalacja elektryczna , c.o., wc wspólne. Lokal usytuowany w budynku wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 10,00

29. 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

30. Widok 1 6 pom. nr 8 pow.
113,29m2 Instalacja elektryczna. Lokale usytuowane w budynku o charakterze garażowym wolnostojącym. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. Istnieje możliwość

wykonania podłączenia wod-kan. 5,00

31. Kalinowa - pawilon 7 46,11 Instalacja elektryczna, wodno–kanalizacyjna,wc Lokal usytuowany w pawilonie w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 6,00
32. Orląt Lwowskich 18 7 18,00 – Garaż wolnostojący usytuowany na posesji przy budynku. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 8,00
33. 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
34. 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
35. 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
36. 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

37. 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

38. Wspólna 22 7 7,00 Instalacja elektryczna, c.o. Lokal usytuowany w bramie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia. 12,00
39. 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
40. 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

41. Królowej Jadwigi 2 7 25,34 Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna. Lokal usytuowany na parterze w  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej (wolnostojącym) z wejściem z klatki schodowej. Instalacja elektryczna
do sprawdzenia. 10,00
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NASZE ROZMOWY

Te ra peu ci le pią to, co zo sta ło roz -
bi te, ale Pan prze ko nu je, że na le ży
wró cić do pro stej mą dro ści lu do -
wej, że le piej za po bie gać niż le -
czyć. Czy ta re wo lu cja mo że się
udać? 
Je stem prze ko na ny, że tak. Roz -
po czę li śmy od pro fi lak ty ki sys te -
mo wej, czy li dzia łań ukie run ko -
wa nych na ro dzi nę. Opie ra my się
na jed no li tej kon cep cji, że dzia ła -
my jed no cze śnie na śro do wi sko,
ro dzi nę i dziec ko. W ubie głym
ro ku zre ali zo wa li śmy w pię ciu
so sno wiec kich przed szko lach
pro jekt „Kra ina Świe tli ków”,
a ostat nio stwo rzy li śmy Ro dzin -
ną Aka de mię Hu ma ni tas. Te raz
jed nak przede wszyst kim nie za -
mie rza my kon cen tro wać się
na pro ble mie, tyl ko na ob sza rach,
któ re jesz cze są „zdro we”. Za nim
się po ja wi pa to lo gia, lu dzie są
szczę śli wi. Jest mi łość, przy jaźń,
ra dość. Do pie ro po tem po ja wia ją
się czyn ni ki, któ re po wo du ją to,
że wy ga sa mi łość, a po ja wia ją się
pro ble my. My kon cen tru je my się
na prze ko na niu, że czło wiek jest
z na tu ry do bry. W swo im ży ciu
po szu ku je szczę ścia. Ży je my jed -
nak w kul tu rze, któ ra ba zu je
na nie szczę ściu. Cią gle sły szy my:
„Me men to mo ri” – pa mię taj, że
umrzesz, że spo tka cię nie szczę -
ście, czai się tuż za ro giem. Ca ły
czas po ja wia ją się prze stro gi:
„Uwa żaj, że by nie zo stać al ko ho -
li kiem”, „Uwa żaj, że by nie stać
się ofia rą prze mo cy”. Kon cen tru -
je my uwa gę, na tym, co jest złe. 

A wa sze po dej ście…
Jest zu peł nie in ne. Od wrot ne.
Nie umiesz ko chać, to się na ucz

ko chać. Chcesz być w do brym
związ ku, to za sta nów się, co to
jest do bry zwią zek. Idzie my
w kie run ku szczę ścia. Szczę śli -
we ro dzi ny ma ją szczę śli we
dzie ci. To naj prost sze roz wią za -
nie.

I w ten oto spo sób na ro dzi ła się
kon cep cja be ne fac to rin gu?
Po sta no wi li śmy na zwać na szą
kon cep cję – be ne fac to ring. Be -
ne, czy li do brze, a fac tor, czy li
ten, któ ry dzia ła, wy wie ra
wpływ, po stę pu je, czy li „do brze
czy nić, do brze po stę po wać”.
Pod czas ostat niej kon fe ren cji,
któ ra od by ła się w Wyż szej
Szko le Hu ma ni tas, mó wiąc nie -
co żar to bli wie, spły nę ło na nas
olśnie nie. Wy bie ra my stu dia pe -
da go gicz ne, psy cho lo gicz ne,
gdzie przez kil ka lat ca ły czas
nas ktoś uczy jak „pra co wać”
z ADHD, au ty zmem, al ko ho li -
zmem, ale nikt stu den tów nie
uczy, jak po stę po wać ze zdro -
wym czło wie kiem. Spe cja li ści
czu ją się kom pe tent ni je dy nie
w ob sza rze na pra wia nia te go, co
nie dzia ła, co się ze psu ło. Jak
ktoś wy bie ra pe da go gi kę, to nie
ma tam kie run ku: mi łość, czy
kie run ku: do bre kon tak ty z dru -
gim czło wie kiem. Tyl ko i wy -
łącz nie psy cho pa to lo gia. Pe da -
go dzy, psy cho lo dzy i pra cow ni -
cy so cjal ni są te raz jak sza ma ni.
Oni wie dzą, co nie dzia ła i jak to
na pra wić. Ma ją po tem po czu cie
do brze speł nio ne go obo wiąz ku.
Nie wie dzą jed nak, co zro bić,
że by lu dzi szczę śli wych i za ko -
cha nych to szczę ście nie po rzu -
ci ło. 

Jak jed nak prze ko nać szczę śli -
wych lu dzi, któ rzy nie wi dzą
w swo im związ ku żad nych pro ble -
mów ani za rze wia po ten cjal ne go
kon flik tu, że war to przyjść do spe -
cja li sty, zaj mu ją ce go się be ne fac -
to rin giem?
Spo łe czeń stwo po wo li doj rze wa.
Pro mo cja zdro wia, czy li to, co
my chce my zro bić w za kre sie
psy cho lo gii i pe da go gi ki, już
dzia ła. Co raz bar dziej mod ne
sta ły się klu by fit ness, pro mo -
wa nie zdro we go sty lu ży cia, od -
po wied nie od ży wia nie się, ba -
da nia pro fi lak tycz ne. Kie dy re -
ali zo wa li śmy pro jekt „Kra ina
Świe tli ków”, czy li pro gram,
któ re go ce lem jest pro fi lak ty ka
roz wo ju emo cjo nal ne go dziec -
ka, roz po zna wa nie emo cji, na -

zy wa nie ich, i roz wią zy wa nie
trud nych sy tu acji, za in te re so wa -
nie ro dzi ców i pra cow ni ków
przed szko li by ło ogrom ne. Ro -
dzi ce przed szko la ków bar dzo
chęt nie uczest ni czy li w przy go -
to wa nych warsz ta tach. Na za ję -
cia przy cho dzi ły praw dzi we tłu -
my, za miast pla no wa nych 20
osób, dwie ście. Za da wa li po -
waż ne, trud ne py ta nia: jak być
mą drym, świa do mym ro dzi -
cem? Do pie ro zo sta li ro dzi ca mi,
a nikt im nie po wie dział i nie
na uczył, jak być do bry mi ro dzi -
ca mi. Kie dy we szli śmy z pro fi -
lak ty ką sys te mo wą do szkół
pod sta wo wych, przy szło o wie -
le mniej ro dzi ców. W przy pad -
ku gim na zjów… za le d wie kil -
ko ro. Gdy by ro dzic miał za pew -

nio ną ta ką bez płat ną opie kę
i pro fe sjo nal ną po moc, od sa me -
go po cząt ku, kie dy naj pierw za -
warł zwią zek mał żeń ski, po tem
stał się ro dzi cem, by ło by zu peł -
nie ina czej. Za cznij my więc
od sa me go po cząt ku. Lu dzie za -
war li zwią zek mał żeń ski. Wi dzą
jed nak, co się dzie je do oko ła. 

Ich zna jo mi się roz cho dzą,
dzie ci po pa da ją w pa to lo gię.
Zda ją so bie spra wę, że ta kie rze -
czy dzie ją się co raz czę ściej, że
prę dzej czy póź niej, mo gą do -
tknąć ich sa mych. Bę dą się za -
sta na wiać, co ro bić, że by nie po -
dzie lić ich lo su. I tu wła śnie po -
win ni wkro czyć spe cja li ści
z be ne fac to rin giem. 

W ja ki spo sób bę dzie cie pro mo wać
ten ele ment pro fi lak ty ki sys te mo -
wej?
Za cznie my po wo li. Po pierw sze
bę dzie my pro mo wać tę kon cep -
cję w gru pach spe cja li stycz nych,
po dru gie na uczel ni Hu ma ni tas.
Oczy wi ście, nie zbęd na jest sze -
ro ka kam pa nia spo łecz na z ja -
snym prze ka zem. Nie cho dzi
o to, by do nas przy cho dzi li lu -
dzie z uli cy, ale by zmie nia ła się
tak że men tal ność spe cja li stów,
by so bie uświa do mi li, że oni sa -
mi po tra fią na ra zie je dy nie szu -
kać i roz wią zy wać pro ble my. By
otwo rzy li też dru gą stro nę swo -
je go my śle nia, do strze gli i zro -
zu mie li, że ist nie je tak że zu peł -
nie in ny ob szar dzia ła nia. Bo je -
śli przyj dzie do nich szczę śli wa
ro dzi na, a oni nie po tra fią „pra -
co wać” ze szczę śli wy mi ludź mi,
to znaj dą u niej ty le pro ble mów,
że po spo tka niu z te ra peu tą,

po szczę ściu tej ro dzi ny nie bę -
dzie już ani śla du. 

Czy li jak za dbać o szczę ście?
Szczę ście po wsze dnie je, a po pew -
nym cza sie naj czę ściej się go
w ogó le nie za uwa ża. Nikt nas nie
uczy pie lę gno wa nia ra do ści ani
mi ło ści. Prze waż nie lo ku je my
szczę ście w spra wach, rze czach
i obiek tach, któ rych jesz cze nie
ma my. Sła biej ochra nia my spra wy,
któ re są już obec ne w na szym ży -
ciu. Naj czę ściej ma rzy my o tym,
co nie do stęp ne i cze go pra gnie my
w na szej przy szło ści. Być mo że
ni gdy ta kie ma rze nia nie speł nią
się. Ale my wciąż chce my ma rzyć
o czymś, cze go jesz cze nie ma my.
Uczy my się ra dze nia so bie z pro -
ble ma mi, uni ka nia ich lub jak po -
zbyć się zła, któ re już nas do pa -
dło. Zbyt ma ło uwa gi po świę ca -
my ra do ści z te go, co jest w nas
i wo kół nas. Do pie ro stra ta te go
lub ja kaś de sta bi li za cja na sze go
szczę ścia po wo du je, że do ce nia -
my to, co utra ci li śmy lub za nie -
dba li śmy. My za mie rza my te raz
od wró cić to my śle nie, po ka zać,
jak do pro wa dzić do te go, by
szczę ście nas nie opusz cza ło, jak
pie lę gno wać je, aby cie szyć się
nim każ de go dnia co raz bar dziej.
Ma rze nia speł nia ją się lu dziom
szczę śli wym. Ci, któ rzy po tra fią
tyl ko ma rzyć o szczę ściu, jesz -
cze nie na uczy li się być szczę śli -
wy mi. Dla te go naj pierw trze ba
zro zu mieć, czym jest to szczę -
ście na praw dę. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Nie umiesz kochać, to się naucz kochać, przekonuje dr Aleksander Mańka, który właśnie próbuje dokonać rewolucji i zaraża koncepcją benefactoringu  

Fitness w głowie 
Rozmowa z dr Aleksandrem Mańką, dyrektorem Instytutu Pedagogiki w Wyższej Szkole Humanitas i współzałożycielem Instytutu Twórczej Integracji 

Około 220 psów i 30 kotów czeka w schronisku na adopcję 

Okaż serce, a znajdziesz przyjaciela 

Pięć no wych bok sów by to wych
(na zdjęciu), któ re po miesz czą
oko ło 30 psów oraz re mont czę ści
szpi tal nej, gdzie utwo rzo no do -
dat ko we miej sce dla psów po za -
bie gach ope ra cyj nych, a tak że
bok sy dla psów wy ma ga ją cych
in dy wi du al nej opie ki, dzia ła ją już
w so sno wiec kim schro ni sku. Re -
mont, któ ry w su mie kosz to wał
po nad 166 ty się cy zło tych, umoż -
li wi ły środ ki, po cho dzą ce z 1 pro -
cen ta po dat ku. Wy re mon to wa ne
bok sy zo sta ły otwar te jesz cze

w grud niu, a in we sty cja zo sta ła
zre ali zo wa na przy wspar ciu Miej -
skie go Za kła du Usług Ko mu nal -
nych, któ ry jest za rząd cą schro ni -
ska. – Wy re mon to wa ne bok sy by -
to we zo sta ły ocie plo ne i w ca ło ści
wy ka fel ko wa ne. Są te raz tak że
ogrze wa ne. Za mon to wa ne zo sta -
ły okna i no wy dach. Bok sy zo -
sta ły ogro dzo ne ra ma mi ze sta lo -
wych ru rek ocyn ko wa nych ognio -
wo, speł nia ją ce naj wyż sze
stan dar dy. Śmia ło moż na wręcz
po wie dzieć, że są cał ko wi cie no -

we, bo ze sta rych bok sów po zo -
sta wio no je dy nie ścian ki dzia ło -
we – mó wi Mar le na Rów niak,
wo lon ta riusz ka Sto wa rzy sze nia
Opie ki nad Zwie rzę ta mi „Na dzie -
ja na Dom”. – Do dat ko wo ze
środ ków 1% za ku pio no apa rat
USG, dwie dwu funk cyj ne lam py
bak te rio i wi ru so bój cze oraz kli -
ma ty za cję do ga bi ne tu we te ry na -
ryj ne go – do da je. 

