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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Czę sto chow skie Przed się bior stwo Bu -
dow nic twa Prze my sło we go „Prze my -
słów ka” prze bu du je daw ne ki no „Mu -
za” na sa lę wi do wi sko wo -kon cer to wą.
Sto sow ną umo wę pod pi sa no 25 mar ca
w Urzę dzie Miej skim w So snow cu. In -
we sty cja po chło nie po nad 18 mln zł. 85
pro cent tej kwo ty to do fi nan so wa nie
unij ne. Pra ce bu dow la ne, któ re roz pocz -
ną się w kwiet niu, ma ją po trwać sie dem
mie się cy, a więc jest szan sa, że pra ce
za koń czą się przed koń cem ro ku.

Bę dzie to dru gi, dłu go wy cze ki wa ny,
etap prze bu do wa ny daw ne go ki na „Mu -
za”. Pierw szy obej mo wał bu do wę bu dyn -
ku za ple cza tech nicz ne go i prze bu do wę
sce ny. Koszt te go przed się wzię cia to
5 mln zł, za któ re w ca ło ści za pła ci ło
mia sto. – Mia sto wy ku pi ło też miesz ka -
nia w bu dyn ku są sia du ją cym z by łym ki -
nem. Tu po wsta nie klat ka scho do wa
i szyb win dy dla nie peł no spraw -
nych  – wy ja śnia Mi ro sła wa Czy kiel
z Wy dzia łu In we sty cji Miej skich.

Brak do fi nan so wa nia spra wił, że dal -
sze pra ce zo sta ły odło żo ne w cza sie.
O ich re ali za cji moż na by ło po now nie

za cząć my śleć w 2012 ro ku, kie dy to
oka za ło się, że wła dze wo je wódz twa ślą -
skie go za de cy do wa ły o przy zna niu unij -
ne go do fi nan so wa nia – rok wcze śniej
pro jekt wy lą do wał na li ście re zer wo wej.

– Pew nych rze czy nie da ło się jed nak
przy spie szyć, stąd do pie ro te raz, w mar -

cu 2014 ro ku pod pi su je my umo wę, na mo -
cy któ rej dal sze pra ce przy prze bu do wie
„Mu zy” mo gą ru szyć. Pro jekt ada pta cji ki -
na na sa lę wi do wi sko wo -kon cer to wą po -
wstał w 2006 ro ku i trze ba go by ło do sto -
so wać do obec nie obo wią zu ją cych norm.
Uwzględ nio na mu sia ła zo stać w nim win -

da dla nie peł no spraw nych – mó wi Elż bie -
ta Pę ka la, na czel nik Wy dzia łu In we sty cji.

Prawdziwą niespodzianką
może być elewacja budynku.
Drewno, szkło i aluminium
współtworzyć będą imitację
stylowego odbiornika
radiowego. Na elewacji
zawiśnie neon „Muza”.

Pod ko niec ubie głe go ro ku przy go to wa -
nia do roz po czę cia in we sty cji na bra ły
tem pa, na stęp nie ru szy ła pro ce du ra
prze tar go wa, w wy ni ku któ rej na wy ko -
naw cę wy bra no fir mę „Prze my słów ka”.

No wa „Mu za” ma mieć zu peł nie in ny
cha rak ter niż od da na w czerw cu 2013 ro -
ku do użyt ku Sa la Kon cer to wa przy Ze -
spo le Szkół Mu zycz nych. – W cen trum
So snow ca w miej scu hi sto rycz ne go ki -
na „Mu za” po wsta nie wie lo funk cyj na sa -
la kon cer to wa na 500 miejsc, w któ rej bę -
dą się od by wać kon cer ty mu zycz ne, wy -
stę py te atral ne, kon fe ren cje i szko le nia,
pro jek cje am bit ne go ki na i in ne wy da -
rze nia kul tu ral ne. Tym sa mym do mknie -

my na szą „triadę kul tu ro wą”, w skład
któ rej wcho dzą no wa Sa la Kon cer to wa
przy Szko le Mu zycz nej oraz Miej ski
Klub Kie pu ry, któ ry już na do bre za akli -
ma ty zo wał się w bu dyn ku po by łym
tech ni kum ener ge tycz nym – pod kre śla
pre zy dent So snow ca, Ka zi mierz Gór ski,
któ ry pa ra fo wał umo wę. Opie wa ona
na kwo tę 18 112 047, 59 zł. 85 pro cent
tej kwo ty to do fi nan so wa nie w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-
2013.

Sa la po mie ści 500 osób. 300 miejsc
bę dzie na do le, 200 na bal ko nie. Bę dą
tak że miej sca dla nie peł no spraw nych.
Cie ka wym roz wią za niem za sto so wa -
nym w obiek cie jest moż li wość scho -
wa nia fo te li pod pod ło gę za po mo cą
jed ne go przy ci sku, dzię ki te mu sa la
w kil ka chwil zmie ni się z kon cer to wej
w ta necz ną.

W od no wio nej Mu zie ma się tak że
znaj do wać klub mu zycz ny. Praw dzi wą
nie spo dzian ką mo że być jed nak ele wa -
cja bu dyn ku. Drew no, szkło i alu mi -
nium współ two rzyć bę dą imi ta cję sty -
lo we go od bior ni ka ra dio we go. Na ele -
wa cji za wi śnie neon „Mu za”.

Umowa podpisana
Nowa „Muza” za siedem miesięcy

Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie… Antoni
Moniuszko walczy o pamięć ofiar
nazistów, członków ruchu oporu.
Wszyscy, którzy posiadają
informacje na temat ofiar, 
mogą spotkać się
z Panem Antonim.

Siatkarze walczącego o II ligę
Płomienia mają powody do radości.
Wywalczyli awans do turnieju
półfinałowego. Kolejne emocje czekają nas
w kwietniu. – Mamy nad rywalami
przewagę, bo wygraliśmy wszystkie
mecze – mówi trener Płomienia,
Dariusz Sobieraj.

www.kuriermiejski.com.pl
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Wizualizacja elewacji „Muzy”.
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Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Nadzieja na Dom 

Twój            czyni cuda
Odmień życie bezdomnych psów i kotów

Przekaż pieniądze 
na schronisko w Sosnowcu

KRS 000 03 65 274

30 starych boksów 5 nowych boksów 
to dopiero początek zmian

Wszystkiego co najlepsze 
z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzy Redakcja 

Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju

oraz serdecznych spotkań 
w gronie najbliższych  

życzą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mateusz Rykała

Prezydent Miasta
Sosnowca

Kazimierz Górski
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Krzysztof Polaczkiewicz

Pro duk cja ener gii elek trycz nej bę dzie
moż li wa po za koń cze niu ostat nie go eta -
pu prze bu do wy oczysz cza li ście ków Ra -
do cha II. – Chce my jak naj efek tyw niej
go spo da ro wać osa da mi oraz w naj lep szy
moż li wy spo sób wy ko rzy sty wać po wsta -
ją cy na oczysz czal ni bio gaz. Mo der ni za -
cja po zwo li rów nież na wy mia nę sta rych
wy eks plo ato wa nych urzą dzeń, któ re ze
wzglę du na prze sta rza łe roz wią za nia są
kosz tow ne w utrzy ma niu i nie osią ga ją
wy ma ga nej spraw no ści. Jed no cze śnie
nie któ re wy słu żo ne urzą dze nia i obiek ty
tech no lo gicz ne nie da ją gwa ran cji
na opty mal ne pro wa dze nie pro ce sów
tech no lo gicz nych, co wy ni ka z suk ce -
syw ne go wzro stu ła dun ków za nie czysz -

czeń w ście kach su ro wych  – tłu ma -
czy Ma ciej Gry boś z RPWiK.

Roz wią za nie za sto so wa ne w so sno -
wiec kich wo do cią gach da je moż li wość
pro duk cji nie tyl ko ener gii elek trycz nej,
ale i ciepl nej. Wy twa rza nie ener gii elek -
trycz nej z bio ga zu wią że się tak że
z uzy ska niem do dat ko we go źró dła do -
cho dów ze sprze da ży świa dectw po cho -
dze nia „zie lo nej ener gii”, któ re zmniej -
szą kosz ty eks plo ata cji oczysz czal -
ni. –  Sza cu je się, że przy peł nym
wy ko rzy sta niu mo cy agre ga tów, po kry -
ją one 55 % za po trze bo wa nia na ener -
gię elek trycz ną dla oczysz czal ni ście -
ków Ra do cha II w So snow cu. Ener gia
ciepl na po cho dzą ca z Ko ge ne ra cji w ca -
ło ści bę dzie wy ko rzy sty wa na na ce le
tech no lo gicz ne – wy ja śnia Mag da le -

na Po chwal ska, pre zes RPWiK w So -
snow cu.

In ną ko rzy ścią pły ną cą z mo der ni za -
cji oczysz czal ni jest zwięk sze nie stop -
nia her me ty za cji co ogra ni cza emi sję
przy krych za pa chów.  –  W tej chwi li
do miesz kań ców oko licz nych osie dli
mo gą cza sem do cie rać „za pa chy”
z oczysz czal ni. Po za koń cze niu in we sty -
cji ich emi sja w zna czą cy spo sób zo sta -
nie ogra ni czo na – do da je pre zes
RPWiK.

Koszt mo der ni za cji oczysz czal ni
Ra do cha II w tym za kre sie wy nie sie
ok. 30 mln zł. In we sty cja, któ ra za koń -
czy się w mar cu 2015 r., jest fi nan so wa -
na przez Re jo no we Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji S.A. w So -
snow cu. 

Sosnowieckie wodociągi
wyprodukują prąd
Prąd za ponad 2 miliony złotych w skali roku wyprodukuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu. Inwestycja będzie gotowa w 2015 roku.

Zna my już ar ty stów, któ rzy po rwą do za ba wy pod czas te go rocz nych
Dni So snow ca. Świę to Mia sta po trwa w tym ro ku od 6 do 8 czerw -
ca. Od piąt ku do nie dzie li na miesz kań ców cze ka spo ra daw ka do brej
mu zy ki, kon cer ty, kon kur sy i nie spo dzian ki.

W pią tek na sce nie w Par ku Sie lec kim za gra ją Pro le ta ry at, Far ben
Leh re i Stra chy na La chy.

Te go dnia bę dzie miał miej sce pro jekt mul ti me dial ny upa mięt nia ją -
cy 25 rocz ni cę wy bo rów 1989 ro ku i pro gram „Wol ność – ko cham i ro -
zu miem”.

W so bo tę roz ko ły szą nas mło dzie żo we so sno wiec kie ze spo ły,
a na sce nie po ja wią się tak że gwiaz dy Ja mal, Fo kus i Ka li ber 44.

Za rów no w pią tek i so bo tę im pre zę po pro wa dzi Hi rek Wro na.
Nie dzie la to wy stę py m. in.: Ja nu sza „Yani ny” Iwań skie go, ze spo łu

Pa blo pa vo+ lu dzi ki, a na ko niec gwiaz dy wie czo ru Muń ka+Sham -
bo. – Rock, rap, reg ge, hip -hop i punk trzy dni pod zna kiem mie szan ki
mu zycz nych kli ma tów. Na ko niec wy strza ło wy po kaz sztucz nych ogni.
Przy go to wa li śmy pro gram, z któ re go każ dy mo że wy brać coś dla sie -
bie. Za pra szam na Dni So snow ca – prze ko nu je Pa weł Du sza, na czel nik
Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu.

PRogRAm DNi SoSNoWcA 2014
(6 – 8 czeRWcA, PARk Sielecki)
6 czerwca (prowadzenie Hirek Wrona)
godz. 16: 00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17: 00 – rozpoczęcie imprezy, program artystyczno – rozrywkowy
pod hasłem „Wolność -kocham i rozumiem”
godz. 17: 05 – konkursy, atrakcje
godz. 17: 20 – koncert zespołu Proletaryat
godz. 18: 40 – konkursy, atrakcje
godz. 19: 00 – koncert zespołu Farben Lehre
godz. 20: 20 – konkursy, atrakcje
godz. 20: 40 – projekt multimedialny upamiętniający 25 rocznicę wyborów 
z 4 czerwca 1989 roku
godz. 21: 00 – koncert Gwiazdy Wieczoru Strachy Na Lachy
godz. 22: 30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23: 00 – zakończenie imprezy

7 czerwca (prowadzenie Hirek Wrona)
godz. 16: 00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17: 00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17: 05 – konkursy, atrakcje
godz. 17: 25 – koncert: Fokus
godz. 18: 45 – konkursy, atrakcje
godz. 19: 05 – koncert: Jamal
godz. 20: 25 – konkursy, atrakcje
godz. 20: 45 – koncert Gwiazdy Wieczoru Kaliber 44
godz. 22: 30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 23: 00 – zakończenie imprezy

8 czerwca (prowadzenie Andrzej złotorowicz)
godz. 16: 00 – występy lokalnych zespołów młodzieżowych
godz. 17: 00 – rozpoczęcie imprezy
godz. 17: 05 – konkursy, atrakcje
godz. 17: 20 – koncert zespołu Janusz YANINA Iwański
godz. 18: 30 – konkursy, atrakcje
godz. 18: 50 – koncert zespołu Pablopavo + ludziki
godz. 20: 00 – konkursy, atrakcje
godz. 20: 20 – koncert Gwiazdy wieczoru MUNIEK +Shamboo
godz. 21: 30 – bisy gwiazdy wieczoru
godz. 21: 50 – pokaz sztucznych ogni
godz. 22: 00 – zakończenie imprezy

imPRezY ToWARzYSzĄce:
4 czerwca godz. 18: 00 Sala Koncertowa im. Jana Kiepury w Sosnowcu, 
ul. Wawel 2 – koncert pn. „Gorlice i Sosnowiec dla Ukrainy”. Wystąpią: Chór
z Gorlic, zespół wokalny „Kiepurki” oraz zespół „I to się ceni”. Organizator:
Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
6 czerwca godz. 18: 00 Sala Koncertowa im. Jana Kiepury w Sosnowcu, 
ul. Wawel 2 – uroczysty koncert z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej z udziałem grup muzycznych miast partnerskich Sosnowca.
8 czerwca godz. 18: 00 Sala Koncertowa im. Jana Kiepury wSosnowcu, 
ul. Wawel2 – koncert słynnych Arii operowych. Dyrygent Paolo FIAMINGO. Organizator:
BITRON POLANDSp. zo. o., Współorganizator: Urząd Miejski wSosnowcu. KP

Święto miasta coraz bliżej
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Sylwia Kosman

Po nad 800 osób wzię ło udział w tar gach pra cy, któ re od by ły się 18 mar -
ca w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go przy ul. Ki liń -
skie go 31 w So snow cu. Ofert pra cy szu ka li nie tyl ko ucznio wie, któ rzy
la da dzień wej dą na ry nek pra cy, ale tak że oso by bez ro bot ne z ca łe go re -
gio nu. 42 róż nych wy staw ców pro po no wa ło pra cę za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą. Wśród wy staw ców zna la zły się m. in. Po wia to we Urzę dy
Pra cy z So snow ca, Ja worz na, My sło wic, Bę dzi na, Dą bro wy Gór ni czej,
jak i Mło dzie żo we Biu ra Pra cy OHP m. in. z Ka to wic, So snow ca, Sie -
mia no wic Ślą skich. Po ja wi ły się tak że fir my, zaj mu ją ce się po śred nic -
twem pra cy, ofe ru ją ce pra cę, w ta kich pań stwach, jak Niem cy, Bel gia
czy Ho lan dia. – Naj wię cej ofert zwią za nych z pra cą za gra ni cą do ty czy -
ło opie ki nad oso ba mi star szy mi lub dzieć mi. Po szu ki wa ni są tak że spe -
cja li ści z po szcze gól nych branż, o wą sko za kre ślo nych spe cja li za cjach
i umie jęt no ściach, jak np. spa wa cze – mó wi Mo ni ka Czy pion ka, któ ra
wspól nie z Do ro tą Za las, ko or dy no wa ła or ga ni za cję tar gów. 

Ucznio wie prze glą da jąc ofer ty, nie kry li obaw przed wej ściem
na ry nek pra cy. – Pod czas tar gów pra cy, wy da je się, że pra cy nie bra -
ku je. Jed nak zde rze nie z rze czy wi sto ścią mo że oka zać się bar dzo trud -
ne, dla te go ja jed nak wy bio rę się na stu dia – przy znał 18-let ni Piotr
Pie trzyk z So snow ca. 

Oso by bez ro bot ne do brze wie dzą, że zna le zie nie pra cy, jest bar dzo
trud ne. – Szu kam już pra cy od ro ku. Cza sa mi wy da je mi się, że to sy -
tu acja pa to wa. Nie chcia łam zno wu wy jeż dżać za gra ni cę, ale chy ba
zde cy du ję się na opie kę nad dzieć mi – stwier dzi ła An na Ma tu szak
z Cho rzo wa. – Wcze śniej pra co wa łam w Niem czech i opie ko wa łam
się ludź mi star szy mi. Na pen sję nie moż na na rze kać, ale by ła to pra -
ca cięż ka, fi zycz nie, jak i psy chicz nie – do da ła. 

Pod czas tar gów od by ła się tak że kon fe ren cja „Eko no mia spo łecz -
na – eko no mią no wych moż li wo ści”, jak rów nież licz ne szko le nia dla
mło dzie ży z so sno wiec kich szkół gim na zjal nych oraz po nad gim na -
zjal nych. Prze pro wa dzi li je do rad cy za wo do wi z Cen trum Edu ka cji
i Pra cy Mło dzie ży OHP w Ka to wi cach. Po nad to praw nik z Okrę go wej
In spek cji Pra cy omó wił wy bra ne za gad nie nia z za kre su pra wa pra cy. 

– Ucznio wie mo gli do wie dzieć się, jak efek tyw nie szu kać pra cy, pi -
sać li sty mo ty wa cyj ne, co ich mo że spo tkać w trak cie pro ce su re kru -
ta cyj ne go i jak pla no wać wła sną ka rie rę – mó wi Mo ni ka Czy pion ka.
Prze pro wa dzo ne zo sta ły tak że warsz ta ty na te mat kom pe ten cji za wo -
do wych na współ cze snym ryn ku pra cy, umie jęt no ści in ter per so nal -
nych oraz kom pe ten cji i pre fe ren cji za wo do wych. 

Tar gi pra cy zo sta ły zor ga ni zo wa ne przez Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go i Usta wicz ne go w So snow cu, Cen trum Edu ka cji i Pra cy
Mło dzie ży OHP w Ka to wi cach, przy współ udzia le Po wia to we go
Urzę du Pra cy w So snow cu oraz Pań stwo we go In spek to ra tu Pra cy
w Ka to wi cach.

Tar gi pra cy w CKZiU ob lę żo ne
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RADA MIEJSKA
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Awantura o… wodę !
55. sesja Rady Miejskiej

Blisko 20 uchwał przyjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca. Sporo emocji
wywołała informacja o planowanej przez ADM Sp. z o.o. podwyżce cen wody, którą odczuliby dotkliwie głównie
mieszkańcy Zagórza i Klimontowa.
Przed się bior stwo Wie lo bran żo we
„ADM” Sp. z o.o. z sie dzi bą w So -
snow cu przy ul. Ko sy nie rów 35 za -
pro po no wa ło pod wyż kę opłat
za wo dę i ście ki z 11,09 zł za metr
sze ścien ny do 14,25 zł. So sno wiec -
cy rad ni na ta kie zmia ny w ta ry fie
opłat nie wy ra zi li zgo dy.19 gło sa mi
za i sze ścio ma wstrzy mu ją cy mi się
od mó wi li jej za twier dze nia. 

Dla po rów na nia po pod wyż ce
za pla no wa nej przez Re jo no we
Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji opła ty za wo dę i ście ki
wy nio są 10,26 zł. W tym przy pad -
ku o 27 gro szy wzro śnie tyl ko opła -
ta za metr sze ścien ny wo dy. No we
ta ry fy RPWiK zo sta ły przez Ra dę
Miej ską za ak cep to wa ne. 

Dla cze go roz bież no ści w ta ry -
fach są tak du że? Spra wa zwią za -
na jest z pla no wa nym przez ADM
za ku pem sie ci wo do cią go wej na le -
żą cej obec nie do Spół ki Re struk tu -
ry za cji Ko palń, a wcze śniej do nie -
ist nie ją cej już ko pal ni Po rąb ka -Kli -
mon tów. – Sieć jest w złym sta nie
tech nicz nym, a my nie mo że my in -
we sto wać w cu dzy ma ją tek. Stąd
de cy zja, aby ją na być – wy ja śniał
Jan Pię ta, pre zes ADM Sp.
z o.o. – Ma my pa ra fo wa ną umo wę

za ku pu. Jest rów nież zgo da mi ni -
stra skar bu na trans ak cję – do dał.

Pod wyż ka ma za pew nić ADM
pie nią dze na mo der ni za cję sie ci
i ra ty le asin go we. Spół ka nie otrzy -
ma ła kre dy tu i mu si sko rzy stać
z usług le asin go wych, co znacz nie
po dro ży in we sty cję. – Rad ni ma ją
pra wo po dej mo wać de cy zje zgod -
nie ze swo im su mie niem, ale uwa -
żam, że se sja nie jest do brym miej -
scem na me ry to rycz ną dys ku -
sję – mó wił pre zes Pię ta.

Pla no wa ne pod wyż ki obu rzy ły

miesz kań ców, rad ni pro po no wa ną
ta ry fę od rzu ci li, swo je uwa gi ma
tak że Urząd Miej ski. – Spra wa ta
bu dzi du że kon tro wer sje i wy ma ga
wy ja śnie nia – pod kre ślał An drzej
Ma dej, za stęp ca pre zy den ta mia sta.
Ka zi mierz Gór ski, pre zy dent So -
snow ca uwa ża, że naj lep szym roz -
wią za niem by ło by stwo rze nie ze -
spo łu do ne go cja cji z SRK. – Spo -
sób za ku pu naj bar dziej ude rzy
w miesz kań ców, nie w ADM, któ -
ra po 10 la tach sta nie się wła ści cie -
lem wo do cią gu w za sa dzie za nie -

go nie pła cąc. Mu si my w tej spra -
wie dzia łać, na pew no trze ba bę dzie
po in for mo wać Mi ni stra Skar -
bu – pod kre ślał pre zy dent.

Jak za pew ni li urzęd ni cy mia sto
bę dzie pró bo wa ło prze jąć po ko pal -
nia ną sieć wo do cią go wą za przy sło -
wio wą zło tów kę. Po tem moż na ją
bę dzie na przy kład wy dzier ża wić
ADM -owi. – ADM nie bę dzie mu -
siał brać wów czas kre dy tów,
a miesz kań cy nie bę dą od czu wać
utrud nień zwią za nych z pod wyż ka -
mi – pod kre śla ją.

Co na chwi lę obec ną? – Je że li
wo je wo da w ra mach nad zo ru za -
twier dzi uchwa łę, to ist nie ją ce ta ry -
fy bę dą waż ne przez ko lej ne 90 dni.
W tym okre sie bę dzie my mo gli
zło żyć ko lej ny wnio sek o zmia nę
ta ry fy – mó wi pre zes Jan Pię ta, któ -
ry za pew nia, że fir ma szu ka ta kie -
go roz wią za nia ca łej sy tu acji, któ re
bę dzie do za ak cep to wa nia za rów no
przez spół kę, jak i przez miesz kań -
ców. 

