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Sy tu acja szpi ta la w Bę dzi nie w ostat nim
okre sie jest te ma tem nu mer je den dla
miesz kań ców na sze go mia sta.
Ni ko go z nas to nie dzi wi. Na stał czas
„być al bo nie być” bę dziń skie go szpi -
ta la. Za ska ku jąc wszyst kich „par ty -
zanc ki mi” dzia ła nia mi Ra da Spo łecz -
na PZZOZ na cze le ze sta ro stą Ar ka -
diu szem Wa to łą bez ja kich kol wiek za -
po wie dzi czy też kon sul ta cji przy ję ła
14 grud nia 2015 ro ku uchwa łę de fac -
to pro wa dzą cą do po zba wie nia miesz -
kań ców Bę dzi na pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej, a w kon se kwen cji swo jej
de cy zji li kwi da cji na sze go szpi ta la.
De cy zja Po wia tu o li kwi da cji od dzia -
łów: po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ne go, no -
wo rod ków i wcze śnia ków, chi rur gii
ogól nej, cho rób we wnętrz nych, blo ku
po ro do we go, blo ków ope ra cyj nych:
po łoż ni czo -gi ne ko lo gicz ne go i chi rur -
gicz ne go oraz dzia łu ane ste zjo lo gii,
szko ły ro dze nia i izby przy jęć po łoż ni -
czo -gi ne ko lo gicz nej jest na stęp nym
krót ko wzrocz nym i nie zmier nie szko -
dli wym dzia ła niem ma ją cym na ce lu
li kwi da cję ko lej nej in sty tu cji funk cjo -
nu ją cej od wie lu lat na te re nie na sze go
mia sta. 

Rze czy wi ście, ja kiś czas te mu los Te atru
Dzie ci Za głę bia za wisł na wło sku, i to tak że
dzię ki dzia ła niom władz po wia tu.
Tak, jak ła two za uwa żyć ta kie dzia ła -
nia przy świe ca ją Pa nu sta ro ście od po -
cząt ku spra wo wa nia przez nie go tej
funk cji. Ma on du żą szan sę zo stać
okrzyk nię ty przez miesz kań ców „cy -
klicz nym li kwi da to rem do rob ku na sze -

go mia sta”. Ob ci na ne do ta cje i pro wa -
dzo na przez nie go po li ty ka za gra ża ły
nie tyl ko te atro wi, ale i bę dziń skiej bi -
blio te ce czy Mię dzysz kol ne mu Ośrod -
ko wi Spor to we mu. Jak wi dać ani kul -
tu ra, ani sport, ani opie ka me dycz -
na nie mo że nor mal nie funk cjo no wać
i roz wi jać się w Bę dzi nie dzię ki... no
wła śnie, trud no po wie dzieć, czy to zła
wo la czy też naj zwy czaj niej brak do -
świad cze nia i wie dzy?

Ale wróć my do spra wy szpi ta la, bo ta spra -
wa obec nie naj bar dziej za przą ta my śli
miesz kań ców.
Ra dy kal na i tra gicz na w skut kach de -
cy zja, ja ką jest po mysł zro bie nia w Bę -
dzi nie „kom ple men tar ne go szpi ta la za -
cho waw cze go”, go dzi w po czu cie bez -
pie czeń stwa miesz kań ców. Nie mo gę
po go dzić się z tym, że 55-ty sięcz ny
Bę dzin, naj więk sze mia sto po wia tu bę -
dą ce je go sto li cą, po zo sta nie bez opie -
ki szpi tal nej. Ale nie zmier nie nie po koi
mnie tak że los miesz kań ców in nych
gmin po wia tu, któ rzy nie ma jąc za pew -
nio nej choć by pod sta wo wej ko mu ni ka -
cji pu blicz nej, bę dą zmu sze ni w ce lu
uzy ska nia po mo cy szpi tal nej po dró żo -
wać naj pierw do Bę dzi na, a póź niej do -
pie ro do Cze la dzi. 

Dla cze go do szło do ta kiej sy tu acji? Co
z owym na gła śnia nym przez wła dze po wia -
tu „pla nem na praw czym” szpi ta la?
Wbrew wszel kim de kla ra cjom, za pew -
nie niom i obiet ni com, rów nież tym pu -
blicz nym skła da nym wie lo krot nie
przez Sta ro stę i in nych człon ków Za rzą -

du Po wia tu Bę dziń skie go, do dnia dzi -
siej sze go nie otrzy ma łem żad ne go tak
hucz nie za po wia da ne go pro gra mu na -
praw cze go, czy też ja kiej kol wiek ana li -
zy sy tu acji w bę dziń sko -cze ladz kiej
pla ców ce szpi tal nej. Je że li tym pla nem
jest li kwi da cja od dzia łów bę dziń skie go
szpi ta la – to chy ba nie o to cho dzi ło.
Wy ra żam mój sta now czy sprze ciw dla
ta kie go „pla nu na praw cze go”! Wzy -
wam wła dze Po wia tu do na tych mia sto -
we go opa mię ta nia się i wy co fa nia
z tych de cy zji, złych i go dzą cych w in -
te res pu blicz ny miesz kań ców Bę dzi -
na i ca łe go po wia tu bę dziń skie go.

Swój sto su nek do tej spra wy wy ra ził Pan
w spo sób jed no znacz ny nie zwłocz nie
po tym, jak tyl ko do wie dział się Pan o pod -
ję tej uchwa le.
Na tych miast po pod ję ciu uchwa ły
przez Ra dę Spo łecz ną skie ro wa łem
w tej spra wie pi smo do sta ro sty Wa to -
ły, nie ste ty po zo sta ło ono bez od po wie -
dzi – jak i in ne do tych cza so we pytania
w spra wie sy tu acji na sze go szpi ta la.
Świad czy to bez sprzecz nie o tym, że
sta ro sta ma za nic pod sta wo we za sa dy
funk cjo no wa nia pań stwa de mo kra tycz -
ne go, jak rów nież przy ję te nor my,
zwłasz cza te do ty czą ce kon sul ta cji
spo łecz nych oraz za sa dę mó wią cą
o trans pa rent no ści i przej rzy sto ści po -
dej mo wa nych de cy zji.

Sły sze li śmy, że miesz kań cy Bę dzi na pod ję -
li pew ne dzia ła nia, chcąc tak że wy ra zić
swój zde cy do wa ny sprze ciw wo bec ta kich
de cy zji.

Tak, to praw da. Na ostat niej se sji Ra dy
Miej skiej Bę dzi na rad ni pod ję li apel
do Sta ro sty, w któ rym wzy wa ją Sta ro -
stę Po wia tu Bę dziń skie go, Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Spo łecz nej PZZOZ Ar -
ka diu sza Wa to łę do na tych mia sto we go
wy co fa nia się z za pi sów uchwa ły
z dnia 14 grud nia 2015 roku. Wy ra zi li
tym sa mym zde cy do wa ny sprze ciw
wo bec dzia łań Za rzą du Po wia tu Bę -
dziń skie go zmie rza ją cych do li kwi da cji
naj waż niej szych od dzia łów funk cjo nu -
ją cych do tych czas w szpi ta lu w Bę dzi -
nie. Pod ape lem pod pi sa ło się 22 z 23
rad nych. Miesz kań cy na to miast tłum -
nie skła da ją swe pod pi sy pod pro te stem
prze ciw ko li kwi da cji szpi ta la. Obu rze -
ni są zwłasz cza tym, że nikt nie py tał
się ich o zda nie, nikt te go z ni mi nie
kon sul to wał, że sta ro sta sam za de cy do -
wał o ich lo sie i pod jął de cy zję, któ ra
mo że mieć tra gicz ny w skut kach
wpływ na ich ży cie i zdro wie.

Życz my więc so bie, aby wszyst kie te dzia -
ła nia przy nio sły ocze ki wa ny sku tek i uda ło
się ura to wać bę dziń ski szpi tal!
Le ży mi na ser cu za pew nie nie wy so kiej
ja ko ści i do stęp no ści usług zdro wot -
nych dla wszyst kich po trze bu ją cych
oraz sta bi li za cja sy tu acji, dla te go jesz -
cze raz sta now czo pod kre ślam swój
sprze ciw wo bec pod ję tych przez Sta ro -
stę i Człon ków Za rzą du Po wia tu kro -
ków zmie rza ją cych do li kwi da cji szpi -
ta la w Bę dzi nie! Ży czę nam wszyst kim,
aby krót ko wzrocz ność i lek ko myśl ność
nie po zba wi ły nas god nej opie ki me -
dycz nej w Bę dzi nie!

stanowcze

DLA LIKWIDACJI 

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW

Likwidacja szpitala w Będzinie nie mieści
się w głowie. a mówienie, że to tylko
reorganizacja, to mydlenie oczu. Przecież
nie będzie tu już bloków operacyjnych,
oddziału chirurgii czy chorób
wewnętrznych. Czuliśmy się pewniej
i bezpieczniej, jak wszystko to było
pod ręką. W rezultacie będzie trzeba
jeździć do Czeladzi. a co jeśli ktoś nie ma
jak tam dojechać? Ile czasu to zajmie,
jeśli potrzebna będzie szybka pomoc? 

Marian,  mieszkaniec Będzina, lat 75

Jestem młodą kobietą i nawet nie
dopuszczam myśli, że nie będzie w Będzinie
bloku porodowego i oddziału położniczego.
dlaczego jako mieszkanka Będzina nie
będę mogła urodzić dziecka w swoim
mieście, tylko będę się tułać po sąsiednich
miastach? Tylko dlatego, że ktoś miał taki
pomysł i bez względu na wszystko
postanowił go zrealizować? To bezmyślne
działanie na szkodę mieszkańców. 

Joanna, mieszkanka Będzina, lat 30

Skandaliczne jest to, że prezydent Będzina
tak bardzo stara się, aby miasto się
rozwijało, stworzył tyle nowych inwestycji
dla mieszkańców, aby jak najlepiej nam
się żyło, a powiat chce to tak po prostu,
bez zastanowienia zniszczyć. Trudno się
pogodzić z takim postępowaniem. Nie po
to ich wybieraliśmy.

Tomasz, mieszkaniec Będzina, lat 54

szpi ta la w Bę dzi nie

NIE 
Rozmowa z PRezydentem Będzina Łukaszem komoniewskim
na temat sytuacji Będzińskiego szPitala

98,2%

0,4%1,4%

NIE

TaKNIE mam zdaNIa

Czy popierasz likwidację
oddziałów w będzińskim
szpitalu?
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urząd Miejski w Będzinie
działa w godzinach:

poniedziałki
7.30 – 17.00

piątki
7.30 – 14.00

pozostałe dni
roBocze 
7.30 – 15.30

dRodzy czytelnicy

Schyłek roku to jak zwykle czas
podsumowań, ale też planów
na przyszłość. 
W gazecie znajdziecie Państwo
i jedno, i drugie. 
Rok 2015 to Strefy aktywności
Rodzinnej w kolejnych dzielnicach,
remonty tych istniejących i budowa
zupełnie nowych chodników, duża
inwestycja w Grodźcu – budowa
kanalizacji, remont na zamku, czy
termomodernizacja będzińskiej
SP11. Są też ciekawostki.
Od kilku miesięcy możemy
zaczytać się w Będzinie, skanując
kody QR z… ławek parkowych.
mamy też samoobsługowe serwisy
rowerowe i ścieżkę edukacyjną
„Owoce lasu”. 
Rok 2016 zapowiada się nie mniej
interesująco. Budżet zatwierdzony
i pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową.
Pozostaje tylko realizować plany.
Kilka szczegółów dotyczących
właśnie tych planów znajdziecie
Państwo w środku gazety.

Tymczasem życzę szampańskiej
zabawy, również podczas
będzińskiego sylwestra!