W schro ni sku na swój praw dzi -
wy dom cze ka oko ło 220 psów i 30
ko tów. Wszyst kie zwie rzę ta są chi -

po wa ne, od pchlo ne, od ro ba cza ne i
szcze pio ne. Psy i ko ty są ka stro wa -
ne, kot ki ste ry li zo wa ne, a su ki
otrzy mu ją dar mo wy bon na za bieg
ste ry li za cji. Wo lon ta riu sze sto wa -
rzy sze nia ca ły czas sta ra ją się o to,
by zwie rza ki tra fi ły w do bre rę ce.
Na ma wia ją więc do ad op cji, co
przy no si efek ty, bo tyl ko w ubie -
głym ro ku schro ni sko opu ści ło po -
nad 950 psów i oko ło 450 ko tów.
Część zo sta ła ode bra na przez wła -
ści cie li, jed nak więk szość zwie rząt
tra fi ła do no wych do mów. 

By ad op to wać psa lub ko ta,
wy star czy tyl ko przyjść do schro -
ni ska z do wo dem oso bi stym
i pod pi sać „umo wę ad op cyj ną”.
W przy pad ku ad op cji ko ta trze ba
za brać ze so bą do dat ko wo trans -
por ter. Opła ta za przy gar nię cie
ma łe go psa wy no si 30 zł, za śred -
nie go 40 zł, a za du że go 50 zł.
Umo wę moż na roz wią zać i zwró -
cić zwie rza ka z po wro tem
do schro ni ska, zgod nie z wa run -
ka mi ad op cji. 

So sno wiec kie schro ni sko li -
czy na po moc miesz kań ców.
W ko lej nych la tach ko niecz ne
jest zbu do wa nie pro fe sjo nal nej
ko ciar ni, po nie waż obec nie po -
miesz cze nia dla ko tów miesz czą
się w dwóch biu rach. Prze bu do -

wy wy ma ga ją tak że ko lej ne
bok sy by to we dla psów. Bez
wspar cia dar czyń ców nie bę dzie
moż li we kon ty nu owa nie prze -
bu do wy w schro ni sku. Przez ca -
ły gru dzień wo lon ta riu sze
schro ni ska go rą co pro pa go wa li
ak cję ad op cji zwie rząt i zbie ra li
do ta cje na pro wa dze nie schro ni -
ska. 

Sto wa rzy sze nie Opie ki nad
Zwie rzę ta mi „Na dzie ja na Dom”
to po za rzą do wa or ga ni za cja od
2010 ro ku dzia ła ją ca na te re nie So -
snow ca. Od 15 wrze śnia 2011 ro -
ku na mo cy umo wy z Urzę dem
Miej skim, „Na dzie ja na Dom” pro -
wa dzi wo lon ta riat w so sno wiec -
kim schro ni sku dla bez dom nych
zwie rząt. SK

Od daj 1 pro cent po dat ku lub zrób prze lew na kon to!

STO WA RZY SZE NIE OPIE KI NAD ZWIE RZĘ TA MI „NA DZIE JA NA DOM”
PKO BP SA 80 1020 2313 0000 3502 0381 9133
41-216 So sno wiec, ul. Do jaz do wa 26
Ty tuł wpła ty: „wpła ta na ce le sta tu to we sto wa rzy sze nia”
KRS 0000365274 NIP 644 34 77 690
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Rok 1105 to da ta ja ką jesz cze
do nie daw na przyj mo wa no za naj -
star szą wzmian kę hi sto rycz ną o tej
dziel ni cy So snow ca. Jed nak ba da -
nia me die wi stów wska zu ją za bar -
dziej praw do po dob ny rok 1228,
kie dy to wdo wa po Lesz ku Bia -
łym – Grzy mi sła wa po da ro wa ła
wieś Mi le jo wi ce (w org. ła ciń skim
Mi le eu ici) klasz to ro wi w Hen ry -
ko wie. Przy pusz czal nie wio ska by -
ła kil ka krot nie pa lo na pod -
czas XIII-wiecz nych na jaz dów ta -
tar skich. Zna ni są za to
XIV-wiecz ni wła ści cie le Mi lo wic,
któ ry mi by li m.in. Adyk z Pi sa rzo -
wic, kasz te lan by tom ski Jan, któ ry
sprze dał je Pio tro wi z Pa niów
w 1334 ro ku, a ten prze ka zał je
klasz to ro wi św. Win cen te go we
Wro cła wiu. W 1442 ro ku miej sco -
wość zna la zła się w ob rę bie Księ -
stwa Sie wier skie go i na le ża ła
do ko ścio ła klasz tor ne go pw. św.
Mał go rza ty w By to miu. Z koń -
ca XVI wie ku po cho dzi in for ma -
cja, iż dzie dzi cem Mi lo wic był
Fry de ryk Pa czek z Wro ci mo wic
i Dą brów ki, a jej wła ści cie lem
z po wro tem był wro cław ski klasz -
tor św. Win cen te go. Nie wie my
obec nie w ja ki spo sób do cho dzi ło
do wy mian wła sno ścio wych po -
mię dzy klasz to ra mi w By to miu
i Wro cła wiu, bo już w 1598 ro ku
po now nie klasz tor na dzie się ci -
na przy pa dła do By to mia. Na prze -
ło mie XVI i XVII wie ku praw do -
po dob nie Mi lo wi ce prze sta ły być
wsią klasz tor ną i zo sta ły po dzie lo -

ne na dwie czę ści. W la -
tach 1651 – 1750 wła ści cie la mi
by ła po tęż na ro dzi na Ja roc kich.
Od 1772 ro ku Mi lo wi ce na le ża ły
do ro dzi ny Wój cic kich, a po 20 la -
tach ich wła ści cie lem zo stał ku piec
Fran ci szek Gra biań ski, któ re go
syn Waw rzy niec sprze dał wio skę
Jó ze fo wi Błe szyń skie mu z Woj ko -
wic Ko ściel nych (1820). Go spo da -
ro wał miej sco wo ścią przez ko lej -
nych 15 lat, a hi sto ry cy na zy wa ją
go pio nier skim prze my słow cem.
We wcze śniej szym miesz kań cy
zaj mo wa li się głów nie upra wą ro li
oraz ry bo łów stwem w po bli skiej
Bry ni cy, a na te re nie Mi lo wic ist -
nia ły licz ne sta wy ryb ne. Po trze -
cim roz bio rze Pol ski na 12 lat sta -
ły się czę ścią pru skie go No we go
Ślą ska, a póź niej na krót ki okres
we szły w skład Księ stwa War -
szaw skie go. Od 1815 ro ku we szły
w skład Kró le stwa Pol skie go pod -
le głe go car skiej Ro sji. Gra ni cę

mię dzy Ro sją a Pru sa mi wy ty czo -
no m.in. na Bry ni cy i Prze mszy,
stąd więc na trzech mo stach
nad Bry ni cą z Mi lo wic do Dą -
brów ki Ma łej po wsta ła gra nicz -
na straż ni ca. Zgod nie z ów cze -
snym pra wem wła ści ciel mógł wy -
do by wać mi ne ra ły z wnę trza
zie mi. W 1822 ro ku wspo mnia ny
już dzie dzic Błe szyń ski za ło żył
w wio sce ko pal nię „Wik tor”
i przy czy nił się do po wsta nia nie -
wiel kiej hu ty cyn ku „Le opold”,
któ ra ist nia ła tyl ko do 1833 ro ku.
W 1838 ro ku syn Jó ze fa, Igna cy
Błe szyń ski sprze dał ma ją tek Ja no -
wi Kan te mu Ku bit sch ko wi, a ko -
lej ny mi wła ści cie la mi by li: Szmul
Ham bur gier i Alek san der Ku znitz -
ky. Ten ostat ni za ło żył no wą spół -
kę ak cyj ną, jed nak osta tecz nie od -
sprze dał ją w 1895 ro ku So sno -
wiec kie mu To wa rzy stwu Ko palń
i Hut. Na zwę ko pal ni z „Wik tor”
zmie nio no na Mi lo wi ce. Na po -

cząt ku XX wie ku otwar to przej -
ście gra nicz ne do Dą brów ki Ma łej.
Stwo rzy ło to miesz kań com Mi lo -
wic moż li wość han dlo wa nia. Osa -
da roz wi ja ła się co raz bar dziej.
Ist nia ła wów czas już ka pli ca,
trzyoddzia ło wa szko ła ko pal nia -
na, am bu la to rium, ochron ka
i czy tel nia. Po wy bu chu I woj ny
świa to wej (1914) Ro sja nie wy co -
fa li się z Mi lo wic. Rok póź niej
w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj -
nej prze pro wa dzo nej przez nie -
miec kie go na czel ni ka wo sko we -
go zo sta ły dziel ni cą So snow ca,
a ich ostat nim soł ty sem był nie ja -
ki Mak sy mi lian Ku ba sik. Po za -
koń cze niu I woj ny świa to wej dzie -
je Mi lo wic zwią za ne by ły moc no
z hi sto rią po wstań ślą skich. W wy -
ni ku ostrze li wań i na lo tów sa mo -
lo tów nie miec kich wśród miesz -
kań ców by li ran ni oraz ofia ry
śmier tel ne. Miesz kań cy w mia rę
po sia da nych moż li wo ści udzie la li

wal czą cym po wstań com po mo cy.
Po ło że nie na pe ry fe riach oraz brak
kon tak tu z cen trum mia sta spo wo -
do wa ły, że w okre sie dwu dzie sto -
le cia mię dzy wo jen ne go Mi lo wi ce
ży ły swo im ży ciem i by ły ty po wą
osa dą ro bot ni czą. Do pie ro w póź -
niej szym okre sie po łą czo no je
z So snow cem sze ro ką ar te rią ko -
mu ni ka cyj ną, a w 1930 ro ku
na po wierzch ni 33 ha po wsta ło
po nad 300 ogród ków dział ko -
wych. W po cząt ko wym okre sie
uru cho mio no na wet jed no wa go -
no wy po ciąg, któ ry kur so wał co -
dzien nie bocz nym to rem ko pal -
nia nym przez Po goń do wia duk tu
przy ul. Że rom skie go. W 1933 ro -
ku przy stą pio no do bu do wy li nii
tram wa jo wej na tra sie Hu ta „Mi -
lo wi ce” – So sno wiec – ul. Okrzei,
któ rą od da no do eks plo ata cji
w koń cu 1935 ro ku. W 1937 ro ku
za koń czo no rów nież czę ścio wą
elek try fi ka cję dziel ni cy, a 9 lat
wcze śniej po wstał tu taj urząd
pocz to wy. Rów nież w 1937 ro ku
ery go wa na zo sta ła pa ra fia p.w.
Mat ki Bo skiej Szkal plerz nej. Pod -
czas II woj ny świa to wej los
miesz kań ców był w rę kach hi tle -
row skich oku pan tów, z któ rych
wie lu zo sta ło aresz to wa nych i za -
mor do wa nych, wy wie zio nych
na ro bo ty przy mu so we i do obo -
zów kon cen tra cyj nych. Wspo -
mnia ną ko pal nią za rzą dzał po -
cząt ko wo Urząd Po wier ni czy
„Wschód”, a od 1942 so sno wiec -
ka fi la nie miec kie go kon cer nu

„Preus sag”. W ko pal ni pra co wa li
rów nież jeń cy an giel scy, dla któ -
rych po wstał na te re nie Mi lo wic
obóz. Spod oku pa cji nie miec kiej
wy zwo lo ne zo sta ły 27 stycz -
nia 1945 ro ku, a już na po cząt ku
lu te go wzno wio no wy do by cie
w tu tej szej ko pal ni. Po II woj nie
świa to wej wy bu do wa no w Mi lo -
wi cach osie dla miesz ka nio we, do -
koń czo no re gu la cje Bry ni cy, prze -
bu do wa no ro bot ni cze osie dla – Pe -
kin i Ka le ty, gdzie do dat ko wo
ko pal nia dla swo ich miesz kań ców
wy bu do wa ła osie dle dom ków jed -
no ro dzin nych. Sta ry mi lo wic ki
park prze kształ co no na skwer dzie -
cię cy, po wstał park z nie ist nie ją -
cym am fi te atrem i musz lą kon cer -
to wą. Po wsta ła no wa szko ła pod sta -
wo wa tzw. Ty siąc lat ka, przed szko le,
ho tel, no we biu ra ko pal ni i in ne in -
we sty cje, jak prze dłu że nie li nii
tram wa jo wej do ul. Sło necz nej.
Pod ko niec lat 70. XX w. Mi lo wi -
ce za miesz ki wa ło bli sko 10 ty się -
cy miesz kań ców. Nie ste ty li kwi da -
cja ko pal ni pod ko niec ubie głe go
wie ku za koń czy ła roz wój naj star -
szej dziel ni cy So snow ca. Nie -
wąt pli wie waż nym wy da rze niem
dla lo kal nej spo łecz no ści by ło
od sło nię cie w ubie głym ro ku od -
no wio nej ka plicz ki sto ją cej na mo -
gi le po le głych na tej zie mi w wal ce
owol ną Oj czy znę po wstań ców li sto -
pa do wych (1831) i stycz nio wych
(1863). 