Co naj waż niej sze pre ze si SRK
i ADM oraz pre zy dent So snow ca
de kla ru ją chęć spo tka nia, by szu kać
wyj ścia z sy tu acji. Wyj ścia, któ re
bę dzie naj ko rzyst niej sze dla sa -
mych miesz kań ców. RED

arc UM

Kolejny kandydat już
oficjalny

Syl wia Ko sman

– Na prze ło mie kwiet nia i ma ja za pre zen tu je my pro gram, któ -
ry zmie ni ob li cze na sze go mia sta. Dziś mo gę zdra dzić, że bę -
dzie się on skła dał z dwóch głów nych pa kie tów: dla miesz -
kań ca i dla mia sta – stwier dził by ły wi ce pre zy dent mia sta
pod czas kon fe ren cji pra so wej, któ ra od by ła się 19 mar ca. 

Na ra zie zdra dził, że w je go pro gra mie znaj dzie się m.in.
pro po zy cja ob niż ki po dat ku dla osób po raz pierw szy mel du -
ją cych się w So snow cu, roz sze rze nie ulgi w po dat ku od nie -
ru cho mo ści dla osób re mon tu ją cych ele wa cję budynków we
wszyst kich dziel ni cach oraz… bu do wa kom plek su spor to we -
go ze sta dio nem, któ ry po mie ści 12 ty się cy wi dzów. 

Podczas kon fe ren cji pra so wej za pre zen to wa no tak że kan -
dy dat kę do Par la men tu Eu ro pej skie go, Agniesz kę Ku rant. Je -
dy na Za głę bian ka na li ście PO, 32-let nia Agniesz ka Ku rant,
od 9 lat pra cu je w Par la men cie Eu ro pej skim. Po cząt ko wo ja -
ko sta żyst ka, asy stent ka w biu rach eu ro po słów, a od 2008 ro -
ku ja ko dy rek tor biu ra eu ro po sła Jac ka Pro ta sie wi cza. Bę -
dzie star to wać z miej sca szó ste go. – Agniesz ka Ku rant, ze
wzglę du na swo je dłu go let nie do świad cze nie w pra cy w Par -
la men cie Eu ro pej skim i wie dzę prak tycz ną o funk cjo no wa niu
in sty tu cji eu ro pej skich oraz o pro ce sie two rze nia pra wa Unii,
jest oso bą kom pe tent ną i speł nia wszyst kie kry te ria kan dy -
da ta na po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go – pod kre śla no
zgod nie pod czas spo tka nia. 

Ar ka diusz Chę ciń ski, jest już trze cim ofi cjal nym kan dy -
da tem na pre zy den ta mia sta. Wcze śniej za miar kan dy do wa -
nia ogło si li obec ny pre zy dent, Ka zi mierz Gór ski oraz Ma -
ciej Ada miec, szef klu bu rad nych „Nie za leż ni” i pre zes
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Hut nik”.

Arkadiusz Chęciński, członek zarządu
województwa śląskiego, oficjalnie
potwierdził, że będzie walczył o stanowisko
prezydenta Sosnowca. 
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Wojciech Nitwinko, 
klub SLD

Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16.00 – 17.00), Gimnazjum Nr 13,
ul. Zamenhofa 15 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 17.30 – 18.30), dyżur
telefoniczny (codziennie, od poniedziałku
do piątku, w godz. 18.00 -19.00),
Tel.:  530 464 127. 
Dyżur elektroniczny: za pośrednictwem
formularza  kontaktowego
na stronie – www.nitwinko.pl

ewa Szota, 
klub PO

Dyżury: Miejska Biblioteka Publiczna Filia
nr 2, ul. Gospodarcza 32 – Rudna IV (każdy
pierwszy wtorek miesiąca), 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, 
ul. Baczyńskiego 14 (każda pierwsza środa
miesiąca), Miejski Klub im.
Jana Kiepury,  ul. Będzińska 6 
(każdy pierwszy czwartek miesiąca), 
w godz. 17.00– 18.00. Inny termin 
można ustalić telefonicznie.
Tel. 606 353 239. 
E-mail:  e.szota@interia.pl

Stefan Wojnowski, 
klub PiS

Stały dyżur telefoniczny
w godz. 7.30 – 20.00. Tel. 535 510 511.

Adam Wolski, 
klub „Niezależni”

Dyżury: ZSO Nr 13, ul. Baczyńskiego 14
(każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00) lub telefoniczne
umówienie spotkania. Tel.: 535 149 921.
E-mail: adam.wolski@interia.pl 

Wilhelm zych, 
klub PO

Dyżury: Urząd Miejski wSosnowcu, 
al. Zwycięstwa20, pokój 303 
(14 kwietnia wgodz. 14.00 – 15.00.
tel. 32 2960599, 322960514), 
ul. Gospodarcza 11 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca wgodz. 16.00 – 18.00), 
dyżur telefoniczny (od poniedziałku do piątku,
wgodz. 12.00 – 19.00). Tel. 602388497. 
E-mail: poczta@wilhelmzych.pl

okRęg ii

maciej Adamiec,
klub „Niezależni”

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Hutnik”, ul. Gwiezdna 1 e (każdy pierwszy
wtorek miesiąca od godz. 15.00
po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym). Termin innego spotkania
można ustalić telefonicznie. Dyżur
telefoniczny od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 do 15.00. Tel. 32 363 45 25.
E-mail: maciej.adamiec@op.pl.

Tomasz Bańbuła, 
klub SLD

Dyżury: Urząd Miejski wSosnowcu,
al. Zwycięstwa20, pokój303 (12 maja
wgodz.14.00 – 15.00, tel. 32 296 05 99, 32 296
05 14), ul. Wspólna19 (wejście zboku budynku
odul. Teatralnej, każda pierwsza środa miesiąca
wgodz.16.00 – 17.30). Tel.: 501760148. 

Danuta
gojna-Ucińska, 
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty, 
ul. Warszawska 1/2 (od poniedziałku
do piątku po telefonicznym umówieniu się).
Tel.: 606 942 672. E-mail: dangoj@gazeta.pl.

maciej ornowski, 
klub SLD

Dyżury: telefoniczny, od poniedziałku
do piątku w godz. 15.00 – 16.00.
Tel. 603 919 813. 

mateusz Rykała, 
klub PO

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pokój 303 (4 marca, 1 kwietnia, 6 maja, 3
czerwca w godz. 13.00 – 16.00).
Tel. 32 296 05 15. 
E-mail: przew.rady@um.sosnowiec.pl 

Alicja Skarbińska
-Poznańska, 
klub PiS

Dyżury: siedziba PiS, ul. Kościelna 16
(każdy pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 518 778 038.
E-mai: alicja154@interia.pl.

michał zając, 
klub PO 

Dyżury: stały dyżur telefoniczny
od poniedziałku do piątku.
Tel. 501 265 128. 

okRęg iii

zbigniew 
Jaskiernia,
klub SLD

Dyżury: siedziba Demokratycznej Unii
Kobiet, ul. Dobrzańskiego 99 (każdy drugi
wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.30),
siedziba Rady Miejskiej SLD, 
al. Zwycięstwa 17, I piętro, (każda druga
środa miesiąca w godz. 17.00-18.30).
Tel. 513 451 205. 
E-mail:zbigniew.jaskiernia@gmail.com.pl,
strona internetowa: www.jaskiernia.pl

Aleksander kalański, 
klub SLD

Dyżury: Szkoła Podstawowa nr40, 
ul. Kisielowskiego4b (każdy ostatni czwartek
miesiąca wgodz. od16.00 do17.00), Warsztaty
Terapii Zajęciowej, ul. Jodłowa1 (każdy ostatni
czwartek miesiąca wgodz.17.30 – 18.30),
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Kossaka10 a (każda ostatnia środa miesiąca
wgodz.17.00 – 18.00). Tel.604923225. 
E-mail: kalanski.olek@wp.pl.

Wojciech kulawiak,
klub PO

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 601 455 353.

Tomasz mędrzak, 
klub PiS

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 506747284. E-mail: tom.m@autograf.pl.

Paweł Wojtusiak, 
klub „Niezależni”  

Dyżury: filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kossaka (każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 17.00 – 19.00), stały dyżur
telefoniczny (od poniedziałku do piątku).
Tel. 792 198 626. 
E-mail: kontakt@pawelwojtusiak.pl.

okRęg iV

Adam Będzieszak, 
klub PO 

Dyżury: siedziba Ogniska TKKF „Zagórze”, 
ul. Zielonogórska63 (każdy pierwszy i trzeci
piątek miesiąca wgodz.16.30 – 17.30).
Tel. 501454825. 
E-mail: abedzieszak@op.pl.

Jacek kazimierczak, 
klub „Niezależni”

Dyżury: Przedszkole nr 59, ul. Długosza 11 a
(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 15.00 – 16.00). Tel. 601 819 024.
E-mail: jacek080@autograf.pl.

Halina Sobańska,
klub SLD

Dyżury: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 7, ul. Gwiezdna 2 (ostatni czwartek
miesiąca w godz. 17.00 – 18.00), dyżur
telefoniczny (każdy czwartek i piątek
miesiąca w godz. 18.00 – 19.00).
Tel. 660 748 534. 
E-mail: sobanska.halina1@gmail.com.

Wiesław Suwalski, 
klub PO

Dyżury: Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zagórze”, ul. Lenartowicza 41/11 
(każda trzecia środa miesiąca 
w godz. 17.30 – 18.30). Stały dyżur
telefoniczny i możliwość spotkania
indywidualnego w innym terminie.
Tel. 607 561 464. 
E-mail: dgs.suwalski@op.pl. 

karol Winiarski, 
klub „Niezależni”

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 18.00 – 20.00.
Tel. 501 401 193. E-mail: kwiniarski@onet.eu.

Przemysław Wydra,
„Solidarna Polska”

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa20,
pok. 303 (wdniach10.03 i 9.06
wgodz. 14.00 – 15.00. tel. 32 29605 99, 32
29605 14), Gimnazjum nr 7, ul. Białostocka 17

(każdy ostatni czwartek miesiąca
wgodz. 17.30 – 18.30). Tel. 531712045.
E-mail: przewyd@o2.pl.

okRęg V

Jan Bosak, 
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty, 
ul. Warszawska1/2 (każda pierwsza, 
druga i trzecia środa miesiąca w godz. 11.00  –
13.00), Rada Dzielnicy Południe, 
ul. Wojska Polskiego nr25 – 27 
(każdy drugi wtorek miesiąca
wgodz.13.00 – 15.00). 
Dodatkowe spotkania umówione telefonicznie
(rano dogodz..9.00, wieczorem po godz. 20.00). 
Tel.508209137.  
E-mail: poczta@janbosak.eu

zbigniew
Dziewanowski, 
klub „Niezależni”

Dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 20.00.
Ustalenie spotkania telefonicznie.
Spotkanie we wskazanym miejscu lub
wizja w terenie. Tel. 796 977 823. 
E-mail: radnydz@wp.pl.

Daniel miklasiński, 
klub PO

Dyżury: telefoniczny od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00 – 14.00.
Tel. 601 987 813. 

Tomasz Niedziela,
klub SLD

Dyżury: Rada Dzielnicy Południe, ul. Wojska
Polskiego nr 25 – 27 (pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 17.00). Stały
dyżur telefoniczny od poniedziałku
do piątku. Tel. 790 599 293. E-mail:
tomasz.niedziela@tomasz-niedziela.eu.

zygmunt Witkowski,
klub SLD

Dyżury: Biuro Rady Dzielnicy „Południe”, 
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27 (druga
środa miesiąca w godz. 16.00 – 17.00).
Stały dyżur telefoniczny. Tel. 501 294 174.
E-mail: zygmunt-witkowski@wp.pl. 

Dyżury radnych Rady Miejskiej 
Masz pytanie do radnego, sprawę, którą trzeba pilnie rozwiązać czy dobry pomysł, który można zrealizować?
Sprawdź, w jaki sposób możesz skontaktować się ze swoim radnym. 

zdjęcia: Sylw
ia Kosm

an oraz arc U
M

Kolumnę opracowała Sylwia Kosman

W marcowym numerze „kuriera miejskiego"
wkradł się błąd w materiale pt. „Dyżury
radnych Rady miejskiej". maciej ornowski
jest radnym klubu SlD, a nie klubu Po.
Tomasz mędrzak reprezentuje klub PiS i nie
należy do klubu radnych SlD.  za pomyłkę
serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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Krzysz tof Po lacz kie wicz 

TAU RON Cie pło pod pi sał 25 lu te go
z przed sta wi cie lem kon sor cjum firm
Ener go term i Ace In stal war tą 26,8 mln
zł umo wę na re ali za cję dru gie go eta pu
prac w pro jek cie pn. „Mo der ni za cja sys -
te mu cie płow ni cze go Gmin: Dą bro wa
Gór ni cza, So sno wiec, Bę dzin i Cze ladź”.
W su mie roz po czę ta w 2013 r. in we sty -
cja do pro wa dzi do prze bu do wy 23,5 km
pod ziem nej sie ci cie płow ni czej i ze -
wnętrz nych in sta la cji od bior czych oraz
mo der ni za cji 7,5 km sie ci na ziem nej.
Do dat ko wo wy bu do wa ne zo sta ną 153
in dy wi du al ne wę zły, czy li ze spo ły urzą -
dzeń łą czą cych sieć ciepl ną z in sta la cją
we wnętrz ną obiek tu.

– Re ali zu je my du że pro jek ty in we sty -
cyj ne w ob rę bie źró deł, jed nak do pie ro
efek tyw na i roz le gła sieć dys try bu cyj -
na za gwa ran tu je nie za wod ny prze sył na -
sze go cie pła do obec nych klien tów oraz
do tar cie do no wych. To naj więk sza in we -
sty cja w sieć cie płow ni czą w hi sto rii re gio -
nu. War te 118,9 mln zł, re ali zo wa ne w za -
głę biow skiej czę ści wo je wódz twa, pra ce to
jed nak tyl ko część na szych pla nów.
Do 2022 r. ta kwo ta w su mie się gnie bli -
sko 500 mln zł – mó wi Jo an na Schmid,

wi ce pre zes za rzą du TAU RON Pol ska
Ener gia ds. stra te gii i roz wo ju. – Tak zna -
czą cy wzrost jest moż li wy dzię ki efek tom
wy ni ka ją cym z obec no ści spół ki TAU -

RON Cie pło w na szej Gru pie, w tym
zwięk sze niu do stęp nych środ ków wła -
snych oraz moż li wo ści w za kre sie po zy -
ski wa nia fun du szy ze wnętrz nych – do da je.

W la tach 2000-2010 su ma rycz nie
PEC Ka to wi ce i PEC Dą bro wa Gór ni cza
śred nio wy da wa ły na in we sty cje w sie -
ci 11,5 mln zł rocz nie. Od mo men tu po -

łą cze nia obu spół ek pod mar ką TAU -
RON Cie pło kwo ta wzro sła do 46 mln zł,
a w la tach 2015-2022 po win na wy nieść
ok. 44 mln zł w ska li ro ku.

– Po nad 70 proc. dłu go ści sie ci ob ję -
tych pro jek tem ma wię cej niż 21 lat,
a naj star sze od cin ki ma ją ich po nad 40.
Po wo du je to, że stra ty cie pła wy no szą
po nad 13 proc. Dą ży my do zmniej sze nia
strat do po zio mu 8-9 proc. Oprócz
znacz ne go ob ni że nia strat cie pła w trak -
cie prze sy łu, re ali za cja in we sty cji zna -
czą co po pra wi wskaź ni ki awa ryj no ści
sie ci, ogra ni czy kosz ty eks plo ata cji,
zmniej szy zu ży cie ener gii pier wot nej
i pod nie sie po ziom bez pie czeń stwa. Do -
dat ko wo sza cu je się, że do ślą skiej at -
mos fe ry rocz nie tra fi bli sko 24 to ny
mniej dwu tlen ku wę gla –- mó wi Hen ryk
Bor czyk, pre zes za rzą du TAU RON Cie -
pło.

War ta 118,9 mln zł in we sty cja pn.
„Mo der ni za cja sys te mu cie płow ni cze go
Gmin: Dą bro wa Gór ni cza, So sno wiec,
Bę dzin i Cze ladź” w kwo cie 41,8 mln zł
jest do fi nan so wa na z środ ków Fun du szu
Spój no ści w ra mach Pro gra mu In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. Za koń cze nie pro -
jek tu roz po czę te go 15 stycz nia 2013 r.
pla no wa ne jest na 31 grud nia 2014 r. 

Ruszyły duże inwestycje w sieć ciepłowniczą,
także w Sosnowcu 

reklama

TAU RON Cie pło za 118,9 mln zł re ali zu je naj więk szą w hi sto rii wo je wódz twa ślą skie go mo der ni za cję sie ci cie płow ni czej. Do koń ca 2022 r. spół ka pla nu je wy -
dać na ten cel 492 mln zł. In we sty cje są nie zbęd ne, aby za pew nić cią głość do staw cie pła oraz za gwa ran to wać ich wy so ką ja kość.

Po od da niu wy bu do wa nej ka na li za cji do użyt ku,
miesz kań cy po win ni pod łą czyć swo je nie ru cho mo -
ści do sie ci, po nie waż gmi na jest zo bo wią za -
na do osią gnię cia tzn. efek tu eko lo gicz ne go, z któ -
re go bę dzie roz li cza na przez Ko mi sję Eu ro pej -
ską.   – Efekt eko lo gicz ny to licz ba osób
pod łą czo na do wy bu do wa nej sie ci ka na li za cyj nej,
zgod nie  z za ło żo ny mi wskaź ni ka mi okre ślo ny mi
w umo wie o do fi nan so wa niu. Aby osią gnąć efekt
eko lo gicz ny pro jek tu, gmi na po win na pod łą czyć
w su mie 3956 miesz kań ców – mó wi Ka zi mierz
Gór ski, pre zy dent So snow ca. 

Za nim jed nak bę dzie moż na pod łą czyć się do sie -
ci, trze ba li czyć się z utrud nie nia mi i zmia ną or ga ni -
za cji ru chu w re jo nach pro wa dzo nych prac. Obec nie
ro bo ty już trwa ją rów no cze śnie w ob rę bie ulic: Śliw -
ki, Bia ła Prze msza (po mię dzy bu dyn ka mi nr 11, 7
i ga ra ża mi) oraz Po god na (od no wo bu do wa nej pom -
pow ni Że la zna do skrzy żo wa nia z ul. Że la zną). 

Już w tym mie sią cu ru szą ro bo ty przy ul. Że -
glar skiej (od skrzy żo wa nia z ul. Or ląt Lwow skich
po mię dzy bu dyn ka mi 95, 97 oraz wzdłuż bu dyn -
ków 9a, 11-17) oraz przy ul. Sta cher skie go

(od skrzy żo wa nia z ul. Kon sty tu cji do skrzy żo wa nia
z ul. Woj ska Pol skie go i Że la znej). 

W na stęp nym mie sią cu, czy li ma ju, pra ce bę dą
pro wa dzo ne w uli cach: Or ląt Lwow skich (od ul.
Or ląt Lwow skich bocz na przy bu dyn ku nr 3, na -
stęp nie pod głów ną ul. Or ląt Lwow skich me to dą
bez wy ko po wą oraz po mię dzy bu dyn ka mi 71
a 69, wzdłuż bu dyn ków 73, 75a, 75, 77,79,87a,
87, 85, 83), ul. Woj ska Pol skie go (od skrzy żo wa -
nia z ul. Piw ną do skrzy żo wa nia z ul. Sta cher skie -
go, po mię dzy obiek tem „La ser ho use” a bu dyn -
kiem przy ul. Sta cher skie go 1) oraz ul. Kon sty tu -
cji (od skrzy żo wa nia z ul. Stocz niow ców
do skrzy żo wa nia z ul. Że la zną).

– Ro bo ty w tym re jo nie po trwa ją do czerw ca te -
go ro ku, a na stęp nie bę dzie bu do wa na ka na li za cja
w po zo sta łych re jo nach Niw ki oraz w re jo nie Ję zo -
ra i Mo drze jo wa. Do paź dzier ni ka 2015 r. wy ko -
naw ca ma zre ali zo wać oko ło 19 km sie ci ka na li za -
cyj nej – pod su mo wał Ka zi mierz Gór ski. 

Wszel kich do dat ko wych in for ma cji na te mat pro -
wa dzo nej in we sty cji udzie la Jed nost ka Re ali zu ją ca
Pro jekt pod nr tel. 32 296 08 02, 32 296 08 15. SK

Przebudowa kanalizacji 
w rejonie Niwki

Cen trum po wsta nie w dziel ni cy Mi lo wi ce na pra -
wie 2,5-hek ta ro wym te re nie znaj du ją cym się
za skle pem Net to, w są siedz twie sie dzib firm Gim -
plast i Hor mann Pol ska. Cen trum przyj mie lo kal -
ną na zwę – Cen trum Lo gi stycz ne 7R Lo gi stic Mi -
lo wi ce. In we stor pla nu je roz po cząć in we sty cję
w ma ju 2014 r., a go to wy obiekt od dać do użyt ku
w oko li cach mar ca -kwiet nia 2015 r. Do ce lo wo pra -

cę bę dzie mo gło tam zna leźć ok. 200 osób. – To
na sze sza cun ki, na któ re po zwa la nam in we sty cja,
któ rą zre ali zo wa li śmy w Gdań sku – po twier dza
Ry szard Gret kow ski, wi ce pre zes 7R Lo gi stic.

Fir ma 7R Lo gi stics z sie dzi bą w Kra ko wie,
świad czy usłu gi w za kre sie lo gi sty ki ma ga zy no -
wej. Bu du je i za rzą dza no wo cze sny mi par ka mi lo -
gi stycz ny mi. KP

W Milowicach powstanie centrum logistyczne

Pierwsze prace, związane z budową kanalizacji w ramach projektu pn.
„Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”, już ruszyły. 

Już wkrótce przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu rozpocznie się budowa
centrum logistycznego firmy 7R Logistics.

arc UM
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Adrianna Peć, 
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Za war łem z fir mą umo wę nawy ko na nie re mon tu czę ści
miesz ka nia. Wumo wie nie mia łem wpi sa ne go ter mi nu
wy ko na nia prac przez wy ko naw cę. Umo wa by ła ust -
nana2,5 ty go dnia, nakwo tę2300zł net to. Ja ko la ik wtej
dzie dzi nie nie wy kry łem wszyst kich uste rek, w tym dwie
po waż ne, jak krzy wo po sta wio ne ścian ki (brak pio nu)
oraz brak ką tów pro stych przymon ta żu płyt k -g wkuch ni.
Czy jest szan sa naod zy ska nie pie nię dzy, któ re im za pła ci -
łem?
Wprzed mio to wej spra wie do szło do za war cia z wy -

ko naw cą re mon tu umo wy odzie ło. Za sto so wa nie znaj -

du ją w tym przy pad ku prze pi sy ko dek su cy wil ne go
dot. umo wy o dzie ło (art. 627 i nast. kc), ewen tu al nie
prze pi sy o nie na le ży tym wy ko na niu umo wy (art. 471
i nast. kc).
W szcze gól no ści art. 637 § 1 kc sta no wi, że „je że li

dzie ło ma wa dy, za ma wia ją cy mo że żą dać ich usu nię cia,
wy zna cza jąc wtym ce lu przyj mu ją ce mu za mó wie nie od -
po wied ni ter min z za gro że niem, że po bez sku tecz nym
upły wie wy zna czo ne go ter mi nu nie przyj mie na pra wy.
Przyj mu ją cy mo że od mó wić na pra wy, gdy by wy ma ga ła
nad mier nych kosz tów. §2 kc mó wi, że gdy wa dy usu nąć
się nie da dzą al bo gdy przyj mu ją cy za mó wie nie nie zdo ła
ich usu nąć w cza sie od po wied nim, za ma wia ją cy mo że
odumo wy od stą pić, je że li wa dy są istot ne; je że li wa dy nie
są istot ne, za ma wia ją cy mo że żą dać ob ni że nia wy na gro -
dze nia. To sa mo wprzy pad ku, gdy przyj mu ją cy za mó wie -
nie nie usu nął wad wter mi nie wy zna czo nym przez za ma -
wia ją ce go.