Marta Sowińska-Kłosowska
redaktor naczelna

Kontakt: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej    tel. (32) 267-92-24

Do wynajęcia 
LokaL Użytkowy przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie o pow. 707 m² (parter)

Wyposażony w instalacje: C.O., elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
Możliwość dokonania przez przyszłego najemcę aranżacji lokalu do własnych potrzeb.

Ośrodek Kultury w Będzinie wynajmie:
• pomieszczenie o powierzchni 112 m² przy ulicy
małachowskiego 43. 

szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (32) 775 82 00,
wewnętrzny: 12, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

• powierzchnie reklamowe 
na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie całego
będzina. 

szczegóły pod numerem telefonu: 662 19 74 95 oraz na stronie:
www.ok.bedzin.pl

Scrap bo oking to tech ni ka ręcz ne go wy ko ny wa nia
kar tek oko licz no ścio wych, al bu mów na zdję cia,
zdo bie nia okła dek, za wie szek, za kła dek i in nych
przed mio tów. W cza sie gru dnio wych za jęć Bę -
dziń skiej Aka de mii Ma łe go Od kryw cy dzie ci wy -
ko na ły świą tecz ną kart kę bo żo na ro dze nio wą.By ła
to oka zja do po zna nia no wych przy bo rów pla stycz -

nych ta kich jak spe cja li stycz -
ne pa pie ry, ozdob ne dziur ka -
cze, za okrą gla cze, no życz ki
do kre atyw ne go wy ci na nia, kwia ty
i wie le in nych. Scrap bo oking roz wi ja kre atyw ne
my śle nie, zdol no ści ma nu al ne, uczy cier pli wo ści
i po czu cia es te ty ki.

Scrap bo oking dla ma łych od kryw ców
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Seniorzy bez granic

W związ ku z re ali za cją dzia łań in -
for ma cyj no -pro mo cyj nych w ra -
mach za koń czo ne go już pro jek tu
„Ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod -
sta wo wej nr 11 w Bę dzi nie” do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Me cha -
ni zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go
Ob sza ru Go spo dar cze go na la -
ta 2009-2014 w dniu 14 grud nia
od by ło się w sie dzi bie szko ły spo -
tka nie pod su mo wu ją ce kil ku mie -
sięcz ne pra ce ter mo mo der ni za cyj -
ne i pre zen tu ją ce ich  efek ty.

By ła to oka zja do po dzię ko wa -
nia dar czyń com, któ rych dzia łal -

ność zo sta ła za pre zen to wa na w czę -
ści pierw szej spo tka nia.

W wie czo rze wzię ło udział
wie lu za pro szo nych go ści, a tak że
dzie ci uczą ce się w od no wio nej
i bar dziej eko lo gicz nej szko le, któ -
re licz nie przy by ły na pod su mo -
wa nie wraz ze swy mi ro dzi ca mi.
Wy mie nia no do świad cze nia z re -
ali za cji pro jek tu, pod kre śla jąc klu -
czo wą ro lę dar czyń ców.

Spo tka nie otrzy ma ło też ar ty -
stycz ną, świą tecz ną opra wę, o któ rą
za dba li uczniowie placówki wraz
z gro nem pe da go gicz nym szko ły.

Podsumowanie projektu termomodernizacji

Za koń czył się wła śnie I etap
prac pro wa dzo nych na zam ku
w pół noc no -wschod nim na roż -
ni ku mu ru. Pod czas roz biór ki
uszko dzo ne go na roż ni ka we -
wnętrz ne go mu ru ob wo do we go
na tra fio no na za sy pi sko, z któ re -
go wy do by to kil ka dzie siąt za -
byt ków ar che olo gicz nych.
Na ca łość ma te ria łu za byt ko we -
go skła da ją się: du żych roz mia -
rów nóż (moc no sko ro do wa ny
pu gi nał no żo wy praw do po dob -
nie z XIII-XV w.), frag men ty
śre dnio wiecz nej ce ra mi ki, ułam -

ki przed mio tów szkla nych i ko -
ści zwie rzę ce.

Roz biór ka aż do po zio mu
fun da men tów po zwo li ła od sło -
nić frag men ty po szcze gól nych
par tii za ło że nia i za ob ser wo wać
ich wza jem ną ko re la cję. Od sło -
nię te od stro ny ro ze bra ne go na -
roż ni ka fun da men tu ujaw ni ły, iż
póź niej sze mu ry ob wo du we -
wnętrz ne go sto ją na star szych
fun da men tach nie zna nej do tąd
ka mien nej bu dow li, zbli żo nej
do kwa dra tu o wy mia rach we -
wnętrz nych 11x11m. Kon ty nu -

acja prac w II eta pie re mon tu po -
zwo li spre cy zo wać do kład niej
chro no lo gię od kry tej bu dow li.

Wła dze mia sta sta ra ją się
dbać jak naj le piej o bę dziń ski
za mek, któ ry jest nie wąt pli wą

wi zy tów ką mia sta. W mi ja ją -
cym ro ku prze pro wa dzo no wie -
le in we sty cji re mon to wych
i kon ser wa tor skich ma ją cych
na ce lu za cho wa nie w jak naj -
lep szym sta nie tej hi sto rycz nej
pe reł ki. Do ta cje prze zna czo no
nie tyl ko na re mont i kon ser wa -
cję zam ko wych mu rów i basz ty,
ale tak że po miesz czeń na zwa -
nych po tocz nie „karcz mą ry cer -
ską”. Dzię ki te mu ko lej ne po ko -
le nia bę dzi nian bę dą mo gły po -
dzi wiać hi sto rycz ne dzie dzic two
mia sta.

Rewelacyjne odkrycie na zamku górnym
Podczas PRac konseRwatoRskich związanych z naPRawą naRożnika PóŁnocno-wschodniego wewnętRznego muRu
oBwodowego doszŁo do Rewelacyjnego odkRycia na zamku góRnym w Będzinie

Se nio rzy z Bę dziń skie go Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku re ali zu ją swe po dróż ni cze pa sje. Tym
ra zem od wie dzi li Wro cław i ZOO, z je go uni kal -
nym na ska lę świa to wą kom plek sem przed sta wia ją -
cym róż ne eko sys te my zwią za ne ze śro do wi skiem wod nym Czar ne -
go Kon ty nen tu zwa nym Afry ka rium.

2016
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Podczas gRudniowej sesji Rady
miejskiej Będzina zostaŁ
uchwalony Budżet miasta
na 2016 Rok. za PRzyjęciem
Budżetu gŁosowaŁo
21 Radnych. – dzięki takiemu
Budżetowi Będzie możliwa
Realizacja kolejnych ciekawych
inwestycji na teRenie miasta.
kontynuowane Będą PRace
Remontowe i modeRnizacyjne
Budynków mieszkalnych
i komunalnych, modeRnizacje
dRóg i ulic, Powstaną także
nowe oBiekty RekReacyjne –
mówiŁ PRezydent Łukasz
komoniewski

Po otwar ciu, stwier dze niu pra wo moc no ści i usta le -
niu po rząd ku ob rad XV se sji Ra dy Miej skiej Bę -
dzi na, któ ra od by ła się 16 grud nia, na stą pi ło uro -
czy ste wrę cze nie Sty pen diów Mia sta Bę dzi -
na uczniom i stu den tom za osią gnię cia w ro ku
szkol nym i aka de mic kim 2014/2015 po prze dzo ne
pre zen ta cją osią gnięć sty pen dy stów. Gra tu la cje
w imie niu pre zy den ta zło żył wi ce pre zy dent Ra fał
Adam czyk, a w imie niu sty pen dy stów prze mó wi -
ła Wik to ria Pie sik, któ ra po dzię ko wa ła na uczy cie -
lom za za szcze pie nie pa sji do na uki i chę ci do dal -
sze go wy sił ku, na to miast ro dzi com za wspar cie
i do da wa nie sił. – Na szym klu czem do suk ce su jest
za pał, sa mo dy scy pli na, chęć roz wo ju. Jak mó wił
Fry de ryk Nie tz sche – wie lu trzy ma się upar cie raz
ob ra nej dro gi, lecz tyl ko nie licz ni dą żą kon se -
kwent nie do swe go ce lu – za tem mo że my być
z sie bie dum ni. Suk ces, któ ry od nie śli śmy z pew -
no ścią bę dzie dla nas in spi ra cją do dal sze go kształ -
ce nia. Je ste śmy bar dzo wdzięcz ni za to, że już dzi -
siaj uwie rzy li ście w nas i da je cie nam szan sę roz -
wo ju – mó wi ła sty pen dyst ka.

W tej czę ści se sji wrę czo no też li sty gra tu la cyj -
ne ro dzi com sty pen dy stów. Na za koń cze nie wy stą -
pił chór ze Szko ły Pod sta wo wej nr 8 im. Ja na Paw -
ła II w Bę dzi nie z oko licz no ścio wym świą tecz nym
pro gra mem. Uczniów przy go to wa ła Mag da le -
na Bo che nek -Pu ław ska. 

Se sja gru dnio wa za wsze jest szcze gól na nie tyl -
ko z ra cji zbli ża ją cych się świąt, ale mo że przede
wszyst kim z ra cji gło so wa nia nad bu dże tem na rok
ko lej ny.
I tak 16 grud nia na stą pi ło uchwa le nie Wie lo let niej
Pro gno zy Fi nan so wej Mia sta Bę dzi na na la -
ta 2016-2023, któ rej pro jekt przed sta wi ła Skarb ni k
Mia sta An na Roz brój, a po zy tyw ne sta no wi sko
Ko mi sji Bu dże tu i Roz wo ju Mia sta Ra dy Miej -
skiej prze wod ni czą cy tej że ko mi sji Le szek Du dek.
Pro gno za zo sta ła po zy tyw nie za opi nio wa na przez
Re gio nal ną Izbę Ob ra chun ko wą w Ka to wi cach.

Ko lej nym punk tem by ło uchwa le nie bu dże tu
mia sta Bę dzi na na 2016 rok, któ re rów nież na stą -
pi ło po przed sta wie niu pro jek tu bu dże tu mia sta
Bę dzi na na 2016 rok przez Skarb ni ka Mia sta An -
nę Roz brój oraz po przed sta wie niu sta no wi ska Ko -
mi sji Bu dże tu i Roz wo ju Mia sta Ra dy Miej skiej
przez Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Lesz ka Dud ka.

Nie oby ło się bez dys ku sji. Osta tecz nie za uchwa -
łą w spra wie bu dże tu mia sta Bę dzi na na 2016 rok
gło so wa ło 21 rad nych. Oczy wi ście i bu dżet
na rok 2016 zo stał po zy tyw nie za opi nio wa ny
przez Re gio nal ną Izbę Ob ra chun ko wą w Ka to wi -
cach.
Następnie sprawozdania z działalności Rady
Miejskiej Będzina i Komisji Rady Miejskiej
w 2015 roku przedstawiane były kolejno:
1/ przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej

Krzysz to fa Du dziń skie go,
2/ przez Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej

Ra dy Miej skiej Szcze pa na Gry mę,
3/ przez Prze wod ni czą cą Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz -

nej Mia sta Ja dwi gę Gu ba łę,
4/ przez Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Po li ty ki Go -

spo dar czej Mia sta  Mar ka Wie czor ka,
5/ przez Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Bu dże tu

i Roz wo ju Mia sta  Lesz ka Dud ka.

