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.

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.

Wszystkiego co najlepsze
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja
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Umowa podpisana
Nowa „Muza” za siedem miesięcy
arc UM

Krzysztof Polaczkiewicz

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” przebuduje dawne kino „Muza” na salę widowiskowo-koncertową.
Stosowną umowę podpisano 25 marca
w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Inwestycja pochłonie ponad 18 mln zł. 85
procent tej kwoty to dofinansowanie
unijne. Prace budowlane, które rozpoczną się w kwietniu, mają potrwać siedem
miesięcy, a więc jest szansa, że prace
zakończą się przed końcem roku.
Będzie to drugi, długo wyczekiwany,
etap przebudowany dawnego kina „Muza”. Pierwszy obejmował budowę budynku zaplecza technicznego i przebudowę
sceny. Koszt tego przedsięwzięcia to
5 mln zł, za które w całości zapłaciło
miasto. – Miasto wykupiło też mieszkania w budynku sąsiadującym z byłym kinem. Tu powstanie klatka schodowa
i szyb windy dla niepełnosprawnych – wyjaśnia Mirosława Czykiel
z Wydziału Inwestycji Miejskich.
Brak dofinansowania sprawił, że dalsze prace zostały odłożone w czasie.
O ich realizacji można było ponownie

da dla niepełnosprawnych – mówi Elżbieta Pękala, naczelnik Wydziału Inwestycji.

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

Wizualizacja elewacji „Muzy”.
zacząć myśleć w 2012 roku, kiedy to
okazało się, że władze województwa śląskiego zadecydowały o przyznaniu unijnego dofinansowania – rok wcześniej
projekt wylądował na liście rezerwowej.
– Pewnych rzeczy nie dało się jednak
przyspieszyć, stąd dopiero teraz, w mar-
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cu 2014 roku podpisujemy umowę, na mocy której dalsze prace przy przebudowie
„Muzy” mogą ruszyć. Projekt adaptacji kina na salę widowiskowo-koncertową powstał w 2006 roku i trzeba go było dostosować do obecnie obowiązujących norm.
Uwzględniona musiała zostać w nim win-

Pod koniec ubiegłego roku przygotowania do rozpoczęcia inwestycji nabrały
tempa, następnie ruszyła procedura
przetargowa, w wyniku której na wykonawcę wybrano firmę „Przemysłówka”.
Nowa „Muza” ma mieć zupełnie inny
charakter niż oddana w czerwcu 2013 roku do użytku Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych. – W centrum
Sosnowca w miejscu historycznego kina „Muza” powstanie wielofunkcyjna sala koncertowa na 500 miejsc, w której będą się odbywać koncerty muzyczne, występy teatralne, konferencje i szkolenia,
projekcje ambitnego kina i inne wydarzenia kulturalne. Tym samym domkniereklama
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my naszą „triadę kulturową”, w skład
której wchodzą nowa Sala Koncertowa
przy Szkole Muzycznej oraz Miejski
Klub Kiepury, który już na dobre zaaklimatyzował się w budynku po byłym
technikum energetycznym – podkreśla
prezydent Sosnowca, Kazimierz Górski,
który parafował umowę. Opiewa ona
na kwotę 18 112 047, 59 zł. 85 procent
tej kwoty to dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013.
Sala pomieści 500 osób. 300 miejsc
będzie na dole, 200 na balkonie. Będą
także miejsca dla niepełnosprawnych.
Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w obiekcie jest możliwość schowania foteli pod podłogę za pomocą
jednego przycisku, dzięki temu sala
w kilka chwil zmieni się z koncertowej
w taneczną.
W odnowionej Muzie ma się także
znajdować klub muzyczny. Prawdziwą
niespodzianką może być jednak elewacja budynku. Drewno, szkło i aluminium współtworzyć będą imitację stylowego odbiornika radiowego. Na elewacji zawiśnie neon „Muza”.
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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.

Produkcja energii elektrycznej będzie
możliwa po zakończeniu ostatniego etapu przebudowy oczyszczali ścieków Radocha II. – Chcemy jak najefektywniej
gospodarować osadami oraz w najlepszy
możliwy sposób wykorzystywać powstający na oczyszczalni biogaz. Modernizacja pozwoli również na wymianę starych
wyeksploatowanych urządzeń, które ze
względu na przestarzałe rozwiązania są
kosztowne w utrzymaniu i nie osiągają
wymaganej sprawności. Jednocześnie
niektóre wysłużone urządzenia i obiekty
technologiczne nie dają gwarancji
na optymalne prowadzenie procesów
technologicznych, co wynika z sukcesywnego wzrostu ładunków zanieczysz-

Targi pracy w CKZiU oblężone
Sylwia Kosman

Ponad 800 osób wzięło udział w targach pracy, które odbyły się 18 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu. Ofert pracy szukali nie tylko uczniowie, którzy
lada dzień wejdą na rynek pracy, ale także osoby bezrobotne z całego regionu. 42 różnych wystawców proponowało pracę zarówno w kraju, jak
i za granicą. Wśród wystawców znalazły się m. in. Powiatowe Urzędy
Pracy z Sosnowca, Jaworzna, Mysłowic, Będzina, Dąbrowy Górniczej,
jak i Młodzieżowe Biura Pracy OHP m. in. z Katowic, Sosnowca, Siemianowic Śląskich. Pojawiły się także firmy, zajmujące się pośrednictwem pracy, oferujące pracę, w takich państwach, jak Niemcy, Belgia
czy Holandia. – Najwięcej ofert związanych z pracą za granicą dotyczyło opieki nad osobami starszymi lub dziećmi. Poszukiwani są także specjaliści z poszczególnych branż, o wąsko zakreślonych specjalizacjach
i umiejętnościach, jak np. spawacze – mówi Monika Czypionka, która
wspólnie z Dorotą Zalas, koordynowała organizację targów.
Uczniowie przeglądając oferty, nie kryli obaw przed wejściem
na rynek pracy. – Podczas targów pracy, wydaje się, że pracy nie brakuje. Jednak zderzenie z rzeczywistością może okazać się bardzo trudne, dlatego ja jednak wybiorę się na studia – przyznał 18-letni Piotr
Pietrzyk z Sosnowca.
Osoby bezrobotne dobrze wiedzą, że znalezienie pracy, jest bardzo
trudne. – Szukam już pracy od roku. Czasami wydaje mi się, że to sytuacja patowa. Nie chciałam znowu wyjeżdżać za granicę, ale chyba
zdecyduję się na opiekę nad dziećmi – stwierdziła Anna Matuszak
z Chorzowa. – Wcześniej pracowałam w Niemczech i opiekowałam
się ludźmi starszymi. Na pensję nie można narzekać, ale była to praca ciężka, fizycznie, jak i psychicznie – dodała.
Podczas targów odbyła się także konferencja „Ekonomia społeczna – ekonomią nowych możliwości”, jak również liczne szkolenia dla
młodzieży z sosnowieckich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Przeprowadzili je doradcy zawodowi z Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach. Ponadto prawnik z Okręgowej
Inspekcji Pracy omówił wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy.
– Uczniowie mogli dowiedzieć się, jak efektywnie szukać pracy, pisać listy motywacyjne, co ich może spotkać w trakcie procesu rekrutacyjnego i jak planować własną karierę – mówi Monika Czypionka.
Przeprowadzone zostały także warsztaty na temat kompetencji zawodowych na współczesnym rynku pracy, umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji i preferencji zawodowych.
Targi pracy zostały zorganizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Katowicach, przy współudziale Powiatowego
Urzędu Pracy w Sosnowcu oraz Państwowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach.
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Krzysztof Polaczkiewicz

czeń w ściekach surowych – tłumaczy Maciej Gryboś z RPWiK.
Rozwiązanie zastosowane w sosnowieckich wodociągach daje możliwość
produkcji nie tylko energii elektrycznej,
ale i cieplnej. Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu wiąże się także
z uzyskaniem dodatkowego źródła dochodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia „zielonej energii”, które zmniejszą koszty eksploatacji oczyszczalni. – Szacuje się, że przy pełnym
wykorzystaniu mocy agregatów, pokryją one 55 % zapotrzebowania na energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. Energia
cieplna pochodząca z Kogeneracji w całości będzie wykorzystywana na cele
technologiczne – wyjaśnia Magdale-

na Pochwalska, prezes RPWiK w Sosnowcu.
Inną korzyścią płynącą z modernizacji oczyszczalni jest zwiększenie stopnia hermetyzacji co ogranicza emisję
przykrych zapachów. – W tej chwili
do mieszkańców okolicznych osiedli
mogą czasem docierać „zapachy”
z oczyszczalni. Po zakończeniu inwestycji ich emisja w znaczący sposób zostanie ograniczona – dodaje prezes
RPWiK.
Koszt moder nizacji oczyszczalni
Radocha II w tym zakresie wyniesie
ok. 30 mln zł. Inwestycja, która zakończy się w marcu 2015 r., jest finansowana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu.

Święto miasta coraz bliżej

Znamy już artystów, którzy porwą do zabawy podczas tegorocznych
Dni Sosnowca. Święto Miasta potrwa w tym roku od 6 do 8 czerwca. Od piątku do niedzieli na mieszkańców czeka spora dawka dobrej
muzyki, koncerty, konkursy i niespodzianki.
W piątek na scenie w Parku Sieleckim zagrają Proletaryat, Farben
Lehre i Strachy na Lachy.
Tego dnia będzie miał miejsce projekt multimedialny upamiętniający 25 rocznicę wyborów 1989 roku i program „Wolność – kocham i rozumiem”.
W sobotę rozkołyszą nas młodzieżowe sosnowieckie zespoły,
a na scenie pojawią się także gwiazdy Jamal, Fokus i Kaliber 44.
Zarówno w piątek i sobotę imprezę poprowadzi Hirek Wrona.
Niedziela to występy m. in.: Janusza „Yaniny” Iwańskiego, zespołu
Pablopavo+ ludziki, a na koniec gwiazdy wieczoru Muńka+Shambo. – Rock, rap, regge, hip-hop i punk trzy dni pod znakiem mieszanki
muzycznych klimatów. Na koniec wystrzałowy pokaz sztucznych ogni.
Przygotowaliśmy program, z którego każdy może wybrać coś dla siebie. Zapraszam na Dni Sosnowca – przekonuje Paweł Dusza, naczelnik
Wydziału Kultury i Sportu.
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
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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
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RADA MIEJSKA
55. sesja Rady Miejskiej

Kolejny kandydat już
oficjalny

Awantura o… wodę !
Blisko20 uchwał przyjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się27 marca. Sporo emocji
wywołała informacja oplanowanej przez ADMSp. zo.o. podwyżce cen wody, którą odczuliby dotkliwie głównie
mieszkańcy Zagórza iKlimontowa.
arc UM

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 35 zaproponowało podwyżkę opłat
za wodę i ścieki z 11,09 zł za metr
sześcienny do 14,25 zł. Sosnowieccy radni na takie zmiany w taryfie
opłat nie wyrazili zgody. 19 głosami
za i sześcioma wstrzymującymi się
odmówili jej zatwierdzenia.
Dla porównania po podwyżce
zaplanowanej przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji opłaty za wodę i ścieki
wyniosą 10,26 zł. W tym przypadku o 27 groszy wzrośnie tylko opłata za metr sześcienny wody. Nowe
taryfy RPWiK zostały przez Radę
Miejską zaakceptowane.
Dlaczego rozbieżności w taryfach są tak duże? Sprawa związana jest z planowanym przez ADM
zakupem sieci wodociągowej należącej obecnie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a wcześniej do nieistniejącej już kopalni Porąbka-Klimontów. – Sieć jest w złym stanie
technicznym, a my nie możemy inwestować w cudzy majątek. Stąd
decyzja, aby ją nabyć – wyjaśniał
Jan Pięta, prezes ADM Sp.
z o.o. – Mamy parafowaną umowę

zakupu. Jest również zgoda ministra skarbu na transakcję – dodał.
Podwyżka ma zapewnić ADM
pieniądze na modernizację sieci
i raty leasingowe. Spółka nie otrzymała kredytu i musi skorzystać
z usług leasingowych, co znacznie
podroży inwestycję. – Radni mają
prawo podejmować decyzje zgodnie ze swoim sumieniem, ale uważam, że sesja nie jest dobrym miejscem na merytoryczną dyskusję – mówił prezes Pięta.
Planowane podwyżki oburzyły

mieszkańców, radni proponowaną
taryfę odrzucili, swoje uwagi ma
także Urząd Miejski. – Sprawa ta
budzi duże kontrowersje i wymaga
wyjaśnienia – podkreślał Andrzej
Madej, zastępca prezydenta miasta.
Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie zespołu do negocjacji z SRK. – Sposób zakupu najbardziej uderzy
w mieszkańców, nie w ADM, która po 10 latach stanie się właścicielem wodociągu w zasadzie za nie-

go nie płacąc. Musimy w tej sprawie działać, na pewno trzeba będzie
poinformować Ministra Skarbu – podkreślał prezydent.
Jak zapewnili urzędnicy miasto
będzie próbowało przejąć pokopalnianą sieć wodociągową za przysłowiową złotówkę. Potem można ją
będzie na przykład wydzierżawić
ADM-owi. – ADM nie będzie musiał brać wówczas kredytów,
a mieszkańcy nie będą odczuwać
utrudnień związanych z podwyżkami – podkreślają.
Co na chwilę obecną? – Jeżeli
wojewoda w ramach nadzoru zatwierdzi uchwałę, to istniejące taryfy będą ważne przez kolejne 90 dni.
W tym okresie będziemy mogli
złożyć kolejny wniosek o zmianę
taryfy – mówi prezes Jan Pięta, który zapewnia, że firma szuka takiego rozwiązania całej sytuacji, które
będzie do zaakceptowania zarówno
przez spółkę, jak i przez mieszkańców.
Co najważniejsze prezesi SRK
i ADM oraz prezydent Sosnowca
deklarują chęć spotkania, by szukać
wyjścia z sytuacji. Wyjścia, które
będzie najkorzystniejsze dla samych mieszkańców. RED