Je że li wa dy dzie ła da dzą się usu nąć, wpierw szej ko lej -
no ści przy słu gu je rosz cze nie opo pra wie nie dzie ła dowy -
ko naw cy, któ ry nie na le ży cie wy ko nał usłu gę. W tym ce lu
na le ży w cią gu mie sią ca odwy kry cia wad za wia do mić
onich wy ko naw cę iwe zwać go do ich usu nię cia, wy zna -
cza jąc mu w tym ce lu od po wied ni ter min z za strze że -
niem, że po bez sku tecz nym upły wie te go na stą pi od stą -
pie nie od umo wy i żą da nie zwro tu wy na gro dze nia o ile
wa dy ma ją cha rak ter istot ny. Je że li wa dy nie są istot ne
przy słu gu je żą da nie ob ni że nia wy na gro dze nia.
Za wia do mie nie owa dach, jak iwe zwa nie do ich usu -

nię cia naj le piej spo rzą dzić napi śmie ido rę czyć wy ko naw -
cy zapo świad cze niem od bio ru nako pii pi sma lub wy słać
li stem po le co nym za zwrot nym po twier dze niem od bio -
ru, tak aby w przy pad ku dal sze go spo ru lub ko niecz no -
ści sko rzy sta nia zdro gi są do wej dys po no wać od po wied -
ni mi do wo da mi w spra wie, zwłasz cza, że nie za war to
umo wy napi śmie.

RZECZNIK KONSUMENTA RADZI

Reklamacja  remontu

Nie dajmy się oszustom. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i majątek

reklama

ZUS RADZI

Abolicja dla
przedsiębiorców

Zwra ca my Pań stwa uwa gę na gru pę prze stęp ców cha rak te ry zu ją cych się szcze -
gól ną prze bie gło ścią i bez czel no ścią – są to oszu ści i zło dzie je miesz ka nio wi. Dzia -
ła ją oni przede wszyst kim w cią gu dnia i do zre ali zo wa nia swo je go czy nu po trze bu -
ją obec no ści do mow ni ków w ich miesz ka niu czy do mu. Ich dzia ła nie opar te jest
na uda wa niu ko goś kim nie są al bo po da wa niu fał szy we go ce lu swo je go przy by cia. 
In wen cja twór cza miesz ka nio wych zło dziei jest na praw dę du ża. Oszu ści po da ją

się za przed sta wi cie li róż ne go ro dza ju in sty tu cji, ad mi ni stra cji osie dla, przed sta wi -
cie li firm han dlo wo -usłu go wych, a nie kie dy na wet za krew nych czy oso by z ni mi
zwią za ne.
Wpusz cze ni domiesz ka nia, pouśpie niu czuj no ści ofia ry wy łu dza ją odniej pie nią dze

al bo wmo men cie nie uwa gi do ko nu ją kra dzie ży rze czy bę dą cych w po bli żu – to reb ki
z przed po ko ju, kurt ki z port fe lem czy klu czy ków do sa mo cho du.
Chcąc więc unik nąć ata ku ze stro ny dzia ła ją cych w ten spo sób prze stęp ców, ko -

niecz ne jest za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści i prze strze ga nie po niż szych za sad: 
– bę dąc wmiesz ka niu za wsze za my kaj drzwi wej ścio we na zam ki;
– nie otwie raj drzwi bez spraw dze nia kto i po co przy szedł – spójrz przez wi zjer;

– je śli zja wił się przed sta wi ciel ja kiejś in sty tu cji np. ad mi ni stra cji, sa mo rzą du, elek -
trow ni czy ga zow ni, bez otwie ra nia drzwi sprawdź te le fo nicz nie czy był on do cie bie
skie ro wa ny. Je śli nie masz te le fo nu po proś, aby przy szedł z są sia dem miesz ka ją cym
obok lub go spo da rzem do mu.
– je śli mu sisz ko goś wpu ścić, nie zo sta wiaj go ani na chwi lę sa me go; naj le piej, że by
wte dy to wa rzy szył ci ktoś z ro dzi ny, zna jo mych lub są sia dów;
– nie da waj żad nych pie nię dzy akwi zy to rom czy in ka sen tom i nie pod pi suj z ni mi żad -
nych umów, każ da sza nu ją ca się fir ma trans ak cje za wie ra w swo jej sie dzi bie lub
zapo śred nic twem pocz ty;
– nie prze ka zuj żad nych pie nię dzy oso bom, któ re te le fo nicz nie po da ją się za człon ków
Two jej ro dzi ny i pro szą o prze ka za nie pie nię dzy przez po śred ni ków;
– ma jąc pie nią dze i rze czy szcze gól nie cen ne wdo mu scho waj je wmiej scu trud no do -
stęp nym;
– nie udzie laj żad nych in for ma cji przez te le fon, szcze gól nie swo ich da nych per so nal -
nych, nu me rów kont ban ko wych i ha seł do nich, o swo ich pla nach ży cio wych czy
człon kach ro dzi ny. RED

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

Jesz cze przez nie ca ły rok, bo do 15 stycz nia 2015 r. przed się bior cy, któ rzy ma ją za -
le gło ści wo bec ZUS -u mo gą ko rzy stać z usta wy abo li cyj nej. War to więc przy po -
mnieć naj waż niej sze za pi sy do ku men tu.
Otóż usta wa abo li cyj na obo wią zu je od 15 stycz nia 2013 r. Jest to usta wa o umo -

rze niu na leż no ści po wsta łych z ty tu łu nie opła co nych skła dek przez oso by pro wa -
dzą ce po za rol ni czą dzia łal ność go spo dar czą. Usta wa za kła da moż li wość umo rze nia
za te oso by skła dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne i ren to we oraz wy pad ko we wraz
z od set ka mi za zwło kę, opła ta mi pro lon ga cyj ny mi, kosz ta mi upo mnie nia i kosz ta mi
eg ze ku cyj ny mi za okres od 1 stycz nia 1999 r. do 28 lu te go 2009 r.
Na le ży za zna czyć, że wkrót ce upły nie 12-mie sięcz ny ter min opła ce nia na leż no ści

nie pod le ga ją cych umo rze niu dla osób, któ re w pierw szym kwar ta le 2013 r. otrzy ma -
ły od ZUS -u de cy zję okre śla ją cą wa run ki umo rze nia na pod sta wie usta wy abo li cyj nej.
Oso by, któ re nie są w sta nie ure gu lo wać na leż no ści nie pod le ga ją cych umo rze niu

na pod sta wie prze pi sów usta wy abo li cyj nej, mo gą wy stą pić do ZUS -u z wnio skiem
o roz ło że nie ich na ra ty. Co waż ne – umo wa ta ka mu si zo stać za war ta przed upły -
wem 12 mie się cy od dnia upra wo moc nie nia się de cy zji okre śla ją cej wa run ki umo -
rze nia na leż no ści z ty tu łu nie opła co nych skła dek.
Tyl ko pod pi sa nie umo wy z ZUS -em, a nie zło że nie sa me go wnio sku o roz ło że nie

na ra ty wa run ku je moż li wość umo rze nia na leż no ści. W ta kim przy pad ku de cy zja
o umo rze niu za pad nie po ure gu lo wa niu na leż no ści ob ję tych umo wą.
Nie do trzy ma nie ter mi nów okre ślo nych usta wą abo li cyj ną ozna cza de cy zję od -

mow ną w spra wie umo rze nia na leż no ści z ty tu łu nie opła co nych skła dek. W ta kim
przy pad ku płat nik mo że wy stą pić po now nie z wnio skiem o umo rze nie na leż no ści
na pod sta wie usta wy abo li cyj nej, jed nak że nie póź niej niż do 15 stycz nia 2015 r.
Przy po mnij my: wnio sek o umo rze nie na leż no ści na le ży zło żyć w cią gu24 mie się -

cy od da ty wej ścia w ży cie usta wy. W przy pad ku, gdy ZUS wy da de cy zję o od po -
wie dzial no ści spad ko bier cy za za dłu że nie, okre śla ją cą wy so kość za dłu że nia lub
de cy zję o pod le ga niu obo wiąz ko wym ubez pie cze niom podniu wej ścia w ży cie usta -
wy abo li cyj nej, wnio sek o umo rze nie na le ży zło żyć w cią gu 12 mie się cy od dnia
upra wo moc nie nia się tej de cy zji. 

POLICJA RADZI
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Ewa Ga jew ska

Po raz ko lej ny w so sno wiec kim Cen trum In for ma cji Miej skiej zgro ma -
dzi li się mi ło śni cy da le kich po dró ży. Tym ra zem w ra mach cy klu „Świat
na Pa tel ni” o swo jej wy pra wie au to sto pem do Sin ga pu ru i Pe ki nu, opo -
wia da ła Do ro ta Mu larz z gru py Jol ly Wan de rer. Jej opo wie ści o przy go -
dach, nie zwy kłej do bro ci lu dzi ze Wscho du, nie praw do po dob nych splo -
tach wy da rzeń, sma kach i za pa chach in nych kul tur, a przede wszyst kim
o tym, jak nie wie le po trze ba, by po znać pięk no świa ta, 8 mar ca wy słu -
cha ło kil ka dzie siąt osób.

Jol ly Wan de rer two rzy czwo ro mło dych pa sjo na tów: Do ro ta Mu larz,
Bar tek Jusz czyk, Ka rol Zien tek, Ma te usz Bal cer. W cią gu 9 mie się cy
uda ło im się prze je chać au to sto pem 36 000 ki lo me trów, dzię ki uprzej mo -
ści pra wie 1000 kie row ców. Dla cze go swo ją wy pra wę na zwa li dzi ką?
Na to py ta nie Do ro ta Mu larz od po wie dzia ła już na sa mym po cząt ku pre -
zen ta cji. 

– Ozna czo na na ma pie tra sa wy pra wy, wio dą ca przez 24 kra je Eu ro -
py i Azji, kształ tem przy po mi na ła wła śnie dzi ka – mó wi ła. 

Uczest ni cy wy pra wy od stycz nia do lip ca 2013 prze je cha li przez Iran,
Azer bej dżan, In die, Ne pal, Bir mę i In do ne zję, aż do tar li do pierw sze go
ce lu – Sin ga pu ru, by kil ka mie się cy póź niej, przez kra je Azji po łu dnio -
wo -wschod niej do je chać do Pe ki nu i na stęp nie przez Mon go lię udać się
do Ro sji, po czym wró cić do Pol ski. 

– Po cząt ko wo pla no wa li śmy, że wy pra wa po trwa sześć mie się cy, ale
osta tecz nie prze dłu ży ła się aż do dzie wię ciu. Każ dy z nas re ali zo wał w jej
trak cie ja kiś pro jekt po dróż ni czo -dzien ni kar ski – wy ja śnia ła pro wa dzą ca.

Człon ko wie Jol ly Wan de rer przez bli sko 300 dni po dró ży ani ra zu nie
za pła ci li za noc leg. Spa li w na mio tach, klasz to rach bud dyj skich, u dzie -
ka na tu rec kie go uni wer sy te tu, miej scach na wie dzo nych przez du chy,
w mon gol skich jur tach, na po ste run kach po li cji, a w Bu da pesz cie
w miesz ka niu z 3 ty sią ca mi mi siów! Spę dzi li na wet noc na Wiel kim Mu -
rze Chiń skim. To wszyst ko by ło moż li we dzię ki nie skoń czo nej licz bie
życz li wych osób, któ re spo tka li po dro dze. Po szu ku jąc noc le gu ko rzy sta li
rów nież z kon tak tów zna jo mych oraz ser wi su Co uch Sur fing. com. 

– Swo ją wy pra wą chcie li śmy po ka zać, że za nie wiel kie pie nią dze
moż na zo ba czyć na praw dę du żo. Im da lej prze miesz cza li śmy się
na wschód, tym go ścin ność by ła co raz więk sza – mó wi ła Do ro ta. 

W su mie każ dy z uczest ni ków mu siał prze zna czyć na ta ką przy go -
dę 11 tys. zł. Naj droż sze oka za ły się wi zy. Pod czas wy pra wy od wie dzi li
tak nie sa mo wi te miej sca jak zam ki asa sy nów w Do li nie Ala mut, czy wy -
spę Ol chon na je zio rze Baj kał, uwa ża ną przez sza ma nów bu riac kich
za bar dzo waż ny punkt ener ge tycz ny. Miej sco we oby cza je by wa ły dla nich
za ska ku ją ce, tak jak co dzien na gim na sty ka na uli cach Ha noi, czy też uwa -
ża ne w Kam bo dży za przy smak pie czo ne w ca ło ści ka czusz ki. W nie któ -
rych miej scach to pol scy po dróż ni cy sta no wi li naj więk szą atrak cję.

– W Ira nie za gra nicz ni tu ry ści na le żą do rzad ko ści. Za to Irań czy cy
bar dzo tłum nie od wie dza ją waż ne dla na ro du miej sca, sil nie iden ty fi ku -
ją się ze swo ją kul tu rą. Czę sto na sze po ja wie nie się w nich wzbu dza ło
sen sa cję i chęt niej ro bio no so bie zdję cia z na mi, niż z za byt ka mi – wspo -
mi na ła.

kwiecień 2014 nr 48

MIASTO/REKLAMA

reklamareklamareklama

reklama

Ak cja pro mu ją ca trans port pu blicz ny pt. „Ga dże ty za bi le ty” ru szy ła
w po ło wie mar ca. Aż do koń ca czerw ca miesz kań cy So snow ca za wy ko -
rzy sta ne bi le ty au to bu so we i tram wa jo we mo gą otrzy mać na gro dy. Mia -
sto i KZK GOP przy go to wa ło po nad 3 tys. na gród, ta kich jak: pił ki, kub -
ki ter micz ne, pa mięć USB 4G czy MP4. Ga dże ty moż na obej rzeć
w punk cie od bio ru na gród, czy li w Cen trum In for ma cji Miej skiej przy uli -
cy War szaw skiej 3/20, w pa sa żu pro wa dzą cym do dwor ca PKP.

W ak cji mo że wziąć udział każ dy peł no let ni miesz ka niec So snow ca,
któ ry ko rzy sta z usług KZK GOP, i któ ry oczy wi ście zbie rze bi le ty KZK
GOP o okre ślo nej war to ści i po ka że je w punk cie od bio ru na gród. Na le -
ży pa mię tać, że bi le ty nie mo gą być uszko dzo ne. Udział w pro gra mie jest
bez płat ny. Uczest ni cy pro gra mu mo gą zbie rać: ska so wa ne bi le ty jed no ra -
zo we KZK GOP, w tym bi le ty nor mal ne, ulgo we, w gra ni cach jed ne go,
dwóch lub trzech i wię cej miast (gmin), ska so wa ne bi le ty na oka zi cie la
KZK GOP (w tym bi le ty nor mal ne, ulgo we, 24-go dzin ne, 48-go dzin -
ne, 5, 7, 14 dnio we) oraz wy ko rzy sta ne bi le ty mie sięcz ne imien ne i na oka -
zi cie la KZK GOP (w tym bi le ty nor mal ne, ulgo we, mie sięcz ne – imien -
ne SM/AT, SC/AT, SM, SC, TS) oraz bi le ty kwar tal ne KZK GOP (w tym
bi le ty nor mal ne, ulgo we, upraw nia ją ce do prze jaz du na te re nie 1, 2 i wię -
cej gmin). Do uczest nic twa w pro gra mie upraw nia ją wy łącz nie bi le ty ska -
so wa ne po da cie roz po czę cia pro gra mu, czy li od 15 mar ca. W przy pad ku
bi le tów mie sięcz nych i kwar tal nych do uczest nic twa w pro gra mie upraw -
nia ją wy łącz nie bi le ty, któ re by ły waż ne w trak cie trwa nia pro gra mu. Ilość
na gród jest ogra ni czo na, a mo gą być one od bie ra ne tyl ko za wy ko rzy sta -
ne bi le ty (do ty czy bi le tów jed no ra zo wych, jed no dnio wych, kil ku dnio wych,
ty go dnio wych, mie sięcz nych). W przy pad ku bi le tów kwar tal nych uczest -
nik pro gra mu mo że ode brać na gro dę przed upły wem ter mi nu waż no ści
bi le tu. Oka za nie bi le tu kwar tal ne go umoż li wia jed no ra zo wy od biór na -
gród o łącz nej war to ści nie prze kra cza ją cej kwo ty 300 zł. Mi ni mal na war -
tość bi le tów wy mie nia na w zło tów kach to np. za 300 zł – MP4, 250 zł – pa -
mięć USB 4G, ku bek ter micz ny – 200 zł, a pił ka – 15 zł. 

Ga dże ty moż na od bie rać do 30 czerw ca lub do ich wy czer pa nia
w CIM.  Ak cja re ali zo wa na jest w ra mach pro jek tu TAB „Ta ke a bre -
ath”, współ fi nan so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go. SK

Wymień bilety na gadżety 

Dzika wyprawa, autostopem do Singapuru i Pekinu 
– spotkanie podróżnicze w CIM

Jeżeli Państwo chcielibyście jeszcze raz przeżyć „dziką” wyprawę
i posłuchać ciekawych opowieści podróżników, to mamy dobrą
wiadomość. miejski Dom kultury „kazimierz” oraz klub Seniora
zapraszają wszystkich na pokaz z wyprawy po Azji pt. Dzika
wyprawa – autostopem do Singapuru,... a potem Pekinu, który
odbędzie się 11 kwietnia 2014 r., w piątek, o godz. 17:00.

arc Jol ly Wan de rer
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W dru gi dzień wio sny przej ście
pod ziem ne przy przy stan ku So -
sno wiec Wy so ka zmie ni ło się
w po le do po pi su dla graf fi cia -
rzy. Ar ty ści wzię li udział w tur -
nie ju or ga ni zo wa nym przez
Mło dzie żo wą Ra dę Mia sta So -
snow ca. Efek ty ich pra cy są im -
po nu ją ce i cie szą oczy prze chod -
niów. Przej ście zmie ni ło się nie
do po zna nia!

Do kon kur su zgło si ło się
kil ka na ście ekip. Dla uczest ni -
ków przy go to wa no od no wio ne
i po ma lo wa ne na bia ło ścia ny.
Po szcze gól ne gru py mia ły

do wy ko rzy sta nia po wierzch nię
o dłu go ści 3-4 me trów i wy so -
ko ści oko ło 2,5 me tra. W su mie
ry wa li zo wa ło ze so bą po nad 30
ar ty stów, któ rzy od sa me go ra -
na do go dzi ny 17 ma lo wa li
przej ście. Każ dy otrzy mał
od or ga ni za to rów dwie pusz ki
far by. Naj lep szy pro jekt na gro -
dzo no ze sta wem 12 farb Iron -
lak oraz 4 Mo ło tow o war to ści
po nad 300 zł. Po cząt ko wo
o wy bo rze zwy cięz cy za de cy -
do wać mie li sa mi uczest ni cy
im pre zy. Na ich proś bę za sa dy
zmie nio no i naj lep szy pro jekt
wy ło ni ło ju ry skła da ją ce się
z or ga ni za to rów. Punk ty przy -

zna wa no za rów no za po mysł,
jak i wy ko na nie. Cen ną na gro -
dą by ły rów nież wy ra zy uzna -
nia ze stro ny przy pad ko wych
prze chod niów. 

– Chcie li śmy po ka zać miesz -
kań com So snow ca, że graf fi cia -
rze to nie wan da le, a uta len to wa -
ni ar ty ści. To wszyst ko by ło
moż li we dzię ki lu dziom z gru py
Two rzy my So sno wiec, któ rzy
chęt nie an ga żu ją się i wspie ra ją
na sze im pre zy. Ko lej ny Jam pla -
nu je my zor ga ni zo wać już
przed wa ka cja mi – mó wi ko or -
dy na tor ak cji Ja kub Ku bi czek
z Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta
So snow ca.

Graffiti Jam, czyli pojedynek na
farby i spraye w Sosnowcu

Hanna Michta

Hen ryk Włoch – so sno wi cza nin. Ma larz,
ry sow nik. Ma lu je tech ni ką gru bo kła dzio -
nej far by, pędz la i szpa chli. I tak nie zmien -
nie od wie lu lat. 

Niewie le mó wi o so bie. Za nie go mó wią
je go ob ra zy. Od zwier cie dla ją je go du szę.
Ma lu je że by śmy zo ba czy li w nich pięk no
ota cza ją ce go nas świa ta. Chwy ta chwi le, za -
pa mię tu je i uwiecz nia je na swo ich płót nach.
Kie dy chce mo że po je chać, gdzie chce by
zna leźć „to coś”. Nie ma sa mo cho du. Wsia -
da do po cią gu, czy au to bu su. Za wsze tak ro -
bił. Wę dru je z ma ry nar skim wor kiem na ra -
mie niu. Na Ukra inie sy piał w śpi wo rze
pod go łym nie bem.

Z tę sk no tą opo wia da o po dró ży na Ukra -
inę, dzi kich po lach, ste pach, za mecz kach,
cha tach, cie ka wych, ser decz nych lu dziach
i... mlecz nej dro dze, któ ra by ła tuż nad je go
gło wą, kie dy spał na łą ce. Bę dąc tam czuł,
że hi sto ria czai się za każ dym ro giem. Prze -
mie rzył wie le dróg mi ja jąc mia sta, ogro dy,
bez dro ża i groź ne wo dy Dnie stru. Na dłu go
w je go gło wie po zo sta ła nie sa mo wi ta prze -
strzeń, nie bo i po la roz cią ga ją ce się od Zba -
ra ża, Ka mień ca Po dol skie go, Cho ci mia, aż
do sa mej Moł da wii.

Po dró żu jąc w ta ki spo sób wi dzi się zde -
cy do wa nie wię cej. Je go wy pra wy za owo co -
wa ły wie lo ma ob ra za mi, w któ rych od dał
na strój tam tych, nie po wta rzal nych miejsc.
Moż na by ło je po dzi wiać na wy sta wach
w Pol sce, Cze chach, Niem czech i Ho lan dii. 

W 2000 ro ku na ma lo wał ob raz dla Pa -
pie ża Ja na Paw ła II pt. „Pej zaż Pol ski”,
wzru szo ny Pa pież po dzię ko wał ma la rzo wi,
prze sy ła jąc mu swo je bło go sła wień stwo. 

Mó wi się o nim, że jest ma la rzem wo dy.
Za ko cha ny w Bał ty ku, w swo ich ob ra zach
od dał też pięk no ka na łów Ho lan dii, zim ne
wo dy mórz pół noc nej Eu ro py oraz rze ki
na jej środ ko wych ni zi nach. 

Nie przy wią zu je się do mar twych
przed mio tów, ale do strze ga ich uro dę,
uwiecz nia pięk no sta rych bu dow li, któ re są
zna ka mi prze szło ści. Cza sem osa dzi je
gdzieś w pej za żu. Ma swo je ta jem ni ce, któ -

re na no si na płót no. Kie dy od bior ca wpa -
tru je się w je go ob ra zy za sta na wia się czy
to co wi dzi to wszyst ko, czy jest coś jesz cze
po tem.

Pierw sze ple ne ro we ma lar stwo za czę ło
się w Wy dmi nach na Ma zu rach wśród pól,
łąk, je zior i la sów. Ob ra zy, któ re tam po -
wsta ły, były ma lo wa ne z wiel kim uczu ciem
i mi ło ścią – „Ech Ma zu ry jak wy cud ne”.

