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To historyczne zwycięstwo Zagłębia
Sosnowiec! Po 37 latach drużyna zagra
w półfinale Pucharu Polski. Awans do półfinału
piłkarze zapewnili sobie dzięki brawurowemu
zwycięstwu z Cracovią. Na wyjeździe nie zostawili
przeciwnikom żadnych szans i odnieśli
spektakularne zwycięstwo, kradnąc sportowe
widowisko i… dwie bramki.

www.kuriermiejski.com.pl           nakład 30.000 egzemplarzy

str. 15

reklama

Świąteczny jarmark przed Bożym Narodzeniem i otwarte lodowisko w samym centrum miasta. Rok zakończymy wspólną zabawą przed Urzędem Miejskim

Moc atrakcji…
Syl wia Ko sman

Two rze nie kil ku set me tro we go
Łań cu cha Świą tecz nej So li dar -
no ści, re ci tal ko lęd i pa sto ra łek,
warsz ta ty zdo bie nia ozdób świą -
tecz nych i wspól ne przy go to wa -
nie wi gi lij nej po tra wy, wpro wa -
dzą miesz kań ców w praw dzi wie
świą tecz ny kli mat. Wszyst ko
za spra wą świą tecz ne go jar mar -
ku, któ ry zo sta nie zor ga ni zo wa -
ny przed sa mym Bo żym Na ro -
dze niem. Mi ło śni cy sza leństw
na lo dzie bę dą mo gli po śli zgać
się na otwar tym lo do wi sku, któ -
re po wsta nie przy Urzę dzie Miej -
skim. Sam ko niec ro ku tak że za -
po wia da się wy strza ło wo – syl -
we stro wą im pre zą pod go łym
nie bem w to wa rzy stwie Eli se,
Pa pa D i nie zrów na ne go DJ Wi -
śni, któ ry po pro wa dzi im pre zę.

Trzy dnio wy jar mark od bę dzie
się przed świę ta mi, od ra -
na do wie czo ra, w dniach od 21
do 23 grud nia. W tym ro ku jar -
mark zo sta nie zor ga ni zo wa ny
na al. Zwy cię stwa. Miesz kań cy
bę dą mo gli na przy go to wa nych

sto iskach ku pić sło dy cze, cia sta
i ręcz nie zdo bio ne pier ni ki, a tak -
że ka wy i her ba ty z ca łe go świa -
ta. – Na stra ga nach po ja wią się
świe ży wiej ski chleb, paj dy ze
smal cem, na tu ral ne, tra dy cyj nie
wę dzo ne wę dli ny oraz aro ma -
tycz ne mio dy i in ne wy ro by
pszcze lar skie – za po wia da
Agniesz ka Ko ziń ska, dy rek tor ka
Miej skie go Klu bu „Macz ki”, któ -
ry ra zem z Urzę dem Miej skim or -
ga ni zu je jar mark. 

Miesz kań cy bę dą mo gli tak że
zo ba czyć, jak przy go to wy wać
ozdo by cho in ko we, stro iki ide ko ra -
cje świą tecz ne. Bę dzie tak że oka zja,
by ku pić wy ro by, jak i wy ko nać wy -
ro by rę ko dziel ni cze z ma sy sol nej,
gli ny, ze skó ry, drew na, po znać tech -
ni kę de co upa ge oraz ozda biać
bombki i pierniki. Jest tak że szan sa
na wy szu ka nie świą tecz nych pre -
zen tów. Dla naj młod szych bę dzie
moż na ku pić za baw ki, a dla nie co
star szych wy ro by gó ral skie, np. skó -
ry owcze, ka mi zel ki, czap ki, a tak że
al ko ho le re gio nal ne zBe ski du. 

Pierw szy dzień jar mar ku od bę -
dzie się pod zna kiem mię dzy na ro -

do we go pro jek tu „Ci ti part”. To
dwu let ni pro jekt, któ ry opie ra się
na współ pra cy róż nych miast eu -
ro pej skich, a głów nym te ma tem
pro jek tu jest obro na pod sta wo -
wych war to ści eu ro pej skich, ja ki -
mi są so li dar ność, po kój i to le ran -
cja. W pro jek cie uczest ni czą
ucznio wie trzech so sno wiec kich
li ce ów: II LO im. E. Pla ter, IV LO
im. S. Sta szi ca oraz VI LO im. J.
Kor cza ka, któ rzy bę dę na ma wiać
miesz kań ców do tworzenia kil ku -
set me tro we go Łań cu cha Świą -
tecz nej So li dar no ści, ja ki po wsta -
nie z ty się cy ko lo ro wych, pa pie ro -
wych skle ja nych na bie żą co
ogniw. Na wspól ne ko lę do wa nie
na sce nie za pro si chór Uni wer sy -
te tu Trze cie go Wie ku oraz ucznio -
wie so sno wiec kich szkół w świą -
tecz nych prze bra niach. – Bę dzie -
my roz da wać śpiew ni ki z tek sta mi
ko lęd i pa sto ra łek, za chę cać
miesz kań ców do wspól ne go śpie -
wa nia oraz czę sto wać ciast ka mi
i pier ni ka mi – za po wia da
Agniesz ka Ko ziń ska. 

Pod czas dru gie go dnia głów ną
atrak cją jar mar ku bę dzie wspól ne

go to wa nie świą tecz nej zu py. To
przed się wzię cie jest współ re ali -
zo wa ne z wi ce prze wod ni czą cą
Ra dy Miej skiej, Ka ta rzy ną Ki da -
wą -Kał ką. Od bę dzie się tak że re -
ci tal ko lęd i pa sto ra łek oraz
warsz ta ty pla stycz ne, na któ rych
bę dzie moż na wy ko nać ozdo by
świą tecz ne. Wie czór za koń czy się
w ryt mach gó ral skiej mu zy ki
i kon cer tu ka pe li gó ral skiej Wa -
rzon ka. W ostat nim dniu jar mar -
ku po now nie za brzmią ko lę dy
i pa sto rał ki i od bę dzie się jesz cze
jed na edy cja warsz ta tów pla stycz -
nych. Wie czo rem na sce nie zo sta -
nie wy sta wio ny po kaz „Mi ko łaj

w ogni stej kra inie”, przy go to wa -
ny przez ak to rów Te atru ognia
NAM -TA RA. 

To nie ko niec atrak cji.
Przy Urzę dzie Miej skim, na par -
kin gu, zo sta nie zbu do wa ne lo do -
wi sko o wy mia rach pra wie 400
me trów kwa dra to wych. – Chce -
my, aby lo do wi sko by ło do stęp ne
dla miesz kań ców od po ło wy
grud nia aż do koń ca lu te go. Je śli
bę dzie cie szy ło się po pu lar no ścią,
a wa run ki po go do we na to po -
zwo lą, to być mo że bę dzie otwar -
te do koń ca mar ca. Bę dzie to
obiekt speł nia ją cy wszyst kie stan -
dar dy oraz wy mo gi do ty czą ce

bez pie czeń stwa użyt ko wa -
nia – za pew nia Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Śli zgaw ka bę dzie oświe tlo -
na oraz od gro dzo na ban -
dą. – Do dys po zy cji miesz kań ców
bę dą szat nia oraz wy po ży czal nia
ły żew, a za ja kość lo du bę dzie od -
po wia dać spe cjal na ma szy -
na czysz czą ca i pie lę gnu ją ca
lód – wy ja śnia Ra fał Ły dek, dy -
rek tor Miej skie go Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji. Wstęp na śli zgaw -
kę bę dzie płat ny, ale opła ty ma ją
być sym bo licz ne. 

Rewolucja? Stanowczo nie! Zmiany?
Na pewno tak.  – Zmiany są potrzebne,
by Sosnowiec dla każdego mieszkańca
stał się miastem przyjaznym i jego
miejscem na ziemi. Tu każdy jest
gospodarzem. Nie tylko ja  – przekonuje
prezydent Arkadiusz Chęciński.
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Wszystkiego co najlepsze 
na Święta Bożego Narodzenia
oraz na Nowy Rok 2016, życzy
Redakcja „Kuriera Miejskiego”.
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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny
i przyjaciół, samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym 2016 roku
oraz szampańskiej zabawy
sylwestrowej
życzy wszystkim
sosnowiczanom 
Arkadiusz Chęciński,
prezydent miasta 
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Zapowiada się super sylwestrowa zabawa z zespołem Papa D.



SoSNoWiec  zAmieRzA
W NAjbliżSzych lAtAch WyDAć
poNAD 170 milioNóW złotych
NA WAlkę z NiSką emiSją.
FuNDuSze bęDą pRzezNAczoNe
NA teRmomoDeRNizAcję
buDyNkóW, zAkup
elektRyczNych i hybRyDoWych
AutobuSóW, A tAkże
NA moDeRNizAcje SyStemu
ogRzeWANiA i uliczNego
ośWietleNiA

Jed nym z part ne rów mia sta
w wal ce z ni ską emi sją jest Tau -
ron Cie pło. Spół ka wy śle an kie te -
rów, któ rzy za py ta ją wła ści cie li
bu dyn ków w cen trum So snow ca
o chęć przy łą cze nia się do sie ci
cie płow ni czej. – Pla nu je my re -
mont ulic w ści słym cen trum,
cho dzi o War szaw ską, Tar go wą,
De ker ta, Szklar nia ną i Mo drze -
jow ską. Przy tej oka zji wspól nie
z Tau ro nem Cie pło chcie li by śmy
pod łą czyć ka mie ni ce do sie ci cie -
płow ni czej. W tej chwi li każ de
z miesz kań ma swój sys tem
ogrze wa nia, czę sto są to sta re pie -
ce, któ re emi tu ją mnó stwo py -
łów – pod kre śla Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent So snow ca.

Po dob ny efekt da pod łą cze nie
do cen tral ne go ogrze wa nia bu -

dyn ków na osie dlu Ju liusz. – Ma -
my już ogło szo ny prze targ, pla nu -
je my ter mo mo der ni za cję i pod łą -
cze nie do sie ci 22 bu dyn ków. Je -
śli do te go do li czy my wcze śniej -
sze in we sty cje, któ re po zwo li ły
nam na wpię cie 26 bu dyn ków
zlo ka li zo wa nych m. in.: przy uli -
cach Jo dło wej, Ka li no wej i Wrzo -
so wej, to w efek cie tych prac po -
nad 2500 osób bę dzie mo gło sko -
rzy stać z ogrze wa nia do star cza ne -
go przez Tau ron Cie pło – tłu ma -
czy  Jo an na Se ku ła, dy rek tor
Miej skie go Za kła du Za so bów
Lo ka lo wych.

– O po sta wie So snow ca,
w kon tek ście wal ki z ni ską emi -
sją, mo że my mó wić w sa mych su -
per la tyw nych. To je den z li de rów
w roz wią zy wa niu te go pro ble mu
na Ślą sku i Za głę biu – mó wi An -
na Be dla, pre zes za rzą du TAU -
RON Cie pło. – Bar dzo wy so ko
oce nia my fakt prze zna cza nia
w bu dże cie miej skim środ ków fi -
nan so wych na li kwi da cję ni skiej
emi sji oraz kom pe ten cje osób za -
an ga żo wa nych w przy go to wa nie
i re ali za cję sa mych in we sty -
cji – do da je.

Na po moc mia sta mo gą li czyć
tak że wła ści cie le do mów jed no ro -
dzin nych. Za pa dła już de cy zja

o zwięk sze niu przez So sno wiec
pro gu do fi nan so wa nia na mo der -
ni za cję ogrze wa nia, wy mia nę sta -
rych pie ców oraz na in sta la cję od -
na wial nych źró deł ener gii. – Je śli
wła ści ciel po se sji zde cy du je się
na mo der ni za cję ogrze wa nia z pie -
ca wę glo we go na ogrze wa nie ga -
zo we, elek trycz ne lub ole jo we,
mo że ubie gać się o zwrot kosz tów
do 3 tys. zł, wcze śniej mógł li czyć
na 2 tys. zł – wy ja śnia An na Dę -
biec z Wy dzia łu Ochro ny Śro do -
wi ska.

Spo ro zmian cze ka szko ły
i przed szko la. W su mie wła dze
So snow ca chcą, aby ter mo mo der -
ni za cję prze szło 11 obiek tów.
Koszt te go przed się wzię cia to
ok. 28 mln zł. – Pro szę pa mię tać,
że ter mo mo der ni za cja to nie tyl -
ko no wa ele wa cja, to przede
wszyst kim ogrom ne oszczęd no -
ści ener gii ciepl nej – mó wi pre zy -
dent Chę ciń ski.

Środ ki na in we sty cje bę dą po -
cho dzi ły z bu dże tu mia sta oraz
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to -
rial nych (RPO WSL 2014-2020).

W wal ce o ni ską emi sję mia sto
wspie ra tak że so sno wiec kie
Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji
Miej skiej, któ re go naj więk szym
udzia łow cem jest So sno wiec. Ku -
pi po nad 80 no wych au to bu sów,
w tym 35 hy bry do wych i 3 elek -
trycz ne i 43 z sil ni kiem die sla
speł nia ją cym nor my EU RO 6.
Koszt za ku pu po wi nien się za -
mknąć w kwo cie 105 mi lio nów
zło tych.  

Zmniej sze nie zu ży cia ener gii
elek trycz nej po ja wi się rów nież
po wy mia nie pra wie 20 ty się cy
sztuk opraw oświe tle nia ulicz ne -
go. Ca łe za da nie po win no za -
mknąć się kwo tą 20 mi lio nów
zło tych. KP
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Zniżki, nagrody, mieszkania dla najlepszych

Pakiet mieszkańca na start!
Zgodnie z zapowiedziami prezydent Arkadiusz Chęciński od nowego roku wprowadza w Sosnowcu „Pakiet Mieszkańca”. – To oferta z propozycjami zarówno
dla już mieszkających w Sosnowcu, jak i tych, którzy się u nas osiedlą – podkreśla prezydent.

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pa kiet miesz kań ca skie ro wa ny jest m.
in. do stu den tów. Mia sto przy go to wa ło
ofer tę dla naj zdol niej szych ab sol wen -
tów szkół wyż szych za miesz ku ją cych
na te re nie So snow ca. Dzię ki no wym
prze pi som moż na ubie gać się o miesz -
ka nie ko mu nal ne. Ab sol wen ci za in te -
re so wa ni naj mem lo ka lu ko mu nal ne go
mo gą zło żyć wnio sek w Re fe ra cie ds.
Miesz ka nio wych Wy dzia łu Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej Urzę -
du Miej skie go w So snow cu przy ul. I.
Mo ścic kie go 14 (I pię tro, pok. 115).
Wnio sek na le ży wy peł nić zgod nie
z za war ty mi w nim in struk cja mi. Ab -
sol went po wi nien wska zać ad res (lub
ad re sy) fak tycz ne go miej sca po by tu
i wa run ków, w ja kich za miesz ku -
je. – Ubie ga nie się o miesz ka nie przez
naj zdol niej szych ab sol wen tów jest
moż li we dzię ki uchwa le Ra dy Miej -
skiej z 24 kwiet nia 2015 r. w spra wie
za sad oraz kry te riów wy naj mo wa nia
lo ka li wcho dzą cych w skład miesz ka -
nio we go za so bu gmi ny So sno wiec

i okre śla za sa dy wy naj mo wa nia lo ka li
ko mu nal nych. W jed nym z pa ra gra fów
uchwa ły za war to ure gu lo wa nia do ty -
czą ce przy zna wa nia lo ka li miesz kal -
nych na czas nie ozna czo ny i na czas
trwa nia sto sun ku pra cy wnio sko daw -
com nie speł nia ją cym kry te riów obo -
wią zu ją cych przy wy stę po wa niu o na -

jem miesz ka nia, je że li prze ma wia ją
za tym szcze gól ne po trze by gmi ny So -
sno wiec – in for mu je Jo an na Se ku ła,
dy rek tor ka Miej skie go Za kła du Za so -
bów Lo ka lo wych.

W So snow cu war to tak że pła cić po -
dat ki. W przy szłym ro ku od bę dzie się
lo te ria pro mo cyj na „Roz licz PIT w So -

snow cu – ko rzy staj ze swo ich pie nię -
dzy”. Ak cja ma za chę cić do pła ce nia
po dat ków w na szym mie ście. – W przy -
pad ku po dat ku PIT miej scem roz li cza -
nia się oso by fi zycz nej jest wła ści wy
urząd skar bo wy we dług miej sca za -
miesz ka nia po dat ni ka w ostat nim dniu
ro ku po dat ko we go. Ozna cza to, że aby
pła cić po dat ki w So snow cu, wca le nie
trze ba być tu taj za mel do wa nym – wy -
star czy miesz kać w So snow cu. W 2014
r. z po dat ku PIT wpły nę ło do bu dże tu
mia sta 223.323.793 zł. Aby za chę cić
do pła ce nia po dat ków w na szym mie -
ście, chce my za in au gu ro wać lo te rię pro -
mo cyj ną, w któ rej wy grać bę dzie moż -
na atrak cyj ne na gro dy, w tym sa mo -
chód oso bo wy. Za chę ca my w ten
spo sób miesz kań ców So snow ca do ko -
rzy sta nia ze swo ich pie nię dzy – in for -
mu je pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski. Lo te ria ma się roz po cząć 1
mar ca 2016 r. i po trwa do koń ca wa ka -
cji. Do pie ro w przy pad ku wy gra nej
uczest nik lo te rii bę dzie zo bo wią za ny
do przed sta wie nia za świad cze nia
z Urzę du Skar bo we go, któ re po twier dzi

od pro wa dza nie po dat ku PIT w So -
snow cu.

Na zniż ki bę dą mo gli tak że li czyć
no wi miesz kań cy. Na każ de go, kto osie -
dli się w So snow cu, cze ka  kar ta za pew -
nia ją ca rocz ne zniż ki w miej skich in sty -
tu cjach kul tu ry i spor tu. Opła ta za wej -
ście na ba sen, kor ty czy stok nar ciar ski
bę dzie tu sym bo licz na. – Pla nu je my,
aby za ko rzy sta nie z na szych obiek tów
spor to wych no wy miesz ka niec przez
rok pła cił przy sło wio wą zło tów kę, na to -
miast ofer ta jed no stek kul tu ral nych bę -
dzie do stęp na z 50-pro cen to wą bo ni fi -
ka tą. W ten spo sób przez rok no wy so -
sno wi cza nin mo że za po znać się z na szą
bo ga tą ofer tą – pod kre śla pre zy dent
Chę ciń ski.