Arkadiusz Chęciński, członek zarządu
województwa śląskiego, oficjalnie
potwierdził, że będzie walczył o stanowisko
prezydenta Sosnowca.
Sylwia Kosman

– Na przełomie kwietnia i maja zaprezentujemy program, który zmieni oblicze naszego miasta. Dziś mogę zdradzić, że będzie się on składał z dwóch głównych pakietów: dla mieszkańca i dla miasta – stwierdził były wiceprezydent miasta
podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 marca.
Na razie zdradził, że w jego programie znajdzie się m.in.
propozycja obniżki podatku dla osób po raz pierwszy meldujących się w Sosnowcu, rozszerzenie ulgi w podatku od nieruchomości dla osób remontujących elewację budynków we
wszystkich dzielnicach oraz… budowa kompleksu sportowego ze stadionem, który pomieści 12 tysięcy widzów.
Podczas konferencji prasowej zaprezentowano także kandydatkę do Parlamentu Europejskiego, Agnieszkę Kurant. Jedyna Zagłębianka na liście PO, 32-letnia Agnieszka Kurant,
od 9 lat pracuje w Parlamencie Europejskim. Początkowo jako stażystka, asystentka w biurach europosłów, a od 2008 roku jako dyrektor biura europosła Jacka Protasiewicza. Będzie startować z miejsca szóstego. – Agnieszka Kurant, ze
względu na swoje długoletnie doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim i wiedzę praktyczną o funkcjonowaniu
instytucji europejskich oraz o procesie tworzenia prawa Unii,
jest osobą kompetentną i spełnia wszystkie kryteria kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego – podkreślano
zgodnie podczas spotkania.
Arkadiusz Chęciński, jest już trzecim oficjalnym kandydatem na prezydenta miasta. Wcześniej zamiar kandydowania ogłosili obecny prezydent, Kazimierz Górski oraz Maciej Adamiec, szef klubu radnych „Niezależni” i prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.
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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.
okRęg ii
Wojciech Nitwinko,
klub SLD

michał zając,
klub PO
maciej Adamiec,
klub „Niezależni”

okRęg iV
Adam Będzieszak,
klub PO

(każdy ostatni czwartek miesiąca
w godz. 17.30 – 18.30). Tel. 531 712 045.
E-mail: przewyd@o2.pl.

okRęg V
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

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
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

Dyżury: Urząd Miejski w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20, pokój 303 (12 maja
w godz. 14.00 – 15.00, tel. 32 296 05 99, 32 296
05 14), ul. Wspólna 19 (wejście z boku budynku
od ul. Teatralnej, każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 16.00 – 17.30). Tel.: 501 760 148.

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

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

Jan Bosak,
klub PO

Dyżury: Biuro Poselskie J. Pięty,
ul. Warszawska 1/2 (każda pierwsza,
druga i trzecia środa miesiąca w godz. 11.00 –
13.00), Rada Dzielnicy Południe,
ul. Wojska Polskiego nr 25 – 27
(każdy drugi wtorek miesiąca
w godz. 13.00 – 15.00).
Dodatkowe spotkania umówione telefonicznie
(rano dogodz..9.00, wieczorem po godz. 20.00).
Tel. 508 209 137.
E-mail: poczta@janbosak.eu

zbigniew
Dziewanowski,
klub „Niezależni”

Aleksander kalański,
klub SLD

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.

Dyżury: siedziba Ogniska TKKF „Zagórze”,
ul. Zielonogórska 63 (każdy pierwszy i trzeci
piątek miesiąca w godz. 16.30 – 17.30).
Tel. 501 454 825.
E-mail: abedzieszak@op.pl.

Dyżury: Szkoła Podstawowa nr 40,
ul. Kisielowskiego 4b (każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. od 16.00 do 17.00), Warsztaty
Terapii Zajęciowej, ul. Jodłowa 1 (każdy ostatni
czwartek miesiąca w godz. 17.30 – 18.30),
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kossaka 10 a (każda ostatnia środa miesiąca
w godz. 17.00 – 18.00). Tel. 604 923 225.
E-mail: kalanski.olek@wp.pl.

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

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

maciej ornowski,
klub SLD
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 w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20, pokój 303
(14 kwietnia w godz. 14.00 – 15.00.
tel. 32 296 05 99, 32 296 05 14),
ul. Gospodarcza 11 (każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 16.00 – 18.00),
dyżur telefoniczny (od poniedziałku do piątku,
w godz. 12.00 – 19.00). Tel. 602 388 497.
E-mail: poczta@wilhelmzych.pl

Wojciech kulawiak,
klub PO

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

mateusz Rykała,
klub PO

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

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.

Dyżury: stały dyżur telefoniczny.
Tel. 506 747 284. E-mail: tom.m@autograf.pl.

Paweł Wojtusiak,
klub „Niezależni”

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.

Tomasz Niedziela,
klub SLD

Tomasz mędrzak,
klub PiS
karol Winiarski,
klub „Niezależni”

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

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

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

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

Przemysław Wydra,
„Solidarna Polska”
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.

Dyżury: Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20,
pok. 303 (w dniach 10.03 i 9.06
w godz. 14.00 – 15.00. tel. 32 296 05 99, 32
296 05 14), Gimnazjum nr 7, ul. Białostocka 17

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.

Kolumnę opracowała Sylwia Kosman
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zdjęcia: Sylwia Kosman oraz arc UM

okRęg i

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

MIASTO

Ruszyły duże inwestycje w sieć ciepłowniczą,
także w Sosnowcu
TAURON Ciepło za 118,9 mln zł realizuje największą w historii województwa śląskiego modernizację sieci ciepłowniczej. Do końca 2022 r. spółka planuje wydać na ten cel 492 mln zł. Inwestycje są niezbędne, aby zapewnić ciągłość dostaw ciepła oraz zagwarantować ich wysoką jakość.
arc UM

Krzysztof Polaczkiewicz

TAURON Ciepło podpisał 25 lutego
z przedstawicielem konsorcjum firm
Energoterm i Ace Instal wartą 26,8 mln
zł umowę na realizację drugiego etapu
prac w projekcie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa
Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”.
W sumie rozpoczęta w 2013 r. inwestycja doprowadzi do przebudowy 23,5 km
podziemnej sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz
modernizacji 7,5 km sieci naziemnej.
Dodatkowo wybudowane zostaną 153
indywidualne węzły, czyli zespoły urządzeń łączących sieć cieplną z instalacją
wewnętrzną obiektu.
– Realizujemy duże projekty inwestycyjne w obrębie źródeł, jednak dopiero
efektywna i rozległa sieć dystrybucyjna zagwarantuje niezawodny przesył naszego ciepła do obecnych klientów oraz
dotarcie do nowych. To największa inwestycja w sieć ciepłowniczą w historii regionu. Warte 118,9 mln zł, realizowane w zagłębiowskiej części województwa, prace to
jednak tylko część naszych planów.
Do 2022 r. ta kwota w sumie sięgnie blisko 500 mln zł – mówi Joanna Schmid,

wiceprezes zarządu TAURON Polska
Energia ds. strategii i rozwoju. – Tak znaczący wzrost jest możliwy dzięki efektom
wynikającym z obecności spółki TAU-

RON Ciepło w naszej Grupie, w tym
zwiększeniu dostępnych środków własnych oraz możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych – dodaje.

Przebudowa kanalizacji
w rejonie Niwki

W latach 2000-2010 sumarycznie
PEC Katowice i PEC Dąbrowa Górnicza
średnio wydawały na inwestycje w sieci 11,5 mln zł rocznie. Od momentu po-

łączenia obu spółek pod marką TAURON Ciepło kwota wzrosła do 46 mln zł,
a w latach 2015-2022 powinna wynieść
ok. 44 mln zł w skali roku.
– Ponad 70 proc. długości sieci objętych projektem ma więcej niż 21 lat,
a najstarsze odcinki mają ich ponad 40.
Powoduje to, że straty ciepła wynoszą
ponad 13 proc. Dążymy do zmniejszenia
strat do poziomu 8-9 proc. Oprócz
znacznego obniżenia strat ciepła w trakcie przesyłu, realizacja inwestycji znacząco poprawi wskaźniki awaryjności
sieci, ograniczy koszty eksploatacji,
zmniejszy zużycie energii pierwotnej
i podniesie poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo szacuje się, że do śląskiej atmosfery rocznie trafi blisko 24 tony
mniej dwutlenku węgla –- mówi Henryk
Borczyk, prezes zarządu TAURON Ciepło.
Warta 118,9 mln zł inwestycja pn.
„Modernizacja systemu ciepłowniczego
Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec,
Będzin i Czeladź” w kwocie 41,8 mln zł
jest dofinansowana z środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie projektu rozpoczętego 15 stycznia 2013 r.
planowane jest na 31 grudnia 2014 r.
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Pierwsze prace, związane z budową kanalizacji w ramach projektu pn.
„Gospodarka ściekowa w Sosnowcu – Etap II”, już ruszyły.
Po oddaniu wybudowanej kanalizacji do użytku,
mieszkańcy powinni podłączyć swoje nieruchomości do sieci, ponieważ gmina jest zobowiązana do osiągnięcia tzn. efektu ekologicznego, z którego będzie rozliczana przez Komisję Europejską.
– Efekt ekologiczny to liczba osób
podłączona do wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z założonymi wskaźnikami określonymi
w umowie o dofinansowaniu. Aby osiągnąć efekt
ekologiczny projektu, gmina powinna podłączyć
w sumie 3956 mieszkańców – mówi Kazimierz
Górski, prezydent Sosnowca.
Zanim jednak będzie można podłączyć się do sieci, trzeba liczyć się z utrudnieniami i zmianą organizacji ruchu w rejonach prowadzonych prac. Obecnie
roboty już trwają równocześnie w obrębie ulic: Śliwki, Biała Przemsza (pomiędzy budynkami nr 11, 7
i garażami) oraz Pogodna (od nowobudowanej pompowni Żelazna do skrzyżowania z ul. Żelazną).
Już w tym miesiącu ruszą roboty przy ul. Żeglarskiej (od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich
pomiędzy budynkami 95, 97 oraz wzdłuż budynków 9a, 11-17) oraz przy ul. Stacherskiego

(od skrzyżowania z ul. Konstytucji do skrzyżowania
z ul. Wojska Polskiego i Żelaznej).
W następnym miesiącu, czyli maju, prace będą
prowadzone w ulicach: Orląt Lwowskich (od ul.
Orląt Lwowskich boczna przy budynku nr 3, następnie pod główną ul. Orląt Lwowskich metodą
bezwykopową oraz pomiędzy budynkami 71
a 69, wzdłuż budynków 73, 75a, 75, 77,79,87a,
87, 85, 83), ul. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ul. Piwną do skrzyżowania z ul. Stacherskiego, pomiędzy obiektem „Laserhouse” a budynkiem przy ul. Stacherskiego 1) oraz ul. Konstytucji (od skrzyżowania z ul. Stoczniowców
do skrzyżowania z ul. Żelazną).
– Roboty w tym rejonie potrwają do czerwca tego roku, a następnie będzie budowana kanalizacja
w pozostałych rejonach Niwki oraz w rejonie Jęzora i Modrzejowa. Do października 2015 r. wykonawca ma zrealizować około 19 km sieci kanalizacyjnej – podsumował Kazimierz Górski.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat prowadzonej inwestycji udziela Jednostka Realizująca
Projekt pod nr tel. 32 296 08 02, 32 296 08 15. SK

W Milowicach powstanie centrum logistyczne
Już wkrótce przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu rozpocznie się budowa
centrum logistycznego firmy 7R Logistics.
Centrum powstanie w dzielnicy Milowice na prawie 2,5-hektarowym terenie znajdującym się
za sklepem Netto, w sąsiedztwie siedzib firm Gimplast i Hormann Polska. Centrum przyjmie lokalną nazwę – Centrum Logistyczne 7R Logistic Milowice. Inwestor planuje rozpocząć inwestycję
w maju 2014 r., a gotowy obiekt oddać do użytku
w okolicach marca-kwietnia 2015 r. Docelowo prakwiecień 2014 nr 4

cę będzie mogło tam znaleźć ok. 200 osób. – To
nasze szacunki, na które pozwala nam inwestycja,
którą zrealizowaliśmy w Gdańsku – potwierdza
Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R Logistic.
Firma 7R Logistics z siedzibą w Krakowie,
świadczy usługi w zakresie logistyki magazynowej. Buduje i zarządza nowoczesnymi parkami logistycznymi. KP
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Abolicja dla
przedsiębiorców

Reklamacja remontu
Adrianna Peć,
Rzecznik Praw Konsumenta

Joanna Biniecka,
Rzecznik Prasowy ZUS

Jeszcze przez niecały rok, bo do 15 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy, którzy mają zaległości wobec ZUS-u mogą korzystać z ustawy abolicyjnej. War to więc przypomnieć najważniejsze zapisy dokumentu.
Otóż ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. Jest to ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa zakłada możliwość umorzenia
za te osoby składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz
z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia i kosztami
egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
Należy zaznaczyć, że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności
niepodlegających umorzeniu dla osób, które w pierwszym kwartale 2013 r. otrzymały od ZUS-u decyzję określającą warunki umorzenia na podstawie ustawy abolicyjnej.
Osoby, które nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu
na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, mogą wystąpić do ZUS-u z wnioskiem
o rozłożenie ich na raty. Co ważne – umowa taka musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.
Tylko podpisanie umowy z ZUS-em, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie
na raty warunkuje możliwość umorzenia należności. W takim przypadku decyzja
o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową.
Niedotrzymanie terminów określonych ustawą abolicyjną oznacza decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. W takim
przypadku płatnik może wystąpić ponownie z wnioskiem o umorzenie należności
na podstawie ustawy abolicyjnej, jednakże nie później niż do 15 stycznia 2015 r.
Przypomnijmy: wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. W przypadku, gdy ZUS wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie, określającą wysokość zadłużenia lub
decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się tej decyzji.