Michał Węcel

MILOWICE – zarys historyczny

Ewa Ga jew ska

Nie gdyś od dru gie go dnia świąt
Bo że go Na ro dze nia do 6 stycz -
nia, po wsiach i mia stach za głę -
biow skich cho dzi li ko lęd ni cy.
Dzię ki pra cow ni kom Dzia łu
Pie czy Za stęp czej so sno wiec -
kie go MOPS -u oraz Za gór skie -
mu Sto wa rzy sze niu Re gio nal -
ne mu „Pa kosz ni ca”, ta pięk -
na tra dy cja oży ła na no wo. 

He ro dy, to sta ry, bo żo na ro -
dze nio wy oby czaj. Cho ciaż kul -
ty wo wa ny na te re nie Za głę bia,
naj bar dziej cha rak te ry stycz ny
był dla Ma ło pol ski. W ko lę do -
wa niu bra li udział po prze bie ra -
ni w ko stiu my męż czyź ni, któ -
rzy od gry wa li przy po wieść
o złym kró lu He ro dzie. Tra dy cja
prze cho dzi ła z oj ca na sy na.
Jed ną z ostat nich grup He ro do -
wych w na szym mie ście by ła
eki pa z klu bu osie dlo we go TIP -
TOP w Za gó rzu przy ul. Mo -
drze wio wej. 

– Nie mam pew no ści, czy
by li śmy je dy ną ta ką gru pą
w So snow cu, ale na pew no jed -
ną z nie licz nych. Ko lę do wa li -
śmy od po ło wy lat 80. Za wsze
wy ru sza li śmy w dru gi dzień
świąt wie czo rem i ko lę do wa li -
śmy do Syl we stra. Naj pierw od -
wie dza li śmy na sze osie dle,
a póź niej wy ru sza li śmy na uli ce
i blo ko wi ska Za głę bia. Na sze
He ro dy bar dzo po do ba ły się

i by ły ser decz nie przyj mo wa ne.
Z cza sem jed nak ta tra dy cja za -
ni kła – mó wi Ar tur Pta siń ski,
czło nek Sto wa rzy sze nia „Pa -
kosz ni ca” i za ra zem pra cow nik
Cen trum In for ma cji Miej skiej.
Je go młod sza cór ka w te go rocz -
nych He ro dach wcie li ła się
w roz śpie wa ne go Anio ła. 

– Ka sia re pre zen tu je już
czwar te po ko le nie, któ re kon ty -
nu uje nie tyl ko ro dzin ną, ale i re -
gio nal ną tra dy cję. Mój oj ciec
w la tach 80. skrzyk nął gru pę nu -
dzą cych się w zi mie dzie cia ków
i za czę ły się pró by. Wszy scy by -
li śmy bar dzo za an ga żo wa ni
w przed się wzię cie, ro dzi ce rów -
nież, szy li nam stro je i jak tyl ko
mo gli, po ma ga li – wspo mi -
na dzia łal ność klu bu TIP -TOP.

Sce na riusz i po dział na ro le po -
cho dzą od dziad ka i oj ca pa -
na Ar tu ra, w nie co zmo dy fi ko -
wa nej wer sji. Nie zo sta ły jed nak
wy my ślo ne dla po trzeb przed sta -
wie nia. 

– Ta ta i dzia dek spi sy wa li
pier wo wzór tek stu z te go, co za -
pa mię ta li z cza sów, gdy sa mi ko -
lę do wa li. To od nich zna my ro le
po szcze gól nych po sta ci. Na tej
pod sta wie po wstał sce na riusz te -
go rocz ne go przed sta wie nia. Nie
ko rzy sta li śmy z żad nych tek sów
źró dło wych. Tro chę po zmie nia -
li śmy treść, ale He ro dy to prze -
cież ży wa tra dy cja – nie ko niecz -
nie trze ba sztyw no trzy mać się
te go, co by ło kie dyś – do da je. 

In ten syw ne pró by do He ro -
dów trwa ły po nad mie siąc.

W ro le wcie li ły się dzie ci od 6
do 15 lat, któ re po mi mo róż ni cy
wie ku, do sko na le po tra fi ły się
zgrać. Wy ka za li się tak że ko or -
dy na to rzy, któ rych mo gli śmy
zo ba czyć ja ko: He ro da, Ży da
i Anio ła. Pod czas prób nie oby -
ło się bez strat w sprzę cie.
W cza sie wal ki z „Tur kiem
zbroj nym, co wró cił z woj ny”,
król He rod zła mał miecz.

– Wszy scy by li śmy pod wra -
że niem wy stę pu dzie ci i ich za -
an ga żo wa nia w ca łe przed się -
wzię cie. Na pierw szych pró -
bach de ner wo wa ły się, ale
z cza sem sta wa ły się co raz bar -
dziej pew ne sie bie – mó wi Mo -
ni ka Ba na sik, ko or dy na tor ro -
dzin nej pie czy za stęp czej
MOPS So sno wiec.

Pre mie ra He ro dów od by ła
się 23 grud nia w so sno wiec kim
MOPS -ie i Urzę dzie Miej -
skim. 30 grud nia moż na je by ło
rów nież obej rzeć w Cen trum In -
for ma cji Miej skiej i na so sno -
wiec kiej Pa tel ni. Re ak ty wa cja

daw ne go zwy cza ju ucie szy ła nie
tyl ko wy ko naw ców, ale rów nież
pu blicz ność. 

– Na sze He ro dy ma ją swój
urok i cie szą się bar dzo du żym
za in te re so wa niem. Wple cio nych
jest w nie wię cej ko lęd i pa sto ra -
łek, niż w te tra dy cyj ne. Na do da -
tek wy ko ny wa ne są z akom pa nia -
men tem akor de onu. Wpro wa dzi -
li śmy tak że swo je po sta cie.
W sche ma cie tra dy cyj nych po ja -
wia się ich sie dem: He rod, Żyd,
Anioł, Tu rek, Mar sza łek, Dia beł
i Śmierć. Do da li śmy jesz cze dwie
Anie li ce, któ re gra ją i śpie wa ją
oraz po stać Za głę bian ki, któ ra
wpro wa dza pu blicz ność w te ma -
ty kę i opo wia da co to ta kie go He -
ro dy – mó wi Mo ni ka Ba na sik.
Zdra dza rów nież, że przed sta wie -
nie moż na bę dzie jesz cze zo ba -
czyć w nie któ rych so sno wiec kich
ko ścio łach w stycz niu, a mo że na -
wet na uli cach mia sta.

Herody: powrót żywej tradycji świątecznej do Sosnowca 

Herody to podobne do jasełek, tradycyjne ludowe przedstawienie
bożonarodzeniowe. Jego treść oparta jest na fragmencie Ewangelii
(Mt 2, 16-19), opisującym rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda.
Przedstawiana jest walka dobra (Anioł) ze złem (Diabeł), w której skazany
na wieczne potępienie Herod, zostaje poddany egzekucji ciała przez Śmierć
i duszy przez Diabła. Występowały pewne różnice pomiędzy
poszczególnymi regionami w Polsce, ale schemat scenariusza był ten sam.
Na początku przedstawiany był Herod, następnie pojawia się wiadomość
o narodzinach Chrystusa, przesłuchanie Żyda o miejscu tego zdarzenia,
wydanie rozkazu zabicia niemowląt płci męskiej, nakłanianie Heroda
do zmiany decyzji, zapowiedź śmierci i próba wykupienia się okrutnego
króla od niej, śmierć Heroda i spór między Diabłem i Śmiercią o jego duszę. 

Artur Ptasiński Ewa Gajewska

Herody z Klubu Tip-Top w Zagórzu w 1988 r. Jedna z prób na korytarzu sosnowieckiego MOPS-u.
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6 grudnia w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta: Prezydent Kazimierz Górski i Zastępca
Prezydenta Zbigniew Szaleniec oraz kierownik USC Arkadiusz Trzuskowski i zastępca kierownika USC – Barbara Tkacz.

Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

Leokadia i Ryszard Baryłowie, Maria i Jan Balińscy, Zdzisława
i Józef Błachowie, Elżbieta i Marian Bzówkowie, Zofia i Michał
Drobniakowie, Elżbieta i Stanisław Gajdowie, Anna 
i Antoni Gabryelowie, Mirosława i Ludwik Filoskowie, Janina
i Leszek Głowaczowie, Jolanta i Tadeusz Jelonkiewiczowie,
Aldona i Roman Kacałowie, Helena i Bogdan
Kaczmarczykowie, Zofia i Mieczysław Kamińscy, Halina i Józef
Wałkowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Leokadia
i Kazimierz Grabowscy, Irena i Józef Półtorakowie, Jarosława
i Andrzej Łyskowie, Danuta i Stanisław Jędrzejewscy.

Anna i Józef Kądzielowie, Genowefa i Jerzy Korzeniewscy,
Jadwiga i Marian Kordeuszowie, Helena i Piotr Leszczyńscy,
Władysława i Stanisław Masalscy, Małgorzata i Stanisław
Łudzeniowie, Anna i Adolf Łazarzowie, Krystyna i Edward
Piątkowie, Teresa i Lesław Siweccy, Donata i Jan Swatowie,
Danuta i Sławomir Sitkowie, Maria i Włodzimierz Kowalikowie,
Emilia i Kazimierz Muchowie, Regina i Stanisław Orzechowscy. 
50-lecie oraz 60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo: Krystyna i Tadeusz Obwiosłowie.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Marianna
i Edward Pietraszkowie, Kazimiera i Jerzy Mastalerkowie, Alicja
i Zbigniew Witkowscy, Halina i Edward Humeńczykowie. 

Henryka i Jan Skurowie, Marianna i Henryk Stankowie, Janina
i Edmund Stumscy, Alicja 
i Marian Wąchałowie, Krystyna Michalska-Wilk i Andrzej Wilk,
Janina i Marian Witkowie, Elżbieta i Andrzej Wiprzyccy, Halina
i Wiesław Wojciechowscy, Zenobia i Franciszek Zabostowie,
Teresa i Antoni Wyszyńscy, Halina i Jan Ziętarowie, Halina
i Daniel Zielińscy, Zofia i Zdzisław Zimolągowie, Janina
i Stanisław Michalscy.
60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Helena
i Antoni Szczygłowie, Janina i Ireneusz Ornatowie.
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JUBILACI

Pan JAN GOłACki
urodził się 19
grudnia1911 roku
wChełmie k. Lublina.
Ojciec Hipolit Gołacki
pochodził z Koprusy k.
Końskich, mama
zSosnowca.
Rodzinaojca wywodziła
się z rodu

szlacheckiego, ojciec był inżynierem mechanikiem. Poukończeniu szkoły razem
zkolegą wyjechał doChełma gdzie założyli własną elektrownię, zajmowali się
również nagłośnieniem wkinie oraz oświetleniem w teatrach.
Jubilat był najstarszy z rodzeństwa, miał dwóch braci i dwie siostry, które już

nie żyją. Po śmierci ojca jako16-letni chłopiec przyjeżdża zmatką i całym
rodzeństwem dokolegi ojca, który był głównym mechanikiem nakopalni „Jerzy”,
byłej „Niwka – Modrzejów” wSosnowcu. Znajomy ojca pomaga Panu Janowi
wzałatwieniu pracy nakopalni gdzie pracował doemerytury.
Mama z rodzeństwem przeprowadziła się doCzeladzi gdzie prowadziła mały

sklepik. 18.07.1942 roku Pan Jan bierze ślub zHenryką Krzywdą, która mieszkała
na Jęzorze, w1946 urodził im się syn. 
Przez całe swoje życie pasją naszego Jubilata były motory i samochody, należał

do sekcji motorowej „ Górnik-Sosnowiec”.  W latach 50. brał udział w wyścigach i
rajdach motocyklowych  zajmując pierwsze miejsca.
31.12.1990 roku umiera ukochana żona. Szanowny Jubilat doczekał się dwóch

wnuczek, jednego prawnuka i dwóch prawnuczek. 
Opieką nadJubilatem zajmuje się obecnie jedyny syn. U

STULATKOWIE

Pani HeleNA CiCiO z domu Pludra urodziła się 24
listopada 1911 roku w Sosnowcu. Jako rodowita
sosnowiczanka całe swoje życie związała z naszym miastem.
Miała dwanaścioro rodzeństwa, wychowała
się i wykształciła w naszym mieście.