Pod ję to też uchwa ły w spra wach:
1/ pla nu pra cy Ra dy Miej skiej Bę dzi na na I pół ro -

cze 2016 ro ku,
2/ pla nów pra cy Ko mi sji sta łych Ra dy Miej skiej

Bę dzi na na I pół ro cze 2016 ro ku,
3/ ter mi nu, czę sto tli wo ści i try bu uisz cza nia opła -

ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi,
4/ zmia ny uchwa ły Nr XXX/306/2012 Ra dy Miej -

skiej Bę dzi na z dnia 6 grud nia 2012 r. w spra wie
przy ję cia Re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie mia sta Bę dzi na,

5/ wy bo ru me to dy usta le nia opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi oraz usta le nia
wy so ko ści tej opła ty, 

6/ od bie ra nia od pad�w ko mu nal nych od wła ści cie li
nie ru cho mo ści, na których nie za miesz ku ją
miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne,

7/ wzo ru de kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi skła da nej
przez wła ści cie li nie ru cho mo ści,

8/ szczeg óło we go spo so bu i za kre su świad cze nia
usług w za kre sie od bie ra nia od pad�w ko mu nal -
nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści i za go spo da -
ro wa nia tych od padów w za mian za uisz czo ną
przez wła ści cie la nie ru cho mo ści opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi,

9/ przy ję cia „Pla nu go spo dar ki ni sko emi syj nej dla
Mia sta Bę dzi na”,

10/ udzie le nia po mo cy fi nan so wej Mia stu So sno -
wiec z prze zna cze niem na do fi nan so wa nie
utrzy ma nia Izby Wy trzeź wień,

11/ przy ję cia pro gra mu osło no we go w za kre sie do -
ży wia nia dzie ci i uczniów w Gmi nie Bę dzin
na 2016 rok,

12/ przy stą pie nia w ro ku 2016 Gmi ny Bę dzin
w part ner stwie z Po wia tem Bę dziń skim do re -
ali za cji pro jek tu pod na zwą „In we sty cja w czło -
wie ka środ kiem do osią gnię cia efekt�w spo -
łecz nych” wsp ół fi nan so wa ne go przez Unię Eu -
ro pej ską w ra mach na bo ru nr RPSL. 09.01.06-
IZ. 01-24-012/15 Osi Prio ry te to wej IX Włą -
cze nie Spo łecz ne Dzia ła nie 9.1 Ak tyw na In te -
gra cja Pod dzia ła nia 9.1.6 Pro gra my ak tyw nej
in te gra cji osób i grup za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym – pro jek ty po za kon kur so we
RPO WSL na la ta 2014-2020,

13/ upo waż nie nia Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej Bę dzi na do udzia łu w pra cach Ślą skie go
Fo rum Prze wod ni czą cych Rad Gmin i Po -
wiatów. 
Se sję za koń czo no świą tecz ny mi ży cze nia mi.

se sja bu dże to wa. se sja sty pen dial na

stypendiA MiAstA BędzinA 2015

STyPENDIA NAuKoWE:
1. Łukasz Kita – uczeń kl. III G nr 4 w mzS nr 1 w Będzinie
2. aleksandra Konewka – uczennica kl. III G nr 4 w mzS nr 1 w Będzinie
3. Bartłomiej Leks – uczeń kl. VI SP nr 2 w mzS nr 1 w Będzinie
4. Grzegorz mazur – uczeń kl. VI SP nr 8 w dąbrowie Górniczej 
5. Wiktoria Piesik – uczennica kl. II G nr 2 w mzS nr 2 w Będzinie
6. alicja Słowik – uczennica III klasy I LO w Katowicach 
7. Tomasz Stefański – uczeń kl. VI SP nr 13 w mzS nr 2 w Będzinie
8. magdalena Szota – uczennica kl. III G nr 4 w mzS nr 1 w Będzinie

STyPENDIA ARTySTyCZNE:
1. Julianna Geisler – uczennica kl. VI; zespół Szkół muzycznych w dąbrowie Górniczej

STyPENDIA SPoRToWE:
1. dominika Bałdys – studentka UŚ Katowice
2. Julia Cieślar – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 45 w dąbrowie Górniczej 
3. zuzanna Cieślar – uczennica II kl. G nr 2 w mzS nr 2 w Będzinie 
4. Joanna Gryma – studentka aWF Katowice
5. Oliwier Gwizdon – uczeń kl. V Szkoły Podstawowej nr 3 w dąbrowie Górniczej 
6. maciej Janikowski – student III roku UŚ Katowice 
7. aleksandra Jaźwińska – uczennica I klasy VII LO w Sosnowcu 
8. Klaudia Klebach – uczennica I klasy VII LO w Sosnowcu 
9. Natalia micek – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu 
10. martyna minta – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 45 w dąbrowie Górniczej 
11. małgorzata Nowicka – uczennica kl. VI SP nr 9 (mzS nr 4) w Będzinie 
12. Emilia Popczyk – uczennica kl. I II LO w Sosnowcu 
13. Justyna Sitek – uczennica kl. II Gimnazjum w zSS w dąbrowie Górniczej
14. Paulina Skrzek – uczennica I klasy VII LO w Sosnowcu 
15. Joanna Wątor – uczennica III kl. III LO w Będzinie 

Apel rAdnych rAdy MiejsKiej BędzinA 
w sprAwie przyszłOści szpitAlA w Będzinie
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W parku na dolnej Syberce powstała nowa ścieżka edukacyjna „Owoce lasu”
stanowiąca miejsce do nauki przyrody.
Pomoce dydaktyczne przedstawiające owoce drzew znajdujących się
na ścieżce wiernie oddają kształt naturalnego owocu w znacznym
powiększeniu, dzięki czemu doskonale nadają się do prowadzenia lekcji
i warsztatów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży. Wśród nowo nasadzonych
drzew znajdują się: sosna piramidalna, kosodrzewina, dąb piramidalny, kasztan
czerwony, akacja, świerk pospolity, świerk płożący oraz leszczyna. Ścieżka
powstała dzięki wsparciu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach inwestycji ułożone zostało prawie 330 m2 nowego chodnika

dobiegły końca prace prowadzone na murach blankowania okrągłej baszty
na będzińskim zamku, które miały na celu ich zabezpieczenie
i odrestaurowanie. 5 listopada odbył się końcowy odbiór techniczny oraz
konserwatorski prac. Koszt tej inwestycji to ponad 260.000 zł. 

Budowa chodnika wraz z małą architektury w ramach
przedłużenia bulwarów nad rzeką Przemszą

Zakończono remont blankowania baszty zamkowej

Remont północno-wschodniego narożnika muru zamku

Budowa kanalizacji sanitarnej 

ścieżka edukacyjna „owoce lasu” na Dolnej Syberce

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11Strefy Aktywności Rodzinnej i siłownie zewnętrzne w kolejnych dzielnicach

Remont chodnika przy ulicy Turniejowej 
na osiedlu Zamkowym

oświetlenie i monitoring placu zabaw przy Skalskiego

moż na już spa ce ro wać bul wa ra mi nad Prze mszą. W ra mach za da nia wy ko na no
chod nik o dłu go ści oko ło 150 me trów z kost ki bru ko wej wzdłuż rze ki (od stro ny
Li dla). Jesz cze w grud niu po ja wiły się ele men ty ma łej ar chi tek tu ry (ko sze
na śmie ci, ław ki) oraz oświe tle nie.

W dzielnicy Łagisza zakres prac obejmował m.in. utwardzenie
nawierzchni kostką chodnikową oraz wykonanie pola
żwirowego pod najwyższymi urządzeniami placu zabaw,
montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz montaż urządzeń
zabawowych, instalację urządzeń małej architektury,
ogrodzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw, nasadzenia.
W dzielnicy Ksawera przy ulicy Żwirki i Wigury w zakres prac
wchodziło wykonanie siłowni zewnętrznej oraz instalacja
urządzeń małej architektury, ogrodzenie, nasadzenia,
wykonanie nawierzchni trawnikowej, montaż lamp parkowych.

Na placu zabaw przy ulicy
Skalskiego zostało
zamontowane oświetlenie.
W ramach inwestycji, która ma
za zadanie m.in. poprawić
bezpieczeństwo, postawiono
trzy lampy (dwie pojedyncze
i jedną podwójną). 
W grudniu zainstalowano tam
monitoringu.

wybrane inwestycje 2015
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 11 dobiegła końca.
Projekt dofinansowano ze środków
mechanizmu Finansowego 
EOG 2009-2014 
do kwoty 1 169 572,01 zł.
W ramach projektu wykonane zostały
prace proekologiczne obejmujące
między innymi:
• ocieplenie ścian,
• modernizację instalacji co i cwu,
• modernizację węzła cieplnego,
• modernizację wentylacji
z rekuperacją,
• wymianę oświetlenia
wbudowanego na energooszczędne.

20 października przedstawiciele miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji oraz władz miasta dokonali otwarcia największej w dziejach będzińskich
wodociągów inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Grodziec umożliwiającej przekierowanie
ścieków sanitarnych z całej dzielnicy na oczyszczalnię ścieków w Będzinie”.
Inwestycja pozwoliła na podniesienie poziomu życia mieszkańców dzielnicy poprzez
zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków z posesji, zwiększy
bezpieczeństwo sanitarne poprzez stworzenie warunków do likwidacji lokalnych
szamb, które w okresie nawalnych deszczów stanowią zagrożenia epidemiologiczne.

zaraz po zakończeniu powyższych prac rozpoczęto kolejny etap renowacji
związany z remontem północno-wschodniego narożnika muru zamku. 
Prace te będą kontynuowane również w przyszłym roku.
Podczas rozbiórki uszkodzonego narożnika wewnętrznego muru obwodowego
natrafiono na zasypisko, z którego wydobyto kilkadziesiąt zabytków
archeologicznych. Szczegóły na stronie 2.
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dokładnie 6 grudnia mali mieszkańcy miastaz całymi rodzinami przybyli, by z rąk mikołajasiedzącego na lodowym tronie odebrać słodkieupominki. w programie nie zabrakło gier i zabaw.atrakcją był świąteczny kiermasz. nagrodzonoteż zwycięzców w konkursie plastycznym„zaprzęg świętego mikołaja”
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Po mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy 13 grud nia te ren przy pod zie miach
bę dziń skich stał się naj bar dziej świą tecz nym miej scem w mie ście.

Kon cert ko lęd i pa sto ra łek, kier masz ozdób świą tecz nych, lo so -
wa nie upo min ków – to tyl ko nie któ re atrak cje jar mar ku bo żo na ro dze -
nio we go. Siat ka rze MKS Bę dzin wspól nie z fun da cją Kro pla Ży cia
im. Aga ty Mróz -Ol szew skiej za chę ca li do wzię cia udzia łu w ak cji
krwio daw stwa i re je stra cji po ten cjal nych daw ców szpi ku kost ne go.

Do dat ko wo moż na by ło bez płat nie zwie dzić bę dziń skie pod zie -
mia, w któ rych miesz kań cy mo gli obej rzeć wy sta wę cza so wą „Nie -
gdy siej sze śnie gi. Zi ma w me tro po liach”. Mo men ty uchwy co ne
na fo to gra fiach, choć w mroź nej au rze, wy wo łu ją cie płe sko ja rze -
nia – dzie cię cych za baw na lo do wi sku, pre zen tów gwiazd ko wych,
śnież nych psot i fi gli nie ro ze rwal nie zwią za nych ze świę ta mi.

Eks po zy cja zo sta ła wy po ży czo na z Do mu Spo tkań z Hi sto rią
w War sza wie. Bę dzie ją moż na oglą dać w pod zie miach bę dziń skich
do po ło wy stycz nia 2016 r.

Czas składania życzeń w MOPS-ie 

W okre sie przed świą tecz nym
przed sta wi cie le władz mia sta
wraz z pre zy den tem Łu ka szem
Ko mo niew skim na za pro sze nie
sto wa rzy szeń uczest ni czy li w licz -
nych spo tka niach opłat ko wych.

Spo tka nia wi gi lij ne od by ły
się m.in. w Pol skim Związ ku

Eme ry tów, Ren ci stów i In wa li -
dów, Klu bie Se nio ra przy Klu bie
Rytm, Bę dziń skim Uni wer sy te -
cie Trze cie go Wie ku, Związ ku
Na uczy ciel stwa Pol skie go, Sto -
wa rzy sze niu Za cza ro wa na Po -
moc, Pol skim Związ ku Nie wi -
do mych.