Zawarłem z firmą umowę na wykonanie remontu części
mieszkania. W umowie nie miałem wpisanego terminu
wykonania prac przez wykonawcę. Umowa była ustnana2,5 tygodnia, nakwotę2300zł netto. Jako laik wtej
dziedzinie nie wykryłem wszystkich usterek, w tym dwie
poważne, jak krzywo postawione ścianki (brak pionu)
oraz brak kątów prostych przymontażu płyt k-g wkuchni.
Czy jest szansa naodzyskanie pieniędzy, które im zapłaciłem?
W przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia z wykonawcą remontu umowy o dzieło. Zastosowanie znaj-

dują w tym przypadku przepisy kodeksu cywilnego
dot. umowy o dzieło (art. 627 i nast. kc), ewentualnie
przepisy o nienależytym wykonaniu umowy (art. 471
i nast. kc).
W szczególności art. 637 § 1 kc stanowi, że „jeżeli
dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia,
wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała
nadmiernych kosztów. § 2 kc mówi, że gdy wady usunąć
się nie dadzą albo gdy przyjmujący zamówienie nie zdoła
ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może
odumowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie
są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia. To samo wprzypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad wterminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Jeżeli wady dzieła dadzą się usunąć, wpierwszej kolejności przysługuje roszczenie o poprawienie dzieła do wykonawcy, który nienależycie wykonał usługę. W tym celu
należy w ciągu miesiąca od wykrycia wad zawiadomić
o nich wykonawcę i wezwać go do ich usunięcia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie tego nastąpi odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu wynagrodzenia o ile
wady mają charakter istotny. Jeżeli wady nie są istotne
przysługuje żądanie obniżenia wynagrodzenia.
Zawiadomienie o wadach, jak i wezwanie do ich usunięcia najlepiej sporządzić napiśmie idoręczyć wykonawcy za poświadczeniem odbioru na kopii pisma lub wysłać
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak aby w przypadku dalszego sporu lub konieczności skorzystania z drogi sądowej dysponować odpowiednimi dowodami w sprawie, zwłaszcza, że nie zawarto
umowy na piśmie.

POLICJA RADZI

Nie dajmy się oszustom. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i majątek
Zwracamy Państwa uwagę na grupę przestępców charakteryzujących się szczególną przebiegłością i bezczelnością – są to oszuści i złodzieje mieszkaniowi. Działają oni przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania swojego czynu potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu czy domu. Ich działanie opar te jest
na udawaniu kogoś kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia.
Inwencja twórcza mieszkaniowych złodziei jest naprawdę duża. Oszuści podają
się za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, przedstawicieli firm handlowo-usługowych, a niekiedy nawet za krewnych czy osoby z nimi
związane.
Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu czujności ofiary wyłudzają od niej pieniądze
albo w momencie nieuwagi dokonują kradzieży rzeczy będących w pobliżu – torebki
z przedpokoju, kurtki z portfelem czy kluczyków do samochodu.
Chcąc więc uniknąć ataku ze strony działających w ten sposób przestępców, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie poniższych zasad:
– będąc w mieszkaniu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
– nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer;

– jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. administracji, samorządu, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do ciebie
skierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym
obok lub gospodarzem domu.
– jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego; najlepiej, żeby
wtedy towarzyszył ci ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów;
– nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub
za pośrednictwem poczty;
– nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
Twojej rodziny i proszą o przekazanie pieniędzy przez pośredników;
– mając pieniądze i rzeczy szczególnie cenne w domu schowaj je w miejscu trudnodostępnym;
– nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, o swoich planach życiowych czy
członkach rodziny. RED
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Dzika wyprawa, autostopem do Singapuru i Pekinu
– spotkanie podróżnicze w CIM
arc Jolly Wanderer

Ewa Gajewska

Po raz kolejny w sosnowieckim Centrum Informacji Miejskiej zgromadzili się miłośnicy dalekich podróży. Tym razem w ramach cyklu „Świat
na Patelni” o swojej wyprawie autostopem do Singapuru i Pekinu, opowiadała Dorota Mularz z grupy Jolly Wanderer. Jej opowieści o przygodach, niezwykłej dobroci ludzi ze Wschodu, nieprawdopodobnych splotach wydarzeń, smakach i zapachach innych kultur, a przede wszystkim
o tym, jak niewiele potrzeba, by poznać piękno świata, 8 marca wysłuchało kilkadziesiąt osób.
Jolly Wanderer tworzy czworo młodych pasjonatów: Dorota Mularz,
Bartek Juszczyk, Karol Zientek, Mateusz Balcer. W ciągu 9 miesięcy
udało im się przejechać autostopem 36 000 kilometrów, dzięki uprzejmości prawie 1000 kierowców. Dlaczego swoją wyprawę nazwali dziką?
Na to pytanie Dorota Mularz odpowiedziała już na samym początku prezentacji.
– Oznaczona na mapie trasa wyprawy, wiodąca przez 24 kraje Europy i Azji, kształtem przypominała właśnie dzika – mówiła.
Uczestnicy wyprawy od stycznia do lipca 2013 przejechali przez Iran,
Azerbejdżan, Indie, Nepal, Birmę i Indonezję, aż dotarli do pierwszego
celu – Singapuru, by kilka miesięcy później, przez kraje Azji południowo-wschodniej dojechać do Pekinu i następnie przez Mongolię udać się
do Rosji, po czym wrócić do Polski.

– Początkowo planowaliśmy, że wyprawa potrwa sześć miesięcy, ale
ostatecznie przedłużyła się aż do dziewięciu. Każdy z nas realizował w jej
trakcie jakiś projekt podróżniczo-dziennikarski – wyjaśniała prowadząca.
Członkowie Jolly Wanderer przez blisko 300 dni podróży ani razu nie
zapłacili za nocleg. Spali w namiotach, klasztorach buddyjskich, u dziekana tureckiego uniwersytetu, miejscach nawiedzonych przez duchy,
w mongolskich jurtach, na posterunkach policji, a w Budapeszcie
w mieszkaniu z 3 tysiącami misiów! Spędzili nawet noc na Wielkim Murze Chińskim. To wszystko było możliwe dzięki nieskończonej liczbie
życzliwych osób, które spotkali po drodze. Poszukując noclegu korzystali
również z kontaktów znajomych oraz serwisu CouchSurfing. com.
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– Swoją wyprawą chcieliśmy pokazać, że za niewielkie pieniądze
można zobaczyć naprawdę dużo. Im dalej przemieszczaliśmy się
na wschód, tym gościnność była coraz większa – mówiła Dorota.
W sumie każdy z uczestników musiał przeznaczyć na taką przygodę 11 tys. zł. Najdroższe okazały się wizy. Podczas wyprawy odwiedzili
tak niesamowite miejsca jak zamki asasynów w Dolinie Alamut, czy wyspę Olchon na jeziorze Bajkał, uważaną przez szamanów buriackich
za bardzo ważny punkt energetyczny. Miejscowe obyczaje bywały dla nich
zaskakujące, tak jak codzienna gimnastyka na ulicach Hanoi, czy też uważane w Kambodży za przysmak pieczone w całości kaczuszki. W niektórych miejscach to polscy podróżnicy stanowili największą atrakcję.
– W Iranie zagraniczni turyści należą do rzadkości. Za to Irańczycy
bardzo tłumnie odwiedzają ważne dla narodu miejsca, silnie identyfikują się ze swoją kulturą. Często nasze pojawienie się w nich wzbudzało
sensację i chętniej robiono sobie zdjęcia z nami, niż z zabytkami – wspominała.
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.

Wymień bilety na gadżety

reklama

Akcja promująca transport publiczny pt. „Gadżety za bilety” ruszyła
w połowie marca. Aż do końca czerwca mieszkańcy Sosnowca za wykorzystane bilety autobusowe i tramwajowe mogą otrzymać nagrody. Miasto i KZK GOP przygotowało ponad 3 tys. nagród, takich jak: piłki, kubki termiczne, pamięć USB 4G czy MP4. Gadżety można obejrzeć
w punkcie odbioru nagród, czyli w Centrum Informacji Miejskiej przy ulicy Warszawskiej 3/20, w pasażu prowadzącym do dworca PKP.
W akcji może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Sosnowca,
który korzysta z usług KZK GOP, i który oczywiście zbierze bilety KZK
GOP o określonej wartości i pokaże je w punkcie odbioru nagród. Należy pamiętać, że bilety nie mogą być uszkodzone. Udział w programie jest
bezpłatny. Uczestnicy programu mogą zbierać: skasowane bilety jednorazowe KZK GOP, w tym bilety normalne, ulgowe, w granicach jednego,
dwóch lub trzech i więcej miast (gmin), skasowane bilety na okaziciela
KZK GOP (w tym bilety normalne, ulgowe, 24-godzinne, 48-godzinne, 5, 7, 14 dniowe) oraz wykorzystane bilety miesięczne imienne i na okaziciela KZK GOP (w tym bilety normalne, ulgowe, miesięczne – imienne SM/AT, SC/AT, SM, SC, TS) oraz bilety kwartalne KZK GOP (w tym
bilety normalne, ulgowe, uprawniające do przejazdu na terenie 1, 2 i więcej gmin). Do uczestnictwa w programie uprawniają wyłącznie bilety skasowane po dacie rozpoczęcia programu, czyli od 15 marca. W przypadku
biletów miesięcznych i kwartalnych do uczestnictwa w programie uprawniają wyłącznie bilety, które były ważne w trakcie trwania programu. Ilość
nagród jest ograniczona, a mogą być one odbierane tylko za wykorzystane bilety (dotyczy biletów jednorazowych, jednodniowych, kilkudniowych,
tygodniowych, miesięcznych). W przypadku biletów kwartalnych uczestnik programu może odebrać nagrodę przed upływem terminu ważności
biletu. Okazanie biletu kwartalnego umożliwia jednorazowy odbiór nagród o łącznej wartości nie przekraczającej kwoty 300 zł. Minimalna wartość biletów wymieniana w złotówkach to np. za 300 zł – MP4, 250 zł – pamięć USB 4G, kubek termiczny – 200 zł, a piłka – 15 zł.
Gadżety można odbierać do 30 czerwca lub do ich wyczerpania
w CIM. Akcja realizowana jest w ramach projektu TAB „Take a breath”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. SK
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Twórczość może być autentyczna, jedynie wówczas gdy wypływa z własnych, niczym nie zmąconych myśli

Świat oczami Włocha...
Henryk Włoch – sosnowiczanin. Malarz,
rysownik. Maluje techniką grubo kładzionej farby, pędzla i szpachli. I tak niezmiennie od wielu lat.
Niewiele mówi o sobie. Za niego mówią
jego obrazy. Odzwierciedlają jego duszę.
Maluje żebyśmy zobaczyli w nich piękno
otaczającego nas świata. Chwyta chwile, zapamiętuje i uwiecznia je na swoich płótnach.
Kiedy chce może pojechać, gdzie chce by
znaleźć „to coś”. Nie ma samochodu. Wsiada do pociągu, czy autobusu. Zawsze tak robił. Wędruje z marynarskim workiem na ramieniu. Na Ukrainie sypiał w śpiworze
pod gołym niebem.
Z tęsknotą opowiada o podróży na Ukrainę, dzikich polach, stepach, zameczkach,
chatach, ciekawych, serdecznych ludziach
i... mlecznej drodze, która była tuż nad jego
głową, kiedy spał na łące. Będąc tam czuł,
że historia czai się za każdym rogiem. Przemierzył wiele dróg mijając miasta, ogrody,
bezdroża i groźne wody Dniestru. Na długo
w jego głowie pozostała niesamowita przestrzeń, niebo i pola rozciągające się od Zbaraża, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, aż
do samej Mołdawii.
Podróżując w taki sposób widzi się zdecydowanie więcej. Jego wyprawy zaowocowały wieloma obrazami, w których oddał
nastrój tamtych, niepowtarzalnych miejsc.
Można było je podziwiać na wystawach
w Polsce, Czechach, Niemczech i Holandii.