30.06.1931 roku zawarła związek małżeński z Dymytrem
Cicio pochodzącym z byłych terenów rosyjskich, urodzonym
w Paniszczewie obecnie nieistniejąca już wieś w Polsce
położona wwojewództwie podkarpackim, w powiecie
bieszczadzkim. Z tego związku urodziło się dziewięcioro dzieci.
Mąż do emerytury pracował na kopalni „Renard”, byłej

kopalni Sosnowiec. Zmarł 08.08.1960 roku w Sosnowcu.
Od momentu śmierci Pana Dmytra Pani Helena samotnie

wychowuje swoje dzieci i zajmuje się domem.
Obecnie doczekała się piętnaścioro wnucząt,

osiemnaścioro prawnucząt oraz siedmioro praprawnucząt. U

Pani ANNA MAleSA (nazwisko
rodowe Rymbak) urodziła się 15
grudnia 1911 roku w Łodzi. Córka
Jana i Józefy z domu Rużycka.

Pochodziła z rodziny
robotniczej – ojciec był tkaczem
pracował w fabryce włókienniczej,
amatka była fryzjerką. Miała
starszego brata – Józefa, który
urodził się w 1909 roku. 
Kiedy miała 3 lata

wybucha I wojna światowa,
w której udział wziął ojciec. Z uwagi na brak środków do życia matka z dziećmi przeprowadza się
do swojej siostry do Sosnowcu, która jest w lepszej w sytuacji materialnej. 
Powojnie ojciec wraca do Sosnowca gdzie pracuje na kopalni, urodził się młodszy brat – Jan.

Wposzukiwaniu lepszej pracy ojciec wyjeżdża do Francji.
Szanowna Jubilatka skończyła szkołę podstawową, po ukończeniu której musiała iść do pracy

w sklepie pomagać swojej mamie. Wwieku 23 lat poznaje przyszłego męża Kazimierza Malesę,
z którym bierze ślub 22.04.1935 roku, mąż pracuje na kopalni „Dorota” potem „Kazimierz”.
Zmałżeństwa urodziła dwóch synów: Henryka i Mirona, w 1946 roku – trzeciego syna Andrzeja.
Powojnie mąż dalej pracował na kopalni na kierowniczym stanowisku wDąbrowskim

Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego. 31.12.1953 roku tragicznie umiera mąż Pani Anny.
Zostając sama z trójką dzieci podejmuje prace w Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Sosnowcu.

Wokresie swojej pracy pełni zaszczytną funkcję będąc ławnikiem sądowym, przechodząc w 1968
na zasłużoną emeryturę.
Do 2008 roku mieszkała z synem Mironem, po jego śmierci mieszka obecnie z wnuczką Anną,

która się Jubilatką opiekuje. U



styczeń 2014 nr 1

MIASTO

12

Ewa Ga jew ska

Nie zwy kłe wy da rze nie mu zycz -
no -kul tu ral ne po łą czy ło mia sta
So sno wiec i Ka to wi ce. To pro -
jekt „Go spel bez Gra nic”, skła -
da ją cy się z dwóch uzu peł nia ją -
cych się czę ści, tj. warsz ta tów
oraz kon cer tu fi na ło we go. Je go
ini cja to ra mi są za fa scy no wa ni
go spe lo wym prze ka zem i ener -
gią człon ko wie ka to wic kie go
chó ru Go spel So und.

Warsz ta ty „Go spel bez Gra -
nic” zo sta ły or ga ni zo wa ne w So -
snow cu po raz trze ci, ale po raz
pierw szy po łą czo no si ły z Ka to -
wi ca mi. Or ga ni za to rzy pod kre -
śla li, że in no wa cyj nym ce lem
pro jek tu jest po łą cze nie mu zy ką
go spel miesz kań ców tych miast,
bez wzglę du na utrwa la ne od lat
ste reo ty py i uprze dze nia.

– Uczest ni cy by li za sko cze ni
po my słem, ale bar dzo po zy tyw -
nie go ode bra li. In struk to rzy zu -
peł nie nie wie dzie li o co cho dzi.
Trud no jest wy tłu ma czyć Ame -
ry ka ni no wi, skąd wzię ła się
wza jem na nie chęć oby dwu
miast do sie bie – tłu ma czy ła Ka -
ta rzy na Le wan dow ska, or ga ni za -
tor ka im pre zy.

Uczest ni ków warsz ta tów cze -
ka ły dwa dni in ten syw nych za jęć
wo kal nych, pod czas któ rych
uczy li się utwo rów go spel. 14

grud nia go ści li oni w so sno wiec -
kim Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry im. Ja na Kie pu ry. W su -
mie do udzia łu zgło si ło się 130
osób! Nad tym roz śpie wa nym
tłu mem pró bo wa ło za pa no wać 20
cha ry zma tycz nych in struk to rów.
Za ję cia po pro wa dzi li: do świad -
czo ny i zna ny już w na szym re -
gio nie in struk tor mu zy ki go spel,
Brian Fen tress z De tro it oraz pół -
fi na li ści pro gra mu Must Be the
Mu sic, ze spół re Ge ne ra tion z Po -
zna nia. Wy kształ ce nie mu zycz -
ne, zna jo mość nut i ję zy ka an -
giel skie go, nie by ły wy ma ga ne.
Je dy nie słuch, głos i po zy tyw -
na ener gia. Wśród uczest ni ków
zna la zły się oso by w róż nym wie -

ku i na róż nym po zio mie. Do So -
snow ca przy je cha li z ca łej Pol -
ski – z Wro cła wia, Po zna nia,
a na wet Lu bli na. 

Pierw sza pró ba roz po czę ła
się o 9 ra no w so bo tę. In struk to -
rzy uczy li utwo rów par tia mi
w każ dym gło sie, póź niej by ły
one łą czo ne. W re per tu arze zna -
la zły się au tor skie utwo ry
po pol sku i po an giel sku,
w więk szo ści pie śni go spel, ale
tak że jed na ko lę da. Wy ko naw -
com to wa rzy szy li pro fe sjo nal ni
mu zy cy: Ar tur Wy pich (pia no),
Hel ton San tos (gi ta ra, bas),
Kac per Po pek (per ku sja). Po ca -
łym dniu pra cy, o 19.30 za pro -
szo no wszyst kich na „Wie czór

uwiel bie nia”, go dzin ny kon cert
w wy ko na niu pro wa dzą cych za -
ję cia.

Zwień cze niem pro jek tu był
pro fe sjo nal ny kon cert fi na ło wy
z udzia łem uczest ni ków, któ rzy
w nie dzie lę w Miej skim Do mu
Kul tu ry (Bu ro wiec) w Ka to wi -
cach, za pre zen to wa li owoc swo -
jej dwu dnio wej pra cy. Ich wy sił -
ki zo sta ły do ce nio ne. Na wi -
dow ni pra wie 400 osób
grom ki mi bra wa mi do ma ga ło
się bi sów.

Part ne ra mi wy da rze nia by ły:
Chrze ści jań skie Sto wa rzy sze nie
Aka de mic kie (ChSA) oraz Miej -
ski Dom Kul tu ry „Szo pie ni ce -
Gi szo wiec” w Ka to wi cach.

Co łączy Katowice
i Sosnowiec?

Nowa  pracownia multimedialna
Zdarzy∏o si´�

Dzięki sfinansowaniu przez ArcelorMittal Poland sprzętu multimedialnego,
pod koniec grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z oddziałami
integracyjnymi i specjalnymi w Sosnowcu, otwarto pracownię
multimedialną. Jest to już 15 pracownia, która powstała w Sosnowcu
za sprawą ArcelorMittal Poland. 

– Inwestując wspołeczności lokalne, skupiamy się nakilku strategicznych
obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja. Edukację wybraliśmy nie tylko
ze względu na jej rolę wkształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także
wodpowiedzi napotrzeby lokalnych władz i społeczności. Chcemy być i jesteśmy
nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań
edukacyjnych naŚląsku, wMałopolsce i naOpolszczyźnie – mówi KarolinaMuza,
szef Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.
Iwona Chęcińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Sosnowcu, podkreśla: – Dzięki
ArcelorMittal Poland wyposażyliśmy salę językową w sprzęt multimedialny
i nagłaśniający. Sala wzbogaciła się również o nowe meble. Z pracowni skorzysta
społeczność uczniowska w liczbie około 500 osób. Dobrze wyposażona sala
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający będzie niezwykle pomocnawpracy
z dziećmi z dysfunkcją słuchu. Pozwoli to na prowadzenie lekcji w sposób
nowoczesny i interesujący.
Od2011 roku ArcelorMittal Poland szczególną uwagę poświęca szkołom

i przedszkolom specjalnym lub z oddziałami integracyjnymi. Dzięki wsparciu firmy
placówki te wzbogaciły się nie tylko o sprzęt multimedialny czy informatyczny, ale
przede wszystkim stworzyły specjalistyczne pracownie dla dzieci
niepełnosprawnych. Sprzęt rehabilitacyjny, suchy basen, sala doświadczania
świata – to tylko przykładowe przedsięwzięcia. Na szczególną uwagę zasługuje
pracownia terapii dźwiękiem wZespole Szkół Specjalnych nr 4 wSosnowcu.
Uczniowie niepełnosprawni uczą się wniej, jak odbierać i reagować naotaczający je
świat napodstawie dźwięków. Wsłuchując się wnie, mogą określić np. nie tylko jak
daleko znajduje się nadjeżdżający autobus, ale także, z której strony nadjeżdża.
Pracownia, która stanowi innowację na skalę europejską, powstała
przywspółpracy z Instytutem Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza
wPoznaniu i Politechniki Poznańskiej. KP

So sno wiec kie Szko ły Glo bal ne
Gimnazjum Nr 1 oraz  Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 11 to
pierwsze szkoły w Sosnowcu
z certyfikatem Szkoły Globalnej.
W tegorocznej edycji tylko trzy
szkoły w Polsce otrzymały ten
zaszczytny tytuł, więc tym bardziej
cieszy fakt, że dwie placówki to
reprezentanci naszego miasta.

Uroczystość wręczenia certyfikatów
miała miejsce wsiedzibie ORE
wWarszawie nakonferencji
podsumowującej projekt „Edukacja
globalna zadaniem każdego
nauczyciela”. Celem projektu było
zwiększenie roli imiejsca edukacji
globalnej wszkolnych programach
nauczania iwychowania zgodnie
zpodstawą programową kształcenia
ogólnego oraz zaktywizowanie
środowiska szkolnego
dopodejmowania i realizowania
działań projektowych wobszarze
edukacji globalnej, które pozwolą lepiej
przygotować młodych ludzi
do funkcjonowania wspołeczeństwie
informacyjnym, opartym nawiedzy.
Obie szkoły musiały dowieść, że

od2009 roku podejmują aktywne
działania na rzecz promowania,
budowania świadomości dotyczącej
edukacji globalnej, aktywizują
wswoich działaniach środowisko

szkolne i lokalne, przygotowują
młodzież do funkcjonowania
wglobalnym społeczeństwie.
– Certyfikaty potwierdzają

znaczenie i wartość realizacji zadań
na rzecz edukacji globalnej, jako drogi
ku wychowaniu dobrych ludzi
w zglobalizowanym świecie,
świadomych i odpowiedzialnych.
Na pewno będziemy w swoich
działaniach nadal dążyć
do kształcenia młodzieży wduchu
humanitaryzmu i odpowiedzialności
zawspólny świat – podkreślają
koordynatorki działań edukacji
globalnej w swoich placówkach:
KatarzynaMól i Elżbieta Flak
zGimnazjum Nr 1 oraz Dorota
Szewczyk z ZSO Nr 11.
Warto wspomnieć również, że

JoannaWaszkowska zZespołu Szkół
Prywatnych „Twoja Przyszłość”
projektem „Bądź świadomym
konsumentem” zajęła pierwsze
miejsce wkonkursie nanajlepszy
projekt edukacyjny, natomiast
Gimnazjum Nr1 wSosnowcu uzyskało
w tej kategorii wyróżnienie.
Konkurs naTytuł Szkoły Globalnej

oraz nanajlepszy projekt edukacyjny
były realizowane iwspółfinansowane
wramach programu polskiej
współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w2013 r. KP

Wspinali się po Puchar Prezydenta

Ewa Ga jew ska

Roz gry wa ny w kil ku ka te go riach
Pu char, przy cią gnął za wod ni ków
nie tyl ko z te re nu wo je wódz twa
ślą skie go. Za wo dy cie szy ły się
ogrom nym za in te re so wa niem.
Re je stra cja za wod ni ków trwa ła
przez trzy ty go dnie. Tuż
przed roz po czę ciem, na li stach
uczest ni ków po zo sta ło tyl ko kil -
ka na ście wol nych miejsc. By ło
o co wal czyć – pu la na gród wy -
no si ła 5 tys. zł.