– Mia sta się wy lud nia ją, dla te go nie
mo że my sie dzieć z za ło żo ny mi rę ka mi,
tyl ko wyjść z ofer tą, po ka zać, że to wła -
śnie u nas war to zo stać, czy też się
wpro wa dzić. Mu si my za chę cić lu dzi
do te go, aby nie chcie li So snow ca
opusz czać, a za ra zem prze ko ny wać, że
war to się u nas osie dlić. Stąd ta kie dzia -
ła nia – do da je pre zy dent So snow ca.

Wszyst ko wska zu je na to, iż nie -
od płat nie lub za sym bo licz ną
zło tów kę uda się prze jąć
od Spół ki Re struk tu ry za cji Ko -
palń trzy nie ru cho mo ści. –
W cią gu kil ku mie się cy uda ło
nam się wy pra co wać po ro zu -
mie nie ze Spół ką Re struk tu ry za -
cją Ko palń i obec nie fi na li zu je -
my prze ję cie trzech waż nych dla
So snow ca miejsc – po twier dza
Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent
mia sta.

Cho dzi o do ko na nie da ro wi -
zny te re nów przy ul. Bra ci Mie -
ro szew skich, gdzie znaj du je się
bo isko. W dal szym cią gu nie zo -

sta nie zmie nio ny cha rak ter tej
nie ru cho mo ści, któ ra ma słu żyć
re kre acji i wy po czyn ko wi. Naj -
praw do po dob niej uda się tak że
prze jąć pra wie hek ta ro wą dział -
kę, na któ rej znaj du je się po ło wa
pla cu Ko żu chów, co umoż li wi
za go spo da ro wa nie te go miej sca
w ca ło ści przez mia sto. Po ło wa
pla cu na le ży do gmi ny, a sca le -
nie ca ło ści w rę kach jed ne go
wła ści cie la umoż li wi re wi ta li za -
cję ca łe go znisz czo ne go dziś
skwe ru. Zmia ny te go miej sca bę -
dą moż li we dzię ki te go rocz nej
edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go
i ini cja ty wie miesz kań ców, któ -

rzy zgło si li pro jekt „Pierw sza
od 30 lat re wi ta li za cja chod ni -
ków na osie dlu Śro du la – Plac
Bra ci Ko żu chów”, a pro po zy cja
zy ska ła w gło so wa niu naj więk -
sze po par cie i bę dzie re ali zo wa -
na. 

Za rząd SRK pod jął tak że
wstęp ną de cy zję o moż li wo ści
uży cze nia przez gmi nę ko lej ki
wą sko to ro wej by łej ko pal ni „Ka -
zi mierz Ju liusz” wraz z in fra -
struk tu rą w Ka zi mie rzu. Tym sa -
mym uży cze nie mia ło by ob jąć
dział ki, na któ rych znaj du ją się
to ry oraz bu dyn ki, lo ko mo ty wy,
wa go ny, mo sty i wia duk ty. SK

Czar kina wróci do Muzy

Prze ję cie już na fi ni szu

Wszyst ko za spra wą ki na stu dyj ne go, któ re ma
roz po cząć swo ją dzia łal ność w przy szłym ro ku.
Na za kup pro jek to ra do sa li wi do wi sko wo -kon cer -
to wej Mu za mia sto prze zna czy 250 tys. zł.
– Naj wyż szy czas na pra wić to za nie cha nie. Nie

wiem, dla cze go nie po my śla no o tym pod czas mo -
der ni za cji sa li. To miej sce spo rej gru pie miesz kań -
ców na dal ko ja rzy się głów nie z do brym ki nem
i dłu gi mi ko lej ka mi po bi le ty. Za mie rze nie jest ta -
kie, aby przy kła do wo raz w ty go dniu od by wa ły się
tu taj pro jek cje ki na stu dyj ne go – pod kre śla pre zy -
dent So snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Przy po mnij my, że w bu dyn ku, w któ rym obec -
nie mieści się no wo cze sna sa la wi do wi sko wo -kon -
cer to wa, już w la tach 30. ubie głe go wie ku mie ści ło
się ki no. Od 1956 ro ku dzia ła ło pod szyl dem Mu za.

Dzia łal ność ki na do bie gła koń ca w 2005 ro ku, kie -
dy to Mu za po le gła w nie rów nej wal ce z mul ti plek -
sa mi. KP

H
anna M

ichta

Kino studyjne zacznie działać w Muzie już
w przyszłym roku. 

Rok za koń czy się z przy tu pem
za ba wą pod go łym nie bem. Syl -
we ster przed Urzę dem Miej skim
roz pocz nie się o godz. 21. Im pre -
zę po pro wa dzi DJ Wi śnia,
amiesz kań cy igo ście bę dą się ba -
wić z Eli se, czy li Eli zą Wie trzyń -
ską, któ ra za ser wu je mie szan kę

no wo cze snych sty lów mu zycz -
nych i ta necz nych, utrzy ma nych
w go rą cych ryt mach dan ce, pop
czy r’n’b. Eli se by ła mię dzy in ny -
mi fi na list ką 3. edy cji pro gra mu
„Bi twa na Gło sy” w dru ży nie
Ewy Far ny. Przed sa mą pół no cą,
o godz. 23 do do brej za ba wy po -
rwie Pa pa D, daw niej Pa pa Dan -
ce, któ ry świet nie so bie ra dzi

napol skiej sce nie już odpo nad30
lat. Rów no opół no cy nie bo roz ja -
rzy się wy strza ła mi fa jer wer ków. 

– Za pra szam ser decz nie
miesz kań ców dowzię cia udzia łu
w te go rocz nej im pre zie syl we -
stro wej. Nie za brak nie ta necz nej
mu zy ki, do bre go hu mo ru iwspa -
nia łej za ba wy – za pew nił Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

ciąg dalszy ze str. 1

170 mi lio nów na wal kę z ni ską emi sją

arc UM w Sosnowcu
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reklama

22. sesja Rady Miejskiej

Działkowcy poza „systemem śmieciowym” 
Syl wia Ko sman

Dys ku sja nad wy łą cze niem wła -
ści cie li ogród ków dział ko wych
z po wszech ne go sys te mu od bie -
ra nia śmie ci od wła ści cie li nie -
ru cho mo ści, w któ rych nie za -
miesz ku ją miesz kań cy, zdo mi -
no wa ła ostat nią se sję Ra dy
Miej skiej. Osta tecz nie ogród ki
dział ko we zo sta ną wy łą czo ne
z obo wią zu ją cej uchwa ły okre -
śla ją cej za sa dy od płat no ści
za wy wóz śmie ci. Ini cja to ra mi
te go po my słu by li rad ni klu bu
PiS, któ rzy ze wzglę du na licz ne
wnio ski i proś by dział kow ców
zło ży li pro jekt uchwa ły, umoż li -
wia ją cy wy łą cze nie Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych z miej -
skie go sys te mu go spo da ro wa nia
od pa da mi. Wcze śniej z sys te mu
zo sta ły wy łą czo ne cmen ta rze, co
ozna cza że za rząd cy cmen ta rzy
sa mi za rzą dza ją wy wo zem od pa -
dów, pod pi su ją sto sow ne umo wy
z wy bra ny mi przez sie bie pod -
mio ta mi i pła cą w za leż no ści
od wy ko na nej usłu gi, wiel ko ści
i czę sto tli wo ści od pa dów za wy -
wóz śmie ci. Obec na zmia na, we -
dług za ło żeń ini cja to rów uchwa -
ły, ma na ce lu zmie nić wy so -
kość opłat, któ re te raz pła cą
dział kow cy i do pa so wać ich wy -
so kość do po wsta ją ce go w za -

leż no ści od po ry ro ku stru mie -
nia od pa dów. 

– Ten no wy sys tem dzia ła źle.
Nie wiem, czy proponowane
rozwiązanie po pra wi sy tu ację,
czy ją uzdro wi, czy mo że ją po -
gor szy. To jest po stu lat, któ ry
idzie na prze ciw ocze ki wa niom
dział kow ców, któ rzy nie są za do -
wo le ni z sys te mu, któ ry funk cjo -
nu je obec nie. My dziś nie uchwa -
la my do gma tu, któ ry jest nie -
zmien ny i za ja kiś czas bę dzie my
mo gli pod jąć de cy zję o po wro cie
do te go sys te mu, je że li uzna my,
że jed nak dzia łał le piej – prze ko -
ny wał To masz Mę drzak z klu bu
PiS, je den z ini cja to rów uchwa ły. 

Po par li go rad ni klu bu „Nie -
za leż nych” i SLD Le wi ca Ra -
zem. – Od sa me go po cząt ku ca -
ły nasz klub de kla ro wał zmia nę
w tym te ma cie. Ma my tak że zo -
bo wią za nia wo bec wy bor ców,
po nie waż obie cy wa li śmy wy łą -
cze nie ogród ków dział ko wych
z sys te mu. Cie szę się, że rad ni
klu bu PiS zło ży li tę pro po zy cję
uchwa ło daw czą. Mo im zda niem
to ini cja ty wa prze my śla na, dla -
te go że ma my do czy nie nia
z po dwój nym opo dat ko wa niem
miesz kań ców, któ rzy pła cą
za wy wóz śmie ci z wła snej nie -
ru cho mo ści i ogród ka dział ko -
we go. Uwa ża my, że to do bry

po mysł i bę dzie my go po pie -
rać – za po wie dział Pa weł Woj -
tu siak, szef klu bu „Nie za leż -
nych”. 

Wąt pli wo ści w tym te ma cie
nie mie li tak że rad ni klu bu SLD
Lewica Razem, w imie niu któ -
rych wy po wia dał się To masz
Bań bu ła. – Uwa żam, że po win -
ni śmy dać szan sę dział kow com,
by na swój spo sób pró bo wa li
roz wią zać ten pro blem. Sta no -
wi sko za rzą dów ogro dów jest
po wszech nie zna ne i jed no -
znacz ne. Po pie ra ją ten po mysł.
My ślę, że my tak że po win ni śmy
po przeć tę pro po zy cję. Je śli jed -
nak dział kow cy nie wy ko rzy sta ją
tej szan sy, ja ką da je sa mo rząd, to
za rok po dej mie my in ną de cy -
zją – stwier dził Tomasz Bań bu ła.

Po mysł nie zna lazł jed nak
zro zu mie nia w klu bie PO.  –
Uwa żam, że na pierw szym
miej scu jest tro ska o in te res
mia sta. So sno wiec jest mia stem,
któ ry nie grze szy nad mier ną
czy sto ścią. Wie le się zmie nia
w tej dzie dzi nie, ale je śli cho dzi
o oto cze nie ogród ków dział ko -
wych, to nic się prak tycz nie nie
zmie nia. Na ul. Naf to wą za pro -
si li mnie dziel ni co wi. W oko li -
cy ogród ków znaj du je się ty le
śmie ci, że ten ob raz wo ła o po -
mstę do nie ba. Oczy wi ście, wła -

ści cie le ogro dów dział ko wych
tłu ma czą, że oni od po wia da ją
za czy stość w gra ni cach ich
ogro du. Te śmie ci obok to spra -
wa kra sno lud ków? Na le ży się
za sta no wić, o czym my wła ści -
wie mó wi my. Opła ta za wy wóz
nie czy sto ści jest wprost pro por -
cjo nal na do ilo ści wy twa rza nych
śmie ci. Je stem prze ciw ny ro bie -
niu ja kich kol wiek wy jąt ków
i wy łą cze niu dział kow ców z sys -
te mu. Dział ko wiec de fac to pła -
ci od swo je go ogród ka kil ka zło -
tych mie sięcz nie. Czy na praw dę
war to kru szyć o to ko pię? – ape -
lo wał Ja nusz Ku bic ki z klu bu
PO. 

Zde cy do wa ne i ja sne sta no wi -
sko za jął tak że pre zy dent mia -
sta, któ ry opo wie dział się
za funk cjo no wa niem obec nej
uchwa ły. Pre zy dent pro po no wał
utrzy ma nie do tych cza so we go
sys te mu od bio ru od pa dów
od ogro dów na pod sta wie skła -
da nych przez nich de kla ra cji,
okre śla ją cych fak tycz ne po trze -
by w za kre sie wiel ko ści po jem -
ni ków i czę sto tli wo ści ich
opróż nia nia. 

– Je stem prze ciw ny ja kim -
kol wiek opła tom. Chciał bym,
że by śmy za nic nie pła ci li. Le -
nin tak że utrzy my wał, że nie
trze ba pła cić i z cza sem doj dzie

do wy mia ny dóbr. Je śli chce my
wró cić do te go sys te mu, to
idzie my w do brym kie run -
ku – mówił pre zy dent. – Ogro -
dy dział ko we funk cjo no wa ły
w ta kim sys te mie przed 1 lip -
ca 2013 r. i ten sys tem się nie
spraw dził. Od pa dy nie by ły re -
gu lar nie wy wo żo ne z ogro dów,
a śmie ci nie by ły pra wi dło wo
se gre go wa ne. Je śli wy łą czy my
ogro dy z sys te mu, to in ni bę dą
wła śnie tam wy wo zić swo je
od pa dy. Czy nikt się nad tym
nie za sta no wił? Dział kow cy nie
pła cą tak że po dat ku od nie ru -
cho mo ści, a te raz bę dą zwol -
nie ni z ko lej nej opła ty. Po -
za tym część wła ści cie li ogród -
ków to miesz kań cy in nych
miast. W ten spo sób zwol ni my
ich od opłat. Za sta nów my się,
czy wy łą cze nie z sys te mu
dział kow ców nie znisz czy ca łe -
go sys te mu. Wy łą cze nie ozna -
cza, że tra ci my kon tro lę
nad tym, kto i kie dy i w ja kiej
ilo ści śmie ci wy wie zie. Po wsta -
wać bę dą dzi kie wy sy pi ska
i na le ży so bie z te go zda wać
spra wę. Wie my, jak funk cjo no -
wał daw ny sys tem. I nie dzia łał.
Te raz chce cie wró cić do te go
wła śnie sta re go sys te mu – prze -
ko ny wał pre zy dent Ar ka diusz
Chę ciń ski. 

Wia do mo że wy łą cze nie
cmen ta rzy nie przy nio sło za kła -
da nych re zul ta tów, a po dniu
Wszyst kich Świę tych, wo kół
cmen ta rzy za le ga ły śmie ci, cho -
ciaż za rząd cy cmen ta rzy pod pi -
sa li wła ści we umo wy z fir ma mi
zaj mu ją cy mi się wy wo że niem
śmie ci. Je śli sy tu acja bę dzie się
po wta rzać, nie wy klu czo ne że
cmen ta rze „wró cą” do sys te mu. 

Więk szo ści rad nych ar gu -
men ta cja pre zy den ta i rad nych
PO jed nak nie prze ko na ła.
W gło so wa niu udział wzię ło 27
rad nych, 15 rad nych po par ło
pro jekt klu bu PiS, a 12 by ło
prze ciw.

Pod czas se sji ślu bo wa nie zło -
ży ła tak że no wa rad na Re na ta
Zmar z liń ska -Ku lig. Za stą pi ła
w klu bie rad nych PiS Mi cha ła
Po tocz ne go, któ ry wziął udział
w wy bo rach par la men tar nych
i zo stał se na to rem. Re na ta
Zmar z liń ska -Ku lik w wy bo rach
do RM star to wa ła z trze cie go
miej sca li sty Pra wa i Spra wie dli -
wo ści w okrę gu dru gim, obej -
mu ją cym Śród mie ście i Sta ry
So sno wiec. Zdo by ła 340 gło -
sów. 

Gra tu la cje ode bra li tak że
spor tow cy, któ rzy w ostat nich
ty go dniach od nie śli suk ce sy
i zdo by li ko lej ne me da le. 
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Syl wia Ko sman

No wo po wo ła ne Cen trum Opie ki
nad Mat ką i No wo rod kiem, któ re roz -
po czę ło dzia łal ność w So sno wiec kim
Szpi ta lu Miej skim, ma być jed ną z naj -
no wo cze śniej szych jed no stek te go ty pu
w re gio nie. W skład Cen trum wcho dzą
m. in. Od dział Gi ne ko lo gicz no -Po łoż -
ni czy, Od dział No wo rod ków i Wcze -
śnia ków, a tak że po rad nie, punkt przy -
jęć i ga bi ne ty dia gno stycz no -za bie go we.
Pa cjent ki są oto czo ne ca ło do bo wym
nad zo rem le ka rza gi ne ko lo ga, po łoż ni -
ka, neo na to lo ga, ane ste zjo lo ga oraz po -
łoż nych i pie lę gnia rek. Mo gą li czyć
na pro fe sjo nal ną po moc i opie kę na naj -
wyż szym po zio mie. 

Po wo ła nie cen trum ozna cza wspól -
ną po li ty kę le cze nia i pro fi lak ty ki oraz
wspól ne wy dat ki, bu dżet i za rzą dza nie.
Ca ło ścią po kie ru je ce nio ny spe cja li sta
gi ne ko log -po łoż nik prof. An drzej Wi -
tek, któ re go uda ło się po zy skać
do współ pra cy. Zmie nił się tak że or dy -
na tor Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po łoż -
ni cze go. Za wpro wa dze nie zmian bę -
dzie od po wia dał no wo po wo ła ny kie -
row nik od dzia łu dr n. med. Ma rek
Ko py ta.

– Mu si my od zy skać za ufa nie spo -
łecz ne, a nie bę dzie to ła twe za da -
nie – nie ukry wa Ar ka diusz Chę ciń ski,
pre zy dent mia sta. Pan pro fe sor An -
drzej Wi tek, któ ry zgo dził się po kie ro -

wać no wą jed nost ką, jest ce nio nym
spe cja li stą. Oso bi ście uwa ża, że to bę -
dzie jed na z naj lep szych jed no stek te -
go ty pu w re gio nie – do dał.
Przed Cen trum i ca łym ze spo łem zo -

sta ła postawiona wy so ko po przecz -
ka. – Na szym ce lem jest w cią gu naj -
bliż sze go ro ku pod nieść re fe ren cyj -
ność Od dzia łu No wo rod ków i Wcze -
śnia ków na dru gi sto pień, co uła twi

nam re ali za cję i wdro że nie ko lej nych
pro ce dur. Li czy my na to, że bę dzie my
przyj mo wać pa cjent ki z ca łe go Za głę -
bia. Ma my do sko na łą ba zę tech nicz ną.
Dys po nu je my jed nym z naj no wo cze -
śniej szych obiek tów na Ślą sku, któ ry
za le d wie kil ka lat te mu zo stał od da ny
do użyt ku. Ma my peł ną ba zę i za ple -
cze tech nicz ne, in ku ba to ry i bar dzo
no wo cze sny blok po ro do wy. Po trze ba
nam tyl ko si ły i chę ci zmia ny. Mam
na dzie ję, że po wró ci my do licz by co
naj mniej dwóch ty się cy po ro dów, któ -
ra obec nie kształ tu je się na po zio mie
oko ło ty sią ca sze ściu set rocz nie – mó -
wi Ar tur No wak, pre zes So sno wiec -
kie go Szpi ta la Miej skie go. 