nia, że bywa to wręcz frustrujące. Więź
z obrazem trwa od jego rozpoczęcia
do ostatniej szpachli. Wtedy jest napięcie,
przyśpiesza tętno. Zdarzało się, że było to
nie do wytrzymania i to był dla obrazu koniec... Po namalowaniu obrazu więź pęka.
Powstaje tęsknota za następnym.
Na jego obrazach nie ma ludzi, choć zdarzyło mu się popełnić kilka portretów. Należy jednak uznać to za bardzo wyjątkowe
przypadki.
Obraz, z którego jest dumny to „Hołd
Ruski” (nie mylić z „Hołdem Pruskim”)
i właśnie ten obraz zdobi ścianę w salonie
jego domu. Kiedyś zafascynował go oryginał tego obrazu, postanowił namalować jego
kopię. Taka patriotyczna potrzeba. W salonie są jeszcze dwa wyjątkowe dla niego portrety. Jeden przedstawia Marszałka Józefa
Piłsudskiego, drugi Ojca Pio – namalowany
dla żony Ewy. Tak to szczególne dla niego
obrazy.
Najbardziej znane jego obrazy to:
„Uliczka w Kamieńcu Podolskim”, „Dzikie
Pola...”, „Ratusz w Kamieńcu Podolskim”,
„Kanał w Delft”, „ Na Helu”, Barki na Mozie”, „Moczary świt”, „Utrecht”, „Nawłoć”,
„Martwa natura z ceramiką celtycką” i ... .
To taka namiastka tego co namalował. Jego
obrazy zdobią galerie, jednak większość
z nich znajduje się prywatnych rękach i rozproszone są po świecie.
W Sosnowcu jego obrazy można kupić
i oprawić w Galerii przy ulicy Małachowskiego 14 c.

Hanna Michta

Hanna Michta

W 2000 roku namalował obraz dla Papieża Jana Pawła II pt. „Pejzaż Polski”,
wzruszony Papież podziękował malarzowi,
przesyłając mu swoje błogosławieństwo.
Mówi się o nim, że jest malarzem wody.
Zakochany w Bałtyku, w swoich obrazach
oddał też piękno kanałów Holandii, zimne
wody mórz północnej Europy oraz rzeki
na jej środkowych nizinach.
Nie przywiązuje się do martwych
przedmiotów, ale dostrzega ich urodę,
uwiecznia piękno starych budowli, które są
znakami przeszłości. Czasem osadzi je
gdzieś w pejzażu. Ma swoje tajemnice, któ-

re nanosi na płótno. Kiedy odbiorca wpatruje się w jego obrazy zastanawia się czy
to co widzi to wszystko, czy jest coś jeszcze
potem.
Pierwsze plenerowe malarstwo zaczęło
się w Wydminach na Mazurach wśród pól,
łąk, jezior i lasów. Obrazy, które tam powstały, były malowane z wielkim uczuciem
i miłością – „Ech Mazury jak wy cudne”.
Nie wie ile namalował obrazów. Bardzo
dużo, ale nigdy ich nie numerował, choć
kiedyś o tym myślał. Mówi, że nie przywiązuje się do nich. Choć jest moment, kiedy
czuje się z obrazem związany do tego stop-

Graffiti Jam, czyli pojedynek na
farby i spraye w Sosnowcu

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”.
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Jakub Kubiczek

Ewa Gajewska

W drugi dzień wiosny przejście
podziemne przy przystanku Sosnowiec Wysoka zmieniło się
w pole do popisu dla grafficiarzy. Artyści wzięli udział w turnieju organizowanym przez
Młodzieżową Radę Miasta Sosnowca. Efekty ich pracy są imponujące i cieszą oczy przechodniów. Przejście zmieniło się nie
do poznania!
Do konkursu zgłosiło się
kilkanaście ekip. Dla uczestników przygotowano odnowione
i pomalowane na biało ściany.
Poszczególne grupy miały
kwiecień 2014 nr 4

do wykorzystania powierzchnię
o długości 3-4 metrów i wysokości około 2,5 metra. W sumie
rywalizowało ze sobą ponad 30
artystów, którzy od samego rana do godziny 17 malowali
przejście. Każdy otrzymał
od organizatorów dwie puszki
farby. Najlepszy projekt nagrodzono zestawem 12 farb Ironlak oraz 4 Mołotow o wartości
ponad 300 zł. Początkowo
o wyborze zwycięzcy zadecydować mieli sami uczestnicy
imprezy. Na ich prośbę zasady
zmieniono i najlepszy projekt
wyłoniło jury składające się
z organizatorów. Punkty przy-

znawano zarówno za pomysł,
jak i wykonanie. Cenną nagrodą były również wyrazy uznania ze strony przypadkowych
przechodniów.
– Chcieliśmy pokazać mieszkańcom Sosnowca, że grafficiarze to nie wandale, a utalentowani ar tyści. To wszystko było
możliwe dzięki ludziom z grupy
Tworzymy Sosnowiec, którzy
chętnie angażują się i wspierają
nasze imprezy. Kolejny Jam planujemy zorganizować już
przed wakacjami – mówi koordynator akcji Jakub Kubiczek
z Młodzieżowej Rady Miasta
Sosnowca.
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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).

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 .

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.
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.

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Tabela 1.
Taryfowa
grupaOdbiorc
ów Usług

Wyszczególnienie

1.

2.

3.

1.

Grupy
Odbiorców
usług
GR I K – GR XI
II K

1/ cena
zaodprowadzane
ścieki

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.
Lp.

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.

Lp.

Taryfowa
grupa
Odbiorców
Usług

1.

2.

1.

Grupy
Odbiorców
usług GR I
W – GR XII
W

2.

GR I W

Wyszczególnienie

3.

1/ cena za
dostarczoną wodę

1 / stawka opłaty
abonamentowej

Cena
/stawka

Cena
/stawka

Netto

Brutto

4.

4,80

5,14

5.

5,18

5,55

Jednostka
miary

6.

7.

zł / m3

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

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

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

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

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

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.
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GR II W

Rozróżniono następujące grupy taryfowe:
zBioRoWe zAoPATRzeNie W WoDę
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

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

Grupa taryfowa XII
WODA

GR XII W

Grupa taryfowa V
WODA

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
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

4.

5.

6.

7.

8.

GR III W

GR IV W

GR V W

GR VI W

GR VII W

1/ stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,44

3,37

3,67

4,99

4,99

10,12

5,88

3,64

3,96

5,39

5,39

10,93

zł/odbiorcę/
m-c/

zł/odbiorcę/
kwartał/

zł/odbiorcę/
m-c/

zBioRoWe oDPRoWADzANie ŚciekÓW
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
w wodę 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
w wodę 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
Grupa taryfowa
IX KANAŁ

GR VIII K

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

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

9.

GR VIII W

1 / stawka opłaty
abonamentowej

10,42

11,25

zł/odbiorcę/
kwartał/

10.

GR IX W

1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,59

7,12

zł/odbiorcę/
m-c/

11.

12.

13.

GR X W

GR XI W

GR XII W

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,89

9,97

9,97

7,44

10,77

10,77

Komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń

zł/odbiorcę/
kwartał/

2.

3.

4.

5.

GR I K

GR II K

GR III K

GR IV K

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

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

zł/odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w rozliczeniach
kwartalnych 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

6.

7.

8.

9.

10.

11.

GR V K

GR VI K

GR VII K

GR VIII K

GR IX K

GR X K

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1/ stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

Cena
/stawka

Cena
/stawka

Netto

Brutto

4.

5.

4,70

5,79

7,39

4,02

5,62

4,99

4,99

7,24

8,84

7,24

8,84

5,08

6,25

7,98

4,34

6,07

5,39

5,39

7,82

9,55

7,82

9,55

Jednostka
miary

Komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń

6.

7.

zł / m3

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

zł
/odbiorcę/
m-c/

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

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

zł/odbiorcę
/m-c/

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

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

zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za ścieki
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
i odprowadzanie ścieków

zł/odbiorcę
/ kwartał/

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
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
i odprowadzanie ścieków

zł/odbiorcę
/ m-c/

Stosowana w rozliczeniach
miesięcznych 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

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

zł/odbiorcę
/ m-c/

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

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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Komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń

6.

7.

zł/odbiorcę
/ m-c/

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

zł/odbiorcę
/ kwartał/

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

zł/odbiorcę
/ m-c/

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

„Prekursor” nowy miesięcznik
kulturalny w Sosnowcu
arc UM

13.

GR XI K

Cena
/stawka

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.

Twórcy nowego miesięcznika.
Ewa Gajewska

7 marca w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamku Sieleckim, odbyła się oficjalna premiera nowego, bezpłatnego pisma
młodzieżowo-kulturalnego, poświęconego
krzewieniu i promowaniu kultury na terenie
Zagłębia. Czasopismo tworzy młodzież
szkół należących do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.
Podczas inauguracji, dyrektor placówki mgr
inż. Jacek Górski pogratulował młodzieży
tak wspaniałej inicjatywy.
Pomysłodawcy „Prekursora” stawiają
sobie za cel rozwijanie twórczości i kreatywności młodych ludzi oraz wspieranie
wszelkich inicjatyw społecznych i eduka-

cyjnych. Jego hasło przewodnie brzmi
„Kultura ponad wszystko!”. Nowe pismo
zawiera teksty prozatorskie, poetyckie, jak
również publicystyczne. Kierowane jest
przede wszystkim do uczniów Sosnowca.
Będzie można w nim znaleźć zarówno pomoce naukowe, jak i rozrywkę. Ma również
za zadanie nagłaśniać projekty, konkursy,
warsztaty, spotkania oraz różnego rodzaju
imprezy organizowane przez Centrum. Idea
zaistniała dzięki staraniom Damiana Żaka,
ucznia Technikum nr 6 Grafii, Logistyki
i Środowiska. We wstępie do pierwszego
numeru pisze on:
– Chcielibyśmy, aby każdy chętny miał
możliwość przyczynienia się do kreowania
czasopisma, a także jego rozpowszechniania.

Da nam to możliwość do integrowania się
oraz zapoczątkowania długotrwałej przyjaźni pomiędzy nami jak i również szkołami,
które w przyszłości mogą stworzyć jedną
społeczność.
W pierwszym numerze znalazły się m. in.
recenzje książek oraz filmu „Wilk z Wall
Street”, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych,
ciekawostki („Czy Coca Cola odrdzewia”),
porady („Co z emocjami?”), reportaże i artykuły na aktualne tematy („Dwa punkty widzenia – Gender”). 32 strony o kulturze dostępne są również online na stronie:
http://www.prekursor.sosnowiec.pl/
Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta.

reklama

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

„ZŁOTE MASKI” w Teatrze Zagłębia
Maciej Stobierski

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.

Do konkursu stanęło 65 spektakli, do finału dotarło 26. Były wśród nich przedstawienia zrealizowane nie tylko na scenach zawodowych. Jurorzy wybrali najlepszych, ale
nie mieli łatwego zadania, gdyby nagród do podziału było więcej, to grono laureatów
znacznie by się poszerzyło. To był udany rok na naszych scenach.
Teatr Zagłębia otrzymał aż 5 nominacji do nagród artystycznych Złote Maski. Spektakl „Bobiczek” Hanocha Levina został nominowany w czterech kategoriach: przedstawienie roku, reżyseria (Łukasz Kos), aktorstwo – rola kobieca (Dorota Ignatjew za rolę Szracji), scenografia (Paweł Walicki). Przedstawienie „Najmniejszy bal świata” Maliny Prześlugi w reż. Anety Głuch-Klucznik komisja nominowała w kategorii: spektakl
dla młodych widzów.
Złotą Maskę dla Teatru Zagłębia otrzymał Paweł Walicki za scenografię do przedstawienia „Bobiczek” w reżyserii Łukasza Kosa.
Nagrody Artystyczne „Złote Maski” przyznawane są corocznie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.
Nagroda ta ma długą tradycję. Od 1968 r. Złotymi Maskami nagradzały artystów teatru regionalne media oraz wojewodowie czterech województw – katowickiego, bielskiego, częstochowskiego i opolskiego. Od 1999 roku opiekę nad nagrodą przejęło Województwo Śląskie. Współuczestnictwo mediów w przyznawaniu Złotych Masek polega na ufundowaniu nagrody, wydelegowaniu przedstawicieli do składu komisji
oceniającej spektakle, a także na popularyzacji dorobku nominowanych i laureatów Złotych Masek.
Złote Maski przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji komisji złożonej z przedstawicieli fundatorów. Ocenie podlegają spektakle premierowe
zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
roku poprzedzającego przyznanie nagrody. RED

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

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

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 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 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.