W dniu za wo dów na wszyst -
kich ścian kach wspi nacz ko wych
trwa ły zma ga nia w kon ku ren -
cjach: wspi na nie na trud ność
(z li ną) oraz Bul de ring. Za da -
niem uczest ni ków by ło po ko na -
nie kil ku dróg wspi nacz ko wych
o róż nym stop niu trud no ści (z li -
ną) i ok. 10 bul de rów. „Ama to -
rzy” wspi na li się z ase ku ra cją
gór ną (tzw. węd ką), na to miast
„Za wo dow cy” z dol ną (tzw. pro -
wa dze nie). O tym, na któ rym
miej scu w Kla sy fi ka cji Ge ne ral -
nej upla so wał się za wod nik, de -
cy do wa ła su ma zdo by tych przez
nie go punk tów w po szcze gól -
nych kon ku ren cjach w eli mi na -
cjach oraz fi na le. Ta len tem mo -

gły się wy ka zać oso by w róż -
nym wie ku, za rów no ko bie ty,
jak i męż czyź ni. Każ dy mógł
spró bo wać swo ich sił. Oprócz
za wo do wych „Spi der ma nów”,
zgło si ły się rów nież oso by, któ -
re po raz pierw szy zmie rzy ły się
ze ścian ką. Dla naj młod szych
przy go to wa no ką cik ma łe go
wspi na cza. 

– Przy go to wa li śmy tak że ka -
te go rię se nior, ale je dy ny zgło -

szo ny uczest nik oka zał się kla są
sam dla sie bie. Dla te go wy star to -
wał w ka te go rii Pro dla za wo -
dow ców i utarł no sa mło dej
gwar dii – mó wi Piotr Ba na sik ze
Sport Po ziom 450.

Kla sy fi ka cję ge ne ral ną pro fe -
sjo na li stów wy gra ła wśród ko biet
Mar ta Ko strzew ska, za któ rą
upla so wa ły się An ge li ka Miś -
kow ska i Jo an na Mę drzak.
Wśród męż czyzn zwy cię żył Ra -

fał Po ręb ski, przed Bart kiem
Opie lą i Da wi dem Her ma nem.
Wśród ama to rek naj lep sza by ła
Ka ri na Ko sio rek, a wśród ama to -
rów Ja kub Kwa pisz. W ka te go rii
ju nio rek wy gra ła Kin ga Klu ska,
na to miast ju nio rów Łu kasz Paw -
łow ski. Wszy scy uczest ni cy mo -
gli li czyć na go rą cy do ping pu -
blicz no ści, któ ry do dat ko wo mo -
bi li zo wał do trzy ma nia uchwy tów
i wspi nacz ki na sam szczyt.
Nad bez pie czeń stwem za wod ni -
ków czu wa ło dwu dzie stu in -
struk to rów. Żad nej kon tu zji nie
od no to wa no.

– To do pie ro pierw sza edy cja
za wo dów, ale na pew no nie ostat -
nia. At mos fe ra jest wspa nia ła,
a za an ga żo wa nie za wod ni ków
i pu blicz no ści bar dzo du że. Peł -
na ob sa da na li stach uczest ni ków,
za rów no w ka te go rii pro fe sjo na -
li stów, jak i ama to rów w róż nym
wie ku, naj le piej po ka zu ją, że ta -
kie roz gryw ki są ogrom ną atrak -
cją. Dzi siej szy suk ces prze są dził
o tym, że chce my or ga ni zo wać
im pre zę cy klicz nie. Za pra sza my
wszyst kich na ko lej ne za wo -
dy – pod su mo wał Ra fał Ły sy, na -
czel nik Wy dzia łu In for ma cji
i Pro mo cji UM w So snow cu. 

Ponad sto osób rywalizowało w sobotę, 14 grudnia, o Puchar Prezydenta Sosnowca w centrum
wspinaczkowym Sport Poziom 450. Tego typu zawody odbyły się w naszym mieście po raz pierwszy
i wiemy już na pewno, że nie ostatni.

Ewa Ga jew ska

Ewa Ga jew ska

Warsztaty „Gospel bez granic” zorganizowano już po raz trzeci.

Uczestnicy musieli pokonać kilka dróg wspinaczkowych
i ok. 10 bulderów.
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STY CZeŃ
• 5 stycz nia w tur nie ju Pu cha ru Pol ski Se -

nio rów w sza bli w Ło dzi bar dzo do brze
za pre zen to wa ła się Mar ta Wą tor, któ ra
ukoń czy ła za wo dy na trze cim miej scu. 

• W za wo dach Pu cha ru Świa ta Ju nio rów
w sza bli we fran cu skim Do ur dan re pre -
zen ta cja Pol ski opar ta na za wod nicz -
kach TMS Za głę bie So sno wiec wy stą -
pi ła w jed nej z głów nych ról. An ge li ka
Wą tor wy wal czy ła 3 miej sce. 

• 30 me da li – 11 zło tych, 12 srebr nych i 7
brą zo wych to do ro bek so sno wiec kich
lek ko atle tów pod czas ro ze gra nych
w Spa le oraz Brzesz czach Ha lo wych
Mi strzostw Ślą ska.

• Mi ro sław Kmieć ofi cjal nie prze jął opie -
kę nad dru ży ną pił kar skie go Za głę bia.
Za stą pił na tym sta no wi sku Je rze go
Wy rob ka.

• Ogrom ny suk ces ko szy ka rek JAS -FBG
So sno wiec. Ze spół pro wa dzo ny przez
Jac ka Dy ję się gnął po srebr ny me dal
Mi strzostw Pol ski U -20. 

lu TY
• Za głę bie trium fa to rem XVIII Ha lo wych

Mi strzostw Za głę bia Dą brow skie go bę -
dą cych za ra zem me mo ria łem im. Wło -
dzi mie rza Ma zu ra. So sno wi cza nie po -
ko na li Unię Ząb ko wi ce 6:5.

• Do sko na ły start sza bli stów TMS Za głę -
bie pod czas Mi strzostw Pol ski do lat 20.
Szer mie rze z So snow ca się gnę li po pięć
me da li, w tym zło to w tur nie ju in dy wi -
du al nym, któ re wy wal czy ła An ge li ka
Wą tor. Sre bro dla Ka ro li ny Cie ślar, brąz
dla Ka ro li ny Wal czak i Pa me li War -
szaw skiej oraz dru ży ny w skła dzie Wą -
tor, Wal czak, War szaw ska i Kin ga
Dróżdż.

MA RZeC
• Ko szy kar ki JAS -FBG wy wal czy ły ty -

tuł mi strza Ślą ska w ka te go rii mło dzi -
czek, ju nio rek i ka de tek.

• Ju nio rzy Za głę bia So sno wiec SA mi -
strza mi Pol ski ju nio rów w ho ke ju na lo -
dzie. W fi na le im pre zy, któ ra od by ła się
w Dę bi cy za wod ni cy Ma riu sza Kie cy,
na po cząt ku se zo nu dru ży nę pro wa dził
Je rzy Gó rak, po ko na li MOSM Ty -
chy 4: 2. 

• Ma te usz Tre la (UKS Hu ra gan So sno -
wiec) srebr nym me da li stą Mi strzostw
Wo je wódz twa Ślą skie go Se nio rów w te -
ni sie sto ło wym.

• Ho ke iści Za głę bia zdo by li brą zo wy me -
dal na Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży. Ju nio rzy młod si po ko na li
w fi na le UKH Unię Oświę cim 3: 2. 

• Ka ro li na Cie ślar (TMS Za głę bie) się -
gnę ła po brą zo wy me dal wśród ka de tek
na Mi strzo stwach Eu ro py w sza bli roz -
gry wa nych w Bu da pesz cie. 

• 3 zło te oraz 4 srebr ne me da le wy wal -
czy li ka ra te cy So sno wiec kie go Klu bu

Ka ra te pod czas XXXIII Mi strzo stw
Wo je wódz twa Ślą skie go Ka ra te Ky oku -
shin.

• 26 mar ca zmarł Je rzy Wy ro bek, któ ry
w la tach 2011-2012 był tre ne rem pił ka -
rzy Za głę bia.

kWie CieŃ
• Czte ry me da le wy wal czy li sza bli ści

TMS Za głę bie pod czas ro ze gra nych
Mi strzo stwach Pol ski w szer mier ce
do lat 23. Dwa z nich zdo był Ma ciej Re -
gu lew ski (zło to in dy wi du al nie i brąz
w dru ży nie) oraz Mar ta Pu da (brąz in -
dy wi du al nie i w dru ży nie).

• Szczy pior ni ści Za głę bia za pew ni li so bie
awans na za ple cze eks tra kla sy pił ka rzy
ręcz nych.

• Pod czas Mi strzostw wo je wódz twa ślą -
skie go 10-lat ków w pły wa niu za wod ni -
cy KS „Gór nik” So sno wie: Wik to ria
Pa stusz ka, Oskar La sek i Bła żej Błoch
zdo by li 9 me da li. 

• Dru ży no we Mi strzo stwo Ślą ska wy -
wal czy ła dru ży na UKS Hu ra gan
w skła dzie: Jan Szym czyk, Szy mon
Twar dow ski i Alek san der Szy dło. In -
dy wi du al nie oraz w pa rze z Zu zan ną
Ma jew ską (MKS Sie mia no wi ce) Jan
Szym czyk wy wal czył ty tuł wi ce mi -
strzow ski. Brą zo we me da le w de blu
wy wal czy li Jan Szym czyk i Alek san -
der Szy dło. 

MAJ
• Uda nie za pre zen to wa li się lek ko atle ci

MKS -MOS Pło mień So sno wiec pod -
czas za wo dów I rzu tu Li gi Ju nio rów,
któ re od by ły się 18 ma ja na obiek cie
MOS So sno wiec. W kla sy fi ka cji ze spo -
ło wej na si lek ko atle ci sta nę li na naj wyż -
szym stop niu po dium zdo by wa jąc 2985
pkt.

• 30 ma ja w wie ku 57 lat zmarł An drzej
No wak. Wy cho wa nek Pod ha la No wy
Targ, któ ry w bar wach ho ke jo we go Za -
głę bia So sno wiec grał przez 10 lat, zdo -
by wa jąc pięć ty tu łów Mi strza Pol ski.
Był tak że tre ne rem w so sno wiec kim
klu bie.

• Pod czas Mi strzostw Wo je wódz twa Ślą -
skie go Mło dzi ków, któ re od by ły się
w Gli wi cach, za wod ni cy sek cji pły wac -
kiej KS Gór nik So sno wiec zdo by li 11
me da li i tym sa mym za ję li 1 miej sce
w wo je wódz twie ślą skim w kla sy fi ka cji
me da lo wej. Mi strza mi zo sta li: Oli wia
Wi śniew ska, Ju lia Za bo ro wicz i Ja kub
Maj. 

CZeR WieC
• Mło dzicz ki JAS -FBG wi ce mi strzy nia -

mi Pol ski w ko szy ków ce. W fi na le za -
wo dów so sno wi czan ki ule gły MKK So -
ko łów S.A. OSiR So ko łów Pod la -
ski 37:59.

• Z dwo ma me da la mi po wró ci li re pre -
zen tan ci TMS Za głę bie z ro ze gra -
nych w Śre mie Mi strzostw Pol ski
w szer mier ce. Na po dium sta nę ły na -
sze sza blist ki, a naj wię cej po wo dów
do ra do ści mia ła Mar ta Pu da, któ ra
wy wal czy ła brąz w tur nie ju in dy wi -
du al nym oraz sre bro w ry wa li za cji
dru żyn.

• No wym pre ze sem pił kar skie go Za glę -
bia zo stał Mar cin Ja ro szew ski, któ ry za -
stą pił na tym sta no wi sku Lesz ka Ba -
czyń skie go. 

• Dziew czę ca re pre zen ta cja ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 45 z So snow ca zdo by ła
Mi strzo stwo Pol ski pod czas naj więk -
sze go tur nie ju ko szy kar skie go ENER -
GA Ba sket Cup. 

• Ro ze gra ne w War sza wie Mi strzo stwa
Pol ski Mło dzi ków w sza bli oka za ły
się po myśl ne dla so sno wiec kich za -
wod ni ków. Sre bro zdo by ły dziew czę -
ta (Zu zan na Cie ślar, An na Łu ka sik,
Ka ro li na Chrza now ska i Ali na Kłyś),
zło to z im pre zy przy wieź li chłop cy
(Piotr So sul ski, Grze gorz Ła ko my,
Ra fał Ziar now ski i Ja kub Kna pik).

• Zna ko mi te star ty Eu ge nii Bu jak. Za -
wod nicz ka z So snow ca się gnę ła po zło -
to w wy ści gu ze star tu wspól ne go i sre -
bro w jeź dzie in dy wi du al nej pod czas
Mi strzostw Pol ski w Ko lar stwie Szo so -
wym. 