To nie ko niec zmian w tej pla ców -
ce. Wła dze szpi ta la pla nu ją w przy -
szłym ro ku bu do wę blo ku ope ra cyj ne -
go i od dzia łu in ten syw nej te ra pii. Ma
to być no wo cze sny sze ścio sa lo wy blok
ope ra cyj ny i dwu na sto sta no wi sko wy
od dział in ten syw nej te ra pii. Obec nie
szpi tal, zlo ka li zo wa ny w dwóch miej -
scach, w ogó le nie po sia da od dzia łu in -
ten syw nej te ra pii. In we sty cja ma ru -
szyć wio sną przy szłe go ro ku i po trwa
oko ło 18 mie się cy. Będzie kosz to wać
ok. 45 mln zł.

Zło tym me da lem „Za za słu gi
dla Po li cji” zo stał uho no ro wa ny
pre zy dent So snow ca Ar ka diusz
Chę ciń ski. Me dal ode brał z rąk
nad insp. Ja ro sła wa Szym czy ka,
Ko men dan ta Wo je wódz kie go
Po li cji, pod czas uro czy sto ści
wrę cze nia awan sów i od zna -
czeń, któ ra od by ła się w ka to -
wic kiej ko men dzie wo je wódz -
kiej

No mi na cje na wyż sze stop -
nie służ bo we ode bra ło 25 mun -
du ro wych, 45 po li cjan tów i pra -

cow ni ków Po li cji ode bra ło zło te,
srebr ne oraz brą zo we me da le
„Za dłu go let nią służ bę”. Ko lej -
nych 42 mun du ro wych uho no ro -
wa nych zo sta ło srebr ny mi i brą -
zo wy mi od zna ka mi „Za słu żo ny
Po li cjant”.

Do dat ko wo na wnio sek Ko -
men dan ta Wo je wódz kie go Po li -
cji w Ka to wi cach Mi ni ster
Spraw We wnętrz nych na dał 8
oso bom zło te me da le „Za za słu -
gi dla Po li cji”. Me dal przy zna -
wa ny jest ja ko od zna cze nie cy -

wil ne za wy bit ne za słu gi
w dzie dzi nie re ali za cji usta wo -
wych za dań Po li cji. Me da le
„Za za słu gi dla Po li cji” wrę cza
się oso bom, któ re ini cjo wa ły
lub or ga ni zo wa ły dzia ła nia ma -
ją ce na ce lu za po bie ga nie po peł -
nia niu prze stępstw lub wy kro -
czeń, za po bie ga nie zja wi skom
kry mi no gen nym, a tak że współ -
dzia ła ły w tym za kre sie z or ga -
na mi pań stwo wy mi, or ga na mi
sa mo rzą du te ry to rial ne go lub
or ga ni za cja mi spo łecz ny mi. SK

Cen trum Opie ki nad Mat ką i No wo rod kiem w So sno wiec kim Szpi ta lu Miej skim ma przy cią gnąć pa cjent ki z ca łe go Za głę bia

Opie ka na naj wyż szym po zio mie

Centrum jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Zagłębiu i na Śląsku. 

Pre zy dent od zna czo ny  „Za za słu gi dla Po li cji” 

So SNo Wiec i Sie meNS lAu Re AtA mi eu Ro pe AN
eNeR gy Se Rvi ce pRo ject 2015 zA Re Ali zA cję
pRo jek tu zA Rzą DzA NiA eNeR gią W mie ście

Ko niecz ność zwięk sze nia efek tyw no ści ener ge tycz -
nej obiek tów oraz po szu ki wa nie oszczęd no ści w tym
ob sza rze co raz czę ściej wpi su je się w stra te gię dzia -
łań sa mo rzą dów w Pol sce.

Ber liń ska Agen cja Ener gii wraz Ko mi sją Eu ro -
pej ską od 2006 ro ku na gra dza ją wy bit ne pro jek ty
i dzia ła nia pro wa dzo ne w za kre sie osią gnięć
w dzie dzi nie pro wa dzo nych usług ener ge tycz nych
w Eu ro pie. Te go rocz na na gro da Eu ro pe an Ener gy
Se rvi ce Pro ject 2015 zo sta ła przy zna na fir mie mia -
stu So sno wiec oraz fir mie Sie mens za re ali za cję
pro jek tu zwięk sza ją ce go efek tyw ność ener ge tycz -
ną w 87 bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej w mie -
ście So sno wiec. 

Usłu gi za rzą dza nia ener gią pro wa dzo ne są w ra -
mach part ner stwa pu blicz no – pry wat ne go w so sno -
wiec kich bu dyn kach edu ka cyj no -oświa to wych. Pro -
jekt za pew nia opty ma li za cję pa ra me trów pra cy sys -
te mu ener ge tycz ne go oraz eks plo ata cję in sta la cji po -
bie ra ją cych ener gię i me dia tech nicz ne. Uda ło się
uzy skać ob ni że nie zu ży cia w 87 bu dyn kach oświa -
to wych aż o 30,83% w przy pad ku ener gii ciepl nej
i o 20,57% w przy pad ku ener gii elek trycz nej
na oświe tle nie. Po zwo li to ogra ni czyć emi sję dwu -
tlen ku wę gla na po zio mie 30,4% rocz nie. W cią -
gu 10 lat za rzą dza nia ener gią mia sto So sno wiec za -
osz czę dzi 20,4 mln PLN (ba zu jąc na ce nach ener gii

z 2013 ro ku), co bę dzie mia ło po zy tyw ny wpływ
na bu dżet sa mo rzą du. 

– Dla Sie men sa pro jekt re ali zo wa ny w So snow cu
jest szcze gól nie waż ny ze wzglę du na ska lę. To pierw -
szy te go ty pu pro jekt, któ ry wdra ża li śmy aż w 87 bu -
dyn kach. Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież fakt, że
w za kre sie ro bót nie by ło prac ter mo mo der ni za cyj no -
-bu dow la nych lecz pra ce zwią za ne z mo der ni za cją
roz dzia łu ener gii i wła śnie sys tem oraz usłu gi zdal ne -
go za rzą dza nia i opty ma li za cji zu ży cia ener gii, czy li
to, co w głów nej mie rze wpły wa na dłu go let ni efekt
oszczęd no ści ener ge tycz nych – mówi Ma rek To bia -
cel li, dy rek tor dzia łu efek tyw no ści ener ge tycz nej
w fir mie Sie mens Sp. z o. o

Istot ne jest, że za kres mo der ni za cji ener ge tycz -
nej bu dyn ków nie obej mu je żad nych ro bót ter mo -
mo der ni za cyj nych (ocie ple nia ścian i stro pów czy
wy mia na okien). Klu czo wym roz wią za niem
umoż li wia ją cym uzy ska nie tak wy so kich oszczęd -
no ści ener gii ciepl nej jest za sto so wa nie w szko łach
sys te mów ste ro wa nia tem pe ra tu rą w po miesz cze -
niach. Oczy wi ście, jak za wsze, za rów no mo ni to -
ring jak i za rzą dza nie ener gią pro wa dzo ne jest
zdal nie. 

Umo wa pod pi sa na po mię dzy kon sor cjum Sie -
mens Sp. z o.o. i Sie mens Fi nan se Sp. z o.o. i mia -
stem So sno wiec opie wa na 17 022 mln zł i bę dzie re -
ali zo wa na do 2023 ro ku. Koszt ten zo sta nie po kry ty
je dy nie z czę ści oszczęd no ści uzy ski wa nych w tym
pro jek cie, gdyż po nad 20% oszczęd no ści po zo sta je
do dys po zy cji mia sta So sno wiec. KP

Właściwe zarządzanie energią to podstawa

arc UM w Sosnowcu
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Mi ja Pa na pierw szy rok urzę do wa nia na sta no wi sku
pre zy den ta. Czy wszyst kie z za pla no wa nych za dań
uda ło się zre ali zo wać? 
My ślę, że w cią gu ro ku uda ło się na praw dę spo ro
zro bić dla mia sta. Sta ra my się re ali zo wać za da nia,
któ re zo sta ły za pla no wa ne. Nie któ re za da nia ze
wzglę dów pro ce du ral nych są prze su nię te w cza sie.
Wszyst kie za mie rze nia są jed nak re ali zo wa ne.
W pierw szej ko lej no ści za ję li śmy się in we sty cja mi
dro go wy mi w mie ście. Pra ce pro wa dzo ne by ły prak -
tycz nie w każ dej czę ści So snow ca. My ślę o no wym
ron dzie na skrzy żo wa niu ulic Pił sud skie go, Kie ro -
ciń skiej i Gra bo wej w cen trum mia sta. Ko li zyj -
na i nie bez piecz na dro ga od lat wy ma ga ła mo der -
ni za cji. Po dob nie w dziel ni cy Niw ka, gdzie po wsta -
ło no wo cze sne ron do oraz w dziel ni cy Za gó rze
na skrzy żo wa niu ulic Bra ci Mie ro szew skich, Dłu -
go sza i Dmow skie go. W tym sa mym cza sie prze bu -
do wa no skrzy żo wa nie przy ul. Wa wel. Do bie gły
koń ca pra ce na skrzy żo wa niu u zbie gu ulic Gro ta -
-Ro wec kie go i Al. Mi rec kie go. Za le ży nam, aby So -
sno wiec był mia stem przy ja znym i bez piecz nym.
Roz po czę li śmy ak cję „Czy sty So sno wiec!”. Sprzą -
ta my dzi kie wy sy pi ska oraz uru cho mi li śmy spe cjal -
ną in fo li nię dla miesz kań ców. Dzię ki niej uda ło się
w cią gu kil ku ty go dni zlo ka li zo wać kil ka set nie le -
gal nych wy sy pisk. Po wsta ły tak że ze spo ły ds. re wi -
ta li za cji cen trum So snow ca oraz dziel nic Ka zi mierz
i Ju liusz. Po pra wia my es te ty kę, na no wo za go spo -
da ru je my zie leń miej ską oraz ele men ty ma łej ar chi -
tek tu ry, bę dzie my kon ty nu ować pro gram ulg po dat -
ko wych dla wła ści cie li od na wia ją cych wła sne ka -
mie ni ce. Roz sze rzy my pro gram na te ren ca łe go
mia sta. Chce my od bu do wać za ufa nie miesz kań ców,
dla te go naj waż niej sze kwe stie do ty czą ce So snow ca
kon sul tu je my te raz z miesz kań ca mi. Kon sul ta cje
spo łecz ne są waż ne. Dzię ki te mu wszy scy bę dzie -
my się czu li współ od po wie dzial ni za swo je mia sto.

Jak ukła da się współ pra ca z rad ny mi?
Ge ne ral nie bar dzo do brze. Co ja kiś czas po -
ja wia ją się spor ne spra wy, ale trud no na -
rze kać w tym za kre sie. Przy ję li śmy ta ki
styl pra cy, aby naj waż niej sze uchwa ły
przed kła dać rad nym do wglą du kil ka ty -
go dni przed gło so wa niem, by mie li czas
za po znać się z pro po no wa nymi roz wią -
za nia mi i mo gli wy pra co wać swo je sta -
no wi sko, wpro wa dzić ewen tu al ne zmia -
ny lub wska zać wła sne roz wią za nia.

Sporo emocji wzbudziła ostatnia uchwała dotycząca
dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Padły
stwierdzenia, że w regulaminie znalazły się
rozwiązania mniej korzystne od tych, które
obowiązywały do tej pory, a zgoda na przyjęcie
regulaminu, wyrażona przez związki, jest co najmniej
kuriozalna i niezrozumiała. Czy słusznie?
Zu peł nie nie słusz nie. Trud no jest kwe stio no wać
to, co uda ło się wspól nie wy pra co wać. Każ de po -
ro zu mie nie to wy nik ne go cja cji i ustępstw z jed nej
i dru giej stro ny. Cie szę się, że uda ło nam się do -
pro wa dzić do sy tu acji, w któ rej wszyst kie związ -
ki za wo do we uzna ły, że ten re gu la min, któ ry mo -
że nie do koń ca wszyst kich sa tys fak cjo nu je, jest
do bry i wspól nie mo że my go pod pi sać. Z wiel kim
zdzi wie niem przy ją łem in for ma cję o tym, że jest
gru pa rad nych, któ rym re gu la min się nie po do ba.
Kła dę to na karb dzia łań, nie ste ty po li tycz nych,
cho ciaż każ dy z nas wy wo dzi się z ja kie goś ko mi -
te tu wy bor cze go, to jed nak dzia ła nie w sa mo rzą -
dzie po win no być dzia ła niem apo li tycz nym. Wy -
cho dzę z ta kie go za ło że nia, że nie mo że my pa -
trzeć na bar wy po li tycz ne. Ja tak po stę pu ję, ale
nie któ rzy rad ni nie za wsze tak się za cho wu ją.
W tym przy pad ku mie li śmy do czy nie nia z dzia -
ła niem ty po wo po li tycz nym. Tak to przy naj mniej
oce niam. Przede wszyst kim przy ję te roz wią za nia
kry ty ku ją oso by z opcji po li tycz nej, któ ra za rzą -
dza ła tym mia stem przez ostat nich kil ka na ście lat.
Wska zu ją, że jest to złe po ro zu mie nie, a wcze śniej
nie uda ło im się dojść do po ro zu mie nia ze związ -
ka mi za wo do wy mi nie mal w żad nym te ma cie. To
jed nak świad czy o złej wo li. My ślę, że na uczy cie -
le zo sta li zma ni pu lo wa ni prze ka za niem in for ma -
cji, że re gu la min jest dla nich nie ko rzyst ny, a rad -

ni, któ rzy mie li wąt pli wo ści, czy roz wią -
za nia za war te w re gu la mi nie są

ko rzyst ne, po win ni przyjść
do mnie czy do peł no moc ni -

ka do spraw oświa ty i za -
py tać o spor ne kwe stie.
Chcie li jed nak tę sy tu -
ację wy ko rzy stać w ce -
lach po li tycz nych, pod -
czas kam pa nii wy bor -
czej do par la men tu i tak
zro bi li.

Czy w oświa cie na le ży spo -
dzie wać się ja kich kol wiek

zmian? Czy etap re struk tu ry -
za cji so sno wiec kiej oświa ty zo -

stał za koń czo ny?

Dzi siaj bar dzo trud no wy ro ko wać w tym te ma cie,
ale ze wzglę du na po wo ła nie no we go rzą du. Obec -
nie cięż ko co kol wiek prze wi dzieć. Zmia ny cen tral -
ne i de cy zje, któ re za pad ną w War sza wie, bę dą
mia ły wpływ na to, co i my bę dzie my mu sie li zro -
bić. Miej my na dzie ję, że zmia ny bę dą ko rzyst ne.
Re for my i cią głe zmia ny po wo du ją brak sta bil no -
ści, ale na sza mło dzież i tak osią ga w na uce bar -
dzo do bre wy ni ki. Na ra zie jed nak na ho ry zon cie
ma my za po wie dzi zmian i zo ba czy my, czy zo sta -
ną prze pro wa dzo ne. O jed nej zmia nie mo że my
na koń cu te go wąt ku po wie dzieć na pew no, otóż
pra wie 600 ty się cy zło tych prze zna czy mia sto
na do dat ki mo ty wa cyj ne dla na uczy cie li w 2016
ro ku. Do da tek przy zna wa ny jest przez dy rek to ra
szko ły. Śred nio na jed ne go na uczy cie la za trud nio -
ne go na peł nym eta cie do da tek wzra sta z 134
do 150 zło tych. Je śli na uczy ciel nie jest za trud nio -
ny na ca ły etat, a na przy kład na pół eta tu, to przy -
słu gu je mu 50 pro cent do dat ku mo ty wa cyj ne go.

Zagłębiowski Park Sportowy to jedna z głównych
inwestycji, która ma być zrealizowana w tej
kadencji. Jakie są realne szanse wykonania tego
zadania?
Wy bra li śmy pięć wstęp nych kon cep cji spo śród kil -
ku na stu zło żo nych pro po zy cji. Przed świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia biu ra ar chi tek to nicz ne ma ją
przy go to wać do kład ne pro jek ty, a ju ry kon kur so -
we wy bie rze ten naj lep szy pro jekt. Dla mnie bu -
do wa Za głę biow skie go Par ku Spor to we go to jed -
na z naj waż niej szych in we sty cji i mam na dzie ję,
że zo sta nie zre ali zo wa na. W dwu stu ty sięcz nym
mie ście nie ma my obiek tu, w któ rym moż na by
or ga ni zo wać roz gryw ki na szcze blu kra jo wym
na od po wied nim po zio mie czy im pre zy kul tu ral -
ne, kon cer ty dla kil ku na stu ty się cy osób. W tej
spra wie de cy du ją cy głos bę dę mieć miesz kań cy
So snow ca, któ rzy wy ra żą opi nię w sze ro kich kon -
sul ta cjach i za de cy du ją, czy chcą, by ta ki obiekt
po wstał. 

Czy inwestycja, szacowana wstępnie na 150
milionów złotych, może być finansowana ze środków
unijnych?
Nie ma, nie ste ty, ta kiej moż li wo ści. Na pew no bę -
dzie my szu kać wspar cia fi nan so we go dla bu do wy
lo do wi ska. Są jed nak róż ne moż li wo ści wspar cia
dla bu do wy obiek tów spor to wych i bę dzie my pró -
bo wa li wy ko rzy stać każ de do stęp ne źró dło. 

Wierzy Pan, że Zagłębie Sosnowiec awansuje
do ekstraklasy?
Jesz cze kil ka mie się cy te mu ta kie py ta nie w ogó -
le by nie pa dło. Ja, oczy wi ście, nie za mie rzam wy -
wie rać żad nej pre sji na za wod ni ków. Cie szę się, że
jest ta ka moż li wość. 

Chciał bym, że by Za głę bie gra ło w eks tra kla -
sie. Je że li wy da rzy się to te raz, bę dzie my szczę -
śli wi. Je śli póź niej, też bę dzie w po rząd ku. My -
ślę jed nak, że bę dzie my cze kać kró cej na awans
do eks tra kla sy niż cze ka li śmy na awans
do pierw szej li gi. Pa mię taj my jed nak, że nie za -
wsze da się wy gry wać, a cza sem po trzeb na jest
odro bi na szczę ścia, a cza sem prze ciw nik jest
po pro stu zbyt sil ny. 