100 LAT!
arc UM

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
kwiecień 2014 nr 4
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Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… Antoni Moniuszko walczy o pamięć ofiar nazistów, członków ruchu oporu

Najpierw areszt, potem śmierć
Sylwia Kosman

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.

Sylwia Kosman

Do dnia dzisiejszego Antoni Moniuszko
(na zdjęciu) nie ma pewności, jak i kiedy
stracił swojego ojca, Stanisława Moniuszko. Oficjalnie – został on aresztowany,
podobnie jak 71 innych mieszkańców Sosnowca, z 12 na 13 lutego 1943 r. podczas
akcji, wymierzonej przeciwko członkom
ruchu oporu, członkom Polskiej Partii
Robotniczej i Związku Walki Zbrojnej.
Zginął za zdradę stanu w obozie Auschwitz, prawdopodobnie rozstrzelany 14
kwietnia 1943 r. Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach prowadzi śledztwo
w sprawie zbrodni wojennej, ludobójstwa, dokonanego przez funkcjonariuszy
gestapo, którzy w przeciągu kilku miesięcy z powodów narodowościowych i politycznych zabili co najmniej dwa tysiące
osób, w tym Stanisława Moniuszko.
W nocy, 13 lutego 1943 r., pomiędzy
drugą a trzecią godziną, do mieszkania
w Milowicach przy ul. Kolonia Pekin 15,
wtargnęli członkowie gestapo. Antoni
Moniuszko miał wtedy 12 lat. – Przeprowadzili szczegółową rewizję i początkowo zachowywali się spokojnie. Kiedy ojciec nie zgodził się na podpisanie volkslisty i podanie kilku nazwisk, kazali nam
od razu opuścić mieszkanie – opowiada
Antoni Moniuszko.

Zabrali całą rodzinę: rodziców, babcię,
brata Ryszarda i siostrę Karolinę. Najpierw do pomieszczeń magazynu sklepu
spożywczego, potem na pobliski posterunek, by ostatecznie wylądować na ul. Żytniej, gdzie znajdowała się siedziba policji
kryminalnej i gestapo. W to miejsce trafiły wszystkie aresztowane tej nocy rodziny z Sosnowca, Czeladzi, Będzina i Dąbrowy Górniczej. – Na naszych oczach
rozgrywały się dantejskie sceny. Na siłę
próbowano rozdzielić rodziny, matki
od dzieci. Nawet dziś ciężko mi jest o tym
mówić – przyznaje pan Antoni.
Ojciec pana Antoniego trafił do więzienia przy ul. Sienkiewicza, a następnie,
14 kwietnia został rozstrzelany w Oświęcimiu. Mama pana Antoniego także trafiła do obozu w Oświęcimiu. – Mnie wywieźli do Kietrza, a moja siostra i babcia
najpierw trafiły do obozu w Beneszau
w Czechosłowacji. Na szczęście, w marcu 1943 r. przywieźli je do Kietrza – mówi pan Antoni.
W sierpniu 1944 r. rodzinę rozdzielono ponownie. Siostra Karolina trafiła
do fabryki Singera w Altenburgu, gdzie
produkowano amunicję.
– Do maja 1943 r., jak szliśmy do pracy, to pod eskortą. Byliśmy niebezpiecznym elementem. Kiedy armia rosyjska
zaczęła zbliżać się do Polski, to od czerw-

ca 1944 r. rygor zelżał. – Każdego dnia
kolejny dzień w obozie rozpoczynałem
od pytania siostry, która pracowała jako
pielęgniarka, czy przyszedł telegram
z Oświęcimia i kiedy tam trafimy. Smutna prawda jest taka, że ocalił nas brak
mocy przerobowych pieców krematoryjnych w Oświęcimiu – przyznaje Antoni
Moniuszko.
W marcu 1945 r. wszystkich młodych
ludzi, przebywających w obozie, zabrano i wywieziono do Morawskiej Ostrawy. Babcia została w Kietrzu. – Zabrali
nas następnie do pięknego miejsca,
gdzie zamierzano pozostawić, ale okazało się, że ma przyjechać transport
Ukraińców. Oznaczało to, że następnego dnia będziemy już rozstrzelani. Musieliśmy wyjechać. Pojechaliśmy
do Brandenburga. A tam zaskoczenie.
Zaprosili wszystkich do… co najmniej
czterogwiazdkowej restauracji. Pięknie
podali śniadanie. Nie wiedzieliśmy, co
się dzieje. Zjedliśmy śniadanie i czekaliśmy na dalszy rozwój wydarzeń – relacjonuje pan Antoni. – Przyszedł elegancko ubrany mężczyzna i piękną, poprawną polszczyzną, zaczął do nas

przemawiać: „Witamy Polaków! Jesteśmy przekonani, że poprzecie wielkiego
przyjaciela Adolfa Hitlera i staniecie
w jego obronie. Jesteśmy jeszcze w stanie bolszewików odpędzić pod Moskwę”. Przekonywał i zachęcał do wstąpienia do armii niemieckiej.
Nikt się jednak nie zgłosił. Całą grupę
wyrzucono z hotelu, który wcześniej zaproponowano i skierowano do tzw. wagonów pulmanowskich. Na obiad podali
krupnik z ryżu, który już sfermentował.
Pociąg zawiózł Polaków do Erfurtu,
gdzie przesunięto wagon na bocznicę.
Dwóch nadzorujących więźniów funkcjonariuszy niemieckich rozpłynęło się jak
we mgle. Po prostu uciekli. – Nocą przeżyliśmy nalot. Na szczęście Amerykanie
nigdy nie grzeszyli celnością. Bomby tak
upadały, jakby ktoś je nosił. Zawiadowca
stacji rano powiedział ludziom
wprost: – Jeśli oddam was w ręce gestapo, to zostaniecie rozstrzelani. Idźcie,
gdzie chcecie. Uciekajcie! – zaapelował.
Antoni z bratem posłuchali. 15 osób
udało się do Atlenburga, gdzie ich siostra
pracowała w fabryce amunicji. Tam szef
fabryki nie chciał ich przyjąć do pracy,

ale ostatecznie dał się przebłagać. 15
kwietnia 1945 roku, w południe wkroczyli Amerykanie.
– Mama przeżyła wojnę. Była w obozie aż do jego ewakuacji. Potem więźniowie zostali wypędzenie z obozu i pieszo szli do Niemiec. Mama dotarła
gdzieś pod granicę francuską, gdzie została wyzwolona przez Amerykanów – mówi Antoni Moniuszko. – Najpierw do domu powróciła babcia Ewa,
potem mama, brat Ryszard, a na końcu 3
września ja z siostrą Karoliną – dodaje.
Nie była to jednak prosta decyzja. Pełna dezinformacja królowała w radiu – Włączyliśmy radio i słyszymy wiadomości rządu angielskiego: „Rodacy!
Nie jedźcie do Polski. Rosjanie rozszarpują dzieci, gwałcą kobiety. Każdego
dnia tysiące ludzi jest rozstrzeliwanych.
Nie wiedzieliśmy, komu wierzyć. Bo następna audycja była z Polski. Mówi Bierut: „Kochani rodacy! Przyjeżdżajcie
do Polski. Warszawa zniszczona. Brak
rąk do pracy. Przyjeżdżajcie, żeby odbudować naszą ojczyznę”. Zdecydowaliśmy się, że jedziemy. I wróciliśmy – zakończył Antoni Moniuszko.

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.

„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.
arc BG

Ewa Gajewska

Ekspozycję prezentowaną w sosnowieckiej Książnicy przygotował łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Regionalne w Radomsku. Jej autorem jest dr Tomasz Toborek z Łódzkiego Oddziału IPN,
który zebrał i opracował przedstawione materiały. Na 30 eksponowanych
planszach znajdują się dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe obrazujące
życie, działalność konspiracyjną oraz walkę „Warszyca” i jego żołnierzy.
Wystawa została przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin generała
oraz 65. rocznicy powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego, jednej
z najsilniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia, działających w Polsce centralnej po II wojnie światowej.
Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących obchodom Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony
na 1 marca ku czci żołnierzy polskiego podziemia zbrojnego, którzy
w czasie II wojny światowej walczyli z niemieckim okupantem, a tuż
po niej byli w ojczyźnie szykanowani przez nową władzę. Część z nich
trafiła do więzień z wieloletnimi wyrokami, część ukrywała się nadal
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w podziemiu, tworząc drugą konspirację przeciwko „władzy ludowej”.
Jak czytamy w opisie wystawy: „Słusznie nie wierzyli zapewnieniom
komunistów o amnestii, o ich dobrych intencjach. Walczyli o wolną
i demokratyczną Polskę, by pokazać, że patriotyzm był dla nich czymś
więcej niż tylko pustym słowem. Historiografia PRL nazywała tych
ludzi bandytami, zaplutymi karłami reakcji. Dopiero po 1989 r. moż-

liwe było odkłamanie tej części historii Polski”. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbyło się 11 marca. W charakterze gościa honorowego pojawił
się por. Waldemar Tomżyński, prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas wernisażu prelekcję pt. „Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945 -1950” wygłosił dr Andrzej Krzystyniak, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy ze środowiskami
kombatanckimi.
Od momentu otwarcia, wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem: – Odwiedzają nas zorganizowane grupy szkolne, ale również
wśród czytelników ekspozycja wzbudza zaciekawienie, a nawet zdziwienie. Temat przez ostatnie dwa lata jest eksponowany w mediach, ale
wcześniej szerzej nie był prezentowany – mówi kierownik Biblioteki
Głównej, mgr Dorota Szatan.
Wystawę można oglądać bezpłatnie w Bibliotece Głównej przy ul. Zegadłowicza 2 w godzinach otwarcia placówki. Cennym jej uzupełnieniem
będzie również lektura książki autorstwa Tomasza Toborka pt. „Warszyc.
Wyklęty bohater” (wyd. Demart).
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Płomień w półfinale
W kwietniu walczący o II ligę siatkarze z Sosnowca zagrają w kolejnym turnieju.

Zdarzy∏o si´
Rywalizacja gimnazjalistów
w tenisie stołowym

Maciej Wasik

W gimnazjum nr 16 rozegrano
mistrzostwa Sosnowca w Tenisie
Stołowym. Drużynowo zwyciężyli
chłopcy z gimnazjum nr 2
w Sosnowcu.
Drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 2
w składzie: Natalia Dziwosz (indywidualnie 5 miejsce), Sandra Fidera (indywidualnie 13-16 miejsce) i Julia Krzynówek (indywidualnie 17-20 miejsce)
zdobyła 5 miejsce w Sosnowcu (w sumie 55,5 pkt). Drużyna chłopców
z Gimnazjum nr 2 (juniorzy z UKS Dwójki Sosnowiec) w składzie: Adrian Fabiś
(indywidualnie 1 miejsce), Royel Ratyński (indywidualnie 2 miejsce) i Robert Jasiński (indywidualnie 8 miejsce)
zdobyła Mistrzostwo Sosnowca Szkół
Gimnazjalnych (w sumie 86 pkt).
Opiekunem drużyny tenisistów stołowych zGimnazjum nr2 był natych zawo-

dach Adrian Eliasz, który od pięciu lat
przygotowywał drużynę chłopców do tego sukcesu – od sezonu 2013/2014 razem z instruktorką w UKS Dwójka Sosnowiec – Martą Nowak. Ciekawostką
jest fakt, że mistrzostwo indywidualne
idrużynowe wśród dziewcząt zdobyła Arleta Wojtczak, zawodniczka 2 ligi w UKS
Dwójka Sosnowiec zGimnazjum nr13.
– Przypominamy również, że trwa
nabór do UKS Dwójki Sosnowiec.
Wszystkich młodych pasjonatów tenisa stołowego, szczególnie uczniów
szkół podstawowych, zapraszamy
na darmowe treningi w UKS-ie, w Gimnazjum nr 2 w Sosnowcu, przy ul. Jedności 7. Treningi odbywają się cztery
razy w tygodniu – zachęca Adrian
Eliasz, kierownik sekcji UKS Dwójka
Sosnowiec. U niego też można się zapisywać telefonicznie: 886199018 lub e-mailowo: adi23@vp.pl. KP

Huragan i UKS Dwójka w czołówce
województwa
Siatkarze walczącego o II ligę Płomienia mają powody do radości. Sosnowiczanie wywalczyli awans do turnieju półfinałowego, w którym zagrają w kwietniu.
Krzysztof Polaczkiewicz

arc Zagłębie Sosnowiec

Siatkarze Płomienia walczą o awans
do II ligi. W marcu sosnowiczanie wygrali
tur nieje ćwierćfinałowe i teraz zagrają
w półfinale, który odbędzie się w Sędziszowie Małopolskim. Radości z awansu nie
zmącił nawet fakt, że po 23 wygranych
w tym sezonie na zakończenie tur nieju
w Radlinie zespół Dariusza Sobieraja przegrał w starciu z tamtejszym Gór nikiem
po raz pierwszy w sezonie.
Stało się to jednak już po tym jak nasza
drużyna „przyklepała” awans do dalszej fazy
rozgrywek.
Pierwszy z dwóch tur niejów odbył się
w Sosnowcu w dniach 7-9 marca. W hali
przy ul. Żeromskiego nasza drużyna bez
straty seta pokonała kolejno: MKS Banimex 2 Będzin, KŚ AZS Politechniki Śląskiej
Gliwice i Górnika Radlin.
– Mamy nad rywalami przewagę, bo
wszystkie mecze udało nam się wygrać.
Przed rozpoczęciem konfrontacji za najtrudniejszego rywala uważaliśmy ekipę

z Radlina, która dość niespodziewanie przegrała pierwszy swój mecz. W starciu z nami najwięcej trudności sprawili nam w drugim secie, który wygraliśmy dopiero
na przewagi. Wygląda to wszystko nieźle,
ale w Radlinie musimy być czujni i skoncentrowani. Na pewno będzie nam brakowało znakomitej sosnowieckiej publiczności – przyznał po zakończeniu zmagań
w pierwszym turnieju trener Płomienia Dariusz Sobieraj.
Po raz drugi zespoły w tym samym zestawieniu spotkały się tydzień później w Radlinie.
Sosnowiczanie zaczęli od wygranej 3:0
nad Politechniką, a następnie pokonali 3:1
drugi zespół Banimexu Będzin i przypieczętowali awans do półfinału z pierwszego miejsca. – Zrobiliśmy krok w kierunku drugiej ligi. Cieszy postawa całego zespołu, nie tylko
tych, którzy wychodzą na parkiet w wyjściowym składzie. Każdy, kto melduje się na boisku daje z siebie wszystko i jest wartościowym graczem – cieszył się po spotkaniu
z Banimexem szkoleniowiec Płomienia.