Nie wie ile na ma lo wał ob ra zów. Bar dzo
du żo, ale ni gdy ich nie nu me ro wał, choć
kie dyś o tym my ślał. Mó wi, że nie przy wią -
zu je się do nich. Choć jest mo ment, kie dy
czu je się z ob ra zem zwią za ny do te go stop -

nia, że by wa to wręcz fru stru ją ce. Więź
z ob ra zem trwa od je go roz po czę cia
do ostat niej szpa chli. Wte dy jest na pię cie,
przy śpie sza tęt no. Zda rza ło się, że by ło to
nie do wy trzy ma nia i to był dla ob ra zu ko -
niec... Po na ma lo wa niu ob ra zu więź pę ka.
Po wsta je tę sk no ta za na stęp nym. 

Na je go ob ra zach nie ma lu dzi, choć zda -
rzy ło mu się po peł nić kil ka por tre tów. Na le -
ży jed nak uznać to za bar dzo wy jąt ko we
przy pad ki.

Ob raz, z któ re go jest dum ny to „Hołd
Ru ski” (nie my lić z „Hoł dem Pru skim”)
i wła śnie ten ob raz zdo bi ścia nę w sa lo nie
je go do mu. Kie dyś za fa scy no wał go ory gi -
nał te go ob ra zu, po sta no wił na ma lo wać je go
ko pię. Ta ka pa trio tycz na po trze ba. W sa lo -
nie są jesz cze dwa wy jąt ko we dla nie go por -
tre ty. Je den prze dsta wia Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go, dru gi Oj ca Pio – na ma lo wa ny
dla żo ny Ewy. Tak to szcze gól ne dla nie go
ob ra zy. 

Naj bar dziej zna ne je go ob ra zy to:
„Ulicz ka w Ka mień cu Po dol skim”, „Dzi kie
Po la...”, „Ra tusz w Ka mień cu Po dol skim”,
„Ka nał w Delft”, „ Na He lu”, Bar ki na Mo -
zie”, „Mo cza ry świt”, „Utrecht”, „Na włoć”,
„Mar twa na tu ra z ce ra mi ką cel tyc ką” i ... .
To ta ka na miast ka te go co na ma lo wał. Je go
ob ra zy zdo bią ga le rie, jed nak więk szość
z nich znaj du je się pry wat nych rę kach i roz -
pro szo ne są po świe cie.

W So snow cu je go ob ra zy moż na ku pić
i opra wić w Ga le rii przy uli cy Ma ła chow -
skie go 14 c.

HeNRYk WłocH
ur. 17 sierpnia 1959 r.
w Sosnowcu. malarz.
Artysta niezależny. Jego
technika to impasto – grubo
malowane. Tytuł artysty
profesjonalnego zdobył
przed Państwową komisją
Weryfikacyjną ministerstwa
kultury i Sztuki
w Warszawie na początku
lat 90. Dwa nazwiska, które
odegrały rolę
w ukształtowaniu jego
artystycznej drogi to: prof.
zenon moskwa i prof.
Andrzej lis.
Wystawy: mysłowice
mck 1987, Sosnowiec
kmPik – „Wydminy1987”,
czeladź centrum kultury
„odeon” 1987, katowice
„kowadło” 1998, Delft
Holandia 1999,
Holandia 1999, katowice
„Senator” 2000, katowice
„Senator” 2001, gdańsk
„Alternatywa” 2006,
Pszczyna zamek 2008. Brał
udział w około 30
wystawach zbiorowych
między innymi w Pradze
w latach 80. Śladem
wielkich twórców
młodopolskich
Stanisławskiego i Ruszczyca
wyjechał na Ukrainę. Pobyt
tam zaowocował obrazami,
z czego powstała wystawa
„lwów i Dzikie Pola”.

Twór czość mo że być au ten tycz na, je dy nie wów czas gdy wy pły wa z wła snych, ni czym nie zmą co nych my śli

Świat ocza mi Wło cha...

Jakub Kubiczek

H
anna M

ichta
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TARYFY DlA zBioRoWego zAoPATRzeNiA W WoDę i zBioRoWego oDPRoWADzANiA ŚciekÓW RPWik Sosnowiec S.A.
NA okReS oD 1.05.2014 r. Do 30.04.2015 r.

zatwierdzone Uchwałą Nr 964/lV/2014 Rady miejskiej w Sosnowcu z dnia 27.03.2014 roku.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna ogłasza taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat abonamentowych
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Sosnowiec
na okres od dnia 
01 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. Taryfy określają także warunki ich stosowania. Wszelkie określenia odnoszące
się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy
lub rozporządzenia opisanego w pkt. 2 Taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna prowadzi działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie Zezwolenia wydanego Decyzją
Zarządu Gminy Sosnowiec Nr 1/2002 z dnia 16 października 2002 roku, zaktualizowanego Decyzją Prezydenta Miasta
Sosnowca Nr 1/2006 z dnia 27 lipca 2006r. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim
ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Powyższe obowiązki Spółka spełnia mając na uwadze ochronę
interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków jest:
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00. Z), 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00. Z). 

2. Rodzaj i struktura taryf.
Obecnie wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat abonamentowych – zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. 
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) – oparto na wartości niezbędnych
przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z taryf jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji
i utrzymania urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w Tabeli D, D1 oraz w Tabeli
F. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z późniejszymi zmianami, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
– uzyskanie niezbędnych przychodów,
– ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
– eliminowanie subsydiowania skrośnego,
– motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
– łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i stawek opłat 
Uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
wyłoniono taryfy niejednolite wieloczłonowe, obejmujące wszystkich odbiorców usług z wyłączeniem odbiorców
hurtowych i dostarczających nieczystości płynne do stacji zlewnej z terenów nie skanalizowanych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług. 
Uwzględniając sposób rozliczenia, wyposażenie w przyrządy pomiarowe i okresy rozliczeniowe za świadczone usługi
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono 12 taryfowych grup
odbiorców wody i 13 taryfowych grup odbiorców ścieków.
Obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, a także odbiorcy pozostali. 
Taryfy zawierają opłaty abonamentowe, które zostały skalkulowane na podstawie kosztów usługi rozliczenia, odczytu
i kosztów gotowości. 

Rozróżniono następujące grupy taryfowe:
zBioRoWe zAoPATRzeNie W WoDę

zBioRoWe oDPRoWADzANie ŚciekÓW

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa
składająca się:
– z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza lub na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody określonych w przepisach, (T.1 poz.1)
– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości dostarczanej wody – płaconej bez względu na
rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażanej w złotych za miesiąc lub kwartał na
każdy punkt (T1 poz. 2-13)
Stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza, 
b). rozliczenia należności za wodę. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych .

Woda na cele przeciwpożarowe jest rozliczana na podstawie trójstronnej umowy: Gminy Sosnowiec, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, RPWiK Sosnowiec S.A.  według stawek w tabeli 1 poz. 1. 

Tabela 1. 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.

Przy rozliczeniach usług dla wszystkich odbiorców związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków ma
zastosowanie taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca 
się z:
ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub ilości
wody pobranej określonej zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, (T2 poz. 1)
– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości odprowadzonych ścieków, wyrażanej w złotych
za miesiąc lub kwartał na każdy punkt.(T2 poz. 2-14)
Stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 
b). rozliczenia należności za ścieki. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 2. 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Oznaczenie
grupy taryfowej

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa taryfowa I
WODA

GR I W
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego  w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa II
WODA

GR II W
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego  w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa III
WODA

GR III W
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa IV
WODA

GR IV W
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa V
WODA

GR V W

Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza dodatkowego, wg art. 6 ust. 6 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa VI
WODA

GR VI W

Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza dodatkowego, wg art.6 ust.6 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków,  w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa VII
WODA

GR VII W
Odbiorcy usług w zakresie wody rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego  w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa VIII
WODA

GR VIII W
Odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego  w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa IX
WODA

GR IX W
Odbiorcy usług w zakresie wody,  rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa X
WODA

GR X W
Odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa XI
WODA

GR XI W

Odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza dodatkowego, wg art.6 ust.6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  w
okresach miesięcznych

Grupa taryfowa XII
WODA

GR XII W

Odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza dodatkowego, wg art.6 ust.6 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  w
okresach kwartalnych

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Oznaczenie
grupy taryfowej

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa taryfowa
I KANAŁ

GR I K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
II KANAŁ

GR II K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
III KANAŁ

GR III K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
IV KANAŁ

GR IV K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
V KANAŁ

GR V K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza dodatkowego, wg art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
VI KANAŁ

GR VI K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza dodatkowego, wg art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
VII KANAŁ

GR VII K
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego (obce źródło) w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
VIII KANAŁ

GR VIII K
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego (obce źródło) w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
IX KANAŁ

GR IX K
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
X KANAŁ

GR X K
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
XI KANAŁ

GR XI K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego z uwzględnieniem wodomierza dodatkowego
(bezpowrotnie zużyta woda), w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa
XII KANAŁ

GR XII K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem wodomierza
dodatkowego (bezpowrotnie zużyta woda), w okresach kwartalnych

Grupa taryfowa
XIII KANAŁ

GR XIII K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, w okresach
miesięcznych

Lp.

Taryfowa
grupa
Odbiorców
Usług

Wyszczególnienie
Cena
/stawka

Cena
/stawka Jednostka

miary
Komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń 

Netto Brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 

Grupy
Odbiorców
usług GR I
W – GR XII
W

1/ cena za
dostarczoną wodę

4,80 5,18 zł / m3

Ilość m3 naliczana zgodnie
z art. 27 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków.

2.  GR I W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,14 5,55
zł /odbiorcę/
m-c/ 

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za wodę
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

3 GR II W 
1/ stawka opłaty
abonamentowej 

5,44 5,88
zł /odbiorcę/
kwartał/ 

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za wodę
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

4.  GR III W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,37 3,64
zł/odbiorcę/
m-c/ 

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za wodę
na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

5.  GR IV W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,67 3,96
zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za wodę
na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

6.  GR V W 
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,99 5,39
zł/odbiorcę/
m-c/

Stosowana wmiesięcznych
rozliczeniach zawodę
woparciu owskazania
wodomierza dodatkowego, wg
art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę
i odprowadzanie ścieków

7. GR VI W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,99 5,39
zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach zawodę
woparciu owskazania
wodomierza dodatkowego, wg
art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę
i odprowadzanie ścieków

8. GR VII W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

10,12 10,93
zł/odbiorcę/
m-c/

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za wodę
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę.

9. GR VIII W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

10,42 11,25
zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za wodę
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę.

10. GR IX W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,59 7,12
zł/odbiorcę/
m-c/

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za wodę
na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę

11. GR X W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,89 7,44
zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za wodę na
podstawie przeciętnych norm
zużycia wody, odrębnie na
każdy punkt, zgodnie z
zawartą umową o
zaopatrzenie w wodę 

12. GR XI W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,97 10,77
zł/odbiorcę/
m-c/

Stosowana w rozliczeniach
miesięcznych za wodę
w oparciu o wskazania
wodomierza dodatkowego,
wg art. 6ust 6 ustawy
o zzwwizoś odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę

13. GR XII W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,97 10,77
zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w rozliczeniach
kwartalnych zawodę
woparciu owskazania
wodomierza dodatkowego, wg
art. 6ust 6 ustawy o zzwwizoś
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę

Lp.
Taryfowa
grupaOdbiorc
ów Usług

Wyszczególnienie

Cena
/stawka

Cena
/stawka Jednostka

miary
Komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń 

Netto Brutto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 

Grupy
Odbiorców
usług
GR I K – GR XI
II K

1/ cena
zaodprowadzane
ścieki

4,70 5,08 zł / m3

Ilość m3 naliczana
zgodnie z art. 27
ust. 4,5,6 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.

2.  GR I K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,79 6,25
zł
/odbiorcę/
m-c/ 

Stosowana
wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

3.  GR II K 
1/ stawka opłaty
abonamentowej 

7,39 7,98
zł
/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
w oparciu o wskazania
wodomierza głównego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

4.  GR III K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,02 4,34
zł/odbiorcę
/m-c/

Stosowana
wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie
przeciętnych norm
zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

5.  GR IV K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,62 6,07
zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie
przeciętnych norm
zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

6.  GR V K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,99 5,39
zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki
woparciu owskazania
wodomierza dodatkowego,
wg art. 6ust 6 ustawy
o zzwwizoś odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę
i odprowadzanie ścieków

7. GR VI K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,99 5,39
zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana wkwartalnych
rozliczeniach za ścieki
woparciu owskazania
wodomierza dodatkowego,
wg art. 6ust 6 ustawy
o zzwwizoś odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę
i odprowadzanie ścieków

8. GR VII K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

7,24 7,82
zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach
miesięcznych za ścieki
w oparciu owodomierz
główny (obce źródło)
(art. 27 ust 5 ustawy)
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
na odprowadzanie ścieków

9. GR VIII K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,84 9,55
zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
w oparciu o wodomierz
główny (obce źródło)
(art. 27 ust 5 ustawy)
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
na odprowadzanie
ścieków 

10. GR IX K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

7,24 7,82
zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana
wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o odprowadzanie ścieków

11. GR X K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,84 9,55
zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie
przeciętnych norm
zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o odprowadzanie ścieków
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12. GR XI K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,50 7,02
zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki wg
wodomierza głównego
z uwzględnieniem
dodatkowego wodomierza
do bezpowrotnie zużytej
wody, odrębnie na każdy
punkt, zgodnie z zawartą
umową o zaopatrzenie
wwodę i odprowadzanie
ścieków

13. GR XII K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,10 8,75
zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana wkwartalnych
rozliczeniach za ścieki wg
wodomierza głównego
z uwzględnieniem
dodatkowego wodomierza
do bezpowrotnie zużytej
wody, odrębnie na każdy
punkt, zgodnie z zawartą
umową o zaopatrzenie
wwodę i odprowadzanie
ścieków

14. GR XIII K
1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,32 10,07
zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana wmiesięcznych
rozliczeniach za ścieki wg
wodomierza głównego
i urządzenia pomiarowego,
odrębnie na każdy punkt,
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie wwodę
i odprowadzanie ścieków

reklama

Ewa Ga jew ska

7 mar ca w So sno wiec kim Cen trum Sztu -
ki – Zam ku Sie lec kim, od by ła się ofi cjal -
na pre mie ra no we go, bez płat ne go pi sma
mło dzie żo wo -kul tu ral ne go, po świę co ne go
krze wie niu i pro mo wa niu kul tu ry na te re nie
Za głę bia. Cza so pi smo two rzy mło dzież
szkół na le żą cych do Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go w So snow cu.
Pod czas in au gu ra cji, dy rek tor pla ców ki mgr
inż. Ja cek Gór ski po gra tu lo wał mło dzie ży
tak wspa nia łej ini cja ty wy. 

Po my sło daw cy „Pre kur so ra” sta wia ją
so bie za cel roz wi ja nie twór czo ści i kre -
atyw no ści mło dych lu dzi oraz wspie ra nie
wszel kich ini cja tyw spo łecz nych i edu ka -

cyj nych. Je go ha sło prze wod nie brzmi
„Kul tu ra po nad wszyst ko!”. No we pi smo
za wie ra tek sty pro za tor skie, po etyc kie, jak
rów nież pu bli cy stycz ne. Kie ro wa ne jest
przede wszyst kim do uczniów So snow ca.
Bę dzie moż na w nim zna leźć za rów no po -
mo ce na uko we, jak i roz ryw kę. Ma rów nież
za za da nie na gła śniać pro jek ty, kon kur sy,
warsz ta ty, spo tka nia oraz róż ne go ro dza ju
im pre zy or ga ni zo wa ne przez Cen trum. Idea
za ist nia ła dzię ki sta ra niom Da mia na Ża ka,
ucznia Tech ni kum nr 6 Gra fii, Lo gi sty ki
i Śro do wi ska. We wstę pie do pierw sze go
nu me ru pi sze on: 

– Chcie li by śmy, aby każ dy chęt ny miał
moż li wość przy czy nie nia się do kre owa nia
cza so pi sma, a tak że je go roz po wszech nia nia.

Da nam to moż li wość do in te gro wa nia się
oraz za po cząt ko wa nia dłu go trwa łej przy jaź -
ni po mię dzy na mi jak i rów nież szko ła mi,
któ re w przy szło ści mo gą stwo rzyć jed ną
spo łecz ność.

W pierw szym nu me rze zna la zły się m. in.
re cen zje ksią żek oraz fil mu „Wilk z Wall
Stre et”, za po wie dzi wy da rzeń kul tu ral nych,
cie ka wost ki („Czy Co ca Co la od rdze wia”),
po ra dy („Co z emo cja mi?”), re por ta że i ar ty -
ku ły na ak tu al ne te ma ty („Dwa punk ty wi -
dze nia – Gen der”). 32 stro ny o kul tu rze do -
stęp ne są rów nież on li ne na stro nie:
http://www.pre kur sor.so sno wiec.pl/

Przed się wzię cie ob ję te zo sta ło pa tro na -
tem Wy dzia łu In for ma cji, Pro mo cji i Tu ry -
sty ki Urzę du Mia sta. 

„Prekursor” nowy miesięcznik
kulturalny w Sosnowcu 

Ceny i stawki opłat abonamentowych brutto określone w kolumnach 5 tabel 1 i 2 zawierają podatek od towarów
i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzania wniosku.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. 
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie

z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt. 2 Taryfy. 
O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc w którym obowiązywała umowa czyli były
świadczone usługi. 

W obiektach zlokalizowanych na terenie działania RPWiK Sosnowiec S.A. wyposażonych w wodomierze główne,
ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. 

W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody określa się na podstawie norm zużycia wody zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. (Dz. U. Nr 8 poz. 70)

W sytuacji gdy ma zastosowanie art. 6 ust. 6 ustawy tzw. wielolokalówka, przedsiębiorstwo rozlicza odbiorcę
z wodomierza głównego oraz z wodomierzy dodatkowych zamontowanych na wszystkich punktach czerpalnych (np.
w lokalach). Rozliczenie różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy
opomiarowujących punkty czerpalne należy do właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego (art. 26 ust 3
ustawy), bądź zgodnie z zapisami umowy.

Opłata abonamentowa podlega wpłacie także w przypadku braku poboru wody 
lub odprowadzania ścieków. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę 
i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża Gminę na podstawie cen i opłat abonamentowych zgodnie

z taryfami wg. zawartej umowy za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe (art. 22 ust 2 ustawy).
Ilość ścieków w obiektach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. 
W przypadkach braku wyposażenia obiektów w urządzenia pomiarowe (co dotyczy prawie 100% odbiorców usług

w tym zakresie) – ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27. ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody
pobranej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie
w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez spółkę (np. woda
do podlewania ogrodu).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem
niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym
okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania wodomierza. 

Na wniosek odbiorcy usług RPWiK Sosnowiec S. A zleca wykonanie ekspertyzy czyli sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, wnioskodawca ponosi koszty
ekspertyzy.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych
Przedsiębiorstwo nie posiada własnych ujęć wody. Głównym dostawcą wody jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów w Katowicach Spółka Akcyjna 
(100% zakupu), na podstawie zawartej umowy. Koszty wynikające z zakupu wody stanowią około 54% kosztów
dotyczących zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo posiada 580,8 km sieci wodociągowych, 379,2 km sieci
kanalizacyjnych oraz własne oczyszczalnie: Radocha II, Zagórze. 
Na terenie Gminy Sosnowiec oprócz RPWiK Sosnowiec S.A. zezwolenie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków posiada jeszcze 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADM Sp. z o.o. 
Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest stabilny. 
Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa w 99,90 % zostały wyposażone w wodomierze
główne. Pozostałe brakujące wodomierze główne instalowane są na bieżąco w miarę możliwości technicznych. 
Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowanych jest siedem urządzeń pomiarowych służących do opomiarowania ilości
dostarczonych ścieków.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:
w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, 
w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym 
na terenie Gminy Sosnowiec, 

w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych
dotyczących ochrony środowiska i określających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. 

Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie 
w Taryfie. Są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także wymiany sieci.

Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie przedsiębiorstwa przez Centrum Badania i Kontroli Górnictwa
Podziemnego sp. z o.o. Lędziny sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach. Sporadycznie
na wniosek klienta pobierane są do badania próbki wody przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej
w Sosnowcu. 

W celu poprawienia jakości wody spółka dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej. W rejonach, gdzie
notowano najczęściej zabrudzenia bądź problemy z ciśnieniem zlecono płukanie sieci wodociągowej metodą
hydropneumatyczną w celu usunięcia z rur osadów miękkich i półtwardych.

Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu
laboratorium własne wyposażone w wymagany sprzęt oraz posiadające Certyfikat akredytacyjny laboratorium
badawczego Nr AB 844 spełniający wymagania normy PN – EN ISO/JEC 17025/2005.

Wysoka jakość obsługi klientów realizowana jest również poprzez zadaniowy czas pracy odczytywaczy (możliwość
ruchomych godzin pracy) i pracę Biura Obsługi Klienta, które jest czynne w poniedziałki w godzinach 700 – 1700,
wtorek-piątek 700 – 1500 

W 2013 roku zakończono montaż wodomierzy z radiowym odczytem (w ok 1 % trwają montaże w trudno
dostępnych posesjach) – to dodatkowy element mający wpływ na poprawę jakości obsługi klienta. Działania te
wpływają na usprawnienie odczytu bez ingerencji we własność (bez konieczności osobistego uczestnictwa odbiorcy
przy odczycie) optymalizują koszty oraz poprawiają warunki pracy odczytywaczy.

Usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są dla
wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele
usługowo – handlowe i odbiorców przemysłowych. 

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sosnowiec. 

Oprócz strony internetowej www.rpwik.sosnowiec.pl na której Odbiorca może uzyskać bieżące informacje
w zakresie występujących awarii, zamówień publicznych, taryf, druków i kontaktów telefonicznych czynny jest całą
dobę bezpłatny numer pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 994.

Twórcy nowego miesięcznika.
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Do kon kur su sta nę ło 65 spek ta kli, do fi na łu do tar ło 26. By ły wśród nich przed sta wie -
nia zre ali zo wa ne nie tyl ko na sce nach za wo do wych. Ju ro rzy wy bra li naj lep szych, ale
nie mie li ła twe go za da nia, gdy by na gród do po dzia łu by ło wię cej, to gro no lau re atów
znacz nie by się po sze rzy ło. To był uda ny rok na na szych sce nach.

Te atr Za głę bia otrzy mał aż 5 no mi na cji do na gród ar ty stycz nych Zło te Ma ski. Spek -
takl „Bo bi czek” Ha no cha Le vi na zo stał no mi no wa ny w czte rech ka te go riach: przed sta -
wie nie ro ku, re ży se ria (Łu kasz Kos), ak tor stwo – ro la ko bie ca (Do ro ta Igna tjew za ro -
lę Szra cji), sce no gra fia (Pa weł Wa lic ki). Przed sta wie nie „Naj mniej szy bal świa ta” Ma -
li ny Prze ślu gi w reż. Ane ty Głuch -Klucz nik ko mi sja no mi no wa ła w ka te go rii: spek takl
dla mło dych wi dzów.

Zło tą Ma skę dla Te atru Za głę bia otrzy mał Pa weł Wa lic ki za sce no gra fię do przed -
sta wie nia „Bo bi czek” w re ży se rii Łu ka sza Ko sa.