Czy w cen trum mia sta po wsta nie ry nek? 
Pra cu je my ca ły czas nad kon cep cją re wi ta li -

za cji cen trum So snow ca i do koń ca te go ro -
ku pierw szy etap zo sta nie opra co wa ny.

Obej mie głów ne uli ce, czy li War szaw -
ską i Mo drze jow ską oraz par king przed
dwor cem ko le jo wym i tzw. pa tel nię. Tę

część mia sta od da my nie ja ko w rę ce
miesz kań ców. Li czę, że po ja wią się faj ne

po my sły i uda się stwo rzyć przy ja zne cen -
trum, w któ rym miesz kań cy bę dą chcie li

spo ty kać się, spę dzać ze so bą czas i do brze
się ba wić. 

Ścią gnię cie in we sto rów ze wnętrz nych jest moż li we?
Są szan se na po wsta nie no wych miejsc pra cy?
My ślę, że sta ra my się do brze po do łać te mu wy zwa -
niu. Wska zu je na to licz ba te re nów in we sty cyj nych,
któ re zo sta ły sprze da ne w prze cią gu ostat nich lat
i mie się cy. Kil ka set no wych miejsc pra cy po win no
po wstać w cią gu naj bliż szych mie się cy. Sta ra my się
za chę cać fir my ze wnętrz ne do in we sto wa nia w So -
snow cu. Wpro wa dzi li śmy kil ka ulg in we sty cyj nych
w ra mach Pa kie tu dla Przed się bior cy. Ob ni ży li śmy
po dat ki od nie ru cho mo ści, od da je my w dzier ża wę
te re ny za sym bo licz ną zło tów kę.

Ja kie za da nia prio ry te to we wy zna czył Pan so bie
na przy szły rok?
Każ dy z nas ma in ne prio ry te ty, ale mnie iry tu je za -
rów no opóź nie nie przy re ali za cji ja kiejś drob nej in -
we sty cji, jak i opóź nie nie przy re ali zo wa niu znacz -
nie więk sze go za da nia. Na pew no za le ży mi na po -
zy ska niu środ ków eu ro pej skich na pla no wa ne
za da nia i dzi siaj na tym się kon cen tru je my, by tych
środ ków po zy skać jak naj wię cej, na przy go to wa niu
do ku men ta cji, by we wła ści wym mo men cie przy -
stą pić do pro ce du ry kon kur so wej i kon kurs wy grać.
Mia sto w ro ku 2016 i ko lej nych bę dzie re ali zo wać
in we sty cje w ra mach ZIT -ów, czy li Zin te gro wa nych
In we sty cji Te ry to rial nych. Bę dzie my też za bie gać
o wsparcie dla in we sty cji za pi sa nych w Kontr ak cie
Te ry to rial nym, szcze gól nie dla bu do wy po łą cze nia
DK -94 z S -1 do Eu ro ter mi na lu w Sław ko wie, co
przy czy ni się do wzro stu atrak cyj no ści te re nów
wschod nich mia sta. W sfe rze re kre acji zmo der ni zo -
wa ny zo sta nie w ra mach pro jek tu Za głę biow ski Park
Li ne ar ny Eg zo ta rium, a park w Ka zi mie rzu do cze -
ka się wie lo stre fo we go Par ku Jor da now skie go.
Kwe stię bu do wy cen trum spor to we go już po ru szy -
li śmy, ale trze ba pa mię tać, że pla ny bu do wy no we -
go obiek tu nie ozna cza ją, że nie bę dzie my na bie -
żą co re mon to wać lub do po sa żać ist nie ją cych obiek -
tów, któ re ca ły czas tęt nią ży ciem. Za łoży li śmy
tak że stra te gię dzia ła nia w pro mo cji mia sta. Ma się
ona opie rać na czte rech fi la rach. To mu zy ka, sport
i re kre acja, hi sto ria mia sta i kon sul ta cje spo łecz ne. 

Czy w ja kiejś dzie dzi nie cze ka nas re wo lu cja?
Ja nie lu bię sło wa re wo lu cja. Cza sem po wta rzam,
że re wo lu cja to tyl ko krew, pot i łzy. W ży ciu po -
trzeb ne są zmia ny, sta gna cja nie jest ni czym do -
brym, ale ja nie szy ku ję żad nej re wo lu cji.

Czy w ta ki spo sób wy obra żał Pan so bie spra wo wa nie
urzę du i wy ko ny wa nie funk cji? Czy był ja kiś ele ment
za sko cze nia?
Ze wzglę du na to, że by łem wi ce pre zy den tem
i człon kiem za rzą du wo je wódz twa ślą skie go, to
wie dzia łem, co mnie cze ka. Jed nak licz ba pro ble -
mów, któ re trze ba roz wią zać, spraw, któ re na le ży
omó wić i za ła twić, jest bar dzo du ża. Nie są dzi łem,
że bę dzie to aż ta ki ogrom pra cy. Jed nak ab so lut -
nie nie ża łu ję ani przez chwi lę. Uśmiech miesz kań -
ców, po dzię ko wa nia, ge sty so li dar no ści, a na wet
pro ble my, któ re trze ba i mo gę roz wią zać, dzia ła ją
bar dzo mo bi li zu ją co. 

Zbli ża ją się świę ta Bo że go Na ro dze nia, syl we ster i ko -
lej ny rok. Cze go Pan pre zy dent ży czy miesz kań com
i so bie z tej oka zji? 
Chciał bym, by ży cie w So snow cu by ło dla miesz -
kań ców przy ja zne i by zna leź li tu taj swo je praw -
dzi we miej sce na zie mi oraz za chę ca li in nych
do osie dla nia się w na szym mie ście. Dla mnie
waż ne jest to, by so sno wi cza nie by li nie tyl ko
miesz kań ca mi, ale i go spo da rza mi So snow ca, któ -
rzy ma ją świa do mość, że ich zda nie jest waż ne
i ma zna cze nie. I że ra zem mo że my za wal czyć o to
mia sto i zmie nić je na lep sze. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman 

Nie szy ku ję żad nej re wo lu cji, ale zmia ny są po trzeb ne i zo sta ną prze pro wa dzo ne, za po wia da Ar ka diusz Chę ciń ski 

Razem zawalczmy o Sosnowiec
Roz mo wa z AR kA diU SZeM Chę Ciń SkiM, pre zy den tem mia sta 
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Jo an na Bi niec ka, rzecz nik pra so wy ZUS

Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi moż li we bę dzie od ro cze nie ter -
mi nu płat no ści oraz roz ło że nie na ra ty ca łej za le gło ści z ty tu -
łu skła dek, w tym rów nież na leż no ści fi nan so wych przez ubez -
pie czo nych. Usta wa wej dzie w ży cie w grud niu te go ro ku.

Obec nie ZUS mo że od ro czyć ter min płat no ści skła dek
lub roz ło żyć dług na ra ty, jed nak ulgi te mo gą do ty czyć je -
dy nie na leż no ści fi nan so wa nych przez płat ni ka. Skład ki
fi nan so wa ne przez ubez pie czo nych, któ rzy nie są płat ni -
ka mi skła dek, po trą ca ne przez przed się bior cę z ich wy -
na gro dze nia, mu szą zo stać ure gu lo wa ne przed za war -
ciem umo wy o udzie le niu ulgi.

Wa ru nek ten sta no wi czę sto ba rie rę, któ ra unie moż li -
wia spła tę za dłu że nia, a tak że po głę bia trud ną sy tu ację
płat ni ka. Spła ta na leż no ści w ukła dzie ra tal nym sta no wi
do god ną ulgę, po nie waż i od ta kie go za dłu że nia nie na li -
cza się od se tek za zwło kę, a wszel kie dzia ła nia eg ze ku -
cyj ne pro wa dzo ne przez ZUS zo sta ją za wie szo ne na czas
obo wią zy wa nia umo wy.

Ta ka zmia na w prze pi sach sta no wi dla wie lu przed się -
bior ców szan sę na od dłu że nie.

ZUS rów nież we wła snym za kre sie sta ra się po móc
płat ni kom w od zy ska niu płyn no ści fi nan so wej. W tym ce -
lu zo sta ną po wo ła ni do rad cy ds. ulg i umo rzeń. Bę dą oni:
• do ra dzać klien tom w trud nej sy tu acji fi nan so wej,
• po ma gać w ze bra niu od po wied niej do ku men ta cji po -

trzeb nej do zło że nia wnio sku o udzie le nie ulgi, roz ło że -
nie dłu gu na ra ty lub umo rze nie,

• przed sta wić wy ma ga ne dru ki i for mu la rze,
• po móc przy wy peł nia niu oświad czeń nie zbęd nych

do roz pa trze nia wnio sku.
Do rad ca na pod sta wie in for ma cji przed sta wio nych

przez klien ta za pro po nu je naj do god niej sze for my ure gu -
lo wa nia zo bo wią zań, do sto so wa nie do in dy wi du al nej sy tu -
acji klien ta i je go moż li wo ści fi nan so wych, a tak że wy so -
ko ści za dłu że nia.

ZUS mo że rów nież umo rzyć na leż no ści z ty tu łu skła -
dek, ale tyl ko wte dy, gdy płat nik wy ka że, że ze względu
na stan ma jąt ko wy i sy tu ację ro dzin ną nie jest w sta nie
opła cić tych na leż no ści, po nie waż spo wo do wa ło by to
zbyt cięż kie skut ki dla nie go i je go ro dzi ny, w szcze gól -
no ści gdy:
• opła ce nie na leż no ści z ty tu łu skła dek po zba wi ło by płat -

ni ka oraz je go ro dzi nę moż li wo ści za spo ko je nia nie -
zbęd nych po trzeb ży cio wych,

• płat nik po niósł stra ty ma te rial ne w wy ni ku klę ski ży -
wio ło wej lub in ne go nad zwy czaj ne go zda rze nia po wo -
du ją ce, że opła ce nie na leż no ści z ty tu łu skła dek mo gło -
by po zba wić go dal sze go pro wa dze nia na leż no ści,

• prze wle kła cho ro ba płat ni ka lub ko niecz ność spra wo -
wa nia przez nie go opie ki nad prze wle kle cho rym człon -
kiem ro dzi ny po zba wi ła go moż li wo ści uzy ski wa nia do -
cho du umoż li wia ją ce go opła ce nie na leż no ści.
Wnio sek o umo rze nie na leż no ści z ty tu łu skła dek po -

wi nien za wie rać:
• in for ma cję o tym, co płat nik chce, aby ZUS umo rzył

(okres za dłu że nia, kwo ta za dłu że nia),
• wska za nie po wo dów za prze sta nia opła ca nia skła dek,
• wy czer pu ją cą in for ma cję i uza sad nie nie wska zu ją ce, że

płat nik nie jest w sta nie ure gu lo wać za dłu że nia,
• okre śle nie ro dza ju po mo cy pu blicz nej, o ja ką płat nik się

ubie ga, je że li na dal jest przed się bior cą. 
Po moc pu blicz na mu si speł niać łącz nie czte ry wa run ki:

• udzie la na jest przez pań stwo (w tym przy pad ku przez
ZUS),

• sta no wi ko rzyść dla płat ni ka, po nie waż jest udzie la -
na przez ZUS na lep szych wa run kach niż ofe ro wa ne
na ryn ku, np. przez bank,

• ma cha rak ter se lek tyw ny, nie otrzy mu ją jej wszy scy
płat ni cy,

• za kłó ca lub gro zi za kłó ce niem kon ku ren cji oraz wpły wa
ne ga tyw nie na wy mia nę han dlo wą mie dzy pań stwa mi
człon kow ski mi UE – dla te go mu si być mo ni to ro wa na.
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Ad rian na Peć, rzecz nik praw kon su men ta

„W dniu 27.07.2015 r. za war łem umo wę sprze da ży, któ rej
przed mio tem by ło urzą dze nie do go to wa nia i pie cze nia za ce -
nę 5.190 zł. Umo wa zo sta ła za war ta w mo im miesz ka niu
po pre zen ta cji urzą dze nia. Po prze my śle niu zde cy do wa łem
się na re zy gna cję z za ku pu. Pi smem z dnia 30.07.2015 r. od -
stą pi łem od umo wy sprze da ży za war tej po za lo ka lem przed -
się bior stwa i do ko na łem zwro tu to wa ru oraz za żą da łem zwro -
tu za pła co nej ce ny. 

Sprze daw ca od mó wił, stwier dza jąc, że utra ci łem pra wo
do od stą pie nia od umo wy z po wo du roz pie czę to wa nia urzą -
dze nia, któ re nie mo że być zwró co ne ze wzglę dów hi gie nicz -
nych. Wy da je mi się, że sprze daw ca nie ma ra cji. Urzą dze nie
któ re ku pi łem, jest nor mal nym sprzę tem ku chen nym”.

Sprze daż to wa rów po za lo ka lem przed się bior stwa
od 25.12.2014 r. re gu lu je usta wa z dnia 30.04.2014 r. o pra -
wach kon su men ta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). W opar ciu o te
prze pi sy kon su ment jest upraw nio ny do od stą pie nia od umo -
wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa w ter mi nie 14
dni, przy czym dla umów sprze da ży to wa rów bieg ter mi nu
roz po czy na chwi la ob ję cia rze czy w po sia da nie przez kon su -
men ta. W ra zie od stą pie nia przez kon su men ta od umo wy za -
war tej po za lo ka lem przed się bior stwa umo wę uwa ża się
za nie za war tą.  Przed się bior ca ma obo wią zek nie zwłocz nie,
nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia oświad -
cze nia kon su men ta o od stą pie niu od umo wy, zwró cić kon su -
men to wi wszyst kie do ko na ne przez nie go płat no ści, w tym
kosz ty do star cze nia rze czy. 

Mię dzy in ny mi art. 38 pkt 5 usta wy o pra wach kon su men -
ta sta no wi, że pra wo od stą pie nia od umo wy za war tej po za lo -
ka lem przed się bior stwa lub na od le głość nie przy słu gu je
w od nie sie niu do umo wy, w któ rej przed mio tem świad cze nia
jest rzecz do star cza na w za pie czę to wa nym opa ko wa niu, któ -
rej po otwar ciu opa ko wa nia nie moż na zwró cić ze wzglę du
na ochro nę zdro wia lub ze wzglę dów hi gie nicz nych, je że li opa -
ko wa nie zo sta ło otwar te po do star cze niu. Wy jąt ków prze wi -
dzia nych w usta wie nie na le ży in ter pre to wać roz sze rza ją co,
gdyż pro wa dzi ło by to wy pa cze nia za my słu usta wo daw cy
i znie kształ ca ło cel wpro wa dze nia re gu la cji. Art. 38 pkt 5 usta -

wy o pra wach kon su men ta słu ży wy łą cze niu moż li wo ści od -
stę po wa nia od umów sprze da ży rze czy, któ rych po roz pa ko -
wa niu nie moż na zwró cić ze wzglę du na ochro nę zdro wia lub
ze wzglę dów hi gie nicz nych. W sy tu acji gdy w usta wie i Dy -
rek ty wie 2011/83/UE brak de fi ni cji obu po jęć, na le ży wziąć
pod uwa gę cel, ja ki przy świe cał usta wo daw cy przy usta no -
wie niu wy łą cze nia. Cho dzi tu za tem o przy pad ki, w któ rych
roz pa ko wa nie to wa ru unie moż li wi po now ne  uży cie to wa ru
przez no we go na byw cę, je śli to war zo sta nie sprze da ny po raz
dru gi. O ile wąt pli wo ści nie bu dzi brak pra wa do od stą pie nia
w przy pad ku otwo rze nia opa ko wa nia za wie ra ją ce go np. so -
czew ki kon tak to we czy szczo tecz kę do zę bów, o ty le trud no
zna leźć ra cjo nal ny ar gu ment wy klu cza ją cy moż li wość uży wa -
nia urzą dze nia ku chen ne go, któ re go opa ko wa nie wcze śniej
zo sta ło otwo rzo ne przez in ne go ku pu ją ce go. Urzą dze nia ku -
chen ne nie są za li cza ne do ar ty ku łów tzw. oso bi ste go użyt -
ku, wręcz prze ciw nie, po wszech ną prak ty ką jest użyt ko wa nie
urzą dzeń ku chen nych (np. ku che nek mi kro fa lo wych, to ste -
rów, gril lów elek trycz nych) przez wie le osób jed no cze śnie, np.
w ogól no do stęp nych kuch niach w bu dyn kach za miesz ka nia
zbio ro we go, w wy naj mo wa nych lo ka lach po sia da ją cych wy -
po sa żo ną kuch nię, czy też w po miesz cze niach so cjal nych
w za kła dach pra cy. 

W przy pad ku sto so wa nia przez przed się bior cę sprzecz -
nych z pra wem za pi sów w umo wach do ty czą cych bra ku pra -
wa do od stą pie nia od umo wy, zmie rza ją cych do obej ścia obo -
wią zu ją cych prze pi sów praw nych, mo że sta no wić nie uczci wą
prak ty kę ryn ko wą, po przez wpro wa dze nie kon su men tów
w błąd co do przy słu gu ją ce go im pra wa do od stą pie nia
od umo wy za war tej po za lo ka lem przed się bior stwa i pro wa -
dzić do pod ję cia de cy zji o za trzy ma niu to wa ru, któ rej to de cy zji
nie pod ję li by gdy by otrzy ma li peł ną, praw dzi wą i nie wpro wa -
dza ją cą w błąd in for ma cję. W przy pad ku za rzu tu sto so wa nia
nie uczci wych prak tyk ryn ko wych, cię żar do wo do wy zo stał
prze rzu co ny na przed się bior cę, któ ry mu si wy ka zać, że da -
na prak ty ka nie no si zna mion nie uczci wej prak ty ki ryn ko wej. 

W za ist nia łej sy tu acji, gdy przed mio tem umo wy jest urzą -
dze nie ku chen ne, nie ma my do czy nie nia z wy łą cze niem pra -
wa do od stą pie nia. Sprze daw ca wi nien je przy jąć i do ko nać
zwro tu otrzy ma nej od Pa na na leż no ści. 