• Czte ry me da le, w tym 2 zło te, 1 srebr ny
i 1 brą zo wy wy wal czy li lek ko atle ci
MKS -MOS Pło mień So sno wiec pod -
czas Mło dzie żo wych Mi strzostw Pol ski
ro ze gra nych w Byd gosz czy.

li PieC
• Ja cek Ka ba ciń ski, lek ko atle ta MKS -

MOS Pło mień So sno wiec zło tym me da -
li stą mi strzostw Eu ro py ju nio rów! Nasz
re pre zen tant się gnął po me dal w szta fe -
cie 4x100 m. Z ko lei pod czas Mi strzostw
Pol ski Agniesz ka Mie rze jew ska w bie gu
na 5000 m by ła dru ga, a Ur szu la Nęc ka
w bie gu na 3000 m z prze szko da mi upla -
so wa ła się na 3 miej scu.

• Pił ka rze Za głę bia za in au gu ro wa li no wy
se zon. Nie ste ty, w pierw szym me czu
na sza dru ży na ule gła na wy jeź dzie War -
cie Po znań 0:3. Kil ka dni wcze śniej
w me czu pu cha ro wym na sza dru ży -
na po ko na ła War tę 4:1…

• Wa żą się lo sy ho ke jo we go Za głę bia.
Jed na z opcji to start w I li dze. Dni spół -
ki są już po li czo ne…

SieR PieŃ
• So sno wi cza nin Ar tur Pió ro zo stał dwu -

krot nym mi strzem olim pij skim w pły -
wa niu pod czas XXII Let nich Igrzysk
Olim pij skich Nie sły szą cych w So fii.
Pió ro trium fo wał na dy stan sach 1500
me trów i 400 me trów sty lem do wol -
nym.

• Od bu do wa siat kar skiej po tę gi Pło mie -
nia roz po czę ta. Ze spół roz po czął przy -
go to wa nia do star tu w III li dze.

• Na Lu do wym po wia ło wiel ką pił ką.
W me czu I run dy Pu cha ru Pol ski Za głę -
bie zmie rzy ło się z Wi słą Kra ków. Mi -
mo am bit nej po sta wy na sza dru ży -
na prze gra ła 0: 4.

• Ho ke jo we Za głę bie bez li cen cji na grę
w eks tra li dze. I li ga tak że nie dla So -
snow ca. Peł nią cy obo wiąz ki pre ze sa Ar -
tur Ślu sar czyk zre zy gno wał z zaj mo wa -
nej funk cji. Spół ka idzie do li kwi da cji…

WRZe SieŃ
• Uda nie za koń czy li start w te go rocz nej

edy cji Eks tra kla sy Li gi Lek ko atle tycz -
nej za wod ni cy MKS -MOS Pło mień So -
sno wiec. W ry wa li za cji w naj wyż szej
kla sie roz gryw ko wej nasz klub za -
jął 5 miej sce. Jest to naj wyż sze miej sce
w hi sto rii star tów na szych za wod ni ków
na tym po zio mie zma gań.

• Le szek Ba czyń ski Ho no ro wym Pre ze -
sem pił kar skie go Za głę bia.

• Uda ny po czą tek se zo nu w wy ko na niu
pił ka rzy ręcz nych Za głę bia. Na in au gu -
ra cję zma gań w I li dze so sno wi cza nie
po ko na li AZS UMCS Lu blin 31: 24.

• Ka rol Wój cik, za wod nik sek cji kick -bo -
xing AKS Niw ka, się gnął po ty tuł wi ce -
mi strza Eu ro py w for mu le K1 w ka te go -
rii ju nior -48kg. 

• Pło mień So sno wiec po ko nał MKS Ba -
ni mex Bę dzin II 3:1 i od niósł in au gu ra -
cyj ne zwy cię stwo w III li dze. 

PAŹ DZieR Nik
• Mi ro sław Smy ła za stą pił na tre ner skiej

ław ce Za głę bia Mi ro sła wa Kmie cia. No -
wy tre ner w de biu cie po pro wa dził Za -
głę bie do wy gra nej w Zie lo nej Gó rze
nad tam tej szym UKP 2:0.

• So sno wi czan ka Eu ge nia Bu jak się gnę -
ła po ty tuł wi ce mi strzy ni Eu ro py w wy -
ści gu dru ży no wym na do cho dze nie
w ko lar stwie to ro wym, dzię ki cze mu
obro ni ła ty tuł wy wal czo ny w ubie głym
ro ku. 

• W Sankt Pe ters bur gu w Ro sji od by ły
się II za wo dy sztuk wal ki World Com -
bat Ga mes. Zło to i brąz wy wal czy ła
w nich za wod nicz ka KS Bu dow la ni
Mar ty na Bie roń ska. 

• Trzy brą zo we me da le wy wal czy li
w VII Mi strzo stwach Eu ro py Ka ra te
Ky oku shin Ju nio rów za wod ni cy So sno -
wiec kie go Klu bu Ka ra te. Na po dium
sta nę li: Alek san dra Tar nas, An ge li ka
Krysz to for ska i Je rzy Pry ga. 

• Zło ty me dal oraz Pu char Pol ski zdo był
za wod nik Gór ni ka So sno wiec Ma te usz
Wo dziń ski pod czas Pu cha ru Pol ski Ka -
de tów w bok sie.

li STO PAD
• W So snow cu od by ły się za wo dy X Pu -

cha ru Świa ta w sza bli. Naj lep sza z so -
sno wi cza nek by ła Ka ro li na Cie ślar, któ -
ra za ję ła 10 miej sce.

• 24 me da le zdo by li za wod ni cy sek cji
pły wac kiej „Gór nik” So sno wiec pod -
czas Mi strzo stw Ślą ska. Na po dium
sta nę li: Wik to ria Pa stusz ka, Ame lia
Ma li na, Ar ka diusz Czech, Wik to ria
Ga ru la, Wik to ria Ka sprzyk, Oli wia
Wi śniew ska, Ju lia Za bo ro wicz i Ja kub
Maj.

• An ge li ka Krysz to for ska i Je rzy Pry ga
za ję li dru gie miej sca pod czas za wo -
dów XXX Pu cha ru Pol ski Se nio rów
i X Pu cha rze Pol ski Ju nio rów i Mło dzi -
ków Ka ra te Ky oku shin, któ ry od był się
w Ząb ko wi cach Ślą skich.

• Zna ko mi ty start re pre zen tan tów Bu -
dow la nych. So sno wi cza nie pod czas roz -
gry wa nych w Bu ka resz cie Mi strzostw
Świa ta Ju nio rów do lat 18 oraz Mło -
dzie żow ców do lat 21 w ju -jit su aż sied -
mio krot nie sta wa li na po dium. Trzy me -
da le wy wal czy li mło dzie żow cy, czte ry
na si ju nio rzy.

GRu DZieŃ
• W Ha li Wi do wi sko wo-Spor to wej

w So snow cu Za gó rzu od był się Ogól -
no pol ski Tur niej IKO Ka ra te Ky oku -
shin dzie ci, mło dzie ży i se nio rów o Pu -
char Pre zy den ta So snow ca, or ga ni zo -
wa ny przez So sno wiec ki Klub Ka ra te
Ky oku shin.

• 13-let ni bok ser Klu bu Spor to we go Gór -
nik So sno wiec Bo rys Po ręb ski zdo był
brą zo wy me dal pod czas Mi strzostw
Pol ski Mło dzi ków w kat. wa go -
wej 57 kg.

• Zna ko mi ty start za wod ni ków UKS
„HU RA GAN” na Mi strzo stwach
Ślą ska w pły wa niu, któ re od by ły się
w Gli wi cach. So sno wi cza nie wy wal -
czy li 10 me da li, w tym dwa zło te. To
naj więk szy suk ces sek cji od czte rech
lat.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

Minął rok, czyli najważniejsze wydarzenia
w sosnowieckim sporcie w 2013 r.

SPORT

Koszykarki sosnowieckiego JAS-FBG potwierdziły, że w grupach
młodzieżowych i juniorskich należą do ścisłej czołówki.

To był udany rok dla tenisistów stołowych UKS HURAGAN.

Reprezentanci Budowlanych odnosili w minionym roku sukcesy
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
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13 stycznia godz. 18.00 – ECK Klub im. J. Kiepury, ul. Będzińska 65:
koncert noworoczny w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej.
W programie najpiękniejsze arie, duety z oper, operetek i musicali. Bilety
w cenie: 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.
15, 22, 29 stycznia godz. 18.00 – Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Kino w Bibliotece – Karnawał z Meryl Streep – projekcje
filmowe niezapomnianych filmów z Meryl Streep w roli głównej.
W repertuarze przezabawne komedie romantyczne, muzyczne, a nawet
makabryczne! Wstęp wolny.
17 stycznia godz. 18.00 – SCS – Zamek Sielecki: wernisaż wystawy
Marka Chlandy „Uzdrowisko”. Tematami-filarami „Uzdrowiska” są dwa
wstrząsające cykle malarskie. Oba epatują znaczną dawką okrucieństwa
i sadyzmu. Pierwszy dotyczy szeroko zakrojonej refleksji
nad teologicznym pojęciem SZECHINY, zobrazowanej wizerunkami
gwałconej, upokarzanej kobiety.  Nad relacją człowiek − zwierzę,
nad postawą kata i kondycją duszy ofiary zastanawia się artysta w cyklu
drugim,  ukazując wizerunek szamoczącej się, prowadzonej na rzeź
krowy. Wystawa składa się z 253 obrazów na płótnie, kartonie,
papierze  ułożonych w 34 fragmenty. Niniejsza prezentacja to trzecia,
największa wersja „Uzdrowiska”.
19 stycznia godz. 10.00 – EXPO Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124:
Wystawa Psów Rasowych. O tytuł Zwycięzcy Wystawy walczyć będzie
ponad 1300 psów w 130 rasach. Bilety w cenie: 10 zł normalny, 5 zł
ulgowy.
20, 24, 27, 31 stycznia godz. 11.00 – Aula Biblioteki Głównej, ul.
Kościelna 11: Lodowcowe Kino w Bibliotece – projekcje całej serii
popularnych filmów animowanych o dość nietypowym stadzie,
składającym się z Mamutów, Leniwca, Tygrysa i Oposów. Wstęp wolny.
25 stycznia godz. 10.00 – Hala Sportowa, ul. Żeromskiego 9: IV Turniej
Oldbojów „Gwiazd Zagłębia” o Memoriał Jana Leszczyńskiego.
25-26 stycznia godz. 18.00 – Teatr Zagłębia: gościnnie Teatr im. A.
Mickiewicza z Częstochowy „Hemar w chmurach” – spektakl
nawiązujący do najlepszych tradycji przedwojennego kabaretu
literackiego. Reżyseria – Piotr Machalica. Grają: Piotr Machalica, Iwona
Chołuj, Marta Honzatko, Sylwia Karczmarczyk, Małgorzata Marciniak,
Agata Ochota- Hutyra, Waldemar Cudzik, Adam Hutyra, Maciej
Półtorak, Antoni Rot. Bilety w cenie: parter 40/35 zł, loże 30/25 zł,
balkon 30/25 zł.
26 stycznia godz. 18.00 – Sala Koncertowa przy Szkole Muzycznej im.
Jana Kiepury, ul. Wawel 2: koncert galowy z udziałem Orkiestry
Symfonicznej „Le Quattro Stagioni” z Poznania. W programie: G. Bizet,
G. Verdi, G. Puccini, E. Grieg, L. Delibes, S. Moniuszko, J. Massenet, P.
Sorozabal, C. Velazguez, J. Offenbach, J. Strauss. Bilety: 15 zł normalny
i 10 zł ulgowy. 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 10.01.2013 – 16.01.2014
KINO KONESERA:„POWTÓRNIE
NARODZONY” dramat, od 15 lat,
Włochy/Hiszpania, 129 min.
PREMIERY: „47 RONINÓW” 2D 14.45.
akcja/dramat, od 15 lat, USA, 118 min. „47
RONINÓW” 3D 18.45, 21.15. akcja/dramat,
od 15 lat, USA, 118 min.„WKRĘCENI”12.30,
17.15, 20.00, 22.15. komedia, od 15 lat,
Polska, 107 min. „BIEGNIJ, CHŁOPCZE,
BIEGNIJ” 19.30, 21.45. dramat, od 15 lat,
Niemcy/Francja/Polska, 108 min.
„SKUBANI”  2D 9.30, 11.00, 15.00.
animacja, b/o, USA, 91 min. „SKUBANI”  3D
13.00, 18.00. animacja, b/o, USA, 91 min.
FILMY TYGODNIA:„HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 2D9.00, 9.15.

fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, DUBBING, 161 min. „HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 3D 11.00.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, DUBBING, 161 min. HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 2D 14.15.
fantasy/przygodowy, od 12 lat, USA/Nowa
Zelandia, NAPISY, 161 min. „HOBBIT:
PUSTKOWIE SMAUGA” 3D 17.30,
20.45.fantasy/przygodowy, od 12 lat,
USA/Nowa Zelandia, NAPISY, 161 min.
FILMY DLA DZIECI:
„WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI” 2D
10.00, 10.30,  11.00, 14.00, 17.00. familijny,
b/o, Wielka Brytania, DUBBING, 88 min.
„WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI” 3D
12.00, 16.00. familijny, b/o, Wielka Brytania,
DUBBING, 88 min. 