Na gro dy Ar ty stycz ne „Zło te Ma ski” przy zna wa ne są co rocz nie z oka zji Mię dzy na ro -
do we go Dnia Te atru za szcze gól ne osią gnię cia ar ty stycz ne w za kre sie sztu ki te atral nej.

Na gro da ta ma dłu gą tra dy cję. Od 1968 r. Zło ty mi Ma ska mi na gra dza ły ar ty stów te -
atru re gio nal ne me dia oraz wo je wo do wie czte rech wo je wództw – ka to wic kie go, biel -
skie go, czę sto chow skie go i opol skie go. Od 1999 ro ku opie kę nad na gro dą prze ję ło Wo -
je wódz two Ślą skie. Współ uczest nic two me diów w przy zna wa niu Zło tych Ma sek po le -
ga na ufun do wa niu na gro dy, wy de le go wa niu przed sta wi cie li do skła du ko mi sji
oce nia ją cej spek ta kle, a tak że na po pu la ry za cji do rob ku no mi no wa nych i lau re atów Zło -
tych Ma sek.

Zło te Ma ski przy zna je Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go na pod sta wie pro po zy cji ko -
mi sji zło żo nej z przed sta wi cie li fun da to rów. Oce nie pod le ga ją spek ta kle pre mie ro we
zre ali zo wa ne na te re nie wo je wódz twa ślą skie go w okre sie od 1 stycz nia do 31 grud nia
ro ku po prze dza ją ce go przy zna nie na gro dy. RED

W Teatrze Zagłębia wręczono nagrody teatralne „Złote Maski”. To wyróżnienie za najlepsze osiągnięcia sceniczne w 2013 r.

„ZŁOTE MASKI” w Teatrze Zagłębia
Gala odbyła się 24 marca i zgromadziła laureatów Złotej Maski, fundatorów nagród i oczywiście publiczność. Uświetnił ją występ Tercji Pikardyjskiej
składającej się z 6 absolwentów konserwatorium we Lwowie.

laureaci Nagród Teatralnych „złote maski” w województwie śląskim za rok 2013

kategoria RolA WokAlNo-AkToRSkA
Anna Noworzyn za rolę elizy w spektaklu „my Fair lady”
Fredericka loewe w reżyserii Roberta Talarczyka w operze
Śląskiej w Bytomiu,

kategoria AkToRSTWo – RolA koBiecA
Danuta lewandowska za rolę matki w spektaklu „matki”
Piotra Rowickiego w reżyserii katarzyny Deszcz w Teatrze
Nowym w zabrzu,

kategoria AkToRSTWo – RolA męSkA
Dariusz chojnacki za rolę Bohatera w spektaklu „Piąta strona
świata” kazimierza kutza w reżyserii Roberta Talarczyka oraz
za rolę Randle mcmurphy’ego w spektaklu „lot nad kukułczym
gniazdem” Dale Wassermana w reżyserii Roberta Talarczyka
w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w katowicach,

kategoria SceNogRAFiA
Paweł Walicki za scenografię do spektaklu „Bobiczek” Hanocha
levina w reżyserii łukasza kosa w Teatrze zagłębia
w Sosnowcu,

kategoria ReŻYSeRiA
Robert Talarczyk za reżyserię spektaklu „Piąta strona
świata” kazimierza kutza w Teatrze Śląskim im. St.
Wyspiańskiego w katowicach,

kategoria NAgRoDA SPecJAlNA
Barbara Ptak za kostiumy do spektaklu „Noc w Wenecji”
Johanna Straussa w reżyserii marcina Sławińskiego
w gliwickim Teatrze muzycznym w gliwicach,
spektakl „Synek” z tekstami marcina gawła, zbigniewa Stryja
i zbigniewa kadłubka w reżyserii macieja Podstawnego
wyprodukowany przez muzeum górnictwa Węglowego w zabrzu,

kategoria SPekTAkl młoDYcH WiDzÓW
„Sen nocy letniej” Williama Szekspira w reżyserii mariána Pecko
w Teatrze lalek Banialuka im. J. zitzmana w Bielsku-Białej,

kategoria PRzeDSTAWieNie RokU
„Piąta strona świata” kazimierza kutza w reżyserii Roberta
Talarczyka w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego
w katowicach.
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100 LAT!

W dniu 23 marca jubileusz 102. urodzin
odchodziła Pani Antonina kocerka. z tej
okazji  dyplom oraz jubileuszową nagrodę
na ręce szanownej jubilatki złożyli
przedstawiciele władz miasta. W
uroczystości wziął udział zbigniew
Szalaniec, zastępca Prezydenta miasta.
Pani Antoninie składamy najserdeczniejsze
życzenia, przede wszystkim zdrowia i
pogody ducha. Do tych jakże uroczystych
życzeń dołącza się redakcja „kuriera
miejskiego”. 

Antonina Kocerka z domu Czajka urodziła się 23
marca 1912 r. w Woli Zabierzowskiej gmina
Niepołomice pow. Wielicki woj. małopolskie.
Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miała

sześcioro rodzeństwa: 3 siostry i 3 braci. W 1934
roku przyjechała do Sosnowca, gdzie poznała
swojego męża Andrzeja Kocerkę. W 1935 roku
wzięła z nim ślub w parafii św. Tomasza na
Pogoni.  Pan Andrzej pracował w Hucie
„Huldschinsky” obecnie Huta Buczka. W 1939 r.
został wywieziony na przymusowe roboty do
Niemiec. W czasie wojny również Pani Antonina
była zmuszana do pracy jako szwaczka w
„Szpaku na Katarzynie”, później „Interteks”. Po
zakończeniu wojny jej mąż Andrzej powrócił do
pracy w Hucie jako kowal. Pani Antonina nie
pracowała i zajmowała się domem. W 2001
roku umarł jej mąż. Ponieważ Państwo Kocerka
nie mieli dzieci, po śmierci męża nad
schorowaną  Panią Antoniną opiekę roztoczyła
jej dobra sąsiadka Pani Mirosława Kleszcz. RED

arc UM
II i III edycja turnieju par brydża sportowego o puchar marszałka
województwa śląskiego, Arkadiusza Chęcińskiego, odbyła się 6
marca i 3 kwietnia w lokalu DorJan w Sosnowcu. Czterogodzinne
zmagania turniejowe w marcu wygrała para Marek
Nowakowski – Janusz Pisarek. Drugie miejsce zajęli Marek Witek
i Adam Robak, a tuż za nimi uplasowali się Wiesław Gliwiński
i Leonard Lewicki. W kwietniu o zwycięstwo walczyło 20 par.
Wygrali Zbigniew Guła i Ryszard Matlak. II miejsce zajęli Adam
Robak i Marek Witek, a trzecie miejsce przypadło w udziale
Markowi Nowakowskiemu i Januszowi Pisarkowi. Organizatorzy
turnieju, czyli Adam Będzieszak, prezes TKKF „Zagórze” oraz Jan
Czarnota, właściciel lokalu DorJan, podkreślają, że poziom
rozgrywek jest coraz wyższy. – Wśród plejady znakomitych
zawodników znaleźli się między innymi aktualni mistrzowie
Europy, czyli Artur Guła i Mikołaj Taczewski. W marcowym
turnieju zajęli dopiero ósme miejsce, co świadczy o wysokim
poziomie rozgrywek – mówi Adam Będzieszak. Następny turniej,
ze względu na weekend majowy, odbędzie się 8 maja
o godz. 17.00 w klubie DorJan. Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników brydża. SK

Brydżyści w mega formie 
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Syl wia Ko sman

Do dnia dzi siej sze go An to ni Mo niusz ko
(na zdjęciu) nie ma pew no ści, jak i kie dy
stra cił swo je go oj ca, Sta ni sła wa Mo niusz -
ko. Ofi cjal nie – zo stał on aresz to wa ny,
po dob nie jak 71 in nych miesz kań ców So -
snow ca, z 12 na 13 lu te go 1943 r. pod czas
ak cji, wy mie rzo nej prze ciw ko człon kom
ru chu opo ru, człon kom Pol skiej Par tii
Ro bot ni czej i Związ ku Wal ki Zbroj nej.
Zgi nął za zdra dę sta nu w obo zie Au -
schwitz, praw do po dob nie roz strze la ny 14
kwiet nia 1943 r. In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej w Ka to wi cach pro wa dzi śledz two
w spra wie zbrod ni wo jen nej, lu do bój -
stwa, do ko na ne go przez funk cjo na riuszy
ge sta po, któ rzy w prze cią gu kil ku mie się -
cy z po wo dów na ro do wo ścio wych i po li -
tycz nych za bi li co naj mniej dwa ty sią ce
osób, w tym Sta ni sła wa Mo niusz ko. 

W no cy, 13 lu te go 1943 r., po mię dzy
dru gą a trze cią go dzi ną, do miesz ka nia
w Mi lo wi cach przy ul. Ko lo nia Pe kin 15,
wtar gnę li człon ko wie ge sta po. An to ni
Mo niusz ko miał wte dy 12 lat. – Prze pro -
wa dzi li szcze gó ło wą re wi zję i po cząt ko -
wo za cho wy wa li się spo koj nie. Kie dy oj -
ciec nie zgo dził się na pod pi sa nie volks -
li sty i po da nie kil ku na zwisk, ka za li nam
od ra zu opu ścić miesz ka nie – opo wia da
An to ni Mo niusz ko. 

Za bra li ca łą ro dzi nę: ro dzi ców, bab cię,
bra ta Ry szar da i sio strę Ka ro li nę. Naj -
pierw do po miesz czeń ma ga zy nu skle pu
spo żyw cze go, po tem na po bli ski po ste ru -
nek, by osta tecz nie wy lą do wać na ul. Żyt -
niej, gdzie znaj do wa ła się sie dzi ba po li cji
kry mi nal nej i ge sta po. W to miej sce tra -
fi ły wszyst kie aresz to wa ne tej no cy ro dzi -
ny z So snow ca, Cze la dzi, Bę dzi na i Dą -
bro wy Gór ni czej. – Na na szych oczach
roz gry wa ły się dan tej skie sce ny. Na si łę
pró bo wa no roz dzie lić ro dzi ny, mat ki
od dzie ci. Na wet dziś cięż ko mi jest o tym
mó wić – przy zna je pan An to ni. 

Oj ciec pa na An to nie go tra fił do wię -
zie nia przy ul. Sien kie wi cza, a na stęp nie,
14 kwiet nia zo stał roz strze la ny w Oświę -
ci miu. Ma ma pa na An to nie go tak że tra fi -
ła do obo zu w Oświę ci miu. – Mnie wy -
wieź li do Kie trza, a mo ja sio stra i bab cia
naj pierw tra fi ły do obo zu w Be ne szau
w Cze cho sło wa cji. Na szczę ście, w mar -
cu 1943 r. przy wieź li je do Kie trza – mó -
wi pan An to ni. 

W sierp niu 1944 r. ro dzi nę roz dzie lo -
no po now nie. Sio stra Ka ro li na tra fi ła
do fa bry ki Sin ge ra w Al ten bur gu, gdzie
pro du ko wa no amu ni cję. 

– Do ma ja 1943 r., jak szli śmy do pra -
cy, to pod eskor tą. By li śmy nie bez piecz -
nym ele men tem. Kie dy ar mia ro syj ska
za czę ła zbli żać się do Pol ski, to od czerw -

ca 1944 r. ry gor ze lżał. – Każ de go dnia
ko lej ny dzień w obo zie roz po czy na łem
od py ta nia sio stry, któ ra pra co wa ła ja ko
pie lę gniar ka, czy przy szedł te le gram
z Oświę ci mia i kie dy tam tra fi my. Smut -
na praw da jest ta ka, że oca lił nas brak
mo cy prze ro bo wych pie ców kre ma to ryj -
nych w Oświę ci miu – przy zna je An to ni
Mo niusz ko. 

W mar cu 1945 r. wszyst kich mło dych
lu dzi, prze by wa ją cych w obo zie, za bra -
no i wy wie zio no do Mo raw skiej Ostra -
wy. Bab cia zo sta ła w Kie trzu. – Za bra li
nas na stęp nie do pięk ne go miej sca,
gdzie za mie rza no po zo sta wić, ale oka -
za ło się, że ma przy je chać trans port
Ukra iń ców. Ozna cza ło to, że na stęp ne -
go dnia bę dzie my już roz strze la ni. Mu -
sie li śmy wy je chać. Po je cha li śmy
do Bran den bur ga. A tam za sko cze nie.
Za pro si li wszyst kich do… co naj mniej
czte ro gwiazd ko wej re stau ra cji. Pięk nie
po da li śnia da nie. Nie wie dzie li śmy, co
się dzie je. Zje dli śmy śnia da nie i cze ka -
li śmy na dal szy roz wój wy da rzeń – re -
la cjo nu je pan An to ni. – Przy szedł ele -
ganc ko ubra ny męż czy zna i pięk ną, po -
praw ną pol sz czy zną, za czął do nas

prze ma wiać: „Wi ta my Po la ków! Je ste -
śmy prze ko na ni, że po prze cie wiel kie go
przy ja cie la Adol fa Hi tle ra i sta nie cie
w je go obro nie. Je ste śmy jesz cze w sta -
nie bol sze wi ków od pę dzić pod Mo -
skwę”. Prze ko ny wał i za chę cał do wstą -
pie nia do ar mii nie miec kiej. 

Nikt się jed nak nie zgło sił. Ca łą gru pę
wy rzu co no z ho te lu, któ ry wcze śniej za -
pro po no wa no i skie ro wa no do tzw. wa go -
nów pul ma now skich. Na obiad po da li
krup nik z ry żu, któ ry już sfer men to wał.
Po ciąg za wiózł Po la ków do Er fur tu,
gdzie prze su nię to wa gon na bocz ni cę.
Dwóch nad zo ru ją cych więź niów funk cjo -
na riu szy nie miec kich roz pły nę ło się jak
we mgle. Po pro stu ucie kli. – No cą prze -
ży li śmy na lot. Na szczę ście Ame ry ka nie
ni gdy nie grze szy li cel no ścią. Bom by tak
upa da ły, jak by ktoś je no sił. Za wia dow ca
sta cji ra no po wie dział lu dziom
wprost: – Je śli od dam was w rę ce ge sta -
po, to zo sta niecie roz strze la ni. Idź cie,
gdzie chce cie. Ucie kaj cie! – za ape lo wał. 

An to ni z bra tem po słu cha li. 15 osób
uda ło się do Atlen bur ga, gdzie ich sio stra
pra co wa ła w fa bry ce amu ni cji. Tam szef
fa bry ki nie chciał ich przy jąć do pra cy,

ale osta tecz nie dał się prze bła gać. 15
kwiet nia 1945 ro ku, w po łu dnie wkro -
czy li Ame ry ka nie. 

– Ma ma prze ży ła woj nę. By ła w obo -
zie aż do je go ewa ku acji. Po tem więź -
nio wie zo sta li wy pę dze nie z obo zu i pie -
szo szli do Nie miec. Ma ma do tar ła
gdzieś pod gra ni cę fran cu ską, gdzie zo -
sta ła wy zwo lo na przez Ame ry ka -
nów – mó wi An to ni Mo niusz ko. – Naj -
pierw do do mu po wró ci ła bab cia Ewa,
po tem ma ma, brat Ry szard, a na koń cu 3
wrze śnia ja z sio strą Ka ro li ną – do da je.
Nie by ła to jed nak pro sta de cy zja. Peł -
na dez in for ma cja kró lo wa ła w ra -
diu – Włą czy li śmy ra dio i sły szy my wia -
do mo ści rzą du an giel skie go: „Ro da cy!
Nie jedź cie do Pol ski. Ro sja nie roz szar -
pu ją dzie ci, gwał cą ko bie ty. Każ de go
dnia ty sią ce lu dzi jest roz strze li wa nych.
Nie wie dzie li śmy, ko mu wie rzyć. Bo na -
stęp na au dy cja by ła z Pol ski. Mó wi Bie -
rut: „Ko cha ni ro da cy! Przy jeż dżaj cie
do Pol ski. War sza wa znisz czo na. Brak
rąk do pra cy. Przy jeż dżaj cie, że by od bu -
do wać na szą oj czy znę”. Zde cy do wa li -
śmy się, że je dzie my. I wró ci li śmy – za -
koń czył An to ni Mo niusz ko. 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… Antoni Moniuszko walczy o pamięć ofiar nazistów, członków ruchu oporu

Najpierw areszt, potem śmierć
Antoni Moniuszko, prezes Związku Inwalidów Wojennych w Sosnowcu, zamierza uczcić pamięć mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, którzy zginęli z rąk nazistów.
Przygotowuje wystawę i uroczystą akademię. Wszyscy, którzy posiadają informacje na temat ofiar, pamiątki i zdjęcia swoich krewnych, mogą spotkać się z panem
Antonim i tym samym nie dopuścić do tego, by pamięć o członkach ruchu oporu zaginęła. 

72 mieszkańców Sosnowca, aresztowanych w nocy z 12 lutego na 13 lutego 1943 r., zostało skazanych na śmierć 14
kwietnia 1943 r., 2 czerwca 1943 r. oraz 8 lipca 1943 r. los niektórych osób pozostał nieznany. Rodziny ofiar, które dysponują
informacjami, pamiątkami i zdjęciami zmarłych, mogą skontaktować się z Antonim moniuszko pod nr tel. 604 381 458
lub 32 266 86 94 albo przyjść do siedziby związku inwalidów Wojennych, znajdującym się przy ul. Warszawskiej 9/110 w każdy
wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 13.00 (tel. 32 266 14 22). 

ANToNi moNiUSzko SzUkA iNFoRmAcJi o NASTęPUJĄcYcH oSoBAcH: 
golawski Feliks, górski marian, Hiller Johann, Jagla leon, Janota Wacław, Janus Stanisław, kalaga ignacy Henryk,
kaluza Stanisław, kania michał, kania Ryszard marcin, kasperkiewicz Stefan, koch karol, kolbert Stanisław, kolodziejczyk
mieczysław, kuchta Bolesław, kurkus Stanisław, kurzela Stefan, loranc (loranz) Stanisław, luszczuk Józef, maszczyk Piotr,
matyszkiewicz marian, odrobiński Bronisław, olszówka Bronisława, opiłka Jerzy, orliński Tadeusz, orzechowski Franciszek,
Żabicki kazimierz, zientara Jan, kownacka de domo Rajchel maria, kownacki Jan.

oSoBY, kTÓRe zoSTAłY RozSTRzelANe 14 kWieTNiA 1943 R. W AUScHWiTz:
Baldys Franciszek, Bartusiak Józef, Habrzyk zygmunt, Jarocka Aniela, Jeske Aniela, Jeske Stanisława, kierzkowska Wanda, kulpa
Franciszek, majka Piotr, maroszek leon, maszczyk Piotr, mitas zofia, moniuszko Stanisław, olszówka Bronisława, Sekunda Stanisław,
Skowera Franciszka, Słomski Tadeusz, Słowik Franciszka, Szewczyk Jan, Ślimak Franciszek, Tajer Jan, Uracz Bogdan, Wieczorek Władysław.

oSoBY, kTÓRe zoSTAłY RozSTRzelANe 2 czeRWcA 1943 R.: 
Baranek edward, Bubel Anna, curyło Stefan, grabara mieczysław, gracjasz Jan, kopczyński eugeniusz, kucharczyk Stefan, lech
Tomasz, misiaczek Antoni, misiaczek Józefa, Nowak Józef, Skowroński leon, Solka Władysław, Stelmach Józef, Szołajska maria,
Szostak marian, Umiński kazimierz. 

Ewa Ga jew ska

Eks po zy cję pre zen to wa ną w so sno wiec kiej Książ ni cy przy go to wał łódz -
ki Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz Mu zeum Re gio nal ne w Ra -
dom sku. Jej au to rem jest dr To masz To bo rek z Łódz kie go Od dzia łu IPN,
któ ry ze brał i opra co wał przed sta wio ne ma te ria ły. Na 30 eks po no wa nych
plan szach znaj du ją się do ku men ty, zdję cia, wy cin ki pra so we ob ra zu ją ce
ży cie, dzia łal ność kon spi ra cyj ną oraz wal kę „War szy ca” i je go żoł nie rzy.
Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na z oka zji 100. rocz ni cy uro dzin ge ne ra ła
oraz 65. rocz ni cy po wsta nia Kon spi ra cyj ne go Woj ska Pol skie go, jed nej
z naj sil niej szych or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia, dzia ła ją -
cych w Pol sce cen tral nej po II woj nie świa to wej. 

Wy sta wa jest jed ną z im prez to wa rzy szą cych ob cho dom Na ro do -
we go Dnia Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”. Zo stał on usta no wio ny
na 1 mar ca ku czci żoł nie rzy pol skie go pod zie mia zbroj ne go, któ rzy
w cza sie II woj ny świa to wej wal czy li z nie miec kim oku pan tem, a tuż
po niej by li w oj czyź nie szy ka no wa ni przez no wą wła dzę. Część z nich
tra fi ła do wię zień z wie lo let ni mi wy ro ka mi, część ukry wa ła się na dal

w pod zie miu, two rząc dru gą kon spi ra cję prze ciw ko „wła dzy lu do wej”.
Jak czy ta my w opi sie wy sta wy: „Słusz nie nie wie rzy li za pew nie niom
ko mu ni stów o amne stii, o ich do brych in ten cjach. Wal czy li o wol ną
i de mo kra tycz ną Pol skę, by po ka zać, że pa trio tyzm był dla nich czymś
wię cej niż tyl ko pu stym sło wem. Hi sto rio gra fia PRL na zy wa ła tych
lu dzi ban dy ta mi, za plu ty mi kar ła mi re ak cji. Do pie ro po 1989 r. moż -

li we by ło od kła ma nie tej czę ści hi sto rii Pol ski”. Uro czy ste otwar cie eks -
po zy cji od by ło się 11 mar ca. W cha rak te rze go ścia ho no ro we go po ja wił
się por. Wal de mar Tom żyń ski, pre zes Za rzą du Okrę gu Ślą skie go Świa -
to we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej. Pod czas wer ni sa żu pre lek -
cję pt. „Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie w wo je wódz twie ślą sko -dą brow -
skim w la tach 1945 -1950” wy gło sił dr An drzej Krzy sty niak, peł no moc -
nik Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go ds. współ pra cy ze śro do wi ska mi
kom ba tanc ki mi.

Od mo men tu otwar cia, wy sta wa cie szy się du żym za in te re so wa -
niem: – Od wie dza ją nas zor ga ni zo wa ne gru py szkol ne, ale rów nież
wśród czy tel ni ków eks po zy cja wzbu dza za cie ka wie nie, a na wet zdzi -
wie nie. Te mat przez ostat nie dwa la ta jest eks po no wa ny w me diach, ale
wcze śniej sze rzej nie był pre zen to wa ny – mó wi kie row nik Bi blio te ki
Głów nej, mgr Do ro ta Sza tan. 

Wy sta wę moż na oglą dać bez płat nie w Bi blio te ce Głów nej przy ul. Ze -
ga dło wi cza 2 w go dzi nach otwar cia pla ców ki. Cen nym jej uzu peł nie niem
bę dzie rów nież lek tu ra książ ki au tor stwa To ma sza To bor ka pt. „War szyc.
Wy klę ty bo ha ter” (wyd. De mart). 