Tuż przed świę ta mi wła sno ręcz -
nie wy ko na ne de ko ra cje przy go -
to wa ne przez bę dziń skie przed -
szko la ki za wi sły na cho in ce

napla cu3 Ma ja. Naj młod si przy -
go to wa li pięk ne bomb ki, łań cu -
chy i ozdo by, któ re sta ły się de -
ko ra cją ży wej cho in ki.

Spo tka nie świą tecz ne or ga ni zo -
wa ne do tąd u stóp ko ścio ła św.
Trój cy, prze nio sło się na szczyt
wzgó rza zam ko we go, na te ren

am fi te atru. Tra dy cyj ne ży cze nia
zło ży li bi skup so sno wiec ki,
przed sta wi cie le du cho wień sk ta
i władz mia sta.

Coroczna wigilia dla samotnych

W świą tecz nej at mos fe rze bę dziń -
scy eme ry ci i ren ci ści zrzeszeni
w PZERiI ob cho dzi li swo ją wi gi lię.
Spo tka nie umi li ły wy stę py ar ty -
stycz ne, wspól ne ko lę do wa nie i tra -
dy cyj ne dzie le nie się opłat kiem. Nie
za bra kło ży czeń od wie lu go ści,
rów nież od Pre zy den ta Mia sta 
Łu ka sza Ko mo niew skie go. 

10 grud nia po raz pią ty w Pa ła cu Mie ro szew -
skich od by ła się Wi gi lia Bę dziń skich Or ga -
ni za cji Po za rzą do wych.

Na za pro sze nie Pre zy den ta Bę dzi na
Łukasza Ko mo niew skie go na spo tka nie

przy by ło po nad 100 człon ków bę dziń skich
sto wa rzy szeń i klu bów spor to wych. By ła to
oka zja do zło że nia so bie bo żo na ro dze nio -
wych ży czeń w pięk nych pa ła co wych wnę -
trzach.

Pod czas uro czy sto ści Wi ce pre zy dent
Mia sta Ra fał Adam czyk wrę czył sta tu et ki
i po dzię ko wał tym or ga ni za cjom, któ re
szcze gól nie ak tyw nie dzia ła ją na rzecz se -
nio rów i bę dziń skiej kul tu ry.

XVIII Samorządowe Spotkanie
Opłatkowe

Wi gi lia przed sta wi cie li organizacji pozarządowych

W śro dę 16 grud nia w sa li se syj -
nej Urzę du Miej skie go w Bę dzi -
nie od by ło się XVIII Sa mo rzą -
do we Spo tka nie Opłat ko we.

Uczest ni czy li w nim przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych, bi skup Die ce zji So sno -
wiec kiej ks. dr Grze gorz Ka szak,

rad ni, dy rek to rzy pod le głych
jed no stek i spół ek miej skich oraz
bę dziń skich pla có wek oświa to -
wych.

Spo tka nie uświet nił wy stęp
chó ru Sar ma tia Ars Ben dzi nen -
sis pod dy rek cją Mar ka Pio trow -
skie go.

Spo tka nia wi gi lij ne z bę dziń ski mi
sto wa rzy sze nia mi

Dwunasta Będzińska Wi gi lia TPB 

Opłatek emerytów, 
rencistów
i inwalidów

Jar mark bo żo na ro dze nio wyŚwiąteczne drzewko stanęło
na placu 3 Maja
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EKOLOGIA

Pod numerem infolinii 800 100 022 można uzyskać informacje o możliwości pomocy 
w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego

zimowe utrzymanie dróg w Będzinie powierzono przedsiębiorstwu  PTHU INTERPROmEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Paryskiej 11.
Od 15 października firma INTERPROmEX ma podwyższony stan gotowości, a od 1 listopada dyżury zimowe.
Całodobowe numery kontaktowe czynne od 1 listopada 2015 roku:  tel. komórkowy 502-271-333,  centrala: (32) 729-59-17  lub (32) 267-44-20 wew. 37

przyGOtOwAnie  dO AKcji ziMA

Szkoła Podstawowa nr 4 w Będzinie
była organizatorem międzyszkolnego
Konkursu Plastyczno-Technicznego
„Ekozabawka”. Uczniowie
z klas II będzińskich szkół mieli
z materiałów odpadowych stworzyć
zabawkę dla młodszego rodzeństwa.
Uczestnicy konkursu poradzili sobie
fantastycznie z tym kreatywnym
zadaniem.
• I miejsce zajęła drużyna z SP 10:

anna zięba i Nadia Pasamonik.
• II miejsce zajęła drużyna z SP 4:

Natalia Kowalczyk i Kevin Karwalski
• III miejsce zajęła drużyna z SP 3:

Wiktoria marczyk i maja Juszyńska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Ekozabawki ze szkolnej ławki

W dniu 16 grudnia 2015 r. na XV sesji Rady
miejskiej Będzina podjęta została uchwała
dotycząca objęcia nowym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np.:
sklepy, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy, budynki
kulturalne i oświatowe, budynki użyteczności
publicznej, banki, obiekty sakralne, ogrody
działkowe itp., z wyłączeniem cmentarzy. 
W związku z powyższym z dniem 1 lutego 2016 r.
system gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie miasta Będzina będzie obejmował
wszystkie nieruchomości, co pozwoli
na ujednolicenie i uszczelnienie systemu oraz
wpłynie na zmniejszenie ilości dzikich wysypisk.
Przejęcie nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ułatwi
także osiągnięcie nałożonego przez ustawodawcę
poziomu odzysku i recyklingu surowców wtórnych
jak również redukcję masy odpadów ulegających
biodegradacji, kierowanych do składowania zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Odbiór odpadów komunalnych z tych
nieruchomości do tej pory odbywał się
na zasadach komercyjnych, czyli na podstawie
indywidualnej umowy zawieranej przez
właściciela nieruchomości z podmiotem
świadczącym usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. 
Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady
komunalne zobowiązani są do złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku nieruchomości
pozostającej w zarządzie lub administracji
obowiązek złożenia deklaracji spoczywa
na zarządcy.

Każdy właściciel nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne ma obowiązek złożyć wypełnioną
deklarację do urzędu Miejskiego w Będzinie
w terminie do 31 stycznia 2016 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dostępny będzie na stronie internetowej
www.bedzin.pl w zakładce Gospodarka
Odpadami, na stronie internetowej
www.bedzin.bip.info.pl oraz za pośrednictwem
Platformy Usług administracji Publicznej
www.epuap.gov.pl.
Deklarację można pobrać w formie
papierowej w urzędzie Miejskim w Będzinie 
przy ul. 11 listopada 20 w Referacie
Gospodarki odpadami Komunalnymi.
Właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, którzy w chwili obecnej posiadają
podpisane umowy z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne (nie dotyczy
odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych)
muszą wypowiedzieć je ze skutkiem na dzień
31 stycznia 2016 r. 

Właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest
działalność gospodarcza zobowiązani są
do zmiany wcześniej złożonej deklaracji
dotyczącej ilości osób zamieszkałych poprzez
dodanie informacji o wielkości pojemnika
na odpady komunalne wykorzystywanego
w ramach prowadzonej działalności.
Wysokość opłaty wyliczana jest przez właściciela
w oparciu o złożoną deklarację.
Każdy właściciel zobowiązany jest wyposażyć
swoją nieruchomość w pojemnik

do gromadzenia odpadów na zmieszane odpady
komunalne oraz w przypadku deklaracji
selektywnego gromadzenia odpadów
w pojemniki do gromadzenia odpowiednich
frakcji odpadów. 
Od dnia 1 lutego 2016 roku opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy realizować na indywidualny numer
rachunku bankowego, który zostanie
wygenerowany po złożeniu prawidłowo
wypełnionej deklaracji. W związku z powyższym
nie należy przekazywać indywidualnego numeru
konta innym osobom, ani też nie wnosić na nie
innych opłat w tym, opłat za inne osoby lub
nieruchomości. 
W przypadku osób, które złożyły już deklarację
na nieruchomości zamieszkałe indywidualne
numery rachunków bankowych pozostają bez
zmian. 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie
do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
W związku z tym, iż opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi jest opłatą
publiczno-prawną nie wystawia się rachunków,
ani faktur. Podstawą do rozliczenia kosztów jest
składana deklaracja.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest wyliczana jako iloczyn ilości
pojemników, częstotliwości ich odbioru oraz
stawki opłaty określonej w uchwale Rady
miejskiej Będzina. 

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy
o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami Um
w Będzinie: tel. 32/267-92-01, 32/267-92-06,
fax: 32/267-92-01 lub e-mail:
odpady@um.bedzin.pl 

informacja dla właścicieli, zarządców, administratorów  
oraz podmiotów władających nieruchomością,  
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
położonych na terenie miasta będzina

Od 7 do 11 grud nia w Miej skiej i Po wia to wej
Bi blio te ce Pu blicz nej od bywał się cykl
warsz ta tów edu ka cyj nych w za kre sie pra wi -
dło we go po stę po wa nia z od pa da mi ko mu -
nal ny mi. Ad re sa ta mi spo tkań pro wa dzo nych
przez fir mę ABRYS z Po zna nia, po my sło -
daw cę i ini cja to ra wie lu kam pa nii z za kre su

edu ka cji eko lo gicz nej, kon kur sów, fe sti wa li
i fe sty nów pro mu ją cych ochro nę śro do wi ska,
by li ucznio wie bę dziń skich szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych.

W ra mach pię cio dnio wej kam pa nii in for -
ma cyj no -edu ka cyj nej ucznio wie klas I -
-III szkół pod sta wo wych uczest ni czy li

w warsz ta tach „Se gre ga cja od A do Z – Se -
gre gu jąc dbam o przy szłość na szej pla ne ty”,
pod czas któ rych uczy li się jak ge ne ro wać
mniej od pa dów w ży ciu co dzien nym. Z ko lei
ucznio wie klas IV -VI szkół pod sta wo wych
za ję li się pro ble mem spa la nia od pa dów. Pod -
czas szko le nia „Nie pal śmie ci – od dy chaj
czy stym po wie trzem” zdo by li wie dzę o skut -
kach, ja kie spa la nie od pa dów wy wo łu je
w śro do wi sku na tu ral nym i ja kie sta no wi za -
gro że nie dla ludz kie go zdro wia. Naj star si od -
bior cy kam pa nii, mło dzież z gim na zjów do -
wie dzia ła się, jak se gre gu jąc moż na od zy -
skać od pa dy, co ozna cza ją eko zna ki na opa -
ko wa niach oraz jak wy glą da re cy klin go wa
dro ga po wsta ją cych naj czę ściej w go spo dar -
stwach do mo wych od pa dów.

Se gre ga cja od A do Z. Kam pa nia in for ma cyj no -edu ka cyj na
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BawiaLnia DLa najMŁoDSZycH

Zaplecze szatniowo-sanitarneo pow. 70 m2

Dodatkowe miejsca

parkingowe

Teren ośrodka Sportu i Rekreacji 

przy ulicy Sportowej 4

Dwa poziomy atrakcji dla dzieci

Bezpieczna powierzchnia

Ciekawa aranżacja

PIERWSZA TEGo TyPu INWESTyCJA

oSIEDlE WARPIE 

ulica 1 Maja 

przy Strefie Aktywności Rodzinnej

Monitoring

Natryski otwarte

inwestycje
2016

Swoboda i bezpieczeństwo

fRAJDA DlA

DZIECI, ZABAWA

DlA CAłEJ
RoDZINy

Iluminacja nocna
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Bezpieczny

tor treningowy

dla rowerzystów

No we miej sce 

ak tyw no ści 

ru cho wej 
na ma pie 
Bę dzi na 

Innowacyjny,

bezpieczny
kompleks 

dla każdego

Miejsce spotkań, rekreacji 

oraz zabawy dla całej rodziny

oSIEDlE SyBERKA
przy ulicy 9 Maja

inwestycje
2016

za nami kolejny rok, który obfitował w ciekawe przedsięwzięcia i inwestycje. w przyszłym
kontynuowane będą prace remontowe i modernizacyjne budynków mieszkalnych i komunalnych
oraz modernizacje dróg i ulic. Planowane są jednak i nowe obiekty. na terenie miasta powstanie kilka
ciekawych inwestycji sportowych i rekreacyjnych, między innymi wodny plac zabaw na warpiu,
pumptrack czyli rowerowy plac zabaw na syberce czy bawialnia przy ośrodku sportu
i Rekreacji. jestem przekonany, że spodobają się one mieszkańcom, zwłaszcza tym
młodszym – mówi prezydent łukasz Komoniewski.