PORADY

ZUS RADZI

Odroczenie terminu płatności 
– korzystne zmiany

RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW RADZI

Zwrot towaru

reklama
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Zna my już wy ni ki pierw sze go eta pu kon -
kur su „So sno wiec ki Li der Eko lo gii”,
trwa ją ce go od 1 paź dzier ni ka w so sno -
wiec kich pla ców kach oświa to wych. Kon -
kurs jest or ga ni zo wa ny przez Miej skie
Przed się bior stwo Go spo dar ki Od pa da -
mi Sp. z o.o. w So snow cu i po le ga
na zbiór ce zu ży tych ba te rii i ma ku la tu ry.
W ak cji ry wa li zu je 26 szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych oraz 25 so sno wiec kich przed szko li.

Zbiór ka su row ców pro wa dzo na jest
przez ca ły rok szkol ny w czte rech eta -
pach: I – do 30 li sto pa da, II – do 31 stycz -
nia, III – do 31 mar ca, IV – do 31 ma ja.

W za koń czo nej wła śnie I czę ści kon -
kur su ze bra no łącz nie aż 5 802 kg ma ku -
la tu ry oraz 2 044,7 kg zu ży tych ba te rii.
Li de rem w ka te go rii zbiór ki ba te rii jest
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa Spe cjal -
na w Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
i Usta wicz ne go z dziel ni cy Za gó rze.
W zbiór ce ma ku la tu ry na pro wa dze niu
Gim na zjum Nr 9 im. Ja na Paw ła II rów -
nież z Za gó rza. 

Na to miast li de rem kon kur su pod ha -
słem „Zbie ra my zu ży te ba te rie” pro wa -
dzo ne go w na szych przed szko lach jest
Nie pu blicz ne Przed szko le Ma łe go Spor -
tow ca „Baj ko wo i Spor to wo”, znaj du ją ce
się przy uli cy Ku ku łek.

Osta tecz ne roz strzy gnię cie kon kur su
na stą pi w czerw cu 2016 ro ku, wów czas
szko ły, któ re zdo bę dą pierw sze trzy
miej sca w po szcze gól nych ka te go riach
otrzy ma ją na gro dy o war to ści 5 000 zł, 
2 000 zł, 1 000 zł. Naj lep sza szko ła w obu
ka te go riach otrzy ma z rąk pre zy den ta So -
snow ca Ar ka diu sza Chę ciń skie go ty tuł
„So sno wiec kie go Li de ra Eko lo gii”.

Na przed szko le, któ re zbie rze naj -
wię cej zu ży tych ba te rii w prze li cze niu
na jed ne go przed szko la ka przed za -
koń cze niem ro ku szkol ne go, cze ka
tak że atrak cyj na na gro da o war to -
ści 3 000 zł.

We wszyst kich pla ców kach oświa to -
wych bio rą cych udział w ak cji zor ga ni -
zo wa nej przez MPGO po ja wi ły się spe -
cjal ne po jem ni ki na zu ży te ba te rie. Mo -
że my je zna leźć rów nież w wie lu in nych
punk tach na te re nie na sze go mia sta,
w tym w bu dyn kach Urzę du Miej skie -
go, Cen trum In for ma cji Miej skiej, Miej -
skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry, czy Miej -
skim Klu bie „Macz ki”. Łącz nie przy go -
to wa no aż 100 szt. po jem ni ków
na zu ży te ba te rie. MPGO swo ją ak cją
za chę ca do se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów w na szych do mach, przy po mi na jąc,
że zu ży te ba te rie są od pa dem nie bez -
piecz nym, za wie ra ją cym tok sycz ne dla
śro do wi ska związ ki rtę ci, kad mu, ni klu
i oło wiu. Ba te rie, któ re zo sta wi my
w spe cjal nie wy zna czo nych do te go po -
jem ni kach, zo sta ną prze ka za ne do bez -
piecz nej uty li za cji.

Gra tu lu je my li de rom kon kur su. Li -
czy my, że emo cje bę dą ro sły, a ry wa li -
za cja sta wać się bę dzie co raz bar dziej za -
cię ta. Ko lej ne wy ni ki ran kin go we po zna -
my w lu tym. red

Konkurs „Sosnowiecki Lider Ekologii” nabiera tempa. Szkoły z Zagórza wiodą prym
zbióRkA zużytych bAteRii

zbióRkA mAkulAtuRy

zbióRkA zużytych bAteRii W pRzeDSzkolAch

miejsce
w rankingu.

pełna nazwa placówki oświatowej
ilość zebranych

baterii  w kg
ilość zebranych baterii

w przeliczeniu na 1-go ucznia

1.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /
ul. Szymanowskiego 3 B

133 3,093

2. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii Skłodowskiej Curie / ul. Składowa 5 193,5 0,558
3. Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej / ul. Ligonia 3A 75 0,540
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 / ul. Jasieńskiego 2 a 123 0,466
5. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 /  ul. Sucha 21 37 0,322
6. Zespół Szkół Katolickich im. Św. J. Bosko Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa / ul. Mariacka 18 45 0,310
7. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. M. Buczka / ul. Okrzei 56 74 0,301
8. Szkoła Podstawowa Nr 10 / ul. Reymonta 36 114 0,283
9. Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II /  ul. Ignacego Kalagi 9A 53 0,251

10. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Mikołaja Kopernika / ul. Andersa 66 65 0,204

miejsce
w rankingu

pełna nazwa placówki oświatowej
ilość zebranej

makulatury w kg
ilość zebranej makulatury

w przeliczeniu na 1-go ucznia
1. Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II /  ul. Ignacego Kalagi 9A 1200 5,687
2. Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii Skłodowskiej Curie / ul. Składowa 5 1345 3,876
3. Gimnazjum Nr 3 w ZSO Nr 10 im. Czesława Miłosza / ul. Czołgistów 12 310 3,875

4. Zespół Szkół Katolickich im. Św. J. Bosko Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa / ul.
Mariacka 18 435 3,000

5. Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Stefana Żeromskiego / ul. Wojska Polskiego 84 570 2,088
6. Zespół Szkół Nr 1 / ul. Zamkowa 17 390 1,674
7. Szkoła Podstawowa Nr 10 /  ul. Reymonta 36 640 1,588
8. Gimnazjum Nr 26 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy / ul. Braci Mieroszewskich 42 150 1,485
9. Szkoła Podstawowa Nr  6 im. Juliusza Słowackiego / ul. Wawel 13 310 0,613

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 / ul. Hutnicza 6 127 0,435

miejsce
w rankingu

pełna nazwa placówki oświatowej
ilość zebranych

baterii w kg
ilość zebranych baterii w przeliczeniu 

na 1-go przedszkolaka

1. Niepubliczne Przedszkole Małego Sportowca „Bajkowo i Sportowo/ ul. Kukułek 57 33,7 0,864
2. Przedszkole Miejskie Nr 54 / ul. Kalinowa 115 a 105 0,709
3. Przedszkole Miejskie Nr 19 / ul. Ostrogórska 19 50 0,556
4. Przedszkole Miejskie Nr 39 / ul. R. Dmowskiego 18 A 57 0,523
5. Przedszkole Miejskie Nr 14 / Mariana Maliny 25 61 0,517
6. Przedszkole Miejskie Nr 7 / ul. Wagowa 38 a 23 0,511
7. Przedszkole Miejskie Nr 5 / ul. Ostrogórska 37 42 0,494
8. Przedszkole Nr 56 z Oddziałem Specjalnym / ul. Jagiellońska 13 e 38,5 0,418
9. Przedszkole Miejskie Nr 59 / ul. Długosza 11 a 47 0,409

10. Przedszkole Miejskie Nr 35 / ul. Zagórska 3 23 0,348
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Uroczystości w Trójkącie  Trzech Cesarzy
Syl wia Ko sman

Wła dze mia sta, rad ni, przed sta wi cie le
Rad Dziel nic Po łu dnie i Ostrów Gór ni -
czych oraz ucznio wie i na uczy cie le zło -
ży li dzień przed Świę tem Nie pod le gło -
ści kwia ty pod obe li skiem, upa mięt nia -
ją cym daw ny po dział Eu ro py,
w miej scu, w któ rym prze bie ga ła gra ni -
ca trzech roz bio rów Pol ski, czy li
w Trój ką cie Trzech Ce sa rzy. Wszy scy
mo gli zo ba czyć, jak zmie ni ło się to
sym bo licz ne miej sce. Po ja wi ły się ław -
ki wzdłuż rze ki, sto ja ki na ro we ry, ła wy,
pa le ni sko i za da szo na al ta na. Zo sta ły
tak że po sze rzo ne scho dy, pro wa dzą ce
bez po śred nio do upo rząd ko wa ne go i za -
go spo da ro wa ne go już te re nu. – Dziś
spo ty ka my się, by pa mię tać o tym, co
by ło i bę dzie. So sno wiec jest mia stem,
w któ rym czci my i bę dzie my pa mię tać
o bo ha te rach. To mia sto praw dzi wych
pa trio tów – pod kre ślał Ar ka diusz Chę -
ciń ski, pre zy dent mia sta. – By pa mię tać
o przy szło ści, nie mo że my za po mnieć
o prze szło ści. Sto imy w tym miej scu,
dzię ku jąc bo ha te rom za to, co zro bi li.
Waż ne jest to, co nas łą czy, a nie dzie li.
Te raz mu si my ro bić wszyst ko, by nie
pa mię tać i nie po głę biać po dzia łów, ale
roz wi jać na szą ma łą oj czy znę – do dał.

Wszy scy, zgro ma dze ni pod czas tej
uro czy sto ści, już po ofi cjal nej czę ści,
mo gli ogrzać się przy ogni sku i upiec
kieł ba skę. Pre zy dent za grał tak że w grę
plan szo wą „Trój kąt Trzech Ce sa rzy”,
któ rej au to rem jest miesz ka niec Ja worz -
na i jed no cze śnie wiel ki mi ło śnik ma te -

ma ty ki, czy li Jó zef Po go da. – Na po -
mysł wy my śle nia gry plan szo wej i jej
wy da nia wpa dłem po nad rok te mu, słu -
cha jąc… ra dia. Wówczas za po wie dzia -
no, że Go ethe In sti tut ogła sza dwu let -
ni pro jekt „In stynkt gry”, a w jej ra -
mach mię dzy in ny mi kon kurs
do ty czą cy wy my śle nia gry plan szo wej
do na uki ję zy ka nie miec kie go – opo -
wia da Jó zef Po go da. – Gra jest opar ta
na mo de lu ma te ma tycz nym, któ ry mia -
łem w gło wie już od trzy dzie stu lat.
Roz gryw ka trwa śred nio od 10 do 35
mi nut. Gra ją dwie lub trzy oso by, któ -
re wcie ra ją się w ro lę wy bra ne go ce sa -
rza. Każ dy z wład ców, czy li gra czy,
dys po nu je sied mio ma her ba mi, jed nym

ce sar skim, dwo ma ksią żę cy mi i czte re -
ma szla chec ki mi oraz czte re ma ko ść mi
do rzu ca nia – do da je.

Gra cze lo su ją lub wy bie ra ją ko lo ry
i we dług nich dzie lą mię dzy sie bie 21
her bów, do bie ra jąc przy tym po 10 że -
to nów w swo im ko lo rze. Rzu ca jąc czte -
re ma ko lo ro wy mi ko ść mi, każ dy z gra -
czy sta ra się pierw szy umie ścić
na plan szy swo je her by. Gra prze zna -
czo na jest dla trzech gra czy. Mo że grać
dwóch gra czy, ale wów czas roz gryw ka
trwa nie co dłu żej. Wy gry wa gracz, któ -
ry pierw szy umie ści na plan szy wszyst -
kie swo je her by, po czym gra koń czy
się, bo zwy cięz ca mo że być tyl ko je -
den. Że by nie by ło ła two, każ dy z gra -

czy, wy ko rzy stu jąc re gu ły opi sa ne
w za sa dach gry, mo że wza jem nie
utrud niać osią gnię cie ce lu. 

Pan Jó zef ro ze grał tę grę już po -
nad 600 ra zy. A grać w nią mo że już…
czte ro la tek, bo za sa dy są pro ste i przej -
rzy ste. Na ra zie moż na ją ku pić dro gą

ma ilo wą: troj ka t3ce sa rzy@wp.pl oraz
na te re nie Ja worz na, m.in. w Miej skiej
Bi blio te ce Pu blicz nej i Mu zeum Miej -
skim, ale nie wy klu czo ne, że grę bę dzie
moż na tak że na być w So snow cu. Wię -
cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie:
www.troj ka trzech ce sa rzy.com.

tysiące turystów w trójkącie trzech cesarzy 

Przyjmuje się, że w latach 1880-1914
w miejsce zwane Trójkątem Trzech Cesarzy
przyjeżdżało tysiące turystów, a nawet…
do ośmiu tysięcy osób tygodniowo. Miejsce,
w którym stykały się granice trzech
cesarstw, proponowało im wejście na wieżę
widokową, rejs statkami parowymi
i barkami wzdłuż Przemsz. Nie brakowało
restauracji, organizowano zawody, gry
i konkursy, występowały chóry i teatry.
Nazwa, która potocznie się przyjęła, to
„Trójkąt Trzech Cesarzy”  dla miejsca styku
trzech cesarstw Austrii (Jęzor), Rosji
(Niwka, Modrzejów) i Niemiec (Mysłowice).
Zbieg granic trzech mocarstw zaborczych
ustalił się w z związku z likwidacją
Rzeczypospolitej Krakowskiej w 1846.
Wcześniej jednak miejsce to również
wyznaczało granice, bowiem w latach 1815-
1831, zbiegały się tam rubieże państw:
Królestwa Polskiego w unii z Rosją, Prus
oraz Rzeczypospolitej Krakowskiej
pod protektoratem trzech zaborców.
W latach 1831-1846 po włączeniu
Królestwa Polskiego do Rosji jako
autonomicznej prowincji, był to trójstyk

granic Rosji, Prus i Rzeczypospolitej
Krakowskiej. Następnie, po przyłączeniu tej
ostatniej do Cesarstwa Austriackiego,
w latach 1846-1871 zbiegały się tam
granice pomiędzy Królestwem Prus,
Cesarstwem Austriackim i Imperium
Rosyjskim. Nazwa Trójkąt Trzech Cesarzy
powstała po 1871 r., gdy doszło
do zjednoczenia Niemiec i miejsce to,
pozostając nadal na granicy Królestwa
Prus, stało się jednocześnie punktem
granicznym Cesarstwa Niemiec. Linie
graniczne biegły rzekami: Białą Przemszą,
Czarną Przemszą oraz Przemszą. Obecnie
są to tereny miast: Mysłowic (dzielnice
Brzęczkowice i Słupna) oraz Sosnowca
(dzielnice Modrzejów i Jęzor). Nazwa
Trójkąt jest kalką językową z języka
niemieckiego (Dreieck w języku niemieckim
oznacza trójkąt) i została przyjęta
od podziału terenu, gdzie widły utworzone
przez rzeki dzielą tereny na trzy części.
Granica przestała istnieć w 1915 r.
po zajęciu Królestwa Kongresowego przez
Niemcy i Austro-Węgry. Formalnie Trójkąt
Trzech Cesarzy zniknął w 1918 r.

Niegdyś miejsce podziału Polski i Europy, dziś ma już inny charakter, ale
pamięć o dawnej granicy pozostała. 

Sylwia Kosman

Symboliczne miejsce zmieniło się nie do poznania
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– Ja ko człon ko wie Ra dy Se nio rów
wy ra ża my na dzie ję że jej ist nie nie
nie skoń czy się sa mym by tem wy ni -
ka ją cym z usta wy o sa mo rzą dzie
gmin nym, a bę dzie two rzyć ży wy
i po ży tecz ny ele ment na szej so sno -
wiec kiej sa mo rząd no ści – nie ukry -
wa Je rzy Lip niew ski, rzecz nik Ra dy
Se nio rów w So snow cu. 

Fakt po wo ła nia Ra dy Se nio rów
nie po zo stał bez echa, o czym świad -
czy licz ba zgło szo nych kan dy da tów.
Spo śród 37 przed sta wi cie li or ga ni za -
cji po za rzą do wych oraz z ini cja tyw
wła snych wy bra no 20 osób, któ re re -
pre zen tu ją róż ne śro do wi ska i in sty -
tu cje. Wśród se nio rów rad nych zna -
leź li się przed sta wi cie le Uni wer sy te -
tów Trze cie go Wie ku, sto wa rzy sze nia
Ak tyw ny Se nior, Do mów Po mo cy
Spo łecz nej, sto wa rzy szeń ogro do -
wych, związków emerytów i re pre -
zen tan ci spo łecz no ści lo kal nej. Po -
wo ła nie Ra dy Se nio rów w mie ście
ma du że zna cze nie, po nie waż w So -
snow cu ży je oko ło 38 tys. lu dzi
po 65 ro ku ży cia. Sta no wi to bli -
sko 20 pro cent ogól nej licz by miesz -
kań ców.

– Ter mi ny: „eme ry ci”, „se nio rzy”
sta ły się nie tyl ko bar dzo po pu lar -
ne, ale sta no wią czę sto spo sób
na „za ist nie nie” de cy den tów w ży -
ciu pu blicz nym. W tym miej scu na -
le żą się sło wa uzna nia dla władz na -
sze go mia sta na cze le z pre zy den -
tem, za tak cen ną ini cja ty wę, ja ką

jest po wo ła nie Ra dy Se nio rów mia -
sta So snow ca – do da je Je rzy Lip -
niew ski. 

Pod czas pierw szej se sji rad ni
zło ży li na rę ce pre zy den ta i przed -
sta wi cie li Ra dy Miej skiej ślu bo wa -
nie oraz ode bra li swo je no mi na cje.
Zgod nie z za pi sa mi sta tu tu Ra dy
na pierw szej se sji do ko na no wy bo -
ru prze wod ni czą ce go ra dy, któ rym
zo stał Je rzy Kar piń ski. Wi ce prze -
wod ni czą cą zo sta ła Ha li na Zwa -
niec ka, a se kre ta rzem Jan Fi li pek. 

Pod czas dru gie go po sie dze nia Ra -
dy, któ re od by ło się 6 li sto pa da, rad -
ni se nio rzy za po zna li się m. in.
z opra co wa niem na uko wym „Dia -
gno za sy tu acji spo łecz no -de mo gra -
ficz nej oraz ryn ku pra cy mia sta So -
snow ca”, przy go to wa nym przez dr
Sła wo mi ra Sit ka z Uni wer sy te tu Śla -
skie go. – Bar dzo cie ka wa pro jek cja

uka za ła uczest ni kom se sji praw dzi -
wy ob raz sy tu acji de mo gra ficz nej
mia sta i po raz ko lej ny utwier dzi ła
nas w prze ko na niu o po wa dze i ro li,
ja ką mo że i ja ką po win na ode grać
Ra da Se nio rów wo bec przed sta wio -
nych fak tów – uwa ża Je rzy Lip niew -
ski. 