Na zakończenie zmagań nasza drużyna zmierzyła się z Górnikiem Radlin, który
tym razem okazał się lepszy od naszej drużyny i przerwał passę sosnowiczan, którzy
do tego meczu wygrali w bieżącym sezonie
wszystkie 23 spotkania. – Każda passa ma
kiedyś swój kres. W sumie dobrze, że stało
się to w momencie kiedy mieliśmy już awans
w kieszeni. Na pewno rywal zagrał w tym
meczu znacznie lepiej niż w Sosnowcu. To
była inna, o wiele lepsza drużyna. Świetnie
grali w obronie, rozrzucali piłki po skrzydłach. Na pewno będzie to też dla nas lekcja
nad czym jeszcze musimy pracować. Najważniejsze, że cel został osiągnięty. Jesteśmy
w półfinale i musimy się do tego turnieju dobrze przygotować – dodał trener Sobieraj.
Turniej półfinałowy, w którym weźmie
udział Płomień, odbędzie się w dniach 11-13
kwietnia w Sędziszowie Małopolskim. Rywalami naszej drużyny będą gospodarz imprezy UKS Tęcza (woj. podkar packie),
Grunwald Chełmek (woj. małopolskie)
i UKS Mickiewicz Kluczbork (woj. opolskie).

Pożegnaliśmy
„Prezesa” Uznańskiego
Nie żyje legenda piłkarskiego Zagłębia. 19 marca
zmarł Czesław Uznański, strzelec pierwszej bramki dla
sosnowiczan na Stadionie Ludowym.
Należy do grupy najwybitniejszych zawodników naszego klubu. W barwach Zagłębia wystąpił w 212 ligowych spotkaniach (w tym 190 w starej I lidze, czyli dzisiejszej ekstraklasie) i strzelił 49 bramek. Zdobywał
wicemistrzostwo Polski (1955 i 1964), a także Puchar Polski (1962 i 1963).
Następnie pracował z naszym klubem jako trener pierwszej drużyny, drużyny rezerw, a także grup młodzieżowych. Miał 83 lata.
Czesław „Prezes” Uznański w historii naszego klubu zapisał się złotymi zgłoskami i pamięć o jego wspaniałych występach nigdy nie zostanie
zamazana. To właśnie pan Czesław, podczas meczu z bydgoską Gwardią
(21 października 1956r.), zdobył pierwszego gola na Stadionie Ludowym,
czyli obiekcie, na którym do dnia dzisiejszego grają seniorzy Zagłębia.
Trzykrotnie bronił barw narodowych.
Pogrzeb Czesława Uznańskiego odbył się 21 marca na cmentarzu
przy Al. Mireckiego w Sosnowcu.
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Władze Samorządowe Sosnowca. KP
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arc UKS

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.
Ogółem sklasyfikowano 55 seniorek
i 124 seniorów z 43 śląskich klubów.
W czołówce zawodów, jak przystało
na wicelidera klasyfikacji wojewódzkiej, uplasowali się tenisiści stołowi
UKS Huragan Sosnowiec zdobywając
trzy medale. Powiększyło to dorobek
klubu do 84 krążków zdobytych
na MŚL. Udanie zaprezentowali się
także zawodnicy UKS Dwójka.
Z sześciu szans medalowych, jakie
mieli zawodnicy Huraganu, udało się
wykorzystać dwie. W grze podwójnej
mężczyzn Jan Szymczyk i Aleksander
Szydło, ulegając w półfinale późniejszym triumfatorom parze pierwszoligowej Karol Szotek – Łukasz Gołda
KS Viret CMC Zawiercie, zdobyli brązowe medale. Na trzecim stopniu podium stanął także Mateusz Trela wraz
z Karoliną Tokarczyk (MKS Czechowice Dziedzice) w grze mieszanej.
O dużym pechu UKS Huragan Sosnowiec może mówić w grach indywidualnych, gdzie w ćwierćfinałach Jan
Szymczyk i Mateusz Trela przegrali
swoje pojedynki 3:4. Natomiast
w grze mieszanej dwie pary w wyniku
nieszczęśliwego losowania wyeliminowały się wzajemnie w jednej ósmej
zawodów. Indywidualnie tytuły Mistrzów Śląska wywalczyli Katarzyna Ślifirczyk, zawodniczka ekstraklasy KU AZS AJD Częstochowa oraz
Adam Duch, grający na co dzień w lidze niemieckiej.
– Tegoroczne zawody należy uznać
za udane, gdyż indywidualnie w czołówce turnieju uplasowały się Zuzanna Majewska i Patrycja Wiechuła, natomiast w kategorii męskiej w pierwszej 25. turnieju znalazło się czterech
naszych graczy. Cieszy fakt, że ekipa

Huraganu była jedną z najmłodszych
drużyn mistrzostw, z sześciu zawodników czterech to reprezentanci w kategoriach młodzieżowych. Czekamy
cierpliwie na podsumowanie punktowe całego sezonu i mamy nadzieję, że
uda się powtórzyć sukces sprzed
dwóch lat, gdzie zwyciężyliśmy w indywidualnej klasyfikacji wojewódzkiej
seniorów – powiedział sosnowiczan
Stanisław Szydło.
Powody do zadowolenia miała także Marta Nowak (na zdjęciu). Zawodniczka UKS Dwójka Sosnowiec,
w grze podwójnej seniorek zajęła
trzecie miejsce w parze z Anną Rusin
z LKS Orzeł Stanica i zdobyła brązowy
medal. Oprócz Nowak do finałowego
turnieju zakwalifikowały się: Dominika Siwecka, Karolina Sieruga i Sandra Szczecińska. – Razem z PSKS
Bielsko-Biała byłyśmy najliczniejszą
ekipą wśród seniorek, które punktowały do współzawodnictwa klubowego. Sukces ten zawodniczki UKS
Dwójka Sosnowiec osiągnęły przez
dobre starty w trzech turniejach wojewódzkich, które były eliminacjami
do Mistrzostw Śląska – dodał Adrian
Eliasz, kierownik sekcji UKS Dwójka
Sosnowiec. KP
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Sukcesy uczniów
CKZiU
Paulina Frejowska, uczennica
ckziU przy ul. grota-Roweckiego,
została 64 laureatką ogólnopolskiej
olimpiady Wiedzy i Umiejętności
z zakresu Projektowania
i Wytwarzania odzieży.
W Łodzi na Wydziale Technologii
Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej,
w dniach 3-4 kwietnia, odbył się
ostatni, III etap olimpiady, podczas
którego wyłoniono 6 laureatów.
Bezkonkurencyjna okazała się
Paulina Frejowska z klasy
III Technikum Stylizacji i Projektowania
Ubioru. Współorganizatorem olimpiady
było także sosnowieckie CKZiU.
Z kolei Grzegorz Marzec, uczeń
Technikum nr 3
Gastronomiczno-Hotelarskiego,
wchodzącego w skład CKZiU, uzyskał
tytuł laureata Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności. Znalazł się
w piętnastce najlepszych uczniów
z terenu całego kraju, zarówno
techników, jak i liceów. Centralny
etap XVIII Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności odbył się
w dniach 20-23 marca w Karolewie
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

Oto i stroje
z fantazją

Namanekinach zaprezentowano17
najlepszych modeli prac studentów
ifragmenty prac dyplomowych oraz
projektów. Możnabyło podziwiać także
buty – inspiracje obuwiem iróżne
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,
dojednej 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
16

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.
Sylwia Kosman

W ramach tegorocznego pokazu zaprezentowano pięć autorskich kolekcji odzieżowych. Tematem przewodnim była kobiecość, a właściwie kobieta w wielu odsłonach. Uczestnicy pokazu mieli okazję
podziwiać wspaniałe, wielobarwne tkaniny i niekonwencjonalne rozwiązania krawieckie. Kolekcja „Rock Girl”, która
otworzyła pokaz, to propozycja dla kobiet

nowoczesnych, odważnych i nie obawiających się podejmowania nowych wyzwań. Z kolei projekty z kolekcji „Red
flower” to nasycone czerwienią, kobiece
sukienki o czystej formie i prostym fasonie. Uczestnicy pokazu szczególnie gorąco oklaskiwali egzotyczną kolekcję „Salvajismo espanol” – hiszpańską dzikość.
Uczniowie, którzy przygotowali projekty,
są zafascynowani flamenco od czasu, kiedy odbyli staż w Hiszpanii. Pokaz zakoń-

Nauczą pływać twojego malucha
Sylwia Kosman

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował propozycję nauki
pływania dla najmłodszych, czyli
przedszkolaków. Zajęcia będą się
odbywać się dwóch grupach wiekowych. Nauka pływania prowadzona będzie dla dzieci w wieku
od trzech do czterech lat, a w grupie drugiej będą się uczyć pływać
pięcio i sześciolatki. Kurs obejmuje 20 zajęć, a każde będzie
trwać 45 minut. Blok zajęć będzie
składał się z dwóch cykli, tak aby
harmonogram nie kolidował z wakacyjnymi planami urlopowymi
rodziców. Pierwszy cykl 10 zajęć
rozpoczął się w drugiej połowie
marca 23 marca, a zakończy 1
czerwca 2014 r. Po wakacjach, 7
września ruszy drugi cykl, czyli
kolejne 10 zajęć. Dzieci się będą
uczyć pływać tylko w niedzielę,
a zajęcia dla grup wieko-

wych I i II odbywać się będą
w obiektach pływalni krytej
przy ul. Żeromskiego 5. Zajęcia
będą prowadzone także, jednak
tylko dla drugiej grupy wiekowej,
w obiekcie Pływalni Krytej
przy Hubala Dobrzańskiego 99.
Odpłatność za cały kurs wynosi 130 złotych.
Zapisy na kurs nauki pływania dla przedszkolaków przyjmowane są w pokoju ratowników w obiekcie krytej pływalni
przy ul. Żeromskiego 5 oraz
w kasie obiektu pływalni krytej
przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 już od 14 marca 2014 roku. Więcej infor macji udziela
Tomasz Bur ta, kierownik pływalni krytej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 pod nr tel.
(32) 292 96 54 lub 506 808 871.
Można także napisać e-mail
na adres: plywalnia.klimontow@mosir.sosnowiec.pl.

czyła kolekcja fryzur „Moja fantazja”, inspirowana kosmosem i Arktyką, która
na widzach wywarła także wielkie wrażenie. Uczniom pomocy i wskazówek
przy tworzeniu tegorocznych projektów
udzielili Hanna Gajos, krytyk mody, redaktor naczelna „Rynku Mody” oraz znany kreator mody, Jerzy Antkowiak.
Prezentację ar tystyczną „my 2014”
obserwowali m. in. uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu dla gimnazjalistów pt.

„Moja stylizacja na komers 2014”.
W konkursie wzięło udział aż 112 uczestników z całego regionu. Zwyciężyła Alicja Dulewicz, której projekt zostanie wykonany przez uczniów szkoły na zajęciach lekcyjnych i zaprezentowany
w kwietniu podczas uroczystego zakończenia konkursu w galerii „Ładniej”.
Uczniowie, którzy przygotowali pokaz, otrzymali od hojnych sponsorów
atrakcyjne nagrody.
Na wycieczkę do Grecji pojadą Monika
Karlik – za projekt i współwykonanie kolekcji „Salvajismo espanol” oraz Arletta Chrobot za projekt i współwykonanie kolekcji
„La Revolution”. Arkadiusz Kulita pojedzie
do Norwegii za projekt i współwykonanie
kolekcji „Sen Barona”. Bon Stypendialny
Praktycznej Akademii Mody o wartości 15
tysięcy trafił do Arletty Chrobot.
Tegoroczny pokaz i wspaniałe kreacje
podziwiali m.in. Arkadiusz Chęciński,
członek zarządu województwa śląskiego,
wiceprezydenci Sosnowca: Agnieszka
Czechowska-Kopeć i Zbigniew Szaleniec,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Wilhelm Zych oraz licznie reprezentowani przedstawiciele władz miasta oraz
władz oświatowych. Na widowni zasiedli
także przedstawiciele świata kultury i nauki, a także członkowie instytucji i firm
współpracujących ze szkołą.