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 2 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 – z nim na grzy by, 5 – chwi la, 8 – po -
kaz, 9 – nie do krwi stość, 10 – z nie go chru pią ce kro -
mecz ki, 11 – le śne zwie rzę o pięk nych
oczach, 12 – czort, dia beł, 14 – azja tyc ka drew nia -
na łódź, 16 – ope ra Rach ma ni no wa, 17 – ślą skie bo -
gac two, 19 – re wol ta, bunt, 21 – gó ry w Ame ry ce
Pd., 22 – część rę ki, 25 – nie ład nie o kimś z nad wa -
gą, 28 – ku pal nik gór ski, 29 – grec ki bóg wia -
tru, 30 – trze ba z niej ko rzy stać jak się nada -
rza, 32 – z nie go pod ło gi i scho dy w pa ła cu, 34 – pysz -
na jest z bi tą śmie ta ną, 35 – stan w USA, 36 – koń o nie -
jed no li tej ma ści, 37 – te de ser ki re kla mu je Ma ły
Głód, 38 – za sło na, 39 – za sa da.

Pio no wo: 1 – nie praw da, 2 – za mie sza nie, cha -
os, 3 – skrzat, 4 – mu zy ku ją ca czwór ka, 5 – uczest nik
kor ri dy, 6 – ro bi się je ze śmie ta ny, 7 – pod gro ma da
ssa ków – kan gu ry, dy del fy, 13 – uczest nik wy pra wy Ja -
zo na, 15 – no wo po wsta ły wy raz, 18 – Gep pert lub
Gór niak, 20 – ro dzaj od zna cze nia, 23 – pie lę gnu je
grząd ki, 24 – za mknię cie bu tel ki, 26 – ry mo wa na za -
gad ka, 27 – ma coś do za pro po no wa nia, 28 – wła ści -
ciel stat ków han dlo wych, 31 – kłót nia, 33 – ce nio ny
w so kol nic twie. 
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UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
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Czy mo gła byś po ko chać mor der cę?
Hi sto ria po ru sza ją ca ni czym Wi chro we wzgó rza.

Jo an na od po cząt ku czu ła, że hi sto ria te go męż czy zny to ma te riał na wstrzą sa ją cy ar ty -
kuł. Je go upo rczy we mil cze nie i za gad ko wy dy stans w sto sun ku do niej spra wi ły, że do -
strze gła tkwią cą w nim ta jem ni cę. Gdy wy sie dli z po cią gu na dwor cu w Za ko pa nem,
mło da dzien ni kar ka wie dzia ła, że mu si go śle dzić. Chcia ła od kryć, kim jest ten czło wiek
i ja ki se kret ukry wa. Praw da oka za ła się prze ra ża ją ca. 

Za bój ca to po ru sza ją ca po wieść o nie ocze ki wa nej, gwał tow nej na mięt no ści. Nie win ność
zde rza się tu ze zbrod nią, a szcze rość z kłam stwem i ma ni pu la cją. Ma ria Nu row ska od -
sła nia taj ni ki gó ral skiej du szy i po ka zu je, że praw dzi wa mi łość od ku pi na wet naj więk szy
grzech. 

Ma ria Nu row ska jest jed ną z naj bar dziej zna nych pol skich pi sa rek. Jej książ ki prze tłu ma -
czo no na szes na ście ję zy ków. Dzie li czas mię dzy War sza wę a Bu ko wi nę Ta trzań ską, gdzie
zbu do wa ła dom i za ło ży ła pen sjo nat. Pi sze w nie wiel kim ga bi ne cie, z któ re go roz cią ga
się pięk ny wi dok na gó ry. Tam wła śnie po wsta ją po wie ści o ko bie tach na zna czo nych mi -
ło ścią i na mięt no ścią, któ re wal cząc z prze ciw no ścia mi lo su, to ru ją so bie dro gę do szczę -
ścia. Jej bo ha ter ki nie jed no krot nie mu szą zmie rzyć z wła snym ży ciem i roz po cząć je
na no wo tak jak kie dyś sa ma Ma ria Nu row ska.

Pięk na ko bie ta, Gdańsk w cie niu woj ny i za gi nio na ope ra Wa gne ra.
Gre ta prze czu wa ła, jak to wszyst ko się skoń czy. Ob se sja jej mę ża na punk cie ta jem ni czej ope ry
Wa gne ra. Mro żą cy krew w ży łach pa mięt nik pew ne go Fran cu za. Woj na. I dzień, w któ rym Ro -
sja nie za ję li jej mia sto, jej dom, jej ży cie…
I tyl ko ten mło dy Po lak, przy pad ko wy współ lo ka tor, nie pa su je do prze klę tej ukła dan ki hi sto rii.
Je go syn, kil ku let ni chło piec z opo wie ści Gre ty za czy na na no wo stwa rzać świat. Świat, któ ry już
daw no prze mi nął.
Ma gicz na, mi ster nie skon stru owa na po wieść o wie lo kul tu ro wym świe cie, w któ rym prze ni ka ły
się róż ne tra dy cje i na cje. O mu zy ce w cie niu Hi tle ra, do mu w cie niu zbrod ni, mi ło ści w cie niu
woj ny. I o nie zwy kłej przy jaź ni ma łe go chłop ca z pięk ną Gre tą.
Hu el le jest mi strzem opo wie ści. Opo wia da tak, że bez wa ha nia wcho dzi my za nim w naj więk szy
na wet mrok hi sto rii. 
„Gu ar dian”
Hu el le two rzy pro zę wy sma ko wa ną, prze my śla ną, opar tą na kla sycz nej po ety ce i spraw dzo nych
mo ty wach.
„Ga ze ta Wy bor cza”
Pa weł Hu el le jest za ko cha nym w Gdań sku i je go hi sto rii pi sa rzem, dra ma tur giem i sce na rzy stą.
Au to rem m. in. słyn ne go We ise ra Da wid ka, Mer ce de sa -Ben za czy Opo wie ści chłod ne go mo rza.
Świat, któ ry już daw no prze mi nął, w je go utwo rach na bie ra nie zwy kłe go bla sku. Tęt ni ży ciem,
uwo dzi i hip no ty zu je.
Ty tuł Śpie waj ogro dy po cho dzi z cy klu So ne tów do Or fe usza Ra ine ra Ma rii Ril ke go, je go ulu bio -
ne go po ety.

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy
dowygrania14 pojedynczych zaproszeń dokina,
do odbioru wnaszej redakcji (Sosnowiec, 
ul.3 Maja 11) z najnowszym wydaniem 
„Kuriera Miejskiego” Nr 1.
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TEATR - styczeń 2014

14 Wt godz. 09: 00 i 11.00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga 
16 Czw godz. 19: 00 Zaćmienie/Antoni Czechow /2 bilety
w cenie 1
17 Pt godz. 10: 00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka 
godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła? 
18 Sb godz. 18: 00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 
19 Nd godz. 18: 00 Korzeniec/ Zbigniew Białas, Tomasz
Śpiewak 
23 Czw godz. 10: 00 Najmniejszy bal świata/Malina
Prześluga 
godz. 19: 00 Prawda/Florian Zeller 

24 Pt godz. 19: 00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman 
25 Sb godz. 18: 00 Hemar w chmurach. Kabaret/ Piotr
Machalica/ Rodzice do teatru
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
26 Nd godz. 18: 00 Hemar w chmurach. Kabaret/ Piotr
Machalica 
(Gościnnie Teatr im. A. Mickiewicza z Częstochowy)
30 Czw godz. 19: 00 Eugeniusz Bodo – czy mnie 
ktoś woła?
31 Pt godz. 19: 00 Bobiczek/ Hanoch Levin 

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 1 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 zaproszenie na spektakl „Zaćmienie” 

w dniu 16 stycznia  (czwartek) o godz. 19.00.
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „bobiczek” 

w dniu 31 stycznia  (piątek) o godz. 19.00.

HO RO SKOP

CzTERY PORY ROKU W2014 ROKU
BARAN (21.03. – 20.04.) – Wiosna:
denerwująca pora roku dla Ciebie.
Nieoczekiwanie spiętrzą się kłopoty, ale
zachowasz pogodę ducha. Lato:
po kłopotach ani śladu. Teraz już wymarzony
urlop. Jesień:znowu problemy. Tym razem
zdrowotne. Nie ominie Cię wizyta u lekarza.
zima:zaszczep się przed grypą,
w przeciwnym razie zamiast nart – łóżeczko.
BYK (21.04. – 20.05.) – Wiosna:zapowiada
się pomyślny okres. Zwłaszcza na gruncie
zawodowym. Lato:w lipcu nastąpi finalizacja
poważnego kontraktu, więc chyba z wyjazdu
nici. Jesień:wykorzystaj na zasłużony
odpoczynek. Zdecydowanie zasłużyłeś.
zima:wyślij rodzinę na zimowe ferie, a sam
kontynuuj dobrze rozpoczęty rok.
BLIŹNIĘTA (21.05. – 21.06.) – Wiosna: już
najwyższa pora pohamować swoją
impulsywność. Z tego nie wychodzi nic
dobrego. Lato:zdecydowanie gdzieś wyjedź
i wypocznij. Dzięki temu unikniesz kłopotów.
Jesień:wypoczęty i wyluzowany nareszcie
liczysz się z opinią innych. On bardziej
pomogą niż zaszkodzą. zima:opłaciło się.
Awans murowany.
RAK (22.06. – 22.07.) – Wiosna:czas
rozpocząć w końcu poważny dialog
z partnerem. Oczywiście jeżeli myślisz
poważnie o przyszłości. Lato:wspólny
wakacyjny wyjazd zaowocuje. Można myśleć
o zaręczynach. Jesień:poświęć więcej uwagi
partnerowi. Nie tylko praca jest w życiu
ważna. zima:pogodzisz sprawy uczuciowe
i zawodowe. Tak trzymaj!
LEW (23.07. – 23.08.) – Wiosna:ciągłe
znużenie i apatia niczemu nie sprzyjają. Weź
się w garść. Lato: słoneczne dni pobudzą Cię
do działania. Nie myśl o urlopie, za dużo
zaległości. Jesień:wpadłeś już w normalny
rytm. Niestety jeszcze dużo pracy przedTobą.
zima:dopiero w grudniu będzie trochę
relaksu.
PANNA (24.08. – 23.09.) – Wiosna: ta pora
roku doda Ci skrzydeł. Energia będzie Cię
rozpierać. Lato: powodzenie w sprawach
finansowych umożliwi Ci wyjazd
na wspaniałe wakacje. Jesień: korzystnie
ulokowana gotówka w końcu zapewni Ci
spokojny sen. Nie zmarnuj tego. Zima:
remont w uczuciach, remont mieszkania.
Czemu nie? W końcu stać Cię na to.
WAGA (24.09. – 23.10.) – Wiosna: zaczną
spełniać się Twoje marzenia. Uśmiech nie
będzie schodził zTwojej twarzy. Lato: idź
za ciosem. Koniecznie zagraj wTotka. Jesień:
zgoda i harmonia tak w pracy, jak i w domu.
Same pogodne dni. zima: wspaniałe
zimowe wakacje. Może postawisz na szkółkę
narciarską? Ruchu nigdy za wiele.
SKORPION (24.10. – 22.11.) – Wiosna:
najwyższa pora się ustatkować. Pomyśleć
o rodzinie. Lato:nie tylko wakacjami człowiek
żyje. Czas pogodzić przyjemności
z obowiązkami, choć wiadomo, że wolisz te
pierwsze. Jesień:coś się ruszy w sprawach
mieszkaniowych. Zadbaj o finanse, bo będą
Ci bardzo potrzebne. zima:najtrudniejsze
będziesz mieć z głowy. Teraz już tylko „z górki”.
STRzELEC (23.11. – 21.12.) – Wiosna:pora
obudzić się już z zimowego snu. Razem
z żółwiami. Lato:czeka Cię fantastyczny
urlop. Możliwe, że zaowocuje również
fantastycznym uczuciem. Jesień:dobra passa
trwa. Tak w miłości, rodzinie, jak i w pracy.
Zaczynaj już oszczędzać na wspólną
przyszłość. zima: tylko nie zrób się
niedźwiadkiem i nie zasypiaj. Partnerowi to
się nie będzie podobało.
KOzIOROŻEC (22.12. – 21.01.) – Wiosna:
Twoje zdrowie zdecydowanie się poprawi.
Zapomnisz o lekarzach. Lato:nadejdzie
ochota do pracy. Wspaniałe wakacje
na działce. Jesień:zebrane letnie owoce
przyniosą nieoczekiwane dochody. Dobrze je
zainwestuj. zima:nie stawiaj spraw na ostrzu
noża. Trochę więcej życzliwości dla swoich
bliskich wszystkim popraw samopoczucie.
WODNIK (22.01. – 19.02.) – Wiosna:
nareszcie ustąpią wszelkie dolegliwości
i apteki będziesz omijać wielkim łukiem. Lato:
to będą wymarzone wakacje. Może
niekoniecznie do egzotycznych krajów, ale
za to z ukochaną osobą. Jesień:
zdecydowana poprawa w finansach. Kupisz
to, o czym od dawna marzysz. zima:
pomyślny koniec kłopotów z partnerem.
Przeszłości już nie ma.
RYBY (20. 02. – 20.03.) – Wiosna: nie
zapomnij o weterynarzu. Przecież pies to
też rodzina. Lato: słoneczne dni natchną
Cię optymizmem. Wakacyjny wyjazd
bardzo i na długo Cię zrelaksuje. Jesień:
dbaj o zdrowie i ubieraj się zgodnie z tym
co widzisz za oknem. zima: ostre
powietrze, zimowe spacery sprzyjają
zdrowiu. Takie zahartowanie w przyszłości
zaowocuje. VENA

POD kONieC ROku
NA klubOWeJ MAPie
SOSNOWCA PRZYbYłO NOWe
MieJSCe. PO CZTeReCH
MieSiąCACH iNTeNSYWNeGO
ReMONTu W kAMieNiCY
PRZY uliCY
MAłACHOWSkieGO 8 OTWARTY
ZOSTAł klub PASADeNA.