Do dat ko wo w trak cie se sji
Agniesz ka Wal czak, na czel nik
Wy dzia łu Fun du szy Ze wnętrz nych
i Współ pra cy, za po zna ła rad nych
z pro po zy cją pro gra mu do pro jek -
tu „So sno wiec łą czy se nio rów, se -
nior w Eu ro pie w XXI wie ku”, re -
ali zo wa ne go przez wy dział we
współ pra cy z mia sta mi part ner ski -
mi w ma ju 2016 ro ku.

Rad ni zo bo wią za li się tak że
do peł nie nia dy żu rów, któ re bę dą
się od by wać w sie dzi bie Cen trum
Ak tyw no ści Spo łecz nej 60+ przy

ul. War szaw skiej 9/110 w każ dy po -
nie dzia łek w go dzi nach od 11.00
do 13.00. Cze ka ją na gło sy, opi nie
i pro po zy cje zgła sza ne przez se -
nio rów -miesz kań ców, a tak że bę -
dą pró bo wać roz wią zy wać po ja -
wia ją ce się pro ble my, z ja ki mi mu -
szą zma gać się star si lu dzie. 

– Je że li by śmy po rów na li spo łe -
czeń stwo do smacz ne go do mo we -
go wy pie ku, to se nio rzy – cho ciaż
odro bi nę po marsz cze ni i pod su sze -
ni – są w tym cie ście ni czym ro -
dzyn ki. Po pro stu na da ją mu
smak – żar tu je Je rzy Lip niew ski.

Pod czas ko lej nych po sie dzeń
rad ni przy go tu ją plan pra cy Ra dy
Se nio rów na przy szły rok.

Prze wod ni czą cy Ra dy Se nio rów
miasta So snow ca, Je rzy Kar piń ski
jest do dys po zy cji miesz kań ców
pod nr tel. 608 329 239. 

Nasz głos będzie miał siłę i znaczenie, zapowiadają radni-seniorzy  

Rada Seniorów już działaSy
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Rada Seniorów liczy 20 członków, którym nie brakuje energii do działania. 

Józef Pogoda (z prawej) jest autorem gry
planszowej „Trójkąt Trzech Cesarzy”. 

Obecnie to miejsce odwiedzają nie tylko
mieszkańcy, ale coraz częściej i turyści. 
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OGŁOSZENIE

tARyFy DlA zbioRoWego zAopAtRzeNiA  W WoDę  i zbioRoWego oDpRoWADzANiA ściekóW RpWik Sosnowiec S.A.
NA okReS oD 1.01.2016 R. Do 31.12.2016 R. zatwierdzone uchwałą Rady miejskiej Nr 253/XXii/2015 z dnia 26 listopada 2015 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 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 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. oraz Decyzją
Nr 2/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność
posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości 
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odbioru i oczyszczania ścieków w sposób ciągły 
i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Powyższe obowiązki Spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz
wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 
Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków jest:
– Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00. Z), 
– Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00. Z). 

2. Rodzaj i struktura taryf.
Obecnie wnioskowaną kalkulację cen i stawek opłat abonamentowych – zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. 
w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127
poz. 886) – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów
z taryf jest konieczne do pokrycia kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń
wodociągowo -kanalizacyjnych. Szczegóły kalkulacji przedstawiono w Tabeli D, D1 oraz w Tabeli F.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami, taryfy zostały zaprojektowane w sposób
zapewniający:
– uzyskanie niezbędnych przychodów,
– ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym a 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 nieskanalizowanych.
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 14 taryfowych grup odbiorców ścieków.
Obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, a także
odbiorcy pozostali. 
Taryfy zawierają opłaty abonamentowe, które zostały skalkulowane na podstawie kosztów usługi
rozliczenia, odczytu i kosztów gotowości. 

Rozróżniono następujące grupy taryfowe:

zbioRoWe zAopAtRzeNie W WoDę

zbioRoWe oDpRoWADzANie ściekóW

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 

Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa
niejednolita wieloczłonowa składająca się:
– z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza lub

na podstawie przeciętnych norm zużycia wody określonych w przepisach, (T. 1 poz. 1)
– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości dostarczanej wody – płaconej bez

względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażanej
w złotych za miesiąc lub kwartał na każdy punkt (T1 poz. 2-13)

Stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza, 
b). rozliczenia należności za wodę. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

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

Tabela 1. 
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.

Taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Oznaczen
ie grupy
taryfowej

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa
taryfowa I
WODA

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

Grupa
taryfowa II
WODA

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

Grupa
taryfowa III
WODA

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

Grupa
taryfowa IV
WODA

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

Grupa
taryfowa V
WODA

GR V W

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

Grupa
taryfowa VI
WODA

GR VI W

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

Grupa
taryfowa VII
WODA

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

Grupa
taryfowa VIII
WODA

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

Grupa
taryfowa IX
WODA

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

Grupa
taryfowa X
WODA

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

Grupa
taryfowa XI
WODA

GR XI W

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

Grupa
taryfowa XII
WODA

GR XII W

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

Taryfowa grupa
odbiorców usług

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa taryfowa I
KANAŁ

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

Grupa taryfowa II
KANAŁ

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

Grupa taryfowa III
KANAŁ

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

Grupa taryfowa IV
KANAŁ

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

Grupa taryfowa V
KANAŁ

GR V K

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

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

Grupa taryfowa IX
KANAŁ

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

Grupa taryfowa X
KANAŁ

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

Grupa taryfowa XI
KANAŁ

GR XI K

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

Grupa taryfowa XII
KANAŁ

GR XII K

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

Grupa taryfowa XIII
KANAŁ

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

Grupa taryfowa XIV
KANAŁ

Gr XIV K
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków odbieranych ze
zbiornika buforowego, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego  w okresach miesięcznych

3 GR II W 1/ stawka opłaty
abonamentowej 5,02 5,42

zł
/odbiorcę
/ kwartał/ 

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

4 GR III W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

2,98 3,22
zł/
odbiorcę/
m-c/

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

5 GR IV W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

3,40 3,67
zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

6 GR V W 
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

4,39 4,74
zł/
odbiorcę/
m-c/

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

7 GR VI W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

4,39 4,74
zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

8 GR VII W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,99 9,71
zł/
odbiorcę/
m-c/

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

9 GR VIII W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

9,41 10,16
zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

10 GR IX W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

5,74 6,20
zł/
odbiorcę/
m-c/

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

11 GR X W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

6,16 6,65
zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

12 GR XI W
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,78 9,48
zł/
odbiorcę/
m-c/

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

13 GR XII W
1 / stawka
opłaty
abonamentowe

8,78 9,48
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

lp.

taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Wyszczególnienie

cena
/stawka

cena
/stawka jednostka

miary

komentarz
do warunków
stosowania
i rozliczeńNetto brutto

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

1

Grupy
Odbiorców
usług GR I
W – GR XII
W

1/ cena za
dostarczoną
wodę

5,05 5,45 zł / m3

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

2 GR I W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,60 4,97
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



grudzień 2015 nr 11 11

OGŁOSZENIE

tARyFy DlA zbioRoWego zAopAtRzeNiA  W WoDę  i zbioRoWego oDpRoWADzANiA ściekóW RpWik Sosnowiec S.A.
NA okReS oD 1.01.2016 R. Do 31.12.2016 R. zatwierdzone uchwałą Rady miejskiej Nr 253/XXii/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku

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. 1,2)

– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości odprowadzonych ścieków,
wyrażanej w złotych za miesiąc lub kwartał na każdy punkt.(T2 poz. 3-16)

Stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 
b). rozliczenia należności za ścieki. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 2. 
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

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 49% kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo posiada
585,4 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 99,80 % zostały
wyposażone w wodomierze główne. Pozostałe brakujące wodomierze główne instalowane są
na bieżąco w miarę możliwości technicznych. 
Na terenie Gminy Sosnowiec zamontowanych jest dziewięć urządzeń pomiarowych służących
do opomiarowania ilości dostarczonych ścieków.
b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. 
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:
– w wydanym zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
– w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym  na terenie Gminy

Sosnowiec, 
– w umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
– oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i określających wymagania

dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania
bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. 

Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie 
w Taryfie. Są to koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
a także wymiany sieci. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie
przedsiębiorstwa przez Centrum Badania i Kontroli Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. Lędziny
sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach. Sporadycznie na wniosek
klienta pobierane są do badania próbki wody przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno
–Epidemiologicznej w Sosnowcu. 
W celu poprawienia jakości wody spółka dokonuje bieżącego płukania sieci wodociągowej.
W rejonach, gdzie notowano najczęściej zabrudzenia bądź problemy z ciśnieniem zlecono
płukanie sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną w celu usunięcia z rur osadów
miękkich i półtwardych.
Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie
wydzielone w tym celu laboratorium własne wyposażone w wymagany sprzęt oraz posiadające
Certyfikat akredytacyjny laboratorium badawczego Nr AB 844 spełniający wymagania normy
PN – EN ISO/JEC 17025/2005.
Wysoka jakość obsługi klientów realizowana jest również poprzez pracę Biura Obsługi Klienta,
które jest czynne w poniedziałki w godzinach 700 – 1700, wtorek-piątek 700 – 1500. W 2015
roku uruchomiono Internetowe Biuro Obsługi Klienta (ebok). 
Wprowadzenie wodomierzy z radiowym odczytem, 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. 
Wyjątek stanowi świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
w Grupie XIV K, gdzie ścieki odprowadzane są z nieruchomości przez sieć kanalizacyjną
zakończoną zamkniętym kolektorem tzw. „zbiornikiem buforowym”. Z tegoż kolektora ścieki
odwożone są do stacji zlewnej, poprzez którą doprowadzone są do oczyszczalni w celu
unieszkodliwienia. 
Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sosnowiec. 
Oprócz stron internetowych www.rpwik.sosnowiec.pl; ebok. rpwik. sosnowiec. pl na których
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

lp.

taryfowa
grupa

odbiorców
usług

Wyszczególnienie cena
/stawka

cena
/stawka

jednostka
miary

komentarz
do warunków
stosowania
i rozliczeń 

Netto brutto

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

1

Grupy
Odbiorców
usług
GR I K –
GR XIII K

1/ cena
za odprowadzane
ścieki

5,16 5,57 zł / m3

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

2.

Grupa
Odbiorców
usług
GR XIV K

1/ cena
za odprowadzane
ścieki

21,71 23,45 zł / m3

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

3 GR I K 1 / stawka opłaty
abonamentowej 5,39 5,82

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

4 GR II K 1/ stawka opłaty
abonamentowej 7,39 7,98

zł /
odbiorcę/
kwartał/ 

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

5 GR III K 1 / stawka opłaty
abonamentowej 3,77 4,07 zł/odbiorc

ę/ 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

6 GR IV K 1 / stawka opłaty
abonamentowej 5,77 6,23

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

7. GR V K 
1 / stawka
opłatyabonamento
wej

4,39 4,74
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

8 GR VI K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

4,39 4,74
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

9 GR VII K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

6,53 7,05
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

10 GR VIII K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,53 9,21
zł/
odbiorcę/
kwartał/

Stosowana w kwartalnych
brozliczeniach 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 

11 GR IX K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

6,53 7,05
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

12 GR X K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,53 9,21
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

13 GR XI K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

6,04 6,52
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

14 GR XII K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,04 8,68
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

15 GR XIII K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

8,64 9,33
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

16. GR XIV K
1 / stawka
opłaty
abonamentowej

5,39 5,82
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
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17 li sto pa da w so sno wiec kiej Mu zie od był się VI Kon kurs  Po -
etyc ki  dla Osób Nie peł no spraw nych „Idy Listopadowe  2015”.
Te ma tem prze wod nim te go rocz ne go kon kur su by ły sło wa za -
czerp nię te z utwo ru Ada ma Mic kie wi cza „Miej ser ce i pa trzaj
w ser ce”, ma ją ce być ty tu łem, stwo rzo ne go przez uczest ni ków
kon kur su po rad ni ka, za wie ra ją ce go ro man tycz ne i prak tycz ne
ra dy jak żyć.

W kon kur sie wzię ło udział czter dzie ści osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną z te re nu na sze go mia sta. – Uczest ni -
cy kon kur su re cy to wa li, in ter pre to wa li i wy śpie wy wa li utwo ry
ta kich au to rów jak: Adam Mic kie wicz, ks. Jan Twar dow ski,

Krzysz tof Ka mil Ba czyń ski, Le opold Staff, Konstanty Ildefons
Gałczyński, a tak że in nych wy bit nych po etów za glą da ją cych
do ludz kich serc i po tra fią cych ubrać w sło wa tar ga ją ce ni mi
uczu cia. Po nad to, część uczest ni ków wy stą pi ła z wła sny mi
utwo ra mi, któ re uję ły słu cha czy pasją i żar li wo ścią. Nie oby ło
się bez łez… Na ko niec kon kur su wszy scy uczest ni cy oraz wi -
dzo wie wy ko na li utwór „Nie po ko na ni” ze spo łu Per fect, pod su -
mo wu jąc ten nie zwy kły dla wszyst kich dzień – po wie dzia ła Ju -
sty na Ma ziarz z Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej przy Od dzia le
Miej skim To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci w So snow cu, któ re
by ły or ga ni za to rem przed się wzię cia. KP

Miej ser ce i pa trzaj w ser ce…

Mu si cal „Pró ba ge ne ral na” za na mi!
Po raz ko lej ny Sa la Wi do wi sko wo -Kon -
cer to wa Mu za za peł ni ła się do nie mal
ostat nie go miej sca! I po raz ko lej ny wi -
dzo wie po czu li wy jąt ko wą ma gię te atru,
prze ni ka ją ce go do re al ne go świa ta.
Ucznio wie Szkół Pod sta wo wych nr 1
i nr 10 wy stą pi li 8 czerw ca w Te atrze
Dzie ci Za głę bia, na to miast 21 paź dzier -
ni ka i 3 li sto pa da na sce nie so sno wiec -
kiej Mu zy!

Ucznio wie   bra wu ro wo wcie li li się
w swo je ro le, wcią ga jąc ca łą pu blicz ność
w ak cję opo wia da nej hi sto rii, po wo du jąc
śmiech i ra dość, wzru sze nie i re flek sję.
Na sce nie po ja wi ło się nie mal pięć dzie się -
ciu ak to rów, wo ka li stów, tan ce rzy i in stru -
men ta li stów, stwa rza jąc nie sa mo wi tą at -
mos fe rę. Pod czas spek ta klu wi dzo wie
mie li oka zję usły szeć zna ko mi cie za adap -
to wa ne star sze i zna ne utwo ry, któ rym
twór cy nada li szczyp tę świe żo ści i po lo tu.
Twór cy mu si ca lu się gnę li po utwo ry An -
drze ja Za uchy, kom po zy cje z mu si ca lu
„Ro meo i Ju lia”, czy Gre ase z pol ski mi
tek sta mi. – My ślę, że to, co da ne by ło
prze ży wać uczniom przez wie le mie się cy,
zo sta nie w nich do koń ca ży cia – uśmie -
cha się Zu zan na Py cia, cho re ograf mu si -

ca lu. – Za mi ło wa nie do sze ro ko po ję tej
prze strze ni kul tu ral no -ar ty stycz nej sta ło
się tu chy ba na szym naj więk szym suk ce -
sem – do da je.

– Przy go da z mu si ca lem roz po czę ła się
w grud niu 2014 r. Po mysł i za pał kil ku lu -
dzi, ca stin gi, spo tka nia, pró by – re la cjo nu je
re ży ser Aleks Stil ler. – No i oczy wi ście
po dro dze mnó stwo osób, dzię ki któ rym re -
ali za cja spek ta klu z tak wiel kim roz ma -
chem by ła moż li wa. – Cie szę się, że mu si -
cal „Pró ba ge ne ral na” tra fił na afi sze, a tym
sa mym na kul tu ral ną ma pę mia sta, sta jąc

się tym sa mym źró dłem po zy tyw nej pro -
mo cji So snow ca – mó wi Mał go rza ta Wierz -
bic ka, dy rek tor ka SP nr 10. KP

Sukces musicalu „Próba generalna”

Dla tych, którzy nie obejrzeli spektaklu
na żywo, mamy dobrą wiadomość.
Spektakl został nagrany i będzie
rozpowszechniany na płytach DvD. Nasi
czytelnicy będą mogli wygrać płyty
w styczniowym konkursie, który
przeprowadzimy na łamach „kuriera
miejskiego”. 

Spektakl został nagrany i będzie rozpowszechniany na płytach DVD. 

arc SP nr 10 w
 Sosnow

cu

Lu dzie, któ rzy zmie nia ją rze czy wi -
stość i czy nią świat lep szym zo sta li
na gro dze ni pod czas Ga li Do brych
Ini cja tyw, któ ra od by ła się 26 i 27 li -
sto pa da w So snow cu. W tym ro ku
do ga li zgło szo no dwu dzie stu no mi no -
wa nych. Człon ko wie ka pi tu ły kon kur -
so wej za de cy do wa li, iż „Wo lon ta riu -
szem ro ku” zo stał Jó zef Krzy nó wek.
Z ko lei ty tuł „Społecznego animatora
roku” otrzy ma ła Ka ta rzy na Ki da wa -

-Kał ka, a „Fir mą przy ja zną spo łecz no -
ści lo kal nej” zo sta ła Fun da cja im.
Grze go rza Dol nia ka „Spor to wa Szan -
sa”. Na gro dę in ter nau tów w ka te go rii:
„Wo lon ta riusz Roku” przy zna no z ko -
lei Mi cha ło wi Ku sia ko wi. Pre sti żo we
wy róż nie nia za dzia łal ność spo łecz ną
wrę czy ła An na Je dy nak, za stęp ca pre -
zyden ta mia sta. Im pre zą to wa rzy szą cą
by ły pierw sze so sno wiec kie Tar gi Wo -
lon ta ria tu. SK

arc W
TZ w

 Sosnow
cu

iV Ga la do brych ini cja tyw w So snow cu

NomiNoWANi: 

• w kategorii „Wolontariusz roku”:
Rafał Baszyński, Ewa Chróścicka, Krystyna Jałowiecka, Józef Krzynówek, Michał
Kusiak, Grzegorz Mikucki, Aleksander Sudara, Ewelina Sypek, grupa wolontariuszy
„Baczyn”, grupa wolontariuszy „Nadzieja na Dom”. 