Owoce morza już bez tajemnic
arc. CKZiU

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.

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

arc. CKZiU

Zdarzy∏o si´

Sylwia Kosman

Szef kuchni, Grzegorz Saba, z restauracji „Moja Pasja” w Sosnowcu, poprowadził warsztaty
gastronomiczne (na zdjęciu), które odbyły się 12 marca w Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskim przy CKZiU w Sosnowcu. Tematem smakowitych
warsztatów były „Owoce morza
w gastronomii i na co dzień”.
Szef kuchni pokazał, jak przygotować wiele dań, m. in. krewetki
black tiger w sosie z czerwonego
pieprzu i świderki zapiekane parmezanem, małże nowozelandzkie
w sosie winno – śmietanowym,
małże św. Jakuba w winie, tagliatelle z kalmarami, ośmiornice duszone w rozmarynie, paelli
z owocami morza czy frutti di
mare w tempurze.
Fir ma Handlowa „WERONIKA” z Mszany Dolnej za-

pewniła wszelkie potrzebne
podczas warsztatów produkty.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jaka jest dostępność
owoców morza na polskim rynku i zapoznali się z ich oznaczeniami handlowymi. Poznali
możliwości wykorzystania tych
produktów i techniki przygotowywania dań.

– To kolejne ciekawe warsztaty kulinar ne organizowane
w szkole. Zajęcia z pewnością
poszerzyły zawodowe horyzonty przyszłych kucharzy o receptury na dania wykwintne, przygotowywane w lokalach wysokiej klasy – podsumowała
warsztaty Elżbieta Czernik, dyrektorka CKZiU.

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

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”.

Reprezentanci sosnowieckiej szkoły zdobyli laury
w kategorii „najlepsi w województwie śląskim”.
Opiekunem uczniów była Ewa Krzysztofik. Nagrodą zdobytą przez uczniów jest pięciodniowy wy-

jazd do Brukseli, gdzie zwiedzą m. in. Parlament
Europejski. Bilety do Brukseli już mają, otrzymali
w trakcie I Ogólnopolskiego Kongresu Energetycznego, który odbywał się 14 marca w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Podczas
kongresu uczniowie zaprezentowali zebranym nagrodzoną pracę. Organizatorem konkursu było IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława
Staszica w Sosnowcu. Patronat honorowy nad konkursem objął prof. Jerzy Buzek. KP
kwiecień 2014 nr 4
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Uczniowie„Korczaka” zajęli IV miejsce w ogólnopolskim konkursie„Nakręć się na wybory”

Europarlamentarzyści piszą CV,
a my damy im pracę
Sylwia Kosman

– Mieliśmy pewne obawy, że filmy
konkursowe będą nudne, mało ciekawe,
że mogłoby być lepiej. Zarzuciliśmy
wędkę i zastanawialiśmy, jakie rybki złapiemy. Jednak myliliśmy się. Filmy były
świetne! – tymi słowami zainaugurował
galę Rafał Rudnicki, szef Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej
Przedstawicielstwa KE w Polsce. – Pamiętajcie, że europarlamentarzyści teraz
piszą CV, a my ich zatrudniamy na kolejne pięć lat – dodał.

Sylwia Kosman

Grupa filmowa Beng z VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu zajęła IV miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nakręć się na wybory”, organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce. Na konkurs napłynęło 327 filmów, a jurorzy nagrodzili
po pięć najlepszych w kategorii szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie „Korczaka”, czyli Justyna Gil, Piotr Sadowski oraz Michał
Wiekiera, mieli za zadanie nakręcić
spot filmowy, który miał na celu zachęcić do udziału w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Ostatecznie postanowili nakręcić film
w chaplinowskim stylu. – Na samym
początku mieliśmy mnóstwo pomysłów.
W końcu zdecydowaliśmy się pokazać,
że sporo osób nie głosuje w wyborach
do Parlamentu Europejskiego i na zasadzie kontrastu pokazać korzyści, jakie
płyną z członkostwa Unii Europejskiej – mówi Justyna Gil. – Zdecydowaliśmy się pokazać w zabawny sposób
swobodny przepływ ludzi, towarów,
usług i kapitałów – dodaje Piotr Sadowski. Do pokazania przepływu ludzi wykorzystali… szkolny basen, a przepływu kapitału, złotówki zamieniające się
w euro. – Nakręcenie filmu i jego mon-

„Teraz często gotowość pójścia
do wyborów przegrywa np.
z lenistwem czy przekonaniem,
że jeden głos nic nie zmieni”.
Piotr Sadowski, Justyna Gil i Michał Wiekera zostali finalistami konkursu
„Nakręć się na wybory”.
taż zajęły nam kilka dni. Była praca, ale
i dobra zabawa – przyznaje Michał
Wiekiera.
Praca uczniów „Korczaka” została doceniona. W nagrodę Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej zafundowało
uczniom dwudniowy pobyt w Warszawie. W pierwszym dniu uczniowie wykorzystali czas m. in. na zwiedzanie ryn-

ku Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia, wizytę we włoskiej restauracji
Magdy Gessler oraz sztukę „Chory
z urojenia”, wystawioną w Teatrze 6. Piętro. Drugi dzień spędzili w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, gdzie odbyła się uroczysta gala, w ramach której
odebrali nagrody, odbyły się warsztaty
i debata.

Laureaci konkursu odebrali nagrody.
Sylwia Kosman

„EuroDekada – Europa wspólnych możliwości czy straconych
szans?”. Tak brzmiało pytanie
postawione przez organizatorów
konkursu, czyli europarlamentarzysty Jerzego Buzka oraz posła
Jarosława Pięty. W ramach konkursu należało przygotować esej,
którego tematem miała być opinia autorów na temat członkostwa Polski w strukturach Unii
Europejskiej. Na konkurs napłynęło 14 prac, a finał konkursu
odbył się 1 marca. Jurorzy, czyli
organizatorzy konkursu nie mieli
łatwego zadania. – Eseje bardzo
kwiecień 2014 nr 4

mi się podobały i uważam, że
praca komisji była obiektywna.
Uczniowie pokazali nie tylko
korzyści i plusy z wejścia
do Unii Europejskiej, ale także
nie zabrakło eurosceptyków.
Jedni dowodzili, że wykorzystaliśmy nasze szanse, a inni, że
mogło być lepiej. Prace były bardzo dobrze napisane. Widoczny
był duży wkład nauczycieli – mówi poseł Jarosław Pięta.
Pierwsze miejsce zajęła Justyna Gil z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, która osobiście nie mogła odebrać nagrody,
ponieważ w tym czasie przeby-

wała w Warszawie, z powodu
zwycięstwa w innym konkursie – „Nakręć się na wybory”,
organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
w Polsce. W nagrodę wyjedzie
na pięciodniową wycieczkę
do Brukseli, w ramach której
będzie miała okazję zwiedzić
miasto oraz Parlament Europejski. W wyjeździe będą jej towarzyszyli zwycięzcy innych konkursów, organizowanych na terenie województwa śląskiego,
przez profesora Jerzego Buzka,
który będzie na nich czekał
w Brukseli.
II miejsce jurorzy przyznali
ex aequo Bartoszowi Skotnicznemu z Zespołu Szkół Elektronicznych i Infor matycznych
w Sosnowcu (Technikum nr 8)
oraz nagrodę otrzymał Krzysztof Cioś z III Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Sosnowcu. Laureaci wyjadą
do Warszawy na jednodniową
wycieczkę, w ramach będą mogli zwiedzić stolicę oraz gmach
Sejmu RP wspólnie z posłem Jarosławem Piętą w roli przewodnika.
III miejsce zajęła Marcelina Hojda z I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu. Nagrodę
rzeczową
ufundowali
parlamentarzyści, profesor Jerzy
Buzek oraz Jarosław Pięta.

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

Oddajesz próbkę krwi, a możesz
uratować życie
Sylwia Kosman

Dominik Rowicki

Konkurs EuroDekada rozstrzygnięty!

Dyrektor Przedstawicielstwa KE
w Polsce, Ewa Synowiec, podkreślała, że
wybór najlepszych filmów był bardzo
trudny. – Poinformowałam już europarlamentarzystów, że uczniowie już promują wybory, szybciej od samych zainteresowanych – stwierdziła.
Po ogłoszeniu wyników konkursu odbyły się warsztaty przygotowane przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie
grupy, w których przez godzinę przygotowywali argumenty do debaty i próbowali odpowiedzieć na pytania: jak za-

chęcać do udziału w wyborach? Dlaczego warto głosować? Po co głosować? Co
daje nam Parlament Europejski? W debacie, oprócz laureatów konkursu,
uczestniczył także m. in. Jan Lityński,
doradca Prezydenta RP, który wspominał wybory w czerwcu 1989 r. – Były
to wybory o charakterze obywatelskim.
Dokonywaliśmy wyboru między starym
a nowym systemem. Wtedy właśnie frekwencja była wyższa – stwierdził. – Teraz często gotowość pójścia do wyborów
przegrywa np. z lenistwem czy przekonaniem, że jeden głos nic nie zmieni.
Musimy zmienić nasze cechy narodowe.
Każdy głos dużo znaczy – przekonywał
Lityński.
Dla laureatów i ich opiekunów były
przygotowane także niespodzianki. Filmy, które zdobyły pierwsze miejsca
w obu kategoriach, będą wykorzystane
przez Komisję Europejską do promowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. I miejsce zajęło Gimnazjum nr 7
im. UNICEF-u w Zielonej Górze,
a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe „Nasze Miasto”.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Uczniowie „Korczaka” wrócili z aparatami fotograficznymi, a opiekunowie
grup pojadą na trzydniowy wyjazd studyjny do Brukseli.

Sylwia Kosman

Ponad 40 uczniów oraz dwóch nauczycieli Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zdecydowało się zarejestrować w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego i oddać tym samym swoją
próbkę krwi. Akcja „Dar szpiku-darem życia” odbyła się 17 marca w CKZiU przy Grota Roweckiego 64.
Nauczyciele oraz pełnoletni uczniowie trzech szkół:
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru,
Technikum nr 1 Ekonomicznego oraz Technikum
nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego oddawali próbki
krwi w ambulansie katowickiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na boisku szkolonym,
a w tym czasie w sali gimnastycznej „Ekonomika”
odbywał się koncert. Zagrali m. in. Marcin Podsiadło
Prezes Sant, Deo, Kłak, Kazbi, 3uce, Siata, występująca w „Bitwie na głosy”, Eliza Wietrzyńska oraz inni wokaliści.
Akcję zorganizowano już po raz drugi. Uczniowie, jak i nauczyciele, są przekonani, że w ten prosty
sposób można komuś podarować życie. – Uczniów
w ogóle nie trzeba namawiać do oddawania próbek
krwi. Stoją i czekają cierpliwie przed ambulansem – mówi Anna Macuga, nauczycielka wychowania fizycznego, która razem z drugim nauczycielem,
Bartoszem Sacharczukiem, są głównymi organizatorami imprezy. – W ubiegłym roku akcję przeprowadziliśmy w technikum gastronomiczno-hotelarskim.
Teraz, kiedy jesteśmy razem w Centrum, połączyliśmy siły kilku szkół – dodaje.
Przed oddaniem krwi, każda pełnoletnia osoba
musiała jedynie wypełnić kwestionariusz i poddać się
badaniu lekarskiemu. Następnie jej krew zostanie
przebadana i każdy, kto oddał krew, zostanie umieszczony w rejestrze potencjalnych dawców szpiku. Aby

Radosław Kurzak ma szansę stać się dla
kogoś tzw. genetycznym bliźniakiem.
przeszczep był możliwy, musi występować zgodność
antygenów transplantacyjnych HLA (human leukocyte antigens – antygenów zgodności tkankowej) pomiędzy dawcą a biorcą. Antygeny HLA poszczególnych ludzi różnią się między sobą prawie tak samo
jak linie papilarne. Czasem jednak niektóre kombinacje powtarzają się. Dzięki temu jest możliwe znalezienie odpowiedniego dawcy dla chorego. – Jeżeli
znajdzie się tzw. genetyczny bliźniak, osoby, które
dzisiaj oddały krew, mogą potencjalnie oddać swój
szpik – mówi Ewa Żyłka-Szcześnia, higienistka
w Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskim. – Po ubiegłorocznej akcji jedna osoba otrzymała wezwanie i jest w trackie procedury – dodaje.
Radosław Kurzak, tegoroczny maturzysta „Ekonomika”, oddał krew do banku szpiku po raz pierwszy. – Jeśli tylko mogę pomóc jakiejś chorej osobie,
to taką szansę trzeba wykorzystać – stwierdził.
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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