• remont blisko 3000 m dróg wraz
z infrastrukturą techniczną

• remont i budowę ponad 2000 m nowych
chodników

• budowę blisko 100 nowych miejsc
parkingowych

• remonty i modernizacje budynków
komunalnych

• remonty przedszkoli i szkół
• nowe aranżacje kwiatowe i nasadzenia 

drzew
• modernizację placu zabaw przy przedszkolu nr 12

• budowę ogrodzenia przy przedszkolu nr 6
• wykonanie monitoringu w budynku

przedszkola nr 15
• rewitalizację Parku Rozkówka i małpiego Gaju

w ramach realizacji projektu „zagłębiowski
Park Linearny”

W TyM RoKu PlANuJEMy
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4-30.01. 10.00-19.00 „Takim Go pamiętamy”.
Wystawa prac aleksandra Kowala. miPBP.
Galeria klubu „Pod Sową”
4-30.01. 15.00-21.00 działalność statutowa
Klubu Seniora. Siedziba Klubu Seniora 
Klubu Senioraul. Stalickiego 4 
4.01. 20.00 Rozbiegajmy Będzin. Stadion
OSiR 
4-29.01. w godzinach otwarcia placówki
W cyklu POLECamY wystawa książek pt.
mniej czytani... zapomniani?
miPBP. Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2 Ksawera 
5.01. 17.00 Opowieści z ulicy Brokatowej.
Tdz w Radio Katowice 
7.01. 10.00, 11.15 Bajka o Stworku bez
Kolorku. Tdz 
7-8.01. 14.00, 15.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR. Basen
OSiR 
8.01. 9.00-10.00 Urodziny Kornela
makuszyńskiego – kim był i co po sobie
pozostawił jeden z najsłynniejszych twórców
literatury dla dzieci i młodzieży”.
miPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży 
8.01. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. Tdz 
8.01. 18.00 Finisaż wystawy „Szopki
krakowskie” z muzeum Historycznego miasta
Krakowa. W programie m.in. prelekcja
Stanisława malika – wybitnego szopkarza
krakowskiego. Pałac mieroszewskich 
9.01. 10.00, 11.40 BamO – dźwięki
w zasięgu ręki – budowa instrumentów
muzycznych. Urząd miejski 
od 9.01. 10.00 Poranna Porcja
zdrowia – trening w Strefie aktywności
Rodzinnej i marsz Nordic Walking. OSiR 
9.01. 10.00,11.00, 12.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR
Basen OSiR 
9.01. 16.00 Calineczka-Reaktywacja. Tdz 
10.01. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu 
10.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga
Siatkonogi. mzS nr 2
10.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga Futsalu.
mzS nr 4
10.01. 15.00-19.00 mierzymy wysoko! 
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. miPBP. Biblioteka Główna 
11.01. 17.15-19.00 SaP – Spotkanie
członków Stowarzyszenia autorów Polskich.
Ośrodek Kultury 
11.01. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. Tdz 
11.01. 20.00 Rozbiegajmy Będzin.
Stadion OSiR 
12.01. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. Tdz

13.01. 10.00 Calineczka-Reaktywacja. Tdz
13.01. 11.00 Jestem malutki ludzik z plasteliny
i nazywają mnie Plastuś – zajęcia literackie dla
dzieci realizowane w oparciu o książkę m.
Kownackiej „Plastusiowy pamiętnik” miPBP.
Filia Nr 7 ul. Rycerska 2, zamkowe 
13-15.01. 14.00, 15.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR
Basen OSiR 
14-16.01. 9.00-21.00 międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika – przesłuchania finałowe.
Państwowa Szkoła muzyczna w Będzinie
14.01. 10.00 Pan Kuleczka. Tdz 
14.01. 12.00 Koncert umuzykalniający. Tdz 
15.01. 10 00, 11.15 Hopla! Jesień, zima,
wiosna! Tdz 
od 16.01. 10.00 Poranna Porcja
zdrowia – trening w Strefie aktywności
Rodzinnej i marsz Nordic Walking 
16.01. 10.00, 11.00, 12.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR.
Basen OSiR 
16.01. 11 00, 12.30, 14.00 Hopla! Jesień,
zima, wiosna! Tdz 
16.01. 16.00-18.00 zabawa Karnawałowa
na lodowisku OSiR. 
16.01. 17.00 Koncert damiana Holeckiego,
bilety 35 zł. Ośrodek Kultury. Filia w Grodźcu
17.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga
Siatkonogi. mzS nr 2
17.12. 10.00-16.00 Będzińska Liga Futsalu.
mzS nr 4 
17.01. 16.00 międzynarodowy Festiwal
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika – koncert galowy. Kościół pw.
Nawiedzenia NmP w Będzinie os. Syberka 
18.01. 10.00 zwierzęta doktora dolittle.
Tdz 18.01. 11.00 dwunastu braci: literackie
spotkanie z miesiącami w bajkach 
J. Porazińskiej i W. Chotomskiej – w ramach
cyklu zimowe spotkania w bibliotece. miPBP.
Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera 
18.01. 11.00 dzień Kubusia Puchatka –
zajęcia literackie dla najmłodszych. miPBP.
Filia Nr 9 ul. Podłosie 10 
18.01. 20.00 Rozbiegajmy Będzin.
Stadion OSiR 
19.01. 10.00 W dolinie muminków. Tdz 
19.01. 17.00-19.00 Szkółka jazdy
na łyżwach. Lodowisko OSiR 
20.01. 11.00 „Na rabatce rośnie kwiat,
zerwać go nie sztuka, lecz życzenia trzeba
słać dla babci od wnuka” – zajęcia plastyczne
dla dzieci. miPBP. Filia Nr 7 ul. Rycerska 2
zamkowe 

20.01. 10.30 Kop-ciuszek czyli bajka
o Królewnie co za dużo ciuchów miała. Tdz
20.01. 17.00 dyskusyjny Klub Książki –
spotkanie literackie dla dorosłych. miPBP,
klub „Pod Sową” 
20-22.01. 14.00, 15.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR
Basen OSiR 
21.01. 10.00 Opowieści z ulicy Brokatowej.
Tdz 
21.01. 11.00 dwunastu braci: literackie
spotkanie z miesiącami w bajkach 
J. Porazińskiej i W. Chotomskiej – w ramach
cyklu zimowe spotkania w bibliotece.
miPBP. Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2 Ksawera
21.01. 11.00 „Na rabatce rośnie kwiat,
zerwać go nie sztuka, lecz życzenia trzeba
słać dla babci od wnuka” – zajęcia plastyczne
dla dzieci. miPBP. Filia Nr 2 ul. 35-lecia PRL 1
Warpie 
21.01. 16.30 dzień Babci i dziadka – występ
artystyczny. Ośrodek Kultury 
21.01. 17.00 akademia Historyczna Będzina.
Rzemieślnik – artysta wizjoner. Józef Pomian
Pomianowski z zagłębiu dąbrowskim –
spotkanie z historyk Stefanią Lazar. miPBP.
Sala konferencyjna 
22.01. 11.00 Nowy rok w przysłowiach,
zagadkach i wierszykach – w ramach cyklu
zimowe spotkania w bibliotece. miPBP. Filia
Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera 
22.01. 10.00 Literacka Podróż z babcią
i dziadkiem. miPBP. Oddział dla dzieci
i młodzieży 
23.01. 7.00 Wyjazdy narciarskie połączone
ze szkółką narciarską i snowboardową.
Szczyrk i Korbielów, (w zależności
od panujących warunków atmosferycznych)
23.01. 10.00, 11.40 BamO. Camera
obscura – budujemy aparat otworkowy.
Urząd miejski 
od 23.01. 10.00 Poranna Porcja
zdrowia – trening w Strefie aktywności
Rodzinnej i marsz Nordic Walking. 
23.01. 16.00 Opowieści z ulicy Brokatowej.
Tdz 
23.01. 10.00, 11.00, 12.00
młodzieżowa akademia Ratownicza.
OSiR/WOPR. Basen OSiR 
24.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga
Siatkonogi. mzS 2 
24.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga Futsalu.
mzS 4 
od 25.01-29.02 pn. pt. 8.00-20.00
Sob. 8.00-15.30 Wystawa z cyklu OBRazY
mISTRzÓW – Wystawa pokonkursowa

„anioł XXI wieku”. Ośrodek Kultury, galeria
na parterze 
25.01. 10.00 Od Pomorza aż po góry dzieci
chcą LITERaTURY, od muszelek po ciupagi
dzieci chcą KSIĄŻKOWEJ maGII –
czarodziejskie przygody będzińskiego zamku
w dziecięcej literaturze regionu. miPBP.
Oddział dla dzieci i młodzieży 
25.01. Święto Szkoły. II Liceum
Ogólnokształcące. 
25.01. 11.00 Karnawałowe maski – zajęcia
plastyczne dla najmłodszych. miPBP. Filia Nr 2
ul. 35-lecia PRL 1, Warpie 
25.01. 17.00 z górki na pazurki – zimowe
opowieści – zajęcia literackie dla dzieci.
miPBP. Filia Nr 4 ul. Pokoju 44, Łagisza 
25.01. 20.00 Rozbiegajmy Będzin.
Stadion OSiR 
26.01. 10.00 Trzy Świnki. Tdz 
26.01. 11.00 Witaj Nowy Roku! – nowy rok
w Polsce i na świecie. Ciekawostki, tradycje,
zwyczaje – w ramach cyklu zimowe
spotkania w bibliotece. miPBP. Filia Nr 1
ul. Stalickiego 2, Ksawera 
26.01. 16.00-17.00 Na kłopoty i smuteczki jest
pomocnik wprost z bajeczki – zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem bajki
terapeutycznej oraz terapeutycznych form pracy
z grupą. miPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży
26.01. 17.00-19.00 Szkółka jazdy
na łyżwach. Lodowisko OSiR 
27.01. 10.00 O dziewczynce Katarzynce
Czerwonym Kapturkiem zwanej. Tdz 
27-29.01. 14.00, 15.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR.
Basen OSiR 
28.01. 10.00 Brzydkie Kaczątko. Tdz 
28.01. 11.00 Książka, prasa, telewizja,
Internet – różne źródła pozyskiwania
informacji – zajęcia z edukacji
czytelniczo-medialnej. miPBP. Filia Nr 2
ul. 35-lecia PRL 1, Warpie 
28.01. 11.00 Są słowa, które pamiętać musi
każda głowa” – w cyklu Lisek Exlibrisek
dobre wychowanie wierszem.
miPBP. Filia Nr 5 ul. Słowackiego 2 Grodziec 
29.01. 10.00 Najdzielniejszy z Rycerzy. Tdz
29.01. 14.00-15.00 dyskusyjny Klub Książki
dla dzieci – spotkanie literackie. miPBP.
Oddział dla dzieci i młodzieży 
29.01. Ogłoszenie regulaminu XVIII edycji
Powiatowego Konkursu Ekologicznego mOJa
zIEmIa – CzYSTY ŚWIaT. miPBP. Oddział dla
dzieci i młodzieży 
30.01. 7.00 Wyjazdy narciarskie połączone
ze szkółką narciarską i snowboardową.