• w kategorii „Społeczny animator roku”:
Leokadia Bigaj, Barbara Kasza, Katarzyna Kidawa-Kałka, Ryszard Pawłowski
i Krzysztof Szaraniec. 

• w kategorii: „Firma przyjazna społeczności lokalnej”:
Studio Reklamy Wizualnej „Gama”, kino Helios w Sosnowcu, restauracja Stacja
Sosnowiec PKM Sosnowiec i Fundacja im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa Szansa”. 

Konkurs „Idy Listopadowe” odbył się już po raz szósty. 

Józef Krzynówek – „Wolontariusz roku”.

Katarzyna Kidawa – Kałka – „Społeczny animator roku”.

Fundacja im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa szansa” – „Firma
przyjazna społeczności lokalnej”.
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Przywrócić pacjentowi na nowo radość z jedzenia

ZDROWIE

„Jabł ko za miast pa pie ro sa” – pod ta -
kim ha słem już po raz ko lej ny od by -
ła się ak cja pro pa gu ją ca mo dę
na nie pa le nie przy go to wa na przez
uczniów i na uczy cie li Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych nr 2 w So snow cu.
Z oka zji „Świa to we go Dnia Rzu ca -
nia Pa le nia Ty to niu”, któ ry przy pa da
19 li sto pa da, ucznio wie, na uczy cie -
le, urzęd ni cy i pra cow ni cy Sa ne pi -
du, zor ga ni zo wa li kam pa nię, któ rej
ce lem jest pod nie sie nie pro ble mu
bier ne go pa le nia, zwłasz cza wśród
dzie ci. Ucznio wie roz da wa li ulot ki
edu ka cyj ne do ty czą ce szko dli wo ści
bier ne go pa le nia oraz bro szur ki in -

for ma cyj ne za chę ca ją ce do rzu ce nia
pa le nia pa pie ro sów, w któ rych moż -
na zna leźć wska zów ki, gdzie szu kać
po mo cy w ra zie uza leż nie nia od ni -
ko ty ny. W trak cie ak cji by ły roz da -
wa ne tak że jabł ka z na klej ką lo go
So snow ca. Ucznio wie od wie dzi li m.
in. bu dyn ki so sno wiec kie go Urzę du
Mia sta przy al. Zwy cię stwa 20, ul.
Mo ścic kie go 14, ul. Ma ła chow skie -
go 3, ul. 3 Ma ja 3, a na Pla cu Stu le -
cia był emi to wa ny spot na te mat
szko dli wo ści bier ne go pa le nia.

W sa li se syj nej Urzę du Miej -
skie go od by ła się tak że się pre lek -
cja mul ti me dial na, przy go to wa -

na przez dr n. med. An drze ja Siw -
ca, pre ze sa zarządu Cen trum Pe dia -
trii w So snow cu, na te mat do pa la -
czy oraz pre lek cja mul ti me dial -
na przy go to wa na przez le ka rza
me dy cy ny Ma ję Mu szyń ską -Gra cę
z In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro -
wia Śro do wi sko we go w So snow cu
o szko dli wo ści bier ne go pa le nia pa -
pie ro sów i e -pa pie ro sów. Wy da rze -
niu to wa rzy szył tak że wer ni saż
prac pla stycz nych uczniów z ZSS
nr 2 oraz moż na by ło zo ba czyć
przy go to wa ną przez uczniów scen -
kę ro dza jo wą pt. „Ma mo, Ta -
to – Nie Pal przy mnie”. SK

Wybierz jabłko zamiast papierosa 

W li sto pa dzie Wo je wódz ki In spek to rat Ochro ny Śro do -
wi ska in for mo wał o gwał tow nym wzro ście stę że nia
szko dli wych sub stan cji w po wie trzu w wo je wódz twie
ślą skim. W So snow cu tak że wy stą pi ły prze kro cze nia do -
pusz czal nych śred nich stę żeń py łu za wie szo ne go PM10.
Zbli ża ją ca się zi ma to okres, w któ rym to zja wi sko mo -
że przy brać na si le. 

Pył PM10 jest mie sza ni ną sub stan cji or ga nicz nych
i nie orga nicz nych, za wie ra cząst ki o śred ni cy mniej szej
niż 10 mi kro me trów, któ re do cie ra ją do gór nych dróg
od de cho wych i płuc. Mo że to po wo do wać ka szel, trud -
no ści z od dy cha niem i za dysz kę, szcze gól nie w cza sie
wy sił ku fi zycz ne go. Przy czy nia ją się do zwięk sze nia
za gro że nia in fek cja mi ukła du od de cho we go oraz wy -
stę po wa nia za ostrzeń ob ja wów cho rób aler gicz nychm
np. ast my, ka ta ru sien ne go i za pa le nia spo jó wek. Pył
mo że za wie rać tak że sub stan cje tok sycz ne. Z ob ser wa -
cji wy ni ka, że wy so kie stę że nia py łu PM10 w wo je -
wódz twie ślą skim, któ re na wet kil ku krot nie prze kra cza -
ją śred nie do bo we war to ści do pusz czal ne, wy stę pu ją
głów nie w mie sią cach zi mo wych. Jest to zwią za ne

z m.in. z okre sem grzew czym. Wie lu miesz kań ców pa li
w pie cach śmie cia mi i do at mos fe ry wy do sta ją się tru -
ją ce sub stan cje che micz ne. Gru pa mi lud no ści w szcze -
gól no ści na ra żo ny mi na draż nią ce dzia ła nie py łu za wie -
szo ne go są: oso by cier pią ce z po wo du prze wle kłych
cho rób ser ca oraz ukła du od de cho we go, a tak że oso by
star sze i dzie ci.

Środ ki ostroż no ści, któ re po win ny być pod ję te
na czas prze kro czeń po zio mu alar mo we go:
– w przy pad ku po zio mu 200 – 300 µg/m3 stę że nia do -

bo we go PM10 uni ka nie prze by wa nia na otwar tej
prze strze ni przez naj bar dziej na ra żo ne gru py lud no -
ści, a po zo sta łe oso by po win ny uni kać dłu go trwa łe -
go prze by wa nia na otwar tej prze strze ni, w szcze gól -
no ści po łą czo ne go ze znacz nym wy sił kiem fi zycz -
nym.

– w przy pad ku prze kro cze nia po zio mu 300 µg/m3 stę -
że nia do bo we go PM10 naj bar dziej na ra żo ne gru py
osób po win ny po zo stać w po miesz cze niach i nie prze -
mę czać się, po zo sta łe oso by po win ny uni kać prze by -
wa nia na otwar tej prze strze ni. KP

Uwaga smog! 

ośrodek interwencji kryzysowej w Sosnowcu
przy ul. Szymanowskiego 5a zaprasza
do udziału w grupie Wparcia dla osób
doświadczających przemocy.
cotygodniowe, dwugodzinne spotkania
rozpoczną się listopadzie br. i będą odbywać się
w każdą środę miesiąca, w godzinach 17.30-
19.30. osoby zainteresowane udziałem prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
pod nr tel. 32 298-93-87.

jeżeli:
czujesz się zagrożona/ny we własnym domu.
ktoś traktuje cię w sposób, który cię rani (fizycznie,
emocjonalnie).
czujesz, że łamane są twoje prawa.
masz poczucie osamotnienia, odizolowania od rodziny,
przyjaciół.
Rozważ udział w grupie Wsparcia.
grupa ma charakter otwarty, w każdym momencie możesz
dołączyć do grupy.

Doświadczasz przemocy? – dołącz do grupy Wsparcia

o tym, jak radzić sobie
z zaburzeniami
połykania, opowiada
neurologopeda
z Sosnowieckiego
Szpitala miejskiego,
DomiNikA SzejA.

Dysfagia (zaburzenia połykania) z roku na rok
dotyka coraz większy odsetek dorosłych w sile
wieku, seniorów, ale również dzieci – także te
najmłodsze. Nierozpoznawana i nieobjęta
odpowiednim postępowaniem terapeutycznym
prowadzi do groźnych powikłań,
a w najpoważniejszych przypadkach nawet
do śmierci. Istnieją trzy zasadnicze przyczyny
dysfagii: 1. przeszkoda mechaniczna, np.:
przerost, usunięcie części masy języka, guzy
wewnątrz jamy ustnej, jak również braki
w uzębieniu; 2. choroba mięśni (np. dystrofia,
miastenia) oraz 3. choroby o podłożu
neurologicznym (np. udary, urazy czaszkowo-
mózgowe).
W akcie połykania bierze udział 26 par mięśni
samego gardła i krtani. Podzielić go możemy
na trzy podstawowe fazy (etapy): 1. fazę ustną
przygotowawczą i transportową – pobór pokarmu
(odgryzanie), tworzenie kęsa pokarmowego
(gryzienie, żucie) i przemieszczenie w kierunku
gardła; 2. fazę gardłową – na którą składają się
szybkie, skoordynowane, odcinające dostęp
do dróg oddechowych ruchy, kierujące pokarm
dalej w głąb przełyku (3. faza przełykowa) aż
do żołądka. Osłabienie chociaż jednego
z elementów tej precyzyjnie skonstruowanej
układanki może skutkować bardzo poważnymi
konsekwencjami. Mało kto z nas zastanawia się
nad tym, że nawet utrata zęba (lub tylko jego
części) spowodować może zmianę napięcia, a co
za tym idzie również dotychczasowego
funkcjonowania mięśni twarzy, szyi i całej obręczy
barkowej.
Najczęstszą przyczyną wystąpienia dysfagii są
choroby neurologiczne. Kluczową kwestią dla
terapii tego schorzenia jest określenie, która z faz
połykania została uszkodzona. Na przykład: jeśli
w wyniku udaru widoczny jest u pacjenta
opadnięty kącik ust, z dużym
prawdopodobieństwem możemy założyć, że
oprócz wyciekania śliny, pacjent będzie miał
również problem z utrzymaniem w ustach płynów
(napojów). Jeśli po udarze pacjent nie potrafi
swobodnie poruszać językiem, to nie będzie
w stanie przygotować możliwego do połknięcia
kęsa pokarmowego (bolusa). Często, mimo braku
uszkodzenia nerwów unerwiających mięśnie
twarzy i wnętrza jamy ustnej, pacjent ma problem
ze skoordynowaniem, czyli poukładaniem krok
po kroku procesu połykania. Musi na nowo
nauczyć się poboru pokarmu, obróbki wewnątrz

jamy ustnej (gryzienia, żucia), pracy języka, który
przerzucając jedzenie z jednego policzka
do drugiego, przyciskając do podniebienia,
wspomaga rozdrabnianie pokarmu. Niezwykle
istotną kwestią jest także bezpieczne połączenie
połykania z oddechem. Pacjent musi wiedzieć,
w którym momencie powinien wstrzymać
oddech, by dać pierwszeństwo jedzeniu w jego
drodze do żołądka. Pozwoli to uniknąć
niebezpiecznego dla zdrowia i życia zachłyśnięcia.
Niezwykle ważne jest również odpowiednie,
często indywidualne dla każdego pacjenta,
ułożenie ciała podczas jedzenia i picia.
Kategorycznie nie na leżąco! Należy także wziąć
pod uwagę konsystencję (zwłaszcza
na początku), aby ułatwić pacjentowi
przełknięcie.

Jedynie wykwalifikowany neurologopeda,
mający na co dzień do czynienia z pacjentami
dotkniętymi dysfagią, będzie w stanie udzielić
fachowej pomocy. Jego obowiązkiem jest
przeprowadzenie szczegółowego badania,
ocena, postawienie diagnozy i indywidualne
dostosowanie programu terapii do możliwości
chorego. Celem terapii jest zawsze w pierwszej
kolejności zabezpieczenie pacjenta
przed niepożądanymi skutkami choroby, jeśli
niemożliwe jest przywrócenie sprawności
sprzed choroby – wypracowanie nowych
wzorców postępowania, które pozwolą
zapewnić zaspokojenie potrzeb żywieniowych.
Niekiedy niezbędne jest przeprowadzenie
dodatkowych badań, gdyż nie wszystko jest
widoczne gołym okiem. O ile zaburzenia w fazie
ustnej można ocenić bez zaawansowanego
sprzętu, tak aby zajrzeć w głąb gardła
i do przełyku, należy poddać się specjalistycznej
diagnostyce (np. wideofluoroskopii). Jednak
często wystarczy jedynie drobna zmiana, aby
na nowo przywrócić pacjentowi radość
z jedzenia!

Fachowych porad i terapii w zakresie zaburzeń
połykania udziela powstała Poradnia
Logopedyczna Sosnowieckiego Szpitala
Miejskiego przy ul. Szpitalnej 1, zatrudniająca
na stanowisku neurologopedy
wykwalifikowanego specjalistę, posiadającego
doświadczenie w pracy z pacjentami na Oddziale
Neurologii, Udarowym i Rehabilitacji
Neurologicznej.
Dominika Szeja, neurologopeda
z doświadczeniem klinicznym, na co dzień
pracuje na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Jej
pacjentami są osoby z zaburzeniami mowy
i połykania w przedziale wiekowym od 45. do 90.
roku życia. Dominika Szeja przyjmuje również
w Poradni Logopedycznej w tej samej placówce
przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu. red

gru pa wspar cia okre śla na jest ja ko gru pa sa mo po mo co wa,
gru pa wza jem nej po mo cy. gru pa wspar cia obej mu je re gu lar -
ne spo tka nia lu dzi, któ rzy zma ga ją się z po dob ny mi pro ble ma -
mi. ce lem tych spo tkań jest prze ła my wa nie sa mot no ści, dzię -
ki kon tak to wi z oso ba mi, któ re zna la zły się w po dob nej, trud -

nej i cięż kiej do znie sie nia ży cio wej sy tu acji oraz uzy ski wa nie
do dat ko wych in for ma cji, do ty czą cych da ne go pro ble mu, po -
zwa la ją cych spoj rzeć na nie go z in nej stro ny lub zna leźć je go
roz wią za nie. udział w ta kiej gru pie po ma ga wzmoc nić po czu -
cie wła snej war to ści i za po bie ga po czu ciu izo la cji spo łecz nej.

czym jest grupa wsparcia?

reklama reklama
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Bo że Na ro dze nie po prze dzał czas ocze -
ki wa nia na przyj ście Je zu sa, czy li ad -
went, któ ry trwał czte ry ty go dnie.
W tym okre sie lu dzie mo dli li się znacz -
nie czę ściej, uczest ni czy li w na bo żeń -
stwach ad wen to wych. Nie or ga ni zo wa -
no w tym czasie hucz nych za baw. Wy -
ją tek sta no wił już w póź niej szym cza sie
dzień gór ni ka, czy li po pu lar na Bar bór -
ka przy pa da ją ca 4 grud nia, w dzień
imie nin pa tron ki gór ni cze go sta nu.

24 grud nia, Wi gi lia Bo że go Na ro -
dze nia, by ła dla daw nych miesz kań ców
re gio nu dniem szcze gól nym. Na le ża ło
w tym dniu wcze śnie wstać i ko niecz nie
nic w cią gu je go trwa nia nie po ży czać,
gdyż wraz z po ży czo ną rze czą moż -
na by ło po zbyć się z do mu szczę -
ścia. – Ge ne ral nie trze ba by ło uwa żać
co się w tym dniu ro bi, gdyż utar ło się,
że to, co dzie je się w Wi gi lię, mo że po -
tem przy tra fić się w cią gu ro ku. Oczy -
wi ście trze ba by ło uni kać nie przy jem -
nych zda rzeń. W przy pad ku dłu gu na le -
ża ło go od dać, a po ży czo ną rzecz
ko niecz nie zwró cić wła ści cie lo wi –
pod kre śla et no graf Do bra wa Sko niecz -
na -Gaw lik z Mu zeum Za głę bia.

Wśród zwy cza jów był mię dzy in ny -
mi ten mó wią cy o po ran nej zbiór ce
chłop ców, któ rzy po zo sta łym miesz kań -
com pso ci li fi gle. Zwy czaj ten no sił na -
zwę ra bun ku. Wśród fi gli by ło cho wa -
nie na rzę dzi, pod drzwi do mostw pod -
sta wia no ko ry ta z wo dą, a szy by
w oknach ma lo wa no wap nem.

Za nim do mow ni cy za sie dli do wi gi -
lij ne go sto łu, mu sie li wy ko nać wszyst -
kie pra ce tak w do mu, jak i w ca łym
obej ściu. W każ dym ką cie izby usta wia -
no sno pek owsa lub ży ta. – Mia ło to
wró żyć powodzenie na ca ły przy szły
rok, a za ra zem wy go nić z do mu
zło – mó wi Sko niecz na -Gaw lik.

W prze szło ści do wie czo ru wi gi lij ne -
go przy go to wy wa no się z du żym wy -
prze dze niem. Już la tem su szo no owo ce
i grzy by, gro ma dzo no orze chy i od kła -
da no ma łe ru mia ne jabł ka, aby po tem

po wie sić je na bo żo na ro dze nio wym
drzew ku. Je sie nią ki szo no ka pu stę i uda -
wa no się na wy pra wę do mia sta na targ,
gdzie ku po wa no ko rzen ne przy pra wy.

Jed ną z że la znych za sad by ło za sia da -
nie do sto łu pa rzy stej licz by osób. Wieść
gmin na nio sła, że w in nym przy pad ku
ktoś z obec nych mógł nie do żyć ko lej ne -
go ro ku. Stół po kry ty był oczy wi ście bia -
łym ob ru sem, po dob nie jak dziś pod nie -
go wsu wa no sian ko. Nie mo gło tak że za -
brak nąć na kry cia dla wę drow ca.

Obec nie na wi gi lij nym sto le po ja wia
się za zwy czaj dwa na ście po traw, daw -
niej licz ba ta by ła nie pa rzy sta. Wszyst -
ko za le ża ło od ma jęt no ści go spo da -
rza. – U bied niej szych na sto łach by ły
trzy po tra wy, u tych bo gat szych sie dem,
a na wet dzie więć. Je dzo no śle dzia
z chle bem, sie mie niat kę, czy li zu pę
z sie mie nia ko nop ne go, ka szę z grzy ba -
mi oraz tzw. płat ki, czy li klu ski z ka szy
ta tar cza nej z ma kiem, chleb i struc le
z mio dem, kwa śne, czy li ga ru sek ze śli -
wek – wy li cza za głę biow ska et no graf.

W trud nych cza sach, mię dzy in ny mi
pod czas oku pa cji, ja dło spis pod czas

Wi gi lii dra stycz nie uległ zmia nie. Ogra -
ni cza no się do śle dzia i ka pu sty, zda rzał
się tak że kom pot z gru szek.