Otwar cie no we go lo ka lu przy -
cią gnę ło set ki miesz kań ców
So snow ca i re gio nu, któ rzy
szyb ko wy peł ni li miesz czą -
cy 450 osób klub. Przy by li nie
tyl ko mie li oka zję ja ko pierw si
zo ba czyć jak wy glą da ją wnę trza
Pa sa de ny, ale rów nież sko rzy -
stać z przy go to wa nych na otwar -
cie nie spo dzia nek.

– Pierw szy dzień to ogrom -
ny test dla wła ści cie li, jak
i per so ne lu. My śli my, że sta nę -
li śmy na wy so ko ści za da nia.
Wszyst ko dzia ła ło bez prze -
szkód, a za ba wa trwa ła do 5 ra -
no. Każ dy z przy by łych otrzy -
mał od na szych ho stess pre zent
po wi tal ny, a za ba wę na par kie -
cie ani mo wał G Po int LED

RO BOTS SHOW. My ślę, że
so sno wi cza nie po raz pierw szy
wi dzie li ta ki po kaz – po wie -
dział Ro bert Du ma, ma na ger
klu bu Pa sa de na. 

Klub Pa sa de na to dwu kon -
dy gna cyj ny klub z dwo ma ba -
ra mi, par kie tem, sied mio ma
sa la mi dla go ści, wy po sa żo -

nym w naj no wo cze śniej sze
oświe tle nie i na gło śnie nie.
Wszyst ko urzą dzo ne w eks klu -
zyw nym sty lu z wy ko rzy sta -
niem tech no lo gii led, pi ko wa -
nej skó ry i wy so kiej ja ko ści
zdo bień. Ca łość do peł nia czter -
na ście wiel ko for ma to wych wy -
świe tla czy. KP

Pasadena już działa

„Za głę bia cy w Le gio nach Pił sud -
skie go” to ty tuł ko lej ne go wy daw -
nic twa, któ re go au to rem jest Zbi -
gniew Stu denc ki, dy rek tor so sno -
wiec kie go Mu zeum. Wy da na
w grud niu pu bli ka cja to pierw szy
z ele men tów wie lo za da nio we go
pro jek tu przy go to wy wa ne go w tym
ro ku z oka zji set nej rocz ni cy po -
wsta nia Le gio nów Pił sud skie go.
Pro jekt, re ali zo wa ny przez Mu -
zeum, bę dzie obej mo wał tak że kon -
fe ren cję po pu lar no -na uko wą, wy -
sta wę, kon kur sy dla mło dzie -
ży – pla stycz ny i hi sto rycz ny oraz
spo tka nie przed sta wi cie li szkół no -
szą cych imię Mar szał ka Jó ze fa Pił -
sud skie go.

Pu bli ka cja skła da się z kil ku
czę ści. Au tor przed sta wił m.in. sy -
tu ację po li tycz ną w Za głę biu Dą -
brow skim na po cząt ku I woj ny
świa to wej, two rze nie się i wal ki od -
dzia łów le gio no wych, wspo mnie nia
ge ne ra ła bro ni Le ona Ber bec kie go,
bli skie go współ pra cow ni ka Mar -
szał ka, or ga ni za to ra kom pa nii

ochot ni ków z So snow ca i Dą bro wy
Gór ni czej. Po ja wia ją się tak że na -
zwi ska Za głę bia ków – ofi ce rów le -
gio no wych i Za głę bia ków – żoł nie -
rzy Pierw szej Kom pa nii Ka dro wej.
Nie mo gło za brak nąć ży cio ry sów
Hu go Alm sta ed ta i Jó ze fa Re ni ka,
uro dzo nych w So snow cu dzia ła czy
nie pod le gło ścio wych, Ja na Zien tar -
skie go, któ ry sta nął na cze le od dzia -
łu ochot ni ków i po pro wa dził ich 23
sierp nia 1914 ro ku z So snow ca
do Le gio nów. 

Zo sta ła przed sta wio na tak że po -
stać Sta ni sła wa Pa de rew skie go, bra -
ta przy rod nie go sław ne go pia ni sty,
któ ry stra cił ży cie w bi twie
pod Krzy wo pło ta mi. Czy tel ni cy bę -
dą mie li oka zję tak że po znać ży cio -
rys Eu ge niu sza Dąmb skie go, mę ża
świa to wej sła wy ar tyst ki Po li Ne gri.
W ostat niej czę ści przed sta wio no
m.in. hi sto rię po mni ka – krzy ża
na cmen ta rzu w By dli nie i na zwi ska
spo czy wa ją cych tam żoł nie rzy.
Umiesz czo no tak że krót ką „Kro ni kę
Le gio nów Pol skich”, obej mu ją cą la -
ta 1914-1917 i wkład kę z sze ścio ma
fo to gra fia mi przed sta wia ją cy mi po -
mnik – krzyż w By dli nie, ta bli ce
na bu dyn ku szkol nym przy ul. Wa -
wel w So snow cu, ta bli cę me ta lo wą
z na zwą szko ły im. Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go w By dli nie w 1937
ro ku, fo to gra fię Sta ni sła wa Wrzo -
ska – dzia ła cza nie pod le gło ścio we -
go z Za gó rza, u któ re go prze by wał
Pił sud ski oraz do ku men ty – Pa tent
Cho rą że go z kwiet nia 1917 ro ku
i świa dec two nada nia Krzy ża Nie -
pod le gło ści przez Pre zy den ta RP 
z 3 ma ja 1932 ro ku.

Pu bli ka cja to nie la da grat ka dla
mi ło śni ków hi sto rii i za głę biow skiej
Ma łej Oj czy zny, a tak że po moc dla
na uczy cie li i uczniów, in te re su ją cych
się hi sto rią re gio nal ną. SK

Zagłębiacy pod rozkazami 
Marszałka 

Z „Kurierem” po mieście
03. 12. – Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU
zrealizowało projekt upamiętniający lokalną społeczność żydowską
wmieście. Uczniowie, wraz z zaproszonym gościem, Arturem
Ptasińskim z Centrum Informacji Miejskiej, wyruszyli 3 grudnia
nawycieczkę śladami sosnowieckich Żydów. Głównym celem
przedostatniego etapu „Szkoły Dialogu” było skupienie się
na przełamywaniu nadal powszechnych stereotypów imitów. 
05. 12. – Joanna Sekuła, dyrektor Miejskiego Zakładu
Zasobów Lokalowych wspólnie z Jackiem Górskim,
dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
podpisali Porozumienie w sprawie realizacji zajęć
praktycznych przez uczniów CKZiU. W roku
szkolnym 2013/2014 w terminie od 9 grudnia do 13
czerwca 2014 r. uczniowie realizować będą zajęcia praktyczne
w nieruchomościach pozostających w zarządzie MZZL. 
06. 12. – do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Staszica
święty Mikołaj przybył w towarzystwie zebry. Oczywiście przywiózł

uczniom słodycze. Powód był prosty – szkoła wzięła pod opiekę
zebrę z chorzowskiego ZOO. Równie prosty był wybór zwierzęcia.
Zebra ma paski. Mundurki obowiązujące w szkole także je mają. 
06. 12.– zmarła Kama Kiełbińska, wielka miłośniczka
i popularyzatorka muzyki poważnej, prelegentka, animatorka kultury,
która30 lat związanabyła zMiejskim Klubem im. JanaKiepury.  
10. 12. – wwypożyczalni dla dzieci w Bibliotece Głównej przy ul.
Zegadłowicza odbyło się spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską.
Podczas spotkania promowano m. in. ostatnią książkę poetki „Bajki
pani Krysi”. 
11. 12. – uczniowie Gimnazjum nr 16 pod opieką PaniM. Łuszczek,
E. Matysek oraz D. Groniak przygotowali SZLACHETNĄ PACZKĘ dla
potrzebujących. 
14. 12.– Politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zjechali doSosnowca
naKonwencję Krajową partii. Podczas spotkania przewodniczący
Leszek Miller zaproponował powrót dopodziału Polski na49
województw oraz5-letnią kadencję dla władz wszystkich szczebli. 

18. 12. – gośćmi w ZSO nr 13 w Sosnowcu byli dwaj wspaniali
piłkarze Zagłębia Sosnowiec: Hubert Tylec i Radosław Kursa.
Spotkanie odbyło się w ramach programu „Szkoła promująca
zdrowie”. Podczas wizyty piłkarze promowali wśród uczniów, zdrowy
tryb życia. Opowiadali o trudach, wyrzeczeniach bycia sportowcem.
Jednocześnie zachęcali młodzież do aktywności fizycznej. Zwracali
uwagę, jak ważnym aspektem codziennego życia są regularne
ćwiczenia oraz zdrowe posiłki. 
20. 12. – w wypożyczalni dla dzieci w Bibliotece Głównej przy ul.
Zegadłowicza odbyło się niecodzienne, skąpane w klimacie
świątecznych światełek i zapachu piernika – gwiazdkowe
spotkanie literackie dla dzieci w wieku 10-14 lat. Podczas
spotkania, najpiękniejszą książkę o Bożym
Narodzeniu – „Opowieść wigilijną” pióra Karola
Dickensa – zinterpretowała Ebenezer Scrooge. W roli skąpego
i bezdusznego człowieka bez serca wystąpił Przemysław
Kania – aktor Teatru Zagłębia.  (U)

• 15 stycz nia o godz. 15.00 w Pa ła cu Scho ena przy ul.
Che micz nej zo sta nie otwar ta wy sta wa z Mu zeum Nie -
pod le gło ści w War sza wie pod na zwą „Krze mie niec.
Mia sto wiel kiej tę sk no ty”. 
W pro gra mie usły szy my po etyc ką re flek sję „Tam
pod okiem pa mię ci…” w wy ko na niu Ka wia ren ki Li te -
rac kiej dzia ła ją cej przy I li ceum Ogól no kształ cą cym
im. J Sło wac kie go w Cho rzo wie, spo tka my przed sta -
wi cie li szkół z te re nu wo je wódz twa ślą skie go, któ rych
pa tro nem jest Ju liusz Sło wac ki oraz spró bu je my pie ro -
gów krze mie niec kich przy go to wa nych przez Ka wia -
ren kę Li te rac ką. Wy sta wę pa tro na tem ho no ro wym ob -
ję li: Ka zi mierz Gór ski – pre zy dent So snow ca, Ta ma ra
Sie ni na – dy rek tor Mu zeum Ju liu sza Sło wac kie go
w Krze mień cu, Da nu ta Skal ska – pre zes To wa rzy stwa

Mi ło śni ków Lwo wa i Kra sów Po łu dnio wo -Wschod nich
w By to miu oraz Ste fan Gaj da – pre zes Od dzia łu Gór no -
ślą skie go Sto wa rzy sze nia Wspól no ta Pol ska w Ka to -
wi cach.
• 16 stycz nia o godz. 15.00 dy rek tor Mu zeum, Za rząd Kra -
kow skie go Ze spo łu doBa dań Au to strad oraz dy rek tor Mu -
zeum Ar che olo gicz ne go wKra ko wie za pra sza ją naotwar -
cie wy sta wy pt. „Ar che olo gicz naAu to stra da – Wy ko pa li -
ska przywiel kich in we sty cjach dro go wych podKra ko -
wem”. Wpro gra mie bę dzie my mo gli po słu chać wy kła du
Al ber ta Za sta wy zMu zeum Ar che olo gii wKra ko wie po łą -
czo ne go z pre zen ta cją mul ti me dial ną PT. „Ar che olo gicz -
naAu to stra da”. 
• 21 stycz nia o godz. 14.00 za pra sza my na wer ni saż
wy sta wy „100 lat Elek tro cie płow ni Bę dzin SA”. U

Zapraszamy do Muzeum
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