Szczyrk i Korbielów, (w zależności
od panujących warunków atmosferycznych) 
30.01. 16.00 Najdzielniejszy z Rycerzy. Tdz
od 30.01. 10.00 Poranna Porcja
zdrowia – trening w Strefie aktywności
Rodzinnej 30.01. 10.00 i marsz Nordic
Walking 
30.01. 10.00, 11.00, 12.00 młodzieżowa
akademia Ratownicza. OSiR/WOPR. Basen
OSiR 
30.01. 10.00 Trening obwodowy na wzgórzu
zamkowym. OSiR/Fit Factor
30.01. 10.00 Ogólnopolski otwarty turniej
szachowy o puchar Prezydenta miasta
Będzina. Sala sesyjna Um Będzin 
31.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga
Siatkonogi. Seniorzy mzS 2
31.01. 10.00-16.00 Będzińska Liga Futsalu.
mzS nr 4 

haRmonogRam wydaRzeń  kultuRalno-sPoRtowych styczeń 2016 R.

Jak dzie ci wy obra ża ją so bie anio ła XXI wie -
ku? Kim są anio ły? Ja ką ro lę peł nią? 
To głów ny te mat VIII kon kur su pla stycz ne go
„anioł XXI wie ku”, któ ry co ro ku cie szy się
du żą po pu lar no ścią. 
Pra ce ma lar skie a tak że rzeź by na pły wa ją
z ca łej Pol ski, a wy bór naj pięk niej szych nie
jest ła twy. za chę ca my do udzia łu w te go rocz -
nej edy cji kon kur su. mo gą w nim wziąć udział
dzie ci z przed szko li, ze szkół pod sta wo wych,
gim na zjów oraz szkół śred nich. Kry te rium
oce ny obej mu je na stę pu ją ce gru py wie ko we: 
I gru pa – przed szko la ki, 
II gru pa – kla sy 1-3, 
III gru pa – kla sy 4-6, 
IV gru pa – gim na zjum. 
Każ dy uczest nik mo że na de słać mak sy mal -
nie dwie pra ce. 
moż na je wy sy łać na ad res: Ośro dek Kul tu ry
w Bę dzi nie, dział ani ma cji Kul tu ry, ul. ma ła -
chow skie go 43, 42-500 Bę dzin. 

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie
Ośrodka Kultury: www.okultura.bedzin.pl
i pod numerem telefonu: 32 7758200 wew. 16.
Termin nadsyłania prac: 15 stycznia 2016 r. 

Niegdysiejsze śniegi w podziemiach
Pod czas XIV Za głę -
biow skie go Gór ni cze go
Spo tka nia „Po la tach
pra cy” od by ła się uro -
czy stość od zna cze nia
Bo le sła wa Cie pie li naj -
wyż szym wy róż nie -
niem SITG. Współ za -
ło ży ciel Ko ła „Za głę -
bie” i je go pierw szy
pre zes „Laur za sług”
ode brał z rąk Ro ma -
na Ma cu gi, pre ze sa ZO
SITG i Lesz ka Skrzyp -
ca, pre ze sa Ko ła „Za -
głę bie”.  JC

Laur za sług

MuZEuM ZAGłęBIA
ZAINSPIRoWANE ZIMą, Choć
TylKo KAlENDARZoWą,
PREZENTuJE NoWą WySTAWę
CZASoWą „NIEGDySIEJSZE
śNIEGI. ZIMA
W METRoPolIACh”, KTÓRą
MożNA oGląDAć
W PoDZIEMIACh BęDZIŃSKICh
Do PołoWy STyCZNIA 2016 R.

Eks po zy cja zo sta ła wy po ży -
czo na z Do mu Spo tkań z Hi -
sto rią w War sza wie. 

Wy sta wa przy wo łu je zwy -
cza je i at mos fe rę Świąt Bo że -
go Na ro dze nia w wiel kich
świa to wych me tro po liach
w pierw szej po ło wie XX wie -
ku. Mo men ty uchwy co ne

na fo to gra fiach, choć w mroź -
nej au rze, wy wo łu ją cie płe
sko ja rze nia – dzie cię cych za -
baw na lo do wi sku, pre zen tów
gwiazd ko wych, śnież nych
psot i fi gli nie ro ze rwal nie
zwią za nych ze świę ta mi. 

Eks po zy cja przed sta wia ją -
ca wi do ki z War sza wy, Wied -
nia, Ber li na, Lon dy nu, Pa ry ża
i No we go Jor ku, prze ko nu je
od bior cę, że bez wzglę du
na cza sy, zwy cza je, mo dy
i ob rzę dy wy jąt ko wy na strój
te go okre su oraz to wa rzy szą -
ce mu emo cje po zo sta ją
wciąż te sa me. 

Uję ta wka drach at mos fe ra,
po przez swą wy jąt ko wość
ima gię, ema nu je in ten syw nym
bla skiem. Ne gu jąc ogra ni cze -
nia cza su i prze strze ni do star -
cza wzru szeń każ de mu z nas. 

Wy sta wę moż na zwie dzić
bez płat nie po uprzed nim
umó wie niu te le fo nicz nym
pod nr tel. 32 267 77 07. 

Konkurs plastyczny
„Anioł XXI wieku”

arc muzeum

Tę oraz inne niepowtarzalne fotografie można
zobaczyć na wystawie w będzińskich podziemiach
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Szop ki kra kow skie to nie wąt pli -
we zja wi sko na ska lę świa to wą.
Ni gdzie in dziej na świe cie nie
zo ba czy my tak nie zwy kłych
kon struk cji upa mięt nia ją cych
na ro dze nie Chry stu sa. Wy róż -
nia ją cą ce chą szo pek kra kow -
skich jest ich ar chi tek tu ra,

na któ rą skła da ją się sty li zo wa ne
ele men ty za byt ko wych bu dow li
Kra ko wa, jak np. strze li ste wie że
Ko ścio ła Ma riac kie go, mu ry
Bar ba ka nu czy zło ta ko pu ła Ka -
pli cy Zyg mun tow skiej na Wa we -
lu. Czer piąc in spi ra cję z za byt ko -
wych bu dow li Kra ko wa, sta no -

wią one je go mi nia tu rę, któ ra
w do sko na ły spo sób od da je kli -
mat oraz urok te go mia sta. 

Po wsta łe z de li kat nych, nie -
trwa łych ma te ria łów (jak np.
sta niol – alu mi nio wa fo lia) za -
chwy ca ją mi ster no ścią wy ko na -
nia oraz pięk nem kra kow skiej
ar chi tek tu ry, pod kre śla nej przez
nie zli czo ne or na men ty, ko lo ro -
we wi tra że czy ple ja dę barw -
nych po sta ci. Na im po nu ją cą ga -
le rię fi gur umiesz czo nych
na wszyst kich kon dy gna cjach
szo pek, skła da ją się za rów no
po sta ci ja seł ko we, jak i świec -
kie, zwią za ne z folk lo rem i le -
gen da mi kra kow ski mi. Znaj -
dzie my tu laj ko ni ka, po sta ci
w stro jach re gio nal nych, czy
smo ka wa wel skie go.

Za pre zen to wa ne na wy sta wie
szop ki z ko lek cji Mu zeum Hi -
sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa po -
wsta ły w la tach 1977-2013. Naj -
więk szą jest kon struk cja au tor -
stwa Paw ła Na wa ły, li czą -
ca 180 centymetrów  wy so ko ści,
a naj mniej szą mi nia tu ro wa szop -
ka  Ro ma na So chac kie go.

Pre zen ta cji szo pek to wa rzy -
szą fo to gra fie do ku men tu ją ce hi -
sto rię kra kow skie go kon kur su
szop kar skie go oraz film ilu stru -
ją cy pro ces two rze nia szop ki. 

Ku ra to rem wy sta wy jest et -
no graf An na Gó ra.

Szopki oraz fotografie moż -
na oglądać jeszcze do 10 stycz -
nia 2016 roku. Zapraszamy.

Szop ki kra kow skie – jeszcze kilka dni
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Poziomo: 3. ptak lub grzyb. 8. można ją zobaczyć
u stóp kościoła Świętej Trójcy. 9. kloc. 10. zapłonowa
w aucie. 11. makroelement w wodach
mineralnych. 12. nowele i powieści. 13. sześcianki
do gry. 14. wiejska orkiestra. 16. pracuje
przy krośnie. 19. szary metal. 20. reklama
świetlna. 21. fale radiowe. 22. skrzynka wyborcza.
23. burczymucha. 28. lutowy solenizant. 31. Patrycy
Hauke z Teatru dzieci zagłębia. 32. piłka nożna.
33. pieczara. 34. zupa regionalna z Będzina, którą
gotowała moja mama. 35. rdzeń owocu. 36. długi
makaron. 37. męskie kąpielówki.

Pionowo: 1. przyjaźń. 2. nocny odpoczynek.
3. mandarynka na Czarnej Przemszy. 4. kino
w Będzinie. 5. początek ustępu w tekście. 6. dawna
spiżarnia. 7. amator papierosów. 14. uczta
melomana. 15. jest nim „Przebudowa ulicy
modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
17. „anioł XXI wieku” dla dzieci lubiących
plastykę. 18. 9-cio metrowa przy Rondzie Unii
Europejskiej. 24. zalotnik. 25. praca. 26. skrzynia
murarska. 27. zawijają do portu. 28. rozbrzmiewają
w kościele. 29. zachciewajka. 30. rzeczywistość. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych 
od 1 do 19 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania
kolejnej.

Na rozwiązania krzyżówki czekamy 
do 15 stycznia pod adresem:
promocja@um.bedzin.pl. 
W tytule maila prosimy wpisać:
Krzyżówka 1/2016

Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi
wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem
dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu
i Komunikacji Społecznej. o wygranej
poinformujemy, odpisując na adres mailowy,
z którego rozwiązanie zostało wysłane. 
Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

kRzyżówka nr 1/16

Test re kru ta cyj ny bę dzie skła dał się z pięciu ćwi czeń:
1. Sprint na 20 yar dów (yard=0,91 cm)
2. Ilość prawidłowych uginań i prostowań ramion w podporze przodem

w ciągu 1 minuty. (pompki)
3. Skok w dal
4. 20 yard shut tle
5. 3 co ne drill

Ste elers znowu re kru tu ją

MuZEuM ZAGłęBIA W BęDZINIE ZAPRASZA NA WySTAWę SZoPEK KRAKoWSKICh, KTÓRą MożNA oGląDAć
W PAłACu MIERoSZEWSKICh. NA WySTAWIE ZAPREZENToWANo 20 SZoPEK PoChoDZąCyCh ZE ZBIoRÓW
MuZEuM hISToRyCZNEGo MIASTA KRAKoWA.



Wspek ta klu opo wie dzia na jest hi -
sto ria in spi ro wa na duń skim zwy -
cza jem rzu ca nia ka mie nia mi wta -
le rze, w któ rej je den z ta le rzy nie
zo sta je stłu czo ny. W „Nie roz bit -
ku” Jan Do rman opi su je swo ją
wer sję wy da rzeń na te mat po ten -
cjal nych na stępstw wspo mnia ne -
go duń skie go ry tu ału. W zwy cza -
ju tym Duń czy cy, roz bi ja jąc ta le -
rze w spe cjal nym kra mie roz ła do -
wu ją ro dzin ne – inie tyl ko – na pię -
cia. Lecz w hi sto rii Ja na Do rma -
na nie uda ny rzut nie roz bi ja ko lej -
ne go ta le rza, uru cha mia jąc tym
sa mym opo wieść o lo sach ta le rza
Nie roz bit ka i je go po roz bi ja nych,
a póź niej po skle ja nych przy ja ciół. 