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.
Poziomo: 1 – chrześcijańska muzyki obrzędowa czarnoskórych
mieszkańców Stanów Zjednoczonych,5 – najdalej napółnoc wysunięte miasto USA, 8 – mocz, 9 – szczyt w Górach Bialskich (964 m n.
p. m.), 10 – odpłacenie pięknym za nadobne, 11 – niejedna pryska
z ogniska, 12 – masa śniegu, która nagle stacza się w dół, 14 – wiosenny kwiat, 16 – do transportu chorego, 17 – surowiec na meble,19 – pieszczotliwie okocie,21 – przedstawiciel subkultury preferującej kult siły i przemocy, 22 – miasto w Hiszpanii nad Zatoką Biskajską, 25 – wielkanocny zwyczaj, 28 –...-dyngus, 29 – Szczeciński
lub Wiślany, 30 – ilustracja w książce, 32 – potocznie o drzewach
z igłami, 34 – słuszność, 35 – bezdrzewna strefa roślinna z mchami
i porostami, 36 – legendarna założycielka Kartaginy, 37 – część
Szczecinalub Krakowa,38 – gatunek jabłka,39 – kabinapilota.
Pionowo: 1 – tworzy się, gdy padający deszcz zamarza na jezdni i chodnikach, 2 – przechowywane w katalogu na dysku, 3 – Pavarotti, 4 – Wichura z„Czterech pancernych”, 5 – wielkanocny symbol, 6 – jednoślad, 7 – przewaga nad kimś lub
nad czymś, 13 – święto obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, 15 – jeden ze szpitalnych oddziałów, 18 – amerykański struś, 20 – nieprzetłumaczalne wyrażenie, 23 – wielbiciel, 24 – stopień w policji, 26 – coś z umysłowych
rozrywek, 27 – substancja obojętna dla zdrowia podawana jako
lek, 28 – koronny lub Jehowy, 31 – znaczną część tego państwa
zajmuje płaskowyż Dekan, 33 –...-Zdrój – najstarsze uzdrowisko,
położone w Kotlinie Kłodzkiej

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK

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

Judyta Syrek

Agnieszka Kaluga

Nie bój się żyć. Biografia
Ojca Joachima Badeniego

Zorkownia

Wyd. ZNAK

Miłośnik pięknych kobiet, uwiedziony przez Boga
Żołnierz i zakonnik, całkowicie oddany ludziom
Potomek rycerza spod Grunwaldu i szwedzkiego pirata, oczko w głowie matki – Kazio Badeni. Był temperamentnym dzieckiem, guwernantki miały z nim wiele kłopotów. Podczas studiów w Krakowie, jak na arystokratę
przystało, miał pieniądze, własny apartament, lokaja i samochód. A w tańcu uwodził niczym Fred Astaire.
Żył beztrosko i towarzysko. Aż do pewnego czerwcowego wieczoru, kiedy to poczuł na plecach łagodny dotyk.
Pod jego wpływem zamiast do klubu nocnego, poszedł
do kościoła. Kilka lat później wstąpił do dominikanów.
Judyta Syrek kreśli pasjonujący portret ojca Joachima Badeniego. Z książki wyłania się czarujący arystokrata, zakonnik z ogromnym poczuciem humoru, fan Biblii i Tolkiena, ale
też mistyk, który uzdrawiał przez telefon. Do końca życia kontrowersyjny i pełen sprzeczności, ale uwielbiany i szanowany.
Autorka na podstawie relacji pielęgniarki Sylwii Juszkiewicz, ojców dominikanów i własnych wspomnień w przejmujący sposób przedstawia ostatnie chwile życia Joachima
Badeniego. Jej opowieść uzupełniają poruszające świadectwa osób, które doświadczyły jego opieki i modlitwy.
Pierwsza pełna biografia charyzmatycznego mistyka.

Anna Starmach

Pyszne 25. Nowa porcja
przepisów
Wyd. ZNAK

Smakowite dania w zaledwie 25 minut i za nie więcej
niż 25 złotych!
W książce znajdziesz 70 nowych i jeszcze lepszych przepisów prosto z kuchni Ani Starmach.
Zaskocz swoich bliskich i w zaledwie 25 minut przygotuj
potrawy, które ich zachwycą.
Dobra zabawa i rewelacyjny efekt gwarantowane.
Spróbuj – będzie pyszne!
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WAŻNE TELEFONY

Wyd. ZNAK

Poruszający dziennik odkrywania nadziei i miłości
tak wielkiej, że nie da się jej zamknąć w jednym słowie
„Patrzę, jak dzieci chlapią się wodą, biegają umorusane, na bosaka.
Chłonę ich radość i czuję przeogromne szczęście, że mogę na to patrzeć wolna od zwierzęcego bólu akurat tu i teraz. Mam obowiązek
WIDZIEĆ rzeczy, smakować rzeczy, cieszyć się nimi.”
Agnieszka Kaluga obiecała umierającej córeczce, że sobie poradzi. Teraz pomaga innym. Odnalazła swoje miejsce, choć życie
przecina się tam ze śmiercią. Od czterech lat jest wolontariuszką
w hospicjum. Spędza czas z tymi, którzy potrzebują kilku słów,
uśmiechu, pomocy przy napisaniu ostatniego listu.
„Zorkownia” to zapis najpełniej przeżytych chwil i kilkanaście
pięknych zdjęć z życia. To poruszający dziennik odkrywania nadziei i miłości tak wielkiej, że nie da się jej zamknąć w jednym słowie. To wzruszająca opowieść o tym, co najważniejsze.
Zorkownia otrzymała trzy wyróżnienia w konkursie Blog Roku 2011.

Lily Koppel

Żony astronautów
Tłumaczenie: Maciej Prusator
Wyd. ZNAK

Bycie żoną zdobywcy kosmosu oznaczało samotność i lęk
Za każdym mężczyzną, który poleciał w kosmos, stała kobieta, która bała się o jego życie.
Poznajcie historię żon astronautów.
Żony astronautów – zwykłe gospodynie domowe – niespodziewanie znalazły się na świeczniku, a ich życie zostało wywrócone do góry nogami. Miały być wzorem dla Amerykanek, idealnymi żonami
i matkami, za którymi paparazzi chodzili krok w krok. Przed kamerami telewizyjnymi, spokojne i opanowane, oglądały, jak ich mężów
wystrzeliwano w przestrzeń kosmiczną, bez gwarancji powrotu.
Bycie żoną astronauty oznaczało perfekcyjny uśmiech na sesjach
zdjęciowych i nienaganny strój podczas podwieczorków z Jackie
Kennedy, udział w wielkich galach i status gwiazdy.
Jednak przede wszystkim bycie żoną zdobywcy kosmosu oznaczało samotność i lęk.
Tylko inne kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji, wiedziały, jaki to los. Kobieca przyjaźń, solidarność i bliskość przybrały postać klubu żon astronautów.

co?

gdzie?

KUPON
krzyżówka nr 4

kiedy?

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 11Kino 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.
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Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sekr. tel./fax 32/266-07-91, centrala tel. 32/266-04-94,
e-mail: bow@teatrzaglebia.pl; strona inter netowa: www.teatrzaglebia.pl

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

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

SPEKTAKLE WYJAZDOWE
09 i 10.04 Alicja w krainie czarów/Teatr Nowy w Zabrzu
12.04 Zaćmienie / Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie

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.

(A) Abonament

reklama

KINO
KINO HELIOS,
ul. Modrzejowska 32b,
http://www.heliosnet.pl
Rezerwacja telefoniczna 32 363 14 14,
e-mail: sosnowiec@heliosnet.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

UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania14
pojedynczych zaproszeń do kina, do odbioru wnaszej redakcji
(Sosnowiec, ul. 3 Maja11) znajnowszym wydaniem „Kuriera
Miejskiego” Nr 4.

GAELFORCE DANCE
Mistrzowie tańca irlandzkiego ponownie w Polsce
Gaelforce Dance wracają, aby
zaspokoić niedosyt polskiej publiczności, która wprost uwielbia ich szalone, pełne energii,
spektakular ne występy, dzięki
którym do grupy przylgnęło
określenie „ferrari tańca irlandzkiego”. Ich perfekcjonizm, który
prezentują na scenie, stał się już
legendą.
Gaelforce Dance to zespół
składający się z najlepszych tancerzy i muzyków, którzy swoim
spektaklem taneczno-muzycznym opar tym na irlandzkim
folklorze od 16 lat podbijają serca widzów na całym świecie.
W genialny sposób ukazują kulturę Zielonej Wyspy. Łączą taniec nowoczesny z celtyckimi
rytmami, balet ze stepowaniem,
muzykę z grą świateł, tradycję

ze współczesnością. Richard
Griffin, choreograf zespołu, tak
go określa: „Staramy się być innowacyjni i bardzo teatralni. Nasze show jest w 100% na żywo.” I to jest właśnie główny
atut zespołu – jako jedyna grupa tego typu zawsze grają, śpiewają i stepują całkowicie na żywo. Wyznaczają w świecie tańca najwyższe standardy oraz
odkrywają i szkolą wielkie talenty, jak choćby James Devine.
To właśnie tańcząc w Gaelforce
Dance pobił on światowy rekord
w stepowaniu i trafił do księgi
rekordów Guinness’a, osiągając
rewelacyjny wynik 38 uderzeń
na sekundę! Nowatorski sposób
ukazania irlandzkiej kultury
zjednuje im fanów, którzy nie
pozostawiają ani jednego wol-

nego miejsca na żadnym z ich
przedstawień, niezależnie czy
mowa o USA, Kanadzie, Europie, czy Azji. Nie oparł im się
nawet papież Jan Paweł II i królowa Elżbieta II, dla których
mieli zaszczyt występować.
Historia przedstawiona przez
ar tystów jest stara jak świat.
Dwóch mężczyzn, jedna kobieta, miłość, dramat, pasja, zazdrość, pojednanie. Przepiękna scenografia, imponujące kostiumy, rewelacyjna muzyka,
śpiew i taniec, feeria barw, gra
świateł przenoszą widzów
w bajkowy świat fantazji,
a wszystko to w oprawie godnej
Broadwayu. Każdy szczegół jest
dopracowany do perfekcji. Widowisko charakteryzuje się najwyższym światowym pozio-

Czy można wierzyć historii opowiedzianej przez
Głupka z astmą i szpotawą stopą? To on oprowadzać będzie widzów po miasteczku, które leży
u podnóża kopalni i w którym rozgrywać się będzie akcja najnowszego spektaklu „Koń, kobieta
i kanarek”. Tytuł sztuki nawiązuje do rozporządzeń, na mocy których w latach pięćdziesiątych
wprowadzono w kopalniach zakaz pracy pod ziemią kobiet, koni i kanarków (górnicy łączą te zakazy i zwyczajowo nazywają je „3K”). Realizatorzy
Tomasz Śpiewak i Remigiusz Brzyk znani z odnoszącego sukcesy „Korzeńca” wracają do Sosnowca, by opowiedzieć historię patriarchalnej, górniczej rodziny. Nie będzie to przedstawienie ani lokalne, ani historyczne. Używając kostiumu
górniczego patriarchatu, Śpiewak i Brzyk tworzą
współczesną przypowieść o przemocy wobec kobiet.
kwiecień 2014 nr 4

„Badania profesor Wandy Mrozek wykazały, że
jeszcze w latach 70., w dobie PRL-u, ambicją górnika było zarobić tyle, żeby jego żona nie musiała
pracować zawodowo. Negatywną konsekwencją tego stanu rzeczy było pełne uzależnienie żony
od poziomu zarobków męża oraz jej problemy bytowe w sytuacjach potencjalnego rozpadu rodziny.
Patriarchalna tradycja życia rodzinnego jest charakterystyczna dla Górnego Śląska, ale i w tym regionie ujawniają się tendencje emancypacyjne. We
wrześniu 2004 roku większość respondentek prowadzonego przeze mnie badania opinii żon górników uznała, że model idealny to móc pracować zawodowo i zarabiać tyle, ile mąż oraz w tym samym
stopniu poświęcać się obowiązkom domowym i rodzicielskim.” dr Sławomira Kamińska-Berezowska
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
/ www.nettg.pl

przez nich kroków i wystukiwanego, z komputerową wręcz precyzją, rytmu. Nie trzeba być eksper tem, aby dostrzec w tej doskonale zgranej grupie wielki
talent, pasję, zaangażowanie
oraz lata ciężkiej pracy.
12 kwietnia zespół wystąpi w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. Dla naszych czytelników mamy zaproszenia! RED

Maciej Stobierski

„3K”, czyli koń, kobieta i kanarek

mem. W jego przygotowaniu
biorą udział takie międzynarodowe gwiazdy jak: choreograf
Richard Griffin, kompozytor
Colm O'Foghlú, czy „Mistrz
Musicalu” – śpiewak Peter Corry. Najbardziej zapierające dech
w piersiach są sceny zbiorowe,
w których podziwiamy precyzyjne linie tancerzy oraz absolutną jedność wykonywanych

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

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).
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