„Żołnierze Warszyca” – wystawa historyczna w Bibliotece Głównej 
Do 26 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu można obejrzeć  wystawę poświęconą założycielowi i pierwszemu dowódcy Konspiracyjnego
Wojska Polskiego - generałowi Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi” oraz jego żołnierzom. 
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Siat ka rze Pło mie nia wal czą o awans
do II li gi. W mar cu so sno wi cza nie wy gra li
tur nie je ćwierć fi na ło we i te raz za gra ją
w pół fi na le, któ ry od bę dzie się w Sę dzi szo -
wie Ma ło pol skim. Ra do ści z awan su nie
zmą cił na wet fakt, że po 23 wy gra nych
w tym se zo nie na za koń cze nie tur nie ju
w Ra dli nie ze spół Da riu sza So bie ra ja prze -
grał w star ciu z tam tej szym Gór ni kiem
po raz pierw szy w se zo nie. 

Sta ło się to jed nak już po tym jak na sza
dru ży na „przy kle pa ła” awans do dal szej fa zy
roz gry wek. 

Pierw szy z dwóch tur nie jów od był się
w So snow cu w dniach 7-9 mar ca. W ha li
przy ul. Że rom skie go na sza dru ży na bez
stra ty se ta po ko na ła ko lej no: MKS Ba ni -
mex 2 Bę dzin, KŚ AZS Po li tech ni ki Ślą skiej
Gli wi ce i Gór ni ka Ra dlin.

– Ma my nad ry wa la mi prze wa gę, bo
wszyst kie me cze uda ło nam się wy grać.
Przed roz po czę ciem kon fron ta cji za naj -
trud niej sze go ry wa la uwa ża li śmy eki pę

z Ra dli na, któ ra dość nie spo dzie wa nie prze -
gra ła pierw szy swój mecz. W star ciu z na -
mi naj wię cej trud no ści spra wi li nam w dru -
gim se cie, któ ry wy gra li śmy do pie ro
na prze wa gi. Wy glą da to wszyst ko nie źle,
ale w Ra dli nie mu si my być czuj ni i skon -
cen tro wa ni. Na pew no bę dzie nam bra ko -
wa ło zna ko mi tej so sno wiec kiej pu blicz no -
ści – przy znał po za koń cze niu zma gań
w pierw szym tur nie ju tre ner Pło mie nia Da -
riusz So bie raj.

Po raz dru gi ze spo ły w tym sa mym ze sta -
wie niu spo tka ły się ty dzień póź niej w Ra dli -
nie. 

So sno wi cza nie za czę li od wy gra nej 3:0
nad Po li tech ni ką, a na stęp nie po ko na li 3:1
dru gi ze spół Ba ni me xu Bę dzin i przy pie czę -
to wa li awans do pół fi na łu z pierw sze go miej -
sca. – Zro bi li śmy krok w kie run ku dru giej li -
gi. Cie szy po sta wa ca łe go ze spo łu, nie tyl ko
tych, któ rzy wy cho dzą na par kiet w wyj ścio -
wym skła dzie. Każ dy, kto mel du je się na bo -
isku da je z sie bie wszyst ko i jest war to ścio -
wym gra czem – cie szył się po spo tka niu
z Ba ni me xem szko le nio wiec Pło mie nia.

Na za koń cze nie zma gań na sza dru ży -
na zmie rzy ła się z Gór ni kiem Ra dlin, któ ry
tym ra zem oka zał się lep szy od na szej dru ży -
ny i prze rwał pas sę so sno wi czan, któ rzy
do te go me czu wy gra li w bie żą cym se zo nie
wszyst kie 23 spo tka nia. – Każ da pas sa ma
kie dyś swój kres. W su mie do brze, że sta ło
się to w mo men cie kie dy mie li śmy już awans
w kie sze ni. Na pew no ry wal za grał w tym
me czu znacz nie le piej niż w So snow cu. To
by ła in na, o wie le lep sza dru ży na. Świet nie
gra li w obro nie, roz rzu ca li pił ki po skrzy -
dłach. Na pew no bę dzie to też dla nas lek cja
nad czym jesz cze mu si my pra co wać. Naj -
waż niej sze, że cel zo stał osią gnię ty. Je ste śmy
w pół fi na le i mu si my się do te go tur nie ju do -
brze przy go to wać – do dał tre ner So bie raj.

Tur niej pół fi na ło wy, w któ rym weź mie
udział Pło mień, od bę dzie się w dniach 11-13
kwiet nia w Sę dzi szo wie Ma ło pol skim. Ry -
wa la mi na szej dru ży ny bę dą go spo darz im -
pre zy UKS Tę cza (woj. pod kar pac kie),
Grun wald Cheł mek (woj. ma ło pol skie)
i UKS Mic kie wicz Klucz bork (woj. opol -
skie).

Na le ży do gru py naj wy bit niej szych za wod ni ków na sze go klu bu. W bar -
wach Za głę bia wy stą pił w 212 li go wych spo tka niach (w tym 190 w sta -
rej I li dze, czy li dzi siej szej eks tra kla sie) i strze lił 49 bra mek. Zdo by wał
wi ce mi strzo stwo Pol ski (1955 i 1964), a tak że Pu char Pol ski (1962 i 1963).
Na stęp nie pra co wał z na szym klu bem ja ko tre ner pierw szej dru ży ny, dru -
ży ny re zerw, a tak że grup mło dzie żo wych. Miał 83 la ta.

Cze sław „Pre zes” Uznań ski w hi sto rii na sze go klu bu za pi sał się zło ty -
mi zgło ska mi i pa mięć o je go wspa nia łych wy stę pach ni gdy nie zo sta nie
za ma za na. To wła śnie pan Cze sław, pod czas me czu z byd go ską Gwar dią
(21 paź dzier ni ka 1956r.), zdo był pierw sze go go la na Sta dio nie Lu do wym,
czy li obiek cie, na któ rym do dnia dzi siej sze go gra ją se nio rzy Za głę bia.

Trzy krot nie bro nił barw na ro do wych.
Po grzeb Cze sła wa Uznań skie go od był się 21 mar ca na cmen ta rzu

przy Al. Mi rec kie go w So snow cu. 
Ro dzi nie i Naj bliż szym wy ra zy głę bo kie go współ czu cia skła da ją Wła -

dze Sa mo rzą do we So snow ca. KP

Zdarzy∏o si´�

W gimnazjum nr 16 rozegrano
mistrzostwa Sosnowca w Tenisie
Stołowym. Drużynowo zwyciężyli
chłopcy z gimnazjum nr 2
w Sosnowcu.

Dru ży na dziew cząt z Gim na zjum nr 2
wskła dzie: Na ta lia Dzi wosz (in dy wi du -
al nie 5 miej sce), San dra Fi de ra (in dy -
wi du al nie13-16 miej sce) i Ju lia Krzy nó -
wek  (in dy wi du al nie 17-20  miej sce)
zdo by ła 5 miej sce w So snow cu (w su -
mie 55,5  pkt).  Dru ży na chłop ców
zGim na zjum nr2 (ju nio rzy zUKS Dwój -
ki So sno wiec) wskła dzie: Ad rian Fa biś
(in dy wi du al nie 1 miej sce), Roy el Ra -
tyń ski (in dy wi du al nie 2 miej sce) i Ro -
bert Ja siń ski (in dy wi du al nie8 miej sce)
zdo by ła Mi strzo stwo So snow ca Szkół
Gim na zjal nych (w su mie 86 pkt).
Opie ku nem dru ży ny te ni si stów sto ło -

wych zGim na zjum nr2 był natych za wo -

dach Ad rian Eliasz, któ ry od pię ciu lat
przy go to wy wał dru ży nę chłop ców do te -
go suk ce su – odse zo nu2013/2014 ra -
zem z in struk tor ką w UKS Dwój ka So -
sno wiec – Mar tą No wak. Cie ka wost ką
jest fakt, że mi strzo stwo in dy wi du al ne
idru ży no we wśród dziew cząt zdo by ła Ar -
le ta Wojt czak, za wod nicz ka2 li gi wUKS
Dwój ka So sno wiec zGim na zjum nr13. 
– Przy po mi na my rów nież, że trwa

na bór  do UKS  Dwój ki  So sno wiec.
Wszyst kich mło dych pa sjo na tów te ni -
sa  sto ło we go,  szcze gól nie  uczniów
szkół  pod sta wo wych,  za pra sza my
nadar mo we tre nin gi wUKS -ie, wGim -
na zjum nr 2 wSo snow cu, przy ul. Jed -
no ści 7. Tre nin gi od by wa ją się czte ry
ra zy  w ty go dniu  –  za chę ca  Ad rian
Eliasz, kie row nik sek cji UKS Dwój ka
So sno wiec. Unie go też moż nasię za pi -
sy wać te le fo nicz nie: 886199018 lub e -
-ma ilo wo: adi 23@vp.pl. KP

Rywalizacja gimnazjalistów
w tenisie stołowym

Huragan i UKS Dwójka w czołówce
województwa
W zawierciu zostały
rozegrane 74 indywidualne
mistrzostwa Śląska Seniorek
i Seniorów w Tenisie Stołowym.
impreza była podsumowaniem
całorocznych zmagań
seniorskich sezonu 2013/2014,
na które składały się trzy
Wojewódzkie Turnieje
klasyfikacyjne, trzy grand Prix
Polski oraz zawody finałowe. 

Ogó łem skla sy fi ko wa no 55 se nio rek
i 124 se nio rów z 43 ślą skich klu bów.
W czo łów ce za wo dów, jak przy sta ło
na wi ce li de ra kla sy fi ka cji wo je wódz -
kiej, upla so wa li się te ni si ści sto ło wi
UKS Hu ra gan So sno wiec zdo by wa jąc
trzy me da le. Po więk szy ło to do ro bek
klu bu  do 84  krąż ków  zdo by tych
na MŚL. Uda nie za pre zen to wa li się
tak że za wod ni cy UKS Dwój ka.
Z sze ściu szans me da lo wych, ja kie

mie li za wod ni cy Hu ra ga nu, uda ło się
wy ko rzy stać dwie. W grze po dwój nej
męż czyzn Jan Szym czyk i Alek san der
Szy dło, ule ga jąc w pół fi na le póź niej -
szym trium fa to rom pa rze pierw szo li -
go wej Ka rol Szo tek – Łu kasz Goł da
KS Vi ret CMC Za wier cie, zdo by li brą -
zo we me da le. Na trze cim stop niu po -
dium sta nął tak że Ma te usz Tre la wraz
z Ka ro li ną To kar czyk (MKS Cze cho wi -
ce Dzie dzi ce) w grze mie sza nej. 
O du żym pe chu UKS Hu ra gan So -

sno wiec mo że mó wić wgrach in dy wi -
du al nych, gdzie w ćwierć fi na łach Jan
Szym czyk i Ma te usz Tre la prze gra li
swo je  po je dyn ki 3:4.  Na to miast
wgrze mie sza nej dwie pa ry wwy ni ku
nie szczę śli we go lo so wa nia wy eli mi -
no wa ły się wza jem nie w jed nej ósmej
za wo dów.  In dy wi du al nie  ty tu ły Mi -
strzów  Ślą ska  wy wal czy li  Ka ta rzy -
na Śli fir czyk, za wod nicz ka eks tra kla -
sy KU AZS AJD Czę sto cho wa oraz
Adam Duch, gra ją cy na co dzień w li -
dze nie miec kiej. 
– Te go rocz ne za wo dy na le ży uznać

za uda ne, gdyż in dy wi du al nie w czo -
łów ce tur nie ju upla so wa ły się Zu zan -
naMa jew ska i Pa try cja Wie chu ła, na -
to miast w ka te go rii mę skiej w pierw -
szej 25. tur nie ju zna la zło się czte rech
na szych gra czy. Cie szy fakt, że eki pa

Hu ra ga nu by ła jed ną z naj młod szych
dru żyn mi strzostw, z sze ściu za wod -
ni ków czte rech to re pre zen tan ci wka -
te go riach mło dzie żo wych. Cze ka my
cier pli wie na pod su mo wa nie punk to -
we ca łe go se zo nu ima my na dzie ję, że
uda  się  po wtó rzyć  suk ces  sprzed
dwóch lat, gdzie zwy cię ży li śmy w in dy -
wi du al nej kla sy fi ka cji wo je wódz kiej
se nio rów – po wie dział so sno wi czan
Sta ni sław Szy dło. 
Po wo dy do za do wo le nia mia ła tak -

że Mar ta No wak (na zdję ciu). Za wod -
nicz ka  UKS  Dwój ka  So sno wiec,
w grze  po dwój nej  se nio rek  za ję ła
trze cie miej sce w pa rze z An ną Ru sin
z LKS Orzeł Sta ni ca i zdo by ła brą zo wy
me dal. Oprócz No wak do fi na ło we go
tur nie ju za kwa li fi ko wa ły się: Do mi ni -
ka Si wec ka, Ka ro li na Sie ru ga i San -
dra Szcze ciń ska. – Ra zem z PSKS
Biel sko-Bia ła byłyśmy naj licz niej szą
eki pą wśród se nio rek, któ re punk to -
wa ły dowspół za wod nic twa klu bo we -
go.  Suk ces  ten  za wod nicz ki  UKS
Dwój ka So sno wiec osią gnę ły przez
do bre star ty w trzech tur nie jach wo je -
wódz kich,  któ re  by ły  eli mi na cja mi
do Mi strzostw Ślą ska – do dał Ad rian
Eliasz, kie row nik sek cji UKS Dwój ka
So sno wiec. KP

Pożegnaliśmy 
„Prezesa” Uznańskiego
Nie żyje legenda piłkarskiego Zagłębia. 19 marca
zmarł Czesław Uznański, strzelec pierwszej bramki dla
sosnowiczan na Stadionie Ludowym.

Pło mień w pół fi na le
W kwiet niu wal czą cy o II li gę siat ka rze z So snow ca za gra ją w ko lej nym tur nie ju.
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Siat ka rze wal czą ce go o II li gę Pło mie nia ma ją po wo dy do ra do ści. So sno wi cza nie wy wal czy li awans do tur nie ju pół fi na ło -
we go, w któ rym za gra ją w kwiet niu.
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Sukcesy uczniów
CKZiU

Oto i stroje
z fantazją 

Syl wia Ko sman

W ra mach te go rocz ne go po ka zu za pre -
zen to wa no pięć au tor skich ko lek cji odzie -
żo wych. Te ma tem prze wod nim by ła ko -
bie cość, a wła ści wie ko bie ta w wie lu od -
sło nach. Uczest ni cy po ka zu mie li oka zję
po dzi wiać wspa nia łe, wie lo barw ne tka ni -
ny i nie kon wen cjo nal ne roz wią za nia kra -
wiec kie. Ko lek cja „Rock Girl”, któ ra
otwo rzy ła po kaz, to pro po zy cja dla ko biet

no wo cze snych, od waż nych i nie oba wia -
ją cych się po dej mo wa nia no wych wy -
zwań. Z ko lei pro jek ty z ko lek cji „Red
flo wer” to na sy co ne czer wie nią, ko bie ce
su kien ki o czy stej for mie i pro stym fa so -
nie. Uczest ni cy po ka zu szcze gól nie go rą -
co okla ski wa li eg zo tycz ną ko lek cję „Sa -
lva ji smo espa nol” – hisz pań ską dzi kość.
Ucznio wie, któ rzy przy go to wa li pro jek ty,
są za fa scy no wa ni fla men co od cza su, kie -
dy od by li staż w Hisz pa nii. Po kaz za koń -

czy ła ko lek cja fry zur „Mo ja fan ta zja”, in -
spi ro wa na ko smo sem i Ark ty ką, któ ra
na wi dzach wy war ła tak że wiel kie wra że -
nie. Uczniom po mo cy i wska zó wek
przy two rze niu te go rocz nych pro jek tów
udzie li li Han na Ga jos, kry tyk mo dy, re -
dak tor na czel na „Ryn ku Mo dy” oraz zna -
ny kre ator mo dy, Je rzy Ant ko wiak.

Pre zen ta cję ar ty stycz ną „my 2014”
ob ser wo wa li m. in. uczest ni cy Mię dzysz -
kol ne go Kon kur su dla gim na zja li stów pt.

„Mo ja sty li za cja na ko mers 2014”.
W kon kur sie wzię ło udział aż 112 uczest -
ni ków z ca łe go re gio nu. Zwy cię ży ła Ali -
cja Du le wicz, któ rej pro jekt zo sta nie wy -
ko na ny przez uczniów szko ły na za ję -
ciach lek cyj nych i za pre zen to wa ny
w kwiet niu pod czas uro czy ste go za koń -
cze nia kon kur su w ga le rii „Ład niej”. 

Ucznio wie, któ rzy przy go to wa li po -
kaz, otrzy ma li od hoj nych spon so rów
atrak cyj ne na gro dy. 

Na wy ciecz kę do Gre cji po ja dą Mo ni ka
Kar lik – za pro jekt i współ wy ko na nie ko lek -
cji „Sa lva ji smo espa nol” oraz Ar let ta Chro -
bot za pro jekt i współ wy ko na nie ko lek cji
„La Re vo lu tion”. Ar ka diusz Ku li ta po je dzie
do Nor we gii za pro jekt i współ wy ko na nie
ko lek cji „Sen Ba ro na”. Bon Sty pen dial ny
Prak tycz nej Aka de mii Mo dy o war to ści 15
ty się cy tra fił do Ar let ty Chro bot. 

Te go rocz ny po kaz i wspa nia łe kre acje
po dzi wia li m.in. Ar ka diusz Chę ciń ski,
czło nek za rzą du wo je wódz twa ślą skie go,
wi ce pre zy den ci So snow ca: Agniesz ka
Cze chow ska -Ko peć i Zbi gniew Sza le niec,
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Wil helm Zych oraz licz nie re pre zen to wa -
ni przed sta wi cie le władz mia sta oraz
władz oświa to wych. Na wi dow ni za sie dli
tak że przed sta wi cie le świa ta kul tu ry i na -
uki, a tak że człon ko wie in sty tu cji i firm
współ pra cu ją cych ze szko łą.

Kobieta o tysiącu twarzach, gorąca jak flamenco i zimna jak lodowce Arktyki, czyli…

My 2014
Imponujący pokaz artystyczny pt. „my 2014” odbył się w pierwszy dzień wiosny w Centrum Kształcenia  Zawodowego i
Ustawicznego  przy ul. Grota-Roweckiego 64 w ramach corocznego święta szkoły.  Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 Rzemieślniczo- Artystycznej w Sosnowcu. 

Uczniowie wykazali się nie lada talentem, umiejętnościami i fantazją. 

ar
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Paulina Frejowska, uczennica
ckziU przy ul. grota-Roweckiego,
została 64 laureatką ogólnopolskiej
olimpiady Wiedzy i Umiejętności
z zakresu Projektowania
i Wytwarzania odzieży. 

WŁodzi naWydziale Technologii
Materiałowych iWzornictwa
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej,
wdniach3-4 kwietnia, odbył się
ostatni, III etap olimpiady, podczas
którego wyłoniono6 laureatów.
Bezkonkurencyjnaokazała się
PaulinaFrejowska z klasy
III Technikum Stylizacji i Projektowania
Ubioru. Współorganizatorem olimpiady
było także sosnowieckie CKZiU. 
Zkolei Grzegorz Marzec, uczeń
Technikum nr3
Gastronomiczno-Hotelarskiego,
wchodzącego wskład CKZiU, uzyskał
tytuł laureata Olimpiady Wiedzy
oŻywieniu i Żywności. Znalazł się
wpiętnastce najlepszych uczniów
z terenu całego kraju, zarówno
techników, jak i liceów. Centralny
etapXVIII Olimpiady Wiedzy
oŻywieniu i Żywności odbył się
wdniach20-23 marca wKarolewie
koło Kętrzyna. Motywem przewodnim
było żywienie u progu i schyłku życia,
a uczniowie musieli wykazać się
wiedzą na temat fizjologii rozwoju
człowieka oraz zasad żywienia dzieci
i osób starszych. SK

Uczniowie „Elektronika” nagrodzeni za  „Gaz łupkowy”
Dwaj uczniowie zespołu Szkół elektronicznych
i informatycznych w Sosnowcu, Adam marchewka
i Paweł Wasiewicz, zostali laureatami V
ogólnopolskiego konkursu „z energetyką
w przyszłość” za pracę „gaz łupkowy”.

Re pre zen tan ci so sno wiec kiej szko ły zdo by li lau ry
w ka te go rii „naj lep si w wo je wódz twie ślą skim”.
Opie ku nem uczniów by ła Ewa Krzysz to fik. Na gro -
dą zdo by tą przez uczniów jest pię cio dnio wy wy -

jazd do Bruk se li, gdzie zwie dzą m. in. Par la ment
Eu ro pej ski. Bi le ty do Bruk se li już ma ją, otrzy ma li
w trak cie I Ogól no pol skie go Kon gre su Ener ge tycz -
ne go, któ ry od by wał się 14 mar ca w Wyż szej
Szko le Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej. Pod czas
kon gre su ucznio wie za pre zen to wa li ze bra nym na -
gro dzo ną pra cę.  Or ga ni za to rem kon kur su by -
ło IV Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w So snow cu. Pa tro nat ho no ro wy nad kon -
kur sem ob jął prof. Je rzy Bu zek. KP

Syl wia Ko sman

Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji przy go to wał pro po zy cję na uki
pły wa nia dla naj młod szych, czy li
przed szko la ków. Za ję cia bę dą się
od by wać się dwóch gru pach wie -
ko wych. Na uka pły wa nia pro wa -
dzo na bę dzie dla dzie ci w wie ku
od trzech do czte rech lat, a w gru -
pie dru giej bę dą się uczyć pły wać
pię cio i sze ścio lat ki. Kurs obej -
mu je 20 za jęć, a każ de bę dzie
trwać 45 mi nut. Blok za jęć bę dzie
skła dał się z dwóch cy kli, tak aby
har mo no gram nie ko li do wał z wa -
ka cyj ny mi pla na mi urlo po wy mi
ro dzi ców. Pierw szy cykl 10 za jęć
roz po czął się w dru giej po ło wie
mar ca 23 mar ca, a za koń czy 1
czerw ca 2014 r. Po wa ka cjach, 7
wrze śnia ru szy dru gi cykl, czy li
ko lej ne 10 za jęć. Dzie ci się bę dą
uczyć pły wać tyl ko w nie dzie lę,
a za ję cia dla grup wie ko -

wych I i II od by wać się bę dą
w obiek tach pły wal ni kry tej
przy ul. Że rom skie go 5. Za ję cia
bę dą pro wa dzo ne tak że, jed nak
tyl ko dla dru giej gru py wie ko wej,
w obiek cie Pły wal ni Kry tej
przy Hu ba la Do brzań skie go 99.
Od płat ność za ca ły kurs wy no -
si 130 zło tych. 

Za pi sy na kurs na uki pły wa -
nia dla przed szko la ków przyj -
mo wa ne są w po ko ju ra tow ni -
ków w obiek cie kry tej pły wal ni
przy ul. Że rom skie go 5 oraz
w ka sie obiek tu pły wal ni kry tej
przy ul. Hu ba la Do brzań skie -
go 99 już od 14 mar ca 2014 ro -
ku. Wię cej in for ma cji udzie la
To masz Bur ta, kie row nik pły -
wal ni kry tej przy ul. Hu ba la Do -
brzań skie go 99 pod nr tel.
(32) 292 96 54 lub 506 808 871.
Moż na tak że na pi sać e -ma il
na ad res: ply wal nia.kli mon -
tow@mo sir.so sno wiec.pl.

Nauczą pływać twojego malucha

HARmoNogRAm zAJęć kURSU PłYWANiA:
�
rozpoczęcie kursu: 23 marca (1 cykl)
• 10 zajęć po 45 minut - w każdą niedzielę do 1 czerwca włącznie 

rozpoczęcie kursu: 7 września (2 cykl)
• 10 zajęć po 45 minut - w każdą niedzielę do 9 listopada włącznie

Pływalnia kryta przy ul. Żeromskiego 5:
� i grupa dzieci w wieku 3-4 lata - godz. 10.00-10.45
� ii grupa dzieci w wieku 5-6 lat - godz. 11.00-11.45

Pływalnia kryta przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99:
� tylko grupa dzieci w wieku 5-6 lat - godz. 11.45-12.30

Syl wia Ko sman

Szef kuch ni, Grze gorz Sa ba, z re -
stau ra cji „Mo ja Pa sja” w So -
snow cu, po pro wa dził warsz ta ty
ga stro no micz ne (na zdję ciu), któ -
re od by ły się 12 mar ca w Tech ni -
kum nr 3 Ga stro no micz no – Ho -
te lar skim przy CKZiU w So -
snow cu. Te ma tem sma ko wi tych
warsz ta tów by ły „Owo ce mo rza
w ga stro no mii i na co dzień”.
Szef kuch ni po ka zał, jak przy go -
to wać wie le dań, m. in. kre wet ki
black ti ger w so sie z czer wo ne go
pie przu i świ der ki za pie ka ne par -
me za nem, mał że no wo ze landz kie
w so sie win no – śmie ta no wym,
mał że św. Ja ku ba w wi nie, ta glia -
tel le z kal ma ra mi, ośmior ni ce du -
szo ne w roz ma ry nie, pa el li
z owo ca mi mo rza czy frut ti di
ma re w tem pu rze.

Fir ma Han dlo wa „WE RO -
NI KA” z Msza ny Dol nej za -

pew ni ła wszel kie po trzeb ne
pod czas warsz ta tów pro duk ty.
Pod czas za jęć ucznio wie do wie -
dzie li się, ja ka jest do stęp ność
owo ców mo rza na pol skim ryn -
ku i za po zna li się z ich ozna cze -
nia mi han dlo wy mi. Po zna li
moż li wo ści wy ko rzy sta nia tych
pro duk tów i tech ni ki przy go to -
wy wa nia dań. 

– To ko lej ne cie ka we warsz -
ta ty ku li nar ne or ga ni zo wa ne
w szko le. Za ję cia z pew no ścią
po sze rzy ły za wo do we ho ry zon -
ty przy szłych ku cha rzy o re cep -
tu ry na da nia wy kwint ne, przy -
go to wy wa ne w lo ka lach wy so -
kiej kla sy – pod su mo wa ła
warsz ta ty Elż bie ta Czer nik, dy -
rek tor ka CKZiU.

Owoce morza już bez tajemnic

arc. C
KZiU

Studenci katedry Ubioru ASP 
im. W. Strzemińskiego w łodzi
pokazali swoje prace w galerii
„ładniej”. Uroczysty wernisaż, który
zgromadził studentów,
wykładowców oraz uczniów
i nauczycieli Technikum nr 7
Projektowania i Stylizacji Ubioru,
odbył się 14 marca. 

Namanekinach zaprezentowano17
najlepszych modeli prac studentów
i fragmenty prac dyplomowych oraz
projektów. Możnabyło podziwiać także
buty – inspiracje obuwiem i różne
skojarzenia znim związane. Częścią
wystawy są także profesjonalnie
wykonane zdjęcia.
Uczestnicy wernisażu zobaczyli także
prezentację filmu oAkademii Sztuk
Pięknych wŁodzi, jej studentach
iwykładowcach. Prof. dr hab. Dorota
Sak, kierownik Katedry Ubioru,
próbowała przekonać uczniów
Technikum Projektowania iStylizacji
Ubioru, że powinni realizować swoje
nawet najbardziej skryte marzenia. –
Spełniajcie swoje marzenia. Nie marzcie
oŁodzi. Musicie marzyć ostudiach
wNowym Jorku czy Londynie. Jeżeli to
wam się nie uda, wtedy zpewnością
dostaniecie się nastudia wŁodzi,
do jednej znajlepszych akademii
wPolsce. Otym zkolei, jak wyglądają
studia naASP, opowiadała
AnnaLejpold, asystentka prof. Doroty
Sak. Wystawa wgalerii „Ładniej”
potrwa do16 kwietnia2014 r. i można ją
oglądać na pasażu handlowym 
w przejściu podziemnym prowadzącym
do dworca kolejowego SK
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Gru pa fil mo wa Beng z VI LO im. Ja nu -
sza Kor cza ka w So snow cu za ję -
ła IV miej sce w ogól no pol skim kon kur -
sie „Na kręć się na wy bo ry”, or ga ni zo wa -
nym przez Przed sta wi ciel stwo Ko mi sji
Eu ro pej skiej w Pol sce. Na kon kurs na -
pły nę ło 327 fil mów, a ju ro rzy na gro dzi li
po pięć naj lep szych w ka te go rii szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych. 
Ucznio wie „Kor cza ka”, czy li Ju sty -
na Gil, Piotr Sa dow ski oraz Mi chał
Wie kie ra, mie li za za da nie na krę cić
spot fil mo wy, któ ry miał na ce lu za chę -
cić do udzia łu w te go rocz nych wy bo -
rach do Par la men tu Eu ro pej skie go.
Osta tecz nie po sta no wi li na krę cić film
w cha pli now skim sty lu. – Na sa mym
po cząt ku mie li śmy mnó stwo po my słów.
W koń cu zde cy do wa li śmy się po ka zać,
że spo ro osób nie gło su je w wy bo rach
do Par la men tu Eu ro pej skie go i na za sa -
dzie kon tra stu po ka zać ko rzy ści, ja kie
pły ną z człon ko stwa Unii Eu ro pej -
skiej – mó wi Ju sty na Gil. – Zde cy do wa -
li śmy się po ka zać w za baw ny spo sób
swo bod ny prze pływ lu dzi, to wa rów,
usług i ka pi ta łów – do da je Piotr Sa dow -
ski. Do po ka za nia prze pły wu lu dzi wy -
ko rzy sta li… szkol ny ba sen, a prze pły -
wu ka pi ta łu, zło tów ki za mie nia ją ce się
w eu ro. – Na krę ce nie fil mu i je go mon -

taż za ję ły nam kil ka dni. By ła pra ca, ale
i do bra za ba wa – przy zna je Mi chał
Wie kie ra. 

Pra ca uczniów „Kor cza ka” zo sta ła do -
ce nio na. W na gro dę Przed sta wi ciel stwo
Ko mi sji Eu ro pej skiej za fun do wa ło
uczniom dwu dnio wy po byt w War sza -
wie. W pierw szym dniu ucznio wie wy -
ko rzy sta li czas m. in. na zwie dza nie ryn -

ku Sta re go Mia sta, Kra kow skie go Przed -
mie ścia, wi zy tę we wło skiej re stau ra cji
Mag dy Ges sler oraz sztu kę „Cho ry
z uro je nia”, wy sta wio ną w Te atrze 6. Pię -
tro. Dru gi dzień spę dzi li w Przed sta wi -
ciel stwie Ko mi sji Eu ro pej skiej, gdzie od -
by ła się uro czy sta ga la, w ra mach któ rej
ode bra li na gro dy, od by ły się warsz ta ty
i de ba ta. 

– Mie li śmy pew ne oba wy, że fil my
kon kur so we bę dą nud ne, ma ło cie ka we,
że mo gło by być le piej. Za rzu ci li śmy
węd kę i za sta na wia li śmy, ja kie ryb ki zła -
pie my. Jed nak my li li śmy się. Fil my by ły
świet ne! – ty mi sło wa mi za in au gu ro wał
ga lę Ra fał Rud nic ki, szef Wy dzia łu In -
for ma cji i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Przed sta wi ciel stwa KE w Pol sce.  – Pa -
mię taj cie, że eu ro par la men ta rzy ści te raz
pi szą CV, a my ich za trud nia my na ko -
lej ne pięć lat – do dał. 

„Teraz często gotowość pójścia
do wyborów przegrywa np.
z lenistwem czy przekonaniem,
że jeden głos nic nie zmieni”.

Dy rek tor Przed sta wi ciel stwa KE
w Pol sce, Ewa Sy no wiec, pod kre śla ła, że
wy bór naj lep szych fil mów był bar dzo
trud ny. – Po in for mo wa łam już eu ro par -
la men ta rzy stów, że ucznio wie już pro -
mu ją wy bo ry, szyb ciej od sa mych za in -
te re so wa nych – stwier dzi ła.  

Po ogło sze niu wy ni ków kon kur su od -
by ły się warsz ta ty przy go to wa ne przez
Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej.
Uczest ni cy zo sta li po dzie le ni na dwie
gru py, w któ rych przez go dzi nę przy go -
to wy wa li ar gu men ty do de ba ty i pró bo -
wa li od po wie dzieć na py ta nia: jak za -

chę cać do udzia łu w wy bo rach? Dla cze -
go war to gło so wać? Po co gło so wać? Co
da je nam Par la ment Eu ro pej ski? W de -
ba cie, oprócz lau re atów kon kur su,
uczest ni czył tak że m. in. Jan Li tyń ski,
do rad ca Pre zy den ta RP, któ ry wspo mi -
nał wy bo ry w czerw cu 1989 r.  – By ły
to wy bo ry o cha rak te rze oby wa tel skim.
Do ko ny wa li śmy wy bo ru mię dzy sta rym
a no wym sys te mem. Wte dy wła śnie fre -
kwen cja by ła wyż sza – stwier dził. – Te -
raz czę sto go to wość pój ścia do wy bo rów
prze gry wa np. z le ni stwem czy prze ko -
na niem, że je den głos nic nie zmie ni.
Mu si my zmie nić na sze ce chy na ro do we.
Każ dy głos du żo zna czy – prze ko ny wał
Li tyń ski. 

Dla lau re atów i ich opie ku nów by ły
przy go to wa ne tak że nie spo dzian ki. Fil -
my, któ re zdo by ły pierw sze miej sca
w obu ka te go riach, bę dą wy ko rzy sta ne
przez Ko mi sję Eu ro pej ską do pro mo wa -
nia wy bo rów do Par la men tu Eu ro pej -
skie go. I miej sce za ję ło Gim na zjum nr 7
im. UNI CEF -u w Zie lo nej Gó rze,
a w ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych – Ra ci bor skie Sto wa rzy sze nie Sa -
mo rzą do we „Na sze Mia sto”. 

Lau re aci otrzy ma li na gro dy rze czo we.
Ucznio wie „Kor cza ka” wró ci li z apa ra -
ta mi fo to gra ficz ny mi, a opie ku no wie
grup po ja dą na trzy dnio wy wy jazd stu -
dyj ny do Bruk se li.

Uczniowie „Korczaka” zajęli IV miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nakręć się na wybory”

Europarlamentarzyści piszą CV,
a my damy im pracę 

Piotr Sadowski, Justyna Gil i Michał Wiekera zostali finalistami konkursu
„Nakręć się na wybory”.

Konkurs EuroDekada rozstrzygnięty!

Syl wia Ko sman

„Eu ro De ka da – Eu ro pa wspól -
nych moż li wo ści czy stra co nych
szans?”. Tak brzmia ło py ta nie
po sta wio ne przez or ga ni za to rów
kon kur su, czy li eu ro par la men ta -
rzy sty Je rze go Buz ka oraz po sła
Ja ro sła wa Pię ty. W ra mach kon -
kur su na le ża ło przy go to wać esej,
któ re go te ma tem miała być opi -
nia au to rów na te mat człon ko -
stwa Pol ski w struk tu rach Unii
Eu ro pej skiej. Na kon kurs na pły -
nę ło 14 prac, a fi nał kon kur su
od był się 1 mar ca. Ju ro rzy, czy li
or ga ni za to rzy kon kur su nie mie li
ła twe go za da nia. – Ese je bar dzo

mi się po do ba ły i uwa żam, że
pra ca ko mi sji by ła obiek tyw na.
Ucznio wie po ka za li nie tyl ko
ko rzy ści i plu sy z wej ścia
do Unii Eu ro pej skiej, ale tak że
nie za bra kło eu ro scep ty ków.
Jed ni do wo dzi li, że wy ko rzy sta -
li śmy na sze szan se, a in ni, że
mo gło być le piej. Pra ce by ły bar -
dzo do brze na pi sa ne. Wi docz ny
był du ży wkład na uczy cie -
li – mó wi po seł Ja ro sław Pię ta. 

Pierw sze miej sce za ję ła Ju -
sty na Gil z VI Li ceum Ogól no -
kształ cą cego im. Ja nu sza Kor -
cza ka w So snow cu, któ ra oso bi -
ście nie mo gła ode brać na gro dy,
po nie waż w tym cza sie prze by -

wa ła w War sza wie, z po wo du
zwy cię stwa w in nym kon kur -
sie – „Na kręć się na wy bo ry”,
or ga ni zo wa nym przez Przed sta -
wi ciel stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej
w Pol sce. W na gro dę wy je dzie
na pię cio dnio wą wy ciecz kę
do Bruk se li, w ra mach któ rej
bę dzie mia ła oka zję zwie dzić
mia sto oraz Par la ment Eu ro pej -
ski. W wy jeź dzie bę dą jej to wa -
rzy szy li zwy cięz cy in nych kon -
kur sów, or ga ni zo wa nych na te -
re nie wo je wódz twa ślą skie go,
przez pro fe so ra Je rze go Buz ka,
któ ry bę dzie na nich cze kał
w Bruk se li. 

II miej sce ju ro rzy przy zna li
ex aequo   Bar to szo wi Skot nicz -
ne mu z Ze spo łu Szkół Elek tro -
nicz nych i In for ma tycz nych
w So snow cu (Tech ni kum nr 8)
oraz   na gro dę otrzy mał Krzysz -
tof Cioś z III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. B. Pru sa w So -
snow cu. Lau re aci wy ja dą
do War sza wy na jed no dnio wą
wy ciecz kę, w ra mach bę dą mo -
gli zwie dzić sto li cę oraz gmach
Sej mu RP wspól nie z po słem Ja -
ro sła wem Pię tą w ro li prze wod -
ni ka. 

III miej sce za ję ła Mar ce li -
na Hoj da  z I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Wa len te go Roź -
dzień skie go w So snow cu. Na gro -
dę rze czo wą ufun do wa li
par la men ta rzy ści, pro fe sor Je rzy
Bu zek oraz Ja ro sław Pię ta.

Laureaci konkursu odebrali nagrody.

Sylwia Kosman

Po nad 40 uczniów oraz dwóch na uczy cie li Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go zde cy do -
wa ło się za re je stro wać w Cen tral nym Re je strze Daw -
ców Szpi ku Kost ne go i od dać tym sa mym swo ją
prób kę krwi. Ak cja „Dar szpi ku -da rem ży cia” od by -
ła się 17 mar ca w CKZiU przy Gro ta Ro wec kie go 64.
Na uczy cie le oraz peł no let ni ucznio wie trzech szkół:
Tech ni kum nr 7 Pro jek to wa nia i Sty li za cji Ubio ru,
Tech ni kum nr 1 Eko no micz ne go oraz Tech ni kum
nr 3 Ga stro no micz no -Ho te lar skie go od da wa li prób ki
krwi w am bu lan sie ka to wic kie go Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa na bo isku szko lo nym,
a w tym cza sie w sa li gim na stycz nej „Eko no mi ka”
od by wał się kon cert. Za gra li m. in. Mar cin Pod sia dło
Pre zes  Sant, Deo, Kłak, Ka zbi, 3uce, Sia ta, wy stę pu -
ją ca w „Bi twie na gło sy”, Eli za Wie trzyń ska oraz in -
ni wo ka li ści.

Ak cję zor ga ni zo wa no już po raz dru gi. Ucznio -
wie, jak i na uczy cie le, są prze ko na ni, że w ten pro sty
spo sób moż na ko muś po da ro wać ży cie. – Uczniów
w ogó le nie trze ba na ma wiać do od da wa nia pró bek
krwi. Sto ją i cze ka ją cier pli wie przed am bu lan -
sem – mó wi An na Ma cu ga, na uczy ciel ka wy cho wa -
nia fi zycz ne go, któ ra ra zem z dru gim na uczy cie lem,
Bar to szem Sa char czu kiem, są głów ny mi or ga ni za to -
ra mi im pre zy. – W ubie głym ro ku ak cję prze pro wa -
dzi li śmy w tech ni kum ga stro no micz no -ho te lar skim.
Te raz, kie dy je ste śmy ra zem w Cen trum, po łą czy li -
śmy si ły kil ku szkół – do da je. 

Przed od da niem krwi, każ da peł no let nia oso ba
mu sia ła je dy nie wy peł nić kwe stio na riusz i pod dać się
ba da niu le kar skie mu. Na stęp nie jej krew zo sta nie
prze ba da na i każ dy, kto od dał krew, zo sta nie umiesz -
czo ny w re je strze po ten cjal nych daw ców szpi ku. Aby

prze szczep był moż li wy, mu si wy stę po wać zgod ność
an ty ge nów trans plan ta cyj nych HLA (hu man leu ko -
cy te an ti gens – an ty ge nów zgod no ści tkan ko wej) po -
mię dzy daw cą a bior cą. An ty ge ny HLA po szcze gól -
nych lu dzi róż nią się mię dzy so bą pra wie tak sa mo
jak li nie pa pi lar ne. Cza sem jed nak nie któ re kom bi -
na cje po wta rza ją się. Dzię ki te mu jest moż li we zna -
le zie nie od po wied nie go daw cy dla cho re go. – Je że li
znaj dzie się tzw. ge ne tycz ny bliź niak, oso by, któ re
dzi siaj od da ły krew, mo gą po ten cjal nie od dać swój
szpik – mó wi Ewa Żył ka -Szcze śnia, hi gie nist ka
w Tech ni kum nr 3 Ga stro no micz no -Ho te lar -
skim. – Po ubie gło rocz nej ak cji jed na oso ba otrzy ma -
ła we zwa nie i jest w trac kie pro ce du ry – do da je. 

Ra do sław Ku rzak, te go rocz ny ma tu rzy sta „Eko -
no mi ka”, od dał krew do ban ku szpi ku po raz pierw -
szy. – Je śli tyl ko mo gę po móc ja kiejś cho rej oso bie,
to ta ką szan sę trze ba wy ko rzy stać – stwier dził. 

Akcja „Dar szpiku-darem życia” odbyła się już po raz drugi

Oddajesz próbkę krwi, a możesz
uratować życie

Syl w
ia Ko sm
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Radosław Kurzak ma szansę stać się dla
kogoś tzw. genetycznym bliźniakiem. 
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8 kwietnia godz. 17.00 Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4: Śląsko-zagłębiowskie
rozmówki okazjonalne - „Teatr Zagłębia dawniej i dziś”. Prowadzenie: Zbigniew
Leraczyk oraz Michał Bałaga. Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod numerem
telefonu (32) 265 60 04.
9 kwietnia godz. 17.00 Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20:
„Zagraj i opowiedz o mieście Sosnowiec” – konkurs oparty na grze Story Cubes.
Na podstawie wylosowanych 9 obrazków, uczestnicy zabawy będą mieli za
zadanie stworzyć opowieść o Sosnowcu. Szczegóły i regulamin na stronach
www.sosnowiec.pl i www.acebo.pl.
09-10 kwietnia EXPO Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124: Ogólnopolskie Targi
Edukacyjne „Nowoczesna szkoła” .
11-13 kwietnia Egzotarium,  ul. Piłsudskiego 166: Wystawa Storczyków, bilety: 3
zł i 2 zł.
12 kwietnia godz. 10.00 Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20:
Spotkanie podróżnicze „Świat na Patelni”. Prowadzenie: Klub Speleologiczny
AVEN w Sosnowcu. Wstęp wolny. 
12 kwietnia godz. 9.30 – w Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w
Sosnowcu  rozpocznie się trzecia edycja Otwartego Kongresu FLOSS. Otwarty
Kongres FLOSS to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi
szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT, organizowane przez Instytut
Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach oraz Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG. Wstęp na
Kongres jest wolny.
16,23,30 kwietnia  (środy) godz. 18.00 w Auli Biblioteki przy ul. Kościelnej 11-
Kino w Bibliotece zaprasza na kwietniowe projekcje różnorodnych filmów
gwarantujących widzom dużą dawkę silnych emocji. Sensacyjne wątki, wartka
akcja, błyskotliwe dialogi i bohaterowie walczący o życie, to tylko przedsmak tego,
co przygotowaliśmy na kwiecień w Kinie w Bibliotece. W programie m.in.
nowości, hity ostatnich lat, obrazy nagradzane w kategoriach za najlepsze efekty
specjalne, dźwięk i zdjęcia, a w rolach głównych same gwiazdy – Tom Cruise,
Denzel Washington, Sandra Bullock, Jack Nicholson, Brad Pitt i George Clooney.
Serdecznie zapraszamy w każdą środę! Wstęp wolny.
17 kwietnia Pływalnia Kryta, ul. Żeromskiego 5: III Integracyjne Zawody
Pływackie o Puchar Prezydenta Sosnowca.
25 kwietnia godz.18.00 Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, ul.
Zamkowa 2: Koncert grupy Chłopcy Kontra Basia. Bilety 15 zł.
26 kwietnia godz. 10.00 Centrum Informacji Miejskiej, ul. Warszawska 3/20:
„Cafe pod Migawką”. Prowadzenie: Arkadiusz Branicki. Wstęp wolny. 

co? gdzie? kiedy?

Pozio mo:1 – chrze ści jań ska mu zy ki ob rzę do wa czar no skó rych
miesz kań ców Sta nów Zjed no czo nych,5 – naj da lej napół noc wy su -
nię te mia sto USA, 8 – mocz, 9 – szczyt w Gó rach Bial skich (964 m n.
p. m.), 10 – od pła ce nie pięk nym za na dob ne, 11 – nie jed na pry ska
z ogni ska, 12 – ma sa śnie gu, któ ra na gle sta cza się w dół, 14 – wio -
sen ny kwiat, 16 – do trans por tu cho re go, 17 – su ro wiec na me -
ble,19 – piesz czo tli wie oko cie,21 – przed sta wi ciel sub kul tu ry pre fe -
ru ją cej kult si ły i prze mo cy, 22 – mia sto w Hisz pa nii nad Za to ką Bi -
skaj ską, 25 – wiel ka noc ny zwy czaj, 28 –...-dyn gus, 29 – Szcze ciń ski
lub Wi śla ny, 30 – ilu stra cja w książ ce, 32 – po tocz nie o drze wach
z igła mi, 34 – słusz ność, 35 – bez drzew na stre fa ro ślin na z mcha mi
i po ro sta mi, 36 – le gen dar na za ło ży ciel ka Kar ta gi ny, 37 – część
Szcze ci na lub Kra ko wa, 38 – ga tu nek jabł ka, 39 – ka bi na pi lo ta.