No śność me ta fo ry roz bi te go,
czy po skle ja ne go świa ta/czło wie -
ka/po sta ci, a tak że ge stów nie uda -
nych, nie po wo dzeń i ich skut ków
ży cio wych, po zo sta je niewy czer -
py wal na i jest na dzie ja, że sen sy te
prze nio są się nama łe go wi dza po -

przez me dium te atral ne. Po nad to
w spek ta klu zo sta ną za war te ele -
men ty ryt mi za cji wy po wie dzi
z włą cze niem chó ru dzie ci,
wspól ne z wi dza mi ki bi co wa nie
po szcze gól nym wy da rze niom
sce nicz nym oraz wy li czan ki do -
rma now skie, a ta per spek ty wa su -
ge ru je za ba wo wość iwspół od gry -
wa nie sce nicz ne go świa ta wraz
z mło dy mi wi dza mi w szkol nej,
czy przed szkol nej prze strze ni.
Tym bar dziej spek takl bę dzie się
od wo ły wał do świa ta dzie cię cej
wy obraź ni, po dej mu jąc tak że te -
mat in dy wi du acji i roz wo ju, po -
raż ki, któ ra mo że stać się punk -
tem zwrot nym w ży ciu, jak rów -
nież bę dzie po głę biał świa do -
mość, że „roz bi cie” moż na „po -
skle jać”. „Nie roz bi tek” jest hi sto -
rią ozbie ra niu/skle ja niu roz bi te go
świa ta, w któ rym moż na za prze -
czyć de ter mi ni stycz nej nie -
uchron no ści ludz kie go lo su.

Re ży se ria: Ga briel Gietz ky
Sce no gra fia: ma ria Ka ni gow ska
Tekst: Jan do rman 
ob sa da: Jo an na Rząp, 
Ewa za wa da, Edy ta dziu ra, 
Ja cek mi ko łaj czyk, 
adam Kwa pisz 

KULTURA
12

o taleRzu nieRozBitku
w Roku 2016 teatR doRmana oBchodziŁ Będzie juBileusz swej dziaŁalności. instytucja zamieRza zRealizować z okazji swego 70-lecia
kilka PRemieR. uRoczystości te zainauguRowane zostaŁy PRaPRemieRą dRamatu PatRona teatRu „o taleRzu nieRozBitku”
19 gRudnia 2015 Roku. sPektakl otRzymaŁ dofinansowanie z instytutu teatRalnego, w Ramach konkuRsu doRmanowskiego

Konkurs im. Jana dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach wynika z potrzeby
podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony
wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach
uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania
bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan dorman – wybitny twórca
polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru dzieci zagłębia w Będzinie.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. zbigniewa Raszewskiego ze środków ministerstwa Kultury
i dziedzictwa Narodowego

tra dy cją te atru sta ło się
ogła sza nie kon kur sów pla -
stycz nych przed ko lej ny Mi
pre Mie ra Mi.  tyM razeM
na warsztat trafił… talerz

Spo śród kil ku dzie się ciu prac
przy sła nych na kon kurs
do spek ta klu „O ta le rzu Nie roz -
bit ku” ju ry wy bra ło ob ra zki:
– Le ny Wi śniew skiej ze Szko ły
Pod stawo wej nr 21 w Dą bro wie
Gór ni czej, 
– Oli wie ra Ce bul skie go
z Przed szko la Pu blicz ne go
nr 11 w Cze la dzi,
– Szy mo na Jan kow skie go z Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Cze -
la dzi. 

Przy zna no rów nież kil ka
wy róż nień, któ re otrzy mali:
– Klau dia Ha nu sze wicz – Szko -

ła Pod sta wo wa nr 18 w Dą bro -
wie Gór ni czej, 

– Kla ra Dyk – Ze spół Szkol no-
Przed szkol ny w Woj ko wi cach
Ko ściel nych, 

– Szy mon Gaw ron – Ze spół
Szkol no -Przedsz kol ny w Woj -
ko wi cach Ko ściel nych,

– Oli wier Ba na siak – Ze spól
Szkol no -Przed szkol ny w Woj -
ko wi cach Ko ściel nych, 

– Na ta lia Ber naś – Szko ła Pod -
sta wo wa nr 10 w Dą bro wie
Gór ni czej, 

– Emi lia Świe ca – Szko ła Pod -
sta wo wa nr 1 w Bę dzi nie, 

– Igor Grę bosz – Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 w Bę dzi nie. 

Wszyst kie wy bra ne i wy róż -
ni one pra ce zo sta ły uży te
przy pro jek to wa niu pla ka tu
i pro gra mu do spek ta lu. 

Tuż przed pre mie rą 19
grud nia, lau re aci ode bra li z rąk
dy rek to ra te atru dy plo my, wy -
róż nie nia i drob ne upo min ki.

Nierozbitek oczami najmłodszych
widzów – wyniki konkursu

Cykl „So bo ty w Te atrze Do rma na” to pro -
po zy cja dla ro dzin z dzieć mi, któ re lu bią
w nie ba nal ny spo sób spę dzać czas. Nie trze -
ba chy ba przy po mi nać, jak du że zna cze nie
ma wspól ne, cy klicz ne wy ko ny wa nie ulu -
bio nych czyn no ści, ile da je dys ku sja o emo -
cjo nu ją cym przed sta wie niu i jak wie le wno -
si we wza jem ne wię zi go dzi na spę dzo -
na w ode rwa niu od co dzien no ści, bez te le -
wi zo ra czy ta ble tu. Mi sją te atru jest bo wiem
pod kre śla nie re la cji – czło wiek – czło wiek.
Nie tyl ko przez to, że widz ma szan sę
uczest ni czyć w in te rak cjach pro po no wa nych
przez ak to ra ze sce ny, ale przede wszyst kim
dla te go, że spek takl sta je się ma łym ry tu -
ałem, w któ rym war to uczest ni czyć z ca łą
ro dzi ną. W gru dnio we so bo ty pre zen to wa ne
by ły „Mu min ki” oraz „Baj ka o Stwor ku bez
ko lor ku”.
Na ko lej ny so bot ni spek takl za pra sza my
9 stycz nia 2016 ro ku. Na sce nie zo sta nie za -
gra ne przed sta wie nie pt. „CA LI NECZ KA -
-RE AK TY WA CJA”.

So bót w Te atrze Do rma na ciąg dalszy

zdjęcia: arc TD
Z

zdjęcia: M
. Sow
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ska
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gRudniowi juBilaci. 50 i 60 lat Razem

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Krystyna i Edward Januszkowie, Barbara i Zygmunt Samborowie, Urszula i Daniel Kryzowie, Zofia i Marian Kubicowie, Irena i Czesław Klebachowie, Grażyna i Tadeusz Jasikowscy.
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Maria i Eugeniusz Jakubowscy

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Halina i Janusz Mrożkowie, Danuta i Zygmunt Flakowie, Józefa i Marian Armatysowie, Maria i Zygfryd Ciszowscy, Krystyna i Stefan Walaskowie, Zofia i Witold Leszczyńscy, Stanisława
i Czesław Sykułowie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Mirosława i Zenon Świdowie, Kazimierz Pietrzak, Wiesława i Adam Rojkowie, 4. Halina i Jerzy Samulowie, Krystyna i Stanisław Buszowie, Kazimiera i Sylwin Zaskórscy,
Teodozja i Mirosław Szastakowie

zdjęcia: W
ojciech Borkow

ski



SPORT
14

W bar dzo trud nej sy tu acji
po trze ciej z rzę du po raż ce
w Mło dej Li dze zna leź li się siat -
ka rze MKS -u Bę dzin. W przed -
świą tecz ną so bo tę pod opiecz ni
Zbi gnie wa Sy gu ły ule gli Ja -
strzęb skie mu Wę glo wi 0:3.

Mi mo prze gra nej MKS na dal
zaj mu je czwar te, ostat nie pre -
mio wa ne miej sce awan sem, ma -

jąc punkt prze wa gi nad pią tą
w ze sta wie niu dru ży ną z Rze szo -
wa. As se co Re so via ma jed nak
o jed no spo tka nie wię cej do ro ze -
gra nia i jest w o ty le do brej sy tu -
acji, że jesz cze dwu krot nie zmie -
rzy się z naj słab szy mi ze spo ła mi
w gru pie B i to we wła snej ha li. 

MKS w stycz niu ro ze gra dwa
me cze z ze spo ła mi z Czę sto cho -

wy i Kę dzie rzy na -Koź la. O ko -
rzyst ny wy nik bę dzie bar dzo
trud no przede wszyst kim w star -
ciu z ZA KSĄ, któ ra jest zde cy -
do wa nie naj lep szym ze spo łem
w ta be li. 

Je że li MKS nie zaj mie
czwar tej po zy cji na fi ni szu fa zy
gru po wej, to wów czas za koń czy
se zon. 

Ju nio rzy, ka de ci i mło dzi cy
MKS -u Bę dzin speł ni li po kła da -
ne w nich na dzie je i awan so wa li
do Tur nie jów Pół fi na ło wych Mi -
strzostw Ślą ska wPił ce Siat ko wej.

Ju nio rzy i ka de ci ak tu al nie
cze ka ją na swo ich pół fi na ło -
wych ry wa li i ter mi ny, w któ rych
przyj dzie im się zmie rzyć. Z ko -
lei mło dzi cy ma ją już za so bą

dwa tur nie je pół fi na ło we, w któ -
rych dwu krot nie za ję li dru gie
miej sce, jed nak nie mo gą być
jesz cze pew ni awan su, gdyż
w ich przy pad ku do ro ze gra nia
po zo sta ły jesz cze dwa tur nie je
pół fi na ło we. W pierw szym
z nich bę dą pau zo wać, a w dru -
gim za gra ją z dru ży na mi z Ra -
dli na i Ra ci bo rza. 

W ta be li mło dzi ków prze wo -
dzi AZS 2020 Czę sto cho wa,
któ ry w czte rech me czach zdo -
był osiem punk tów, a dru gi w ze -
sta wie niu MKS za in ka so wał
o dwa punk ty mniej. Ra fa ko Ra -
ci bórz i KOKS Ra dlin tra cą
do bę dzi nian dwa punk ty, ale
ma ją ro ze gra ne o dwa me cze
mniej. 

Mo gło być zde cy do wa nie le piej, ale
jest jak jest. MKS Bę dzin za koń czył
ry wa li za cję w Plu sLi dze w 2015 ro ku
na czter na stym miej scu. Pod opiecz ni
To ma sza Wa sil kow skie go z je de na stu
ro ze gra nych spo tkań wy gra li tyl ko jed -
no, MKS w bie żą cym se zo nie po ko nał
je dy nie AZS Po li tech ni kę War szaw -
ską 3:0, choć punk ty wy wal czył jesz -
cze w dwóch prze gra nych spo tka niach
z Ja strzęb skim Wę glem i BBTS -em
Biel sko -Bia ła. Osta tecz nie pięć zdo by -
tych „oczek” nie po zwo li ło prak tycz nie
na nic, gdyż bę dziń ski ze spół po je de -

na stu ko lej kach za my ka Plu sLi go we
ze sta wie nie. – Ja, ja ko tre ner, bio rę ca -
łą od po wie dzial ność za złe wy ni ki
na sie bie. Pro szę nie ob wi niać za wod -
ni ków, po nie waż oni, z mak sy mal nym
za an ga żo wa niem wy ko nu ją na tre nin -
gach mo je po le ce nia. Ki bi ce są za wie -
dze ni i ma ją do te go zu peł ne pra wo.
Mo gę ich za to prze pro sić i obie cać, że
bę dzie my sta ra li się pra co wać jesz cze
cię żej – po wie dział To masz Wa sil kow -
ski, szko le nio wiec MKS -u.

Ostat nie miej sce nie ozna cza jed -
nak, że se zon jest już prze gra ny, po nie -

waż stra ta do po zo sta łych dru żyn z tzw.
ogo na ta be li nie jest du ża. Do przed -
ostat nie go AZS -u Czę sto cho wa MKS
tra ci za le d wie punkt, a do bę dą cych
od po wied nio na je de na stej i dwu na stej
lo ka cie dru żyn z Biel ska -Bia łej i Byd -
gosz czy czte ry „oczka”. MKS ma spo -
ro do udo wod nie nia i głę bo ko wie rzy -
my w to, że w ko lej nych spo tka niach
po ka że, na co go na praw dę stać!