Waż nym ele men tem świąt by ła oczy -
wi ście cho in ka, wów czas oczy wi ście ta
ży wa, przy nie sio na z la su. Wy pra wa
po nią uwa ża na by ła za swo istą kra dzież
ob rzę do wą – las trak to wa ny jak tam ten
świat, a wy nie sio na z nie go ukrad kiem
cho in ka mia ła przy nieść zło dzie jo wi
szczę ście i po wo dze nie. Oczy wi ście naj -
bar dziej w stro nę cho in ki spo glą da ły dzie -
ci, szu ka jąc pod nią po dar ków. Pre zen ty
by ły jed nak tyl ko w bo ga tych do mach.
Drzew ko przy stro jo ne by ło na tu ral ny mi
skład ni ka mi – orze cha mi, jabł ka mi, pier -
ni ka mi, a póź niej tak że ele men ta mi z ko -
lo ro we go pa pie ru. Do dat ko wy ele ment
ozdob ny pod łaź nik – miał przy nieść lu -
dziom do bro byt, szczę ście, uro dzaj i zdro -
wie, chro nić przed uro ka mi i złem.

W wi gi lię ze szcze gól nym za in te re so -
wa niem przy glą da no się, kto pierw szy
wszedł do do mu. Pa no wał zwy czaj mó -
wią cy o tym, że je śli był to męż czy zna,
to go spo dar stwu przy był by czek, je śli zaś
ko bie ta, to by ła to ja łów ka. Z ko lei nie za -

męż ne dziew czę ta mia ły wsłu chi wać się,
skąd do bie ga szcze ka nie psa, stam tąd
miał bo wiem na dejść przy szły wy bra nek.

W pierw szym dniu świąt Bo że go
Na ro dze nia w do mach pa no wał ro dzin -
ny na strój, czas spę dzo no głów ne w do -
mu, a z go spo darstw do cho dził śpiew
ko lęd. W dru gi dzień świąt w ko ście le
świę co no ziar na owsa i gro chu. Po od -
czy ta niu ewan ge lii część ziar na rzu ca -
no na księ dza. To na pa miąt kę uka mie -
no wa nia św. Szcze pa na. Resz tę prze -
cho wy wa no do wio sny. – Mia ło to
za pew nić do bre zbio ry – tłu ma czy Do -
bra wa Sko niecz na -Gaw lik.

Ziar no to do sy py wa no do zbo ża
prze zna czo ne go na siew lub roz sy py wa -
no po po lu ze sło wa mi: „Precz dia ble
z ostem, bo idę ze świę co nym owsem”.

W dzień św. Szcze pa na wy mia ta no
sło mę z izby. Część da wa no by dłu. Mia -
ło to za pew nić do bry chów w na stęp -
nym ro ku. Z po zo sta łe go ro bi ło się po -
wró sła, któ ry mi ob wią zy wa no drze wa
w sa dzie, by chro nić je przed mro zem.

Dru gi dzień świąt roz po czy nał barw -
ny okres ko lę do wa nia. W kar na wa le

star sza mło dzież cho dzi ła z szop ką lub
gwiaz dą, ba wiąc się w tzw. He ro dy lub
prze bie rań ce. W gru pie obo wiąz ko wo
mu siał wy stę po wać oprócz He ro da:
Śmierć, Anioł, Żyd, Tu rek, Mar sza łek,
Dia beł, Dziad i mu zy kan ci. Ce lem prze -
bie rań ców by ło roz we se la nie miesz kań -
ców. Ko lęd ni cy cho dzi li tak od cha łu py
do cha łu py. In ny zwy czaj z tam te go
okre su to – tzw. „ogry wa nia”. Mu zy kan -
ci wę dro wa li w No wy Rok od do mu
do do mu i ogry wa li go spo dar stwa,
otrzy mu jąc hoj ne dat ki. Do dziś ist nie je
zwy czaj urzą dza nia w wi gi lię przed do -
ma mi, gdzie są pan ny na wy da niu, żar -
tów po le ga ją cych na prze wa la niu pło -
tów, wy sta wia niu bram z za wia sów, ma -
lo wa niu szyb. Z daw nych cza sów
po cho dzi tak że zwy czaj, któ ry do dziś
jest prze strze ga ny w nie któ rych do mach.
Do ty czy on wi zy ty ko lę do wej księ dza.
Otóż kie dy dusz pa sterz opusz czał izbę,
dziew czę ta szyb ko sia da ły na krze śle,
na któ rym sie dział. Ta ki ob rzęd miał za -
pew nić szczę śli we za mąż pój ście.

Opra co wał: Krzysz tof Po lacz kie wicz

W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę…

Boże Narodzenie w Zagłębiu
Już za chwilę poczujemy magię tych świąt. Świąt Bożego Narodzenia. Na łamach „kuriera Miejskiego” postanowiliśmy przybliżyć historię tego niezwykłego
czasu, pokazać jak świętowano dawniej, jakie zwyczaje towarzyszyły świętom Narodzenia Pańskiego w naszym regionie.

zdjęcia: arc

Tradycja Herodów powraca. Od kilku lat w Sosnowcu znów można je
podziwiać. Dawny wystrój izby w dniu wieczerzy wigilijnej.

Sześć ty się cy zło tych otrzy ma
zwy cięz ca pią tej edy cji Ogól no -
pol skie go Kon kur su Pio sen ki
AL LE GRO. TRI BU TE TO
SZPIL MAN. Ca ła pu la na gród
wy no si 12 tys. zł. So li ści oraz
ze spo ły, któ rzy przej dą przez si -
to eli mi na cji, za śpie wa ją w fi -
na le kon kur su, któ ry od bę dzie
się 6 grud nia w Sa li Wi do wi sko -
wo -Kon cer to wej Mu za przy ul.
War szaw skiej 2. Za nim jed nak
na stą pi fi nał, cze ka ją nas prze -
słu cha nia, któ re od bę dą się

dzień przed fi na łem i ma ją one
cha rak ter otwar ty. Każ dy
z miesz kań ców mo że, za tem
przyjść 5 grud nia do Mu zy, by
po słu chać uta len to wa nych wo -
ka li stów. W trak cie prze słu chań
każ dy uczest nik wy ko na wy -
bra ne utwo ry Wła dy sła wa
Szpil ma na. Aby wziąć udział
w kon kur sie, trze ba być wo ka li -
stą, czy li uczniem lub ab sol -
wen tem szko ły mu zycz nej lub
te atral nej al bo ama to rem oraz
wy stą pić, ja ko so li sta lub
wspól nie z ze spo łem mu zycz -
nym, wo kal nym czy wo kal no -
-in stru men tal nym. Ca ły kon -
kurs skła da się z trzech eta pów.
Pierw szy z nich to eli mi na cje,
po le ga ją ce na prze słu cha niu
przez or ga ni za to ra na de sła nych
ma te ria łów mu zycz nych. Or ga -
ni za to rzy cze ka li na zgło sze nia

mi ni mum jed nej aran ża cji lub
in ter pre ta cji do 28 li sto pa da.
Na stęp nie wy bra ni wo ka li ści
zo sta ją za pro sze ni do wzię cia
udzia łu w dru gim eta pie, a naj -
lep si ma ją szan sę za pre zen to -
wać się pu blicz no ści w ści słym
fi na le. Do kład nie szóst ka wy -
ko naw ców za śpie wa pod czas
ga lo we go kon kur su. 

W tej edy cji Ogól no pol skie -
go Kon kur su Pio sen ki AL LE -
GRO. TRI BU TE TO SZPIL -
MAN in ter pre ta cje pio se nek
Szpil ma na bę dą oce niać pia ni sta
jaz zo wy, wal tor ni sta, akor de oni -
sta, kom po zy tor, aran żer i pe da -
gog, czy li An drzej Ja go dziń ski
(prze wod ni czą cy), ak tor te atral -
ny i fil mo wy – Ma rian Opa nia
oraz zna ko mi ta wo ka list ka – Ka -
ta rzy na Gro niec – któ ra tak że
wy stą pi na sce nie Mu zy. Kie -

row ni kiem ar ty stycz nym wy da -
rze nia jest dr An na Mi koś. 

Do tej po ry w czte rech edy -
cjach kon kur su wzię ło udział kil -
ku dzie się ciu ar ty stów. W pierw -
szej edy cji w 2011 ro ku zwy cię -
żył Bar tosz Jaś kow ski z utwo rem
„Tych lat nie od da nikt”. Fi na li -
stów oce nia ło ju ry w skła dzie:
Re na ta Prze myk, An na Se ra fiń -
ska oraz Cze sław Ma jew ski.
W dru giej edy cji ser ce ju ro rów
pod bi ła Aga ta Ro żan kow ska,
któ ra w opi nii Ma rii Sza błow -
skiej, Elż bie ty Ada miak, Jac ka
Cy ga na oraz Jac ka Wój cic kie go
zwy cię ży ła dzię ki in ter pre ta cji
utwo ru „To wła śnie mi łość”.
Ka mil Fran czak z pio sen ką
„Tych lat nie od da nikt” to zwy -
cięz ca trze ciej edy cji w 2013 ro -
ku, a o je go wy gra nej za de cy do -
wa li Kry sty na Proń ko, Ku ba

Ba dach, Pa weł Sztomp ke oraz
Ewa Zug. W ubie głym ro ku
głów ną na gro dę, czy li laur
Szpil ma na, dzię ki de cy zji Ada -
ma Ma ko wi cza, Agniesz ki
Chrza now skiej, Ewy Zug oraz
Jac ka Boń czy ka, tra fił do Do -
mi ni ki Kont ny z ze spo łem Są -
stąd, któ ra wy ko na ła utwór
„Au to bus czer wo ny”.

Ogól no pol ski Kon kurs Pio -
sen ki AL LE GRO. TRI BU TE
TO SZPIL MAN po raz pierw -
szy zo stał zor ga ni zo wa ny
w 2011 ro ku w set ną rocz ni cę
uro dzin so sno wiec kie go kom po -

zy to ra. Wła dy sław Szpil man,
wy bit ny pia ni sta i kom po zy tor,
był au to rem po nad 500 utwo rów,
z któ rych wie le sta ło się prze bo -
ja mi, szcze gól nie w la tach 50.
i 60. XX wie ku. Zna la zły się
wśród nich m.in. „Ju tro bę dzie
do bry dzień”, „Tych lat nie od da
nikt”, „Au to bus czer wo ny”, czy
„Przyj dzie na to czas”. Wię cej
in for ma cji o kon kur sie moż -
na zna leźć na stro nie:
www.szpil man kon kurs.pl. Kon -
cert fi na ło wy roz pocz nie się
o godz. 18.00. Bi le ty są w ce -
nie 5 i 10 zł. SK

Ogólnopolski konkurs Piosenki AL LeGRO. TRiBUTe TO SZPiLMAN już po raz piąty

Kto otrzyma Laur Szpilmana?
DlA NASzych czytelNikóW, Do oDbioRu W ReDAkcji czekAją DWA
zApRoSzeNiA DlA DWóch oSób NA:

• koncert amerykańskiego pianisty uri caine, który odbędzie się
w sobotę 5 grudnia o godz. 19.30 w Sali koncertowej zespołu Szkół
muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2.

• Finał v edycji ogólnopolskiego konkursu Al legRo. tRibute to
SzpilmAN, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 6 grudnia,
w sosnowieckiej Sali Widowiskowo-koncertowej muza, przy ul.
Warszawskiej 2 – początek o godz. 18.00. 
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Do bre wy stę py sza bli stów Za -
głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go. Za rów no pod czas zma -
gań ju nio rów w za wo dach Pu -
cha ru Pol ski, któ re od by ły się
w Ko ni nie, jak rów nież za wo -
dów w młod szej ka te go rii wie -
ko wej w Ło dzi, so sno wiec cy
szer mie rze sta nę li na po dium.

W ry wa li za cji ju nio rów kla są
bły snę li Ka ro li na Cie ślar oraz
Krzysz tof Kacz kow ski. – Ka ro li -
na do tar ła do ści słe go fi na łu,
w któ rym nie da ła ra dy ry wal ce
i osta tecz nie cie szy ła się z dru giej
po zy cji. Na siód mym miej scu za -
wo dy ukoń czy ła z ko lei młod sza
sio stra Ka ro li ny, Zu zan na – re la -
cjo nu je tre ner Da wid Ada mow ski.

W ry wa li za cji ju nio rów
na trze cim miej scu ukoń czył
zma ga nia Kacz kow ski, któ ry
w pół fi na le za wo dów uległ re -
pre zen tan to wi We ne zu eli.

Młod si szer mie rze ZKSz ry -
wa li zo wa li w Ło dzi. Tym ra zem
w ro lach głów nych wy stą pi li Zu -
zan na Cie ślar oraz Piotr So sul -
ski. – Piotr i Zu zan na przy zwy -
cza ili nas już, że gdy star tu ją, to
o wy ni ki mo że my być spo koj ni.

Zu za zdo ła ła awan so wać do fi -
na łu, ale w de cy du ją cej wal ce re -
pre zen tant ka go spo da rzy nie da -
ła ode brać so bie pal my pierw -
szeń stwa i na sza za wod nicz ka
mu sia ła za do wo lić się dru gim
miej scem. Piotr z ko lei zdo łał
do trzeć o je den po ziom pu cha ro -
wy ni żej i po prze gra nym po je -
dyn ku pół fi na ło wym osta tecz nie
upla so wał się na trze ciej po zy -
cji – do dał Ada mow ski. KP

Suk ce sy na szer mier czej plan szy

Zawodnikom ZKSz humory
dopisują. Karolina Cieślar
i Krzysztof Kaczkowski zajęli
czołowe lokaty podczas
zawodów w Koninie.

30 par wzię ło udział w VIII Tur -
nie ju Bry dża Spor to we go o pu -
char pre zy den ta mia sta z oka -
zji 97. rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści, któ -
ry od był się w klu bie Dor -Jan. 

– Po ziom roz gry wek był bar -
dzo wy so ki, a za wod ni cy ostro
ze so bą ry wa li zo wa li. Tur niej
prze biegł jed nak w przy ja znej
at mos fe rze i wszy scy świet nie
się ba wi li – mó wi Adam Bę dzie -
szak, pre zes TKKF So sno wiec. 

Za wod ni cy ry wa li zo wa li ze
so bą w ka te go rii open i ka te go rii
se nio rzy i rad ni. W ka te go rii
open zwy cię ży li Zbi gniew Pa -

pier niak i Adam Ro bak. Dru gie
miej sce za ję li Zbi gniew Gu ła
i Ma rek Ła za now ski, a na trze -
cim zna leź li się Zbi gniew Sła by
i Jó zef Ko wa lik.

Z ko lei w ka te go rii sa mo -
rzą dow cy i rad ni trium fo wa li
Je rzy Siat ka i An drzej Od ro -
biń ski. Dru gie miej sce przy pa -
dło w udzia le Mar ko wi Krzyp -
kow skie mu i Wie sła wo wi Ope -
ra to wi, a trze cie du eto wi:
Sta ni sław Jan kow ski i Adam
Bę dzie szak. Pu cha ry i na gro dy
ufun do wał MO SiR, a ga dże ty
pro mo cyj ne Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji Miasta. SK

Brydżyści uczcili Narodowe Święto
Niepodległości 

Piłkarze Zagłębia rewelacją rozgrywek Pucharu Polski

W półfinale po 37 latach!
Tak tworzy się historia! Piłkarze Zagłębia pokonali w meczu rewanżowym 1/4 finału Pucharu Polski
Cracovię 2:0 i mimo porażki w pierwszym meczu w Sosnowcu 1:2 awansowali do półfinału rozgrywek!

Krzysztof Polaczkiewicz

Awans na szej dru ży nie da ły tra fie nia Mar ti -
na Pri bu li w 26 mi nu cie oraz Se ba stia na Dud -
ka w 40 mi nu cie. Przy go lu pierw sze go asy -
sto wał de biu tu ją cy w Za głę biu Ja kub Wilk,
z ko lei Du dek sku tecz nie wy ko rzy stał rzut
kar ny za faul na Ad ria nie Pa lu chow skim.
W dru giej po ło wie nasz ze spół sku tecz nie
bro nił ko rzyst ne go wy ni ku i dzię ki mą drzej
grze do wiózł pro wa dze nie do koń ca. – Chciał -
bym po wie dzieć, że to, co się wy da rzy ło, jest
nie do wia ry, ale w ten spo sób ob ra ził bym na -
szych za wod ni ków, bo my przy jeż dża li śmy tu
wie rząc, że je ste śmy w sta nie pod jąć wal kę
i wy eli mi no wać tak do brą dru ży nę, jak Cra -
co via – nie krył emo cji szko le nio wiec Za głę -
bia Ar tur Der bin. – Prze me blo wa li śmy tro chę
skład, da li śmy za de biu to wać Wil ko wi. Szu ka -
li śmy swo ich szans i uda ło się. W ta kich me -
czach oprócz umie jęt no ści po trze ba też tro chę

szczę ścia i to szczę ście przy nas by ło. Gdy by
Cra co via na po cząt ku wy ko rzy sta ła swo je
szan se, to nie wia do mo jak by się to wszyst ko
po to czy ło. W dru giej po ło wie gra li śmy mą -
drze, choć ner wów nie da ło się unik nąć. To
wiel ki dzień dla nas, dla klu bu. Tak two rzy się
hi sto ria. Faj nie, że po ty lu la tach znów je ste -
śmy w czwór ce dru żyn wal czą cych o Pu char
Pol ski – do da je Der bin, któ ry zdra dza z kim
chciał by zmie rzyć się w pół fi na le. – Nie my -
śla łem, że bę dę mógł so bie ma rzyć o prze ciw -
ni ku w pół fi na le. Dla nas by ło by cie ka we tra -
fić na Le gię War sza wa – mó wi tre ner Za głę -
bia.

Lo so wa nie par pół fi na ło wych od bę dzie
się 16 grud nia. Oprócz Za głę bia w pół fi na -
łach za gra ją Le gia War sza wa, Lech Po znań
i zwy cięz ca z pa ry Ślą ska Wro cław -Za wi sza
Byd goszcz.

Ze spół Za głę bia, któ ry w swo jej bo ga tej
hi sto rii czte ro krot nie się gał po Pu char Pol -

ski, ostat ni raz w pół fi na le PP za grał w 1978
ro ku, a więc 37 lat te mu. Wów czas so sno wi -
cza nie po se rii rzu tów kar nych wy eli mi no -
wa li Le gię