Pio no wo: 1 – two rzy się, gdy pa da ją cy deszcz za ma rza na jezd -
ni i chod ni kach, 2 – prze cho wy wa ne w ka ta lo gu na dys -
ku, 3 – Pa va rot ti, 4 – Wi chu ra z„Czte rech pan cer nych”, 5 – wiel -
ka noc ny sym bol, 6 – jed no ślad, 7 – prze wa ga nad kimś lub
nad czymś, 13 – świę to ob cho dzo ne na pa miąt kę zmar twych -
wsta nia Chry stu sa, 15 – je den ze szpi tal nych od dzia -
łów, 18 – ame ry kań ski struś, 20 – nie prze tłu ma czal ne wy ra że -
nie, 23 – wiel bi ciel, 24 – sto pień w po li cji, 26 – coś z umy sło wych
roz ry wek, 27 – sub stan cja obo jęt na dla zdro wia po da wa na ja ko
lek, 28 – ko ron ny lub Je ho wy, 31 – znacz ną część te go pań stwa
zaj mu je pła sko wyż De kan, 33 –...-Zdrój – naj star sze uzdro wi sko,
po ło żo ne w Ko tli nie Kłodz kiej

Rozwiązanie krzyżówki numer 3/2014: JACEK PIEKARA – „SZUBIENICZNIK”
Nagrody otrzymują: Zbigniew Winter z Katowic oraz Jan Najgebauer i Zofia Rokita z Sosnowca 
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie

Na gro dy ufun do wa ło Wydawnictwo ZNAK

Judyta Syrek

Nie bój się żyć. Biografia
Ojca Joachima Badeniego
Wyd. ZNAK

Sma ko wi te da nia w za le d wie 25 mi nut i za nie wię cej
niż 25 zło tych!
W książ ce znaj dziesz 70 no wych i jesz cze lep szych prze -
pi sów pro sto z kuch ni Ani Star mach. 
Za skocz swo ich bli skich i w za le d wie 25 mi nut przy go tuj
po tra wy, któ re ich za chwy cą.
Do bra za ba wa i re we la cyj ny efekt gwa ran to wa ne.
Spró buj – bę dzie pysz ne!

By cie żo ną zdo byw cy ko smo su ozna cza ło sa mot ność i lęk
Za każ dym męż czy zną, któ ry po le ciał w ko smos, sta ła ko bie ta, któ -
ra ba ła się o je go ży cie. 
Po znaj cie hi sto rię żon astro nau tów.

Żo ny astro nau tów – zwy kłe go spo dy nie do mo we – nie spo dzie wa -
nie zna la zły się na świecz ni ku, a ich ży cie zo sta ło wy wró co ne do gó -
ry no ga mi. Mia ły być wzo rem dla Ame ry ka nek, ide al ny mi żo na mi
i mat ka mi, za któ ry mi pa pa raz zi cho dzi li krok w krok. Przed ka me -
ra mi te le wi zyj ny mi, spo koj ne i opa no wa ne, oglą da ły, jak ich mę żów
wy strze li wa no w prze strzeń ko smicz ną, bez gwa ran cji po wro tu. 

By cie żo ną astro nau ty ozna cza ło per fek cyj ny uśmiech na se sjach
zdję cio wych i nie na gan ny strój pod czas pod wie czor ków z Jac kie
Ken ne dy, udział w wiel kich ga lach i sta tus gwiaz dy. 

Jed nak przede wszyst kim by cie żo ną zdo byw cy ko smo su ozna -
cza ło sa mot ność i lęk.

Tyl ko in ne ko bie ty, któ re zna la zły się w po dob nej sy tu acji, wie -
dzia ły, ja ki to los. Ko bie ca przy jaźń, so li dar ność i bli skość przy bra -
ły po stać klu bu żon astro nau tów. 

Po ru sza ją cy dzien nik od kry wa nia na dziei i mi ło ści
tak wiel kiej, że nie da się jej za mknąć w jed nym sło wie
„Pa trzę, jak dzie ci chla pią się wo dą, bie ga ją umo ru sa ne, na bo sa ka.
Chło nę ich ra dość i czu ję prze ogrom ne szczę ście, że mo gę na to pa -
trzeć wol na od zwie rzę ce go bó lu aku rat tu i te raz. Mam obo wią zek
WI DZIEĆ rze czy, sma ko wać rze czy, cie szyć się ni mi.”

Agniesz ka Ka lu ga obie ca ła umie ra ją cej có recz ce, że so bie po ra -
dzi. Te raz po ma ga in nym. Od na la zła swo je miej sce, choć ży cie
prze ci na się tam ze śmier cią. Od czte rech lat jest wo lon ta riusz ką
w ho spi cjum. Spę dza czas z ty mi, któ rzy po trze bu ją kil ku słów,
uśmie chu, po mo cy przy na pi sa niu ostat nie go li stu.

„Zor kow nia” to za pis naj peł niej prze ży tych chwil i kil ka na ście
pięk nych zdjęć z ży cia. To po ru sza ją cy dzien nik od kry wa nia na -
dziei i mi ło ści tak wiel kiej, że nie da się jej za mknąć w jed nym sło -
wie. To wzru sza ją ca opo wieść o tym, co naj waż niej sze. 

Zor kow nia otrzy ma ła trzy wy róż nie nia w kon kur sie Blog Ro -
ku 2011.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29
Miejski Rzecznik
Konsumenta 
(32) 296 04 28 
Straż Miejska
(32) 296 06 53-54
Komenda Miejska Policji
997, (32) 296 12 00, 296 12 55
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
998, (32) 266 04 01 do 03 
Pogotowie Ratunkowe 999,
(32) 292 16 04, 292 16 40
Pogotowie Gazowe
(32) 266 33 56
Pogotowie Energetyczne
(32) 292 16 97
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87
Izba Wytrzeźwień
(32) 266 10 30
Schronisko dla zwierząt
(32) 293 75 56 
Całodobowa Pomoc
Drogowa 
505 230 311
Taxi
(32) 677 77 77
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Agnieszka Kaluga   

Zorkownia 
Wyd. ZNAK

Anna Starmach 

Pyszne 25. Nowa porcja
przepisów
Wyd. ZNAK 

Lily Koppel 

Żony astronautów
Tłumaczenie: Maciej Prusator
Wyd. ZNAK 

Mi ło śnik pięk nych ko biet, uwie dzio ny przez Bo ga
Żoł nierz i za kon nik, cał ko wi cie od da ny lu dziom

Po to mek ry ce rza spod Grun wal du i szwedz kie go pi ra -
ta, oczko w gło wie mat ki – Ka zio Ba de ni. Był tem pe ra -
ment nym dziec kiem, gu wer nant ki mia ły z nim wie le kło -
po tów. Pod czas stu diów w Kra ko wie, jak na ary sto kra tę
przy sta ło, miał pie nią dze, wła sny apar ta ment, lo ka ja i sa -
mo chód. A w tań cu uwo dził ni czym Fred Asta ire.

Żył bez tro sko i to wa rzy sko. Aż do pew ne go czerw co we -
go wie czo ru, kie dy to po czuł na ple cach ła god ny do tyk.
Pod je go wpły wem za miast do klu bu noc ne go, po szedł
do ko ścio ła. Kil ka lat póź niej wstą pił do do mi ni ka nów.

Ju dy ta Sy rek kre śli pa sjo nu ją cy por tret oj ca Jo achi ma Ba -
de nie go. Z książ ki wy ła nia się cza ru ją cy ary sto kra ta, za kon -
nik z ogrom nym po czu ciem hu mo ru, fan Bi blii i Tol kie na, ale
też mi styk, któ ry uzdra wiał przez te le fon. Do koń ca ży cia kon -
tro wer syj ny i pe łen sprzecz no ści, ale uwiel bia ny i sza no wa ny.

Au tor ka na pod sta wie re la cji pie lę gniar ki Syl wii Jusz kie -
wicz, oj ców do mi ni ka nów i wła snych wspo mnień w przej -
mu ją cy spo sób przed sta wia ostat nie chwi le ży cia Jo achi ma
Ba de nie go. Jej opo wieść uzu peł nia ją po ru sza ją ce świa dec -
twa osób, któ re do świad czy ły je go opie ki i mo dli twy. 

Pierw sza peł na bio gra fia cha ry zma tycz ne go mi sty ka. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać
wraz z wyciętym kuponem pod adresem redakcji 
(41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11) do 20 kwietnia 2014 r. 

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w Redakcji.
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TEATR - kwiecień 2014
05 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
PRAPREMIERA
06 Nd godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak (A)
08 Wt godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga 
09 Śr godz. 10.30 Balladyna/ gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
10 Czw godz. 09.30 Balladyna/ gościnnie Teatr Nowy z Zabrza
11 Pt godz. 19.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak 
12 Sb godz. 18.00 Moralność Pani Dulskiej/ gościnnie Teatr im.
A. Mickiewicza z Częstochowy (A)
13 Nd godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła? (A)
15 Wt godz. 10.00 Królewna Śnieżka/ Wg baśni braci Grimm  
21 Pn godz. 18.00 Eugeniusz Bodo – czy mnie ktoś woła?
23 Śr godz. 10.00 Najmniejszy bal świata/Malina Prześluga

24 Czw godz. 19.00 Prawda/Florian Zeller 
25 Pt godz. 19.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
26 Sb godz. 18.00 Koń, kobieta i kanarek / Tomasz Śpiewak
(A)RODZICE DO TEATRU
27 Nd godz. 18.00 Bobiczek/ Hanoch Levin (A)
29 Wt godz. 10.00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
30 Śr godz. 10.00 Alicja w krainie czarów/Lewis Carroll 

SPEKTAKLE WYJAZDOWE
09 i 10.04 Alicja w krainie czarów/Teatr Nowy w Zabrzu

12.04 Zaćmienie / Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie

(A) Abonament

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 4 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 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl  eugeniusz Bodo-czy mnie

ktoś woła? w dniu 21.04.2014 r. (niedziela) godzina  18.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl  koń, kobieta i kanarek

w dniu 25.04.2014 r.  (piątek) godzina 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl  Bobiczek w dniu

27.04.2014 r. (niedziela) godzina 18.00

HO RO SKOP

BARAN (21.03.-20.04.)
Myślałeś, że na coś jest za późno lub czegoś
ci nie wypada? Jeśli tak, to w tym miesiącu
zmienisz zdanie. Przypomnisz sobie
o dawnych planach i dziecięcych
marzeniach. Szybko okaże się, że teraz uda
się je zrealizować. Pozwól sobie na odrobinę
szaleństwa.
BYK (21.04.-20.05.)
Miesiąc sprzyja regeneracji sił. Jowisz iWenus
zapewnią ci powodzenie w miłości,
a Merkury pomoże ci uniknąć spotkania
z wrogami i niemiłymi osobami. Skoncentruj
się, będzie ci to potrzebne w pracy.
BLIŹNIĘTA (21.05.-20.06.)
Miesiąc najbardziej sprzyja nauce i pracy.
Słońce doda ci optymizmu, a Merkury
pomoże odkryć ciekawe zainteresowania.
Zaplanuj jak zdobyć więcej pieniędzy
w przyszłości.
RAK (22.06.-22.07.)
Rozgromisz konkurencję, postraszysz
wrogów. Kto sądził, że Raki można
wykorzystywać, ten będzie musiał w tym
miesiącu szybko zmienić zdanie. Teraz
możesz wywalczyć to na czym ci zależy.
LEW (23.07.-23.08.)
Miesiąc sprzyja pracy i nauce. Będziesz szybki
i bardzo spostrzegawczy. Dzięki tobie
wszyscy unikną przykrości lub kłopotów.
Flirtuj i ciesz się życiem!
PANNA (24.08.-23.09.)
Miesiąc sprzyja pracy, nauce i poprawie
relacji z ludźmi. Zjednasz sobie sympatię,
wyjaśnisz nieporozumienia i zakończysz
konflikty. Będziesz towarzyski i otwarty
na nowe pomysły.
WAGA (24.09.-23.10.)
Będzie można na ciebie liczyć. Staniesz się
wyrozumiały i serdeczny, a ludzie będą ci
wdzięczni za okazaną im pomoc. Miesiąc
przyniesie trochę zmian i ciekawych
wydarzeń. Nie będzie nudno!
SKPORPION (24.10.-22.11.)
Wenus i Jowisz sprzyjają sztuce, zabawie
i miłości. Wszędzie będziesz mile widziany,
dla każdego będziesz miał dobre słowo.
Kłopotów nie będzie, a wrogowie zejdą ci
z drogi. Warto zrobić coś dobrego dla swoich
bliskich i siebie.
STRZELEC (23.11.-21.12.)
W tym miesiącu będziesz wesoły
i optymistyczny. Słońce zachęcać cię będzie
do większej aktywności, ale Mars może
stawiać na twojej drodze różne marudzące
osoby. Nie słuchaj ich i rób swoje. Warto
wybrać się z rodziną lub znajomymi do kina,
teatru lub na koncert. 
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01)
Planety pomogą ci w ważnych zadaniach,
dlatego skoncentruj się na tym, co może
przynieść ci sukces. Przegonisz konkurencję,
dostaniesz najlepsze oceny. Teraz warto się
starać. Pilnuj terminów i zobowiązań.
WODNIK (21.01.01.-19.02.)
Miesiąc sprzyja zawodowym sukcesom.
Będzie można na tobie polegać, z trudnych
zadań znakomicie się wywiążesz. Szybko
uporasz się z zaległościami, a w weekendy
znajdziesz czas na trochę rozrywki. Szczęście
ci sprzyja będziesz energiczny i wesoły.
RYBY (20.02.-20.03.)
Planety zapewnią ci udany i spokojny
miesiąc. W pracy twój autorytet wzrośnie,
a w domu także wszyscy będą się z tobą
liczyć. Możesz teraz wprowadzać w życie
bardzo ambitne plany. W jasnym świetle
zobaczysz wiele trudnych spraw.  RED

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 11.04.– 17.04.2014
NOCNY MARATON FILMOWY: 
„MARATON GROZY” WYŁĄCZNIE
W PIĄTEK – 11.04.2014 horror, od 15 lat,
USA/Francja/Hiszpania, 430 min. GODZ. 23.00 FILMOWE
PORANKI ZE SCOOBY-DOO:  „SCOOBY-DOO! WIELKA
DRAKA WILKOŁAKA” WYŁĄCZNIE
W NIEDZIELĘ – 13.04.2014 animacja, od 4 lat, USA, 70 min.
DUBBING GODZ. 10.30 
POKAZY PRZEDPEMIEROWE: „NIEBO
ISTNIEJE…NAPRAWDĘ” 10.15, 17.00. dramat, od 12 lat,
USA, 103 min. NAPISY
FILMY TYGODNIA: „KOCHANIE CHYBA CIĘ
ZABIŁEM” 15.15, 19.15. komedia/sensacja, od 15 lat,
Polska, 90 min. „NIEZGODNA” 15.00, 20.45.  przygoda/akcja,
od 12 lat, USA, 140 min. NAPISY „NOE WYBRANY PRZEZ
BOGA” 9.00*, 10.00**, 13.00. dramat/przygodowy, od 12 lat,
USA, 134 min. DUBBING„NOE WYBRANY PRZEZ BOGA”

18.30, 21.15. dramat/przygodowy, od 12 lat, USA, 134 min.
NAPISY„SYN BOŻY” 9.15*, 10.00**, 12.00, 17.45. dramat,
od 8 lat, USA, 139 min. DUBBING „KAPITAN AMERYKA:
ZIMOWY ŻOŁNIERZ” 3D 17.30. science-fiction, od 12 lat,
USA, 128 min. NAPISY „KAPITAN AMERYKA: ZIMOWY
ŻOŁNIERZ” 3D 12.30. science-fiction, od 12 lat, USA, 128
min. DUBBING „WITAJ W KLUBIE” 21.15*. dramat
biograficzny, od 15 lat, USA, 117 min. NAPISY „KAMIENIE
NA SZANIEC” 16.00.  dramat historyczny, od 13 lat,
Polska, 115 min. „WILK Z WALL STREET” 20.00*, 22.00**.
dramat biograficzny, od 15 lat, USA, 180 min. NAPISY
FILMY DLA DZIECI: „SARILA” 2D 10.00*, 10.45**.
animacja, b/o, Kanada, 85 min. DUBBING „SARILA” 3D
15.00.  animacja, b/o, Kanada, 85 min. DUBBING „PAN
PEABODY I SHERMAN” 2D 17.00*. animacja, b/o, USA, 92
min, DUBBING * Z WYJĄTKIEM WTORKU,
ŚRODY I CZWARTKU  „PAN PEABODY I SHERMAN” 3D
12.45. animacja, b/o, USA, 92 min, DUBBING
„SKUBANI” 2D 10.30*. animacja, b/o, USA, 91 min.
DUBBING

reklama

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy dowygrania14
pojedynczych zaproszeń dokina, do odbioru wnaszej redakcji
(Sosnowiec, ul.3 Maja11) znajnowszym wydaniem  „Kuriera
Miejskiego” Nr 4.

Czy moż na wie rzyć hi sto rii opo wie dzia nej przez
Głup ka z ast mą i szpo ta wą sto pą? To on opro wa -
dzać bę dzie wi dzów po mia stecz ku, któ re le ży
u pod nó ża ko pal ni i w któ rym roz gry wać się bę -
dzie ak cja naj now sze go spek ta klu „Koń, ko bie ta
i ka na rek”. Ty tuł sztu ki na wią zu je do roz po rzą -
dzeń, na mo cy któ rych w la tach pięć dzie sią tych
wpro wa dzo no w ko pal niach za kaz pra cy pod zie -
mią ko biet, ko ni i ka nar ków (gór ni cy łą czą te za ka -
zy i zwy cza jo wo na zy wa ją je „3K”). Re ali za to rzy
To masz Śpie wak i Re mi giusz Brzyk zna ni z od no -
szą ce go suk ce sy „Ko rzeń ca” wra ca ją do So snow -
ca, by opo wie dzieć hi sto rię pa triar chal nej, gór ni -
czej ro dzi ny. Nie bę dzie to przed sta wie nie ani lo -
kal ne, ani hi sto rycz ne.  Uży wa jąc ko stiu mu
gór ni cze go pa triar cha tu, Śpie wak i Brzyk two rzą
współ cze sną przy po wieść o prze mo cy wo bec ko -
biet.

„Ba da nia pro fe sor Wan dy Mro zek wy ka za ły, że
jesz cze w la tach 70., w do bie PRL -u, am bi cją gór -
ni ka by ło za ro bić ty le, że by je go żo na nie mu sia ła
pra co wać za wo do wo. Ne ga tyw ną kon se kwen cją te -
go sta nu rze czy by ło peł ne uza leż nie nie żo ny
od po zio mu za rob ków mę ża oraz jej pro ble my by -
to we w sy tu acjach po ten cjal ne go roz pa du ro dzi ny.
Pa triar chal na tra dy cja ży cia ro dzin ne go jest cha -
rak te ry stycz na dla Gór ne go Ślą ska, ale i w tym re -
gio nie ujaw nia ją się ten den cje eman cy pa cyj ne. We
wrze śniu 2004 ro ku więk szość re spon den tek pro -
wa dzo ne go prze ze mnie ba da nia opi nii żon gór ni -
ków uzna ła, że mo del ide al ny to móc pra co wać za -
wo do wo i za ra biać ty le, ile mąż oraz w tym sa mym
stop niu po świę cać się obo wiąz kom do mo wym i ro -
dzi ciel skim.” dr Sła wo mi ra Ka miń ska -Be re zow ska
z In sty tu tu So cjo lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go
/ www.nettg.pl

GAELFORCE DANCE 
Mistrzowie tańca irlandzkiego ponownie w Polsce
Ga el for ce Dan ce wra ca ją, aby
za spo ko ić nie do syt pol skiej pu -
blicz no ści, któ ra wprost uwiel -
bia ich sza lo ne, peł ne ener gii,
spek ta ku lar ne wy stę py, dzię ki
któ rym do gru py przy lgnę ło
okre śle nie „fer ra ri tań ca ir landz -
kie go”. Ich per fek cjo nizm, któ ry
pre zen tu ją na sce nie, stał się już
le gen dą. 

Ga el for ce Dan ce to ze spół
skła da ją cy się z naj lep szych tan -
ce rzy i mu zy ków, któ rzy swo im
spek ta klem ta necz no -mu zycz -
nym opar tym na ir landz kim
folk lo rze od 16 lat pod bi ja ją ser -
ca wi dzów na ca łym świe cie.
W ge nial ny spo sób uka zu ją kul -
tu rę Zie lo nej Wy spy. Łą czą ta -
niec no wo cze sny z cel tyc ki mi
ryt ma mi, ba let ze ste po wa niem,
mu zy kę z grą świa teł, tra dy cję

ze współ cze sno ścią. Ri chard
Grif fin, cho re ograf ze spo łu, tak
go okre śla: „Sta ra my się być in -
no wa cyj ni i bar dzo te atral ni. Na -
sze show jest w 100% na ży -
wo.” I to jest wła śnie głów ny
atut ze spo łu – ja ko je dy na gru -
pa te go ty pu za wsze gra ją, śpie -
wa ją i ste pu ją cał ko wi cie na ży -
wo. Wy zna cza ją w świe cie tań -
ca naj wyż sze stan dar dy oraz
od kry wa ją i szko lą wiel kie ta -
len ty, jak choć by Ja mes De vi ne.
To wła śnie tań cząc w Ga el for ce
Dan ce po bił on świa to wy re kord
w ste po wa niu i tra fił do księ gi
re kor dów Gu in ness’a, osią ga jąc
re we la cyj ny wy nik 38 ude rzeń
na se kun dę! No wa tor ski spo sób
uka za nia ir landz kiej kul tu ry
zjed nu je im fa nów, któ rzy nie
po zo sta wia ją ani jed ne go wol -

ne go miej sca na żad nym z ich
przed sta wień, nie za leż nie czy
mo wa o USA, Ka na dzie, Eu ro -
pie, czy Azji. Nie oparł im się
na wet pa pież Jan Pa weł II i kró -
lo wa Elż bie ta II, dla któ rych
mie li za szczyt wy stę po wać.

Hi sto ria przed sta wio na przez
ar ty stów jest sta ra jak świat.
Dwóch męż czyzn, jed na ko bie -
ta, mi łość, dra mat, pa sja, za -
zdrość, po jed na nie. Prze pięk -
na sce no gra fia, im po nu ją ce ko -
stiu my, re we la cyj na mu zy ka,
śpiew i ta niec, fe eria barw, gra
świa teł prze no szą wi dzów
w baj ko wy świat fan ta zji,
a wszyst ko to w opra wie god nej
Broad wayu. Każ dy szcze gół jest
do pra co wa ny do per fek cji. Wi -
do wi sko cha rak te ry zu je się naj -
wyż szym świa to wym po zio -

mem. W je go przy go to wa niu
bio rą udział ta kie mię dzy na ro -
do we gwiaz dy jak: cho re ograf
Ri chard Grif fin, kom po zy tor
Colm O'Fo ghlú, czy „Mistrz
Mu si ca lu” – śpie wak Pe ter Cor -
ry. Naj bar dziej za pie ra ją ce dech
w pier siach są sce ny zbio ro we,
w któ rych po dzi wia my pre cy -
zyj ne li nie tan ce rzy oraz ab so -
lut ną jed ność wy ko ny wa nych

przez nich kro ków i wy stu ki wa -
ne go, z kom pu te ro wą wręcz pre -
cy zją, ryt mu. Nie trze ba być eks -
per tem, aby do strzec w tej do -
sko na le zgra nej gru pie wiel ki
ta lent, pa sję, za an ga żo wa nie
oraz la ta cięż kiej pra cy. 
12 kwiet nia ze spół wy stą pi w za -
brzań skim Do mu Mu zy ki i Tań -
ca. Dla na szych czy tel ni ków ma -
my za pro sze nia! RED

ROZRYWKA

tekst i dramaturgia – Tomasz
Śpiewak
reżyseria – Remigiusz Brzyk
scenografia – Remigiusz Brzyk,
Szymon Szewczyk
kostiumy – Iga Słupska
opracowanie muzyczne – Maciej
Midor

obsada:
Agnieszka Bieńkowska, Maria
Bieńkowska, Beata Deutschman,
Dorota Ignatjew, Edyta Ostojak,
Małgorzata Sadowska, Michał
Bałaga, Aleksander Blitek, Piotr
Bułka, Grzegorz Kwas, Zbigniew
Leraczyk, Wojciech Leśniak,
Tomasz Muszyński, Piotr Żurawski
(gościnnie).

M
aciej Stobierski

„3K”,  czyli koń, kobieta i kanarek
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