Pierw szym mecz w 2016 ro ku siat -
ka rze z Bę dzi na ro ze gra ją 13 stycz nia.
Ich ry wa lem bę dzie Lo tos Trefl
Gdańsk.

siatkarskie zmagania 2015 zakończone 

Świetne wyniki młodzieży! Cień szansy na awans
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W tym ro ku po raz ko lej ny
ucznio wie szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów ry wa li zo -
wa li pod czas Mi ko łaj ko wych
Za wo dów Pły wac kich na ba se -
nie OSiR. Star to wa no w czte -
rech ka te go riach wie ko wych
w sty lach kla sycz nych, grzbie -
cie i krau lu. Ry wa li za cja by ła
za cię ta. Naj lep si zdo by li me -
da le i dy plo my we wszyst kich
sty lach.

Mi ko łaj ko wy po ra nek z OSiR -em roz po czął
się in ten syw nie, a to za spra wą tre nin gu,
któ ry od był się na wzgó rzu zam ko wym, or -
ga ni zo wa ne go przy współ pra cy z si łow nią
Fit Fac tor z Bę dzi na.

Tre ning, dzię ki wy so kiej in ten syw no ści,
róż no rod nym do bo rze ćwi czeń, nie tyl ko
sta no wił cie ka wą al ter na ty wę dla mo no to nii
kla sycz ne go tre nin gu si ło we go, czy bie ga -
nia, ale gwa ran to wał wy mier ne re zul ta ty.
Pod no sił spraw ność ogól ną, kształ to wał syl -
wet kę oraz ce chy mo to rycz ne ta kie jak si ła,
wy trzy ma łość, szyb kość, ko or dy na cja ru -
cho wa, zwin ność, zręcz ność, moc (skocz -
ność), gib kość i wie le wię cej! 

Tre ning roz po czął się prze bież ką wo kół
zam ku oraz przez park. Pierw szy przy sta nek
od był się na pla cu za baw, gdzie uczest ni cy

wy ko ny wa li róż ne go ro dza ju ćwi cze nia
z cię ża rem wła sne go cia ła m. in. wy sko ki,
pomp ki itp. Na stęp nie uda li się truch tem
pod bocz ne wej ście do par ku. Tam uczest ni -
cy mie li do po ko na nia scho dy spe cjal ną
tech ni ką za pre zen to wa ną przez tre ne ra Da -
wi da. Ko lej nym eta pem był trucht po par ku
za koń czo ny wspi na niem się pod stro mą gó -
rę po li nie.

Ostat ni etap ćwi czeń to tre ning ob wo do -
wy z ket tla mi, li ną oraz ska kan ką. Uczest ni -
cy wy ko ny wa li po ko lei wy zna czo ną ilość
ćwi czeń pod okiem tre ner ki Asi, któ ra gło -
śno mo ty wo wa ła ich do tre nin gu. Zmę cze ni
i za do wo le ni uczest ni cy uda li się na stęp nie
do sau ny, gdzie mo gli zre ge ne ro wać si ły. Ko -
lej ny tre ning na wzgó rzu zam ko wy od był
się 19 grud nia.

Tre ning na wzgó rzu zam ko wym

Mikołajkowe Zawody Pływackie
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SPOR TO WA DZIEL NI CA
KSAWERA-WARPIE
7.01. 17:00 zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR
8.01. 21:00 zagraj w piłę, SP nr 4
12.01. 17:00 Body shape, salka rekreacyjna na basenie
OSiR
12.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR
14.01. 17:00 zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR
15.01. 21:00 zagraj w piłę, SP nr 4
19.01. 17:00 Body shape, salka rekreacyjna na basenie
OSiR
19.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR
21.01. 17:00 zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR
22.01. 21:00 zagraj w piłę, SP nr 4
26.01. 17:00 Body shape, salka rekreacyjna na basenie
OSiR
26.01. 18:00 Joga, salka rekreacyjna na basenie OSiR
28.01. 17:00 zumba, salka rekreacyjna na basenie OSiR
29.01. 21:00 zagraj w piłę, SP nr 4

SYBERKA – CENTRUM
5.01. 17:00 zumba, salka mzS nr 2
5.01. 20:00 zagraj w piłę, salka SP nr 10
7.01. 20:00 zagraj w kosza, mzS nr 2
7.01. 16:30 BPU, SP nr 11
8.01. 17:00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, SP nr 1
12.01. 17:00 zumba, salka mzS nr 2
12.01. 20:00 zagraj w piłę, salka SP nr 10
14.01. 20:00 zagraj w kosza, mzS nr 2
14.01. 16:30 BPU, SP nr 11
15.01. 17:00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, SP nr 1
19.01. 17:00 zumba, salka mzS nr 2
19.01. 20:00 zagraj w piłę, salka SP nr 10

21.01. 20:00 zagraj w kosza, mzS nr 2
21.01. 16:30 BPU, SP nr 11
22.01. 17:00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, SP nr 1
26.01. 17:00 zumba, salka mzS nr 2
26.01. 20:00 zagraj w piłę, salka SP nr 10
28.01. 20:00 zagraj w kosza, mzS nr 2
28.01. 16:30 BPU, SP nr 11
29.01. 17:00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, SP nr 1

ŁAGISZA
12.01. 15:30 WTOREK Pilates, mzS nr 4
13.01. 17:00 ŚROda zumba, mzS nr 4
19.01. 15:30 WTOREK Pilates, mzS nr 4
20.01. 17:00 ŚROda zumba, mzS nr 4
26.01. 15:30 WTOREK Pilates, mzS nr 4
27.01. 17:00 ŚROda zumba, mzS nr 4

OSIEDLE ZAMKOWE
8.01. 19:00 aktywny Senior, mzS nr 1
12.01. 18:30 zumba, mzS nr 1
15.01. 19:00 aktywny Senior, mzS nr 1
19.01. 18:30 zumba, mzS nr 1
22.01. 19:00 aktywny Senior, mzS nr 1
26.01. 18:30 zumba, mzS nr 1
29.01. 19:00 aktywny Senior, mzS nr 1

GRODZIEC
7.01. 18:30 zumba, SP nr 6
8.01. 18:00 zagraj w siatkę, SP nr 6
14.01. 18:30 zumba, SP nr 6
15.01. 18:00 zagraj w siatkę, SP nr 6
21.01. 18:30 zumba, SP nr 6
22.01. 18:00 zagraj w siatkę, SP nr 6
28.01. 18:30 zumba, SP nr 6
29.01. 18:00 zagraj w siatkę, SP nr 6

4.01. 20:00 Rozbiegajmy Będzin, stadion OSiR 
7-8.01.14:00, 15:00 młodzieżowa akademia
Ratownicza, basen OSiR, OSiR/WOPR
od 9.01. 10:00 Poranna Porcja zdrowia – trening
w Strefie aktywności Rodzinnej i marsz nordic walking 
9.01. 10:00, 11:00, 12:00 młodzieżowa akademia
Ratownicza, basen OSiR, OSiR/WOPR
10.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Siatkonogi, mzS
nr 2, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej Selton 
10.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Futsalu, mzS nr 4,
OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej Selton 
11.01. 20:00 Rozbiegajmy Będzin, stadion OSiR 
13.01. i 15.01. 14:00, 15:00 młodzieżowa akademia
Ratownicza, basen OSiR, OSiR/WOPR
od 16.01. 10:00 Poranna Porcja zdrowia – trening
w Strefie aktywności Rodzinnej i marsz Nordic Walking 
16.01. 10:00, 11:00, 12:00 młodzieżowa akademia
Pływania, basen OSiR, OSiR/WOPR
16.01. 16:00-18:00 zabawa karnawałowa
na lodowisku, lodowisko OSiR
16.01. 16:30 aqua aerobik 50+, basen OSiR
17.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Siatkonogi, mzS
nr 2, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej Selton 
17.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Futsalu, mzS nr 4,
OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej Selton 
18.01. 20:00 Rozbiegajmy Będzin, stadion OSiR 
19.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach 
20.01. i 22.01. 14:00, 15:00 młodzieżowa akademia
Pływania, basen OSiR, OSiR/WOPR
od 23.01. 10:00 Poranna Porcja zdrowia – trening
w Strefie aktywności Rodzinnej i marsz Nordic Walking 

23.01. 10:00, 11:00, 12:00 młodzieżowa akademia
Pływania, basen OSiR, OSiR/WOPR
23.01. 07:00 Wyjazdy narciarskie połączone ze
szkółką narciarską i snowboardową, Szczyrk
i Korbielów,  (w zależności od panujących warunków
atmosferycznych)
24.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Siatkonogi, 
mzS nr 2, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej
Selton 
24.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Futsalu, 
mzS nr 4, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej
Selton 
25.01. 20:00 Rozbiegajmy Będzin, stadion OSiR 
26.01. 17:00-19:00 Szkółka jazdy na łyżwach 
27.01. i 29.01. 14:00, 15:00 młodzieżowa akademia
Ratownicza, basen OSiR, OSiR/WOPR
30.01. 10:00 Poranna Porcja zdrowia – trening
w Strefie aktywności Rodzinnej 
30.01. 10:00, 11:00, 12:00 młodzieżowa akademia
Pływania, basen OSiR, OSiR/WOPR
30.01. 10:00 Karnawałowy Trening Obwodowy
na wzgórzu zamkowym, OSiR/ Fit Factor
30.01. 07:00 Wyjazdy narciarskie połączone ze
szkółką narciarską i snowboardową, Szczyrk
i Korbielów, (w zależności od panujących warunków
atmosferycznych)
30.01. 10:00 Ogólnopolski Otwarty Turniej Szachowy
o Puchar Prezydenta miasta Będzina, sala sesyjna Um,
OSiR/ UKS „aKmE” Kiepura Sosnowiec
31.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Siatkonogi,
mzS nr 2, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej
Selton 
31.01. 10:00-16:00 Będzińska Liga Futsalu, 
mzS nr 4, OSiR/Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej
Selton 
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Za pra sza my wszyst kich spra gnio nych zi mo wych wra żeń do sza leń stwa na bę dziń skim lo do wi sku.
Lo do wi sko ru szy ło 18 grud nia, a czyn ne jest co dzien nie od 8:30 do 21:00. Ce na ca ło dnio we go bi -
le tu za wej ście to tyl ko sym bo licz na zło tów ka. Dla mi ło śni ków zi mo wej za ba wy do stęp na bę dzie
rów nież wy po ży czal nia sprzę tu. Opła ta za wy po ży cze nie ły żew to rów nież 1 zł. Nie la da atrak cją
dla dzie ci jest sprzęt do na uki jaz dy na łyż wach, tzw. pin gwin ki, za ku pio ne z my ślą o naj młod -
szych użyt kow ni kach lo do wi ska, któ rzy do pie ro sta wia ją pierw sze kro ki na lo dzie.

Jeśli poszukujecie Państwo skutecznej formy
promocji firmy, zapraszamy do skorzystania
z atrakcyjnej oferty wynajęcia powierzchni
reklamowych na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Będzinie.
Oferujemy możliwość reklamy na lodowisku,
zlokalizowanym przy ul. Sportowej 4a w Będzinie.
Nasze lodowisko jest ulubionym miejscem
spędzania wolnego czasu, nie tylko mieszkańców
Będzina, ale i okolic, co daje spore możliwości
utrwalenia wizerunku Państwa firmy oraz
zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów
czy usług.
W celu uzyskania bliższych informacji oraz
ustalenia szczegółów dotyczących dzierżawy
prosimy o kontakt pod numerem
tel. 506 268 084

reKlAMA nA lOdOwisKuZapraszamy na lodowisko! Świąteczne oświetlenie
u podnóża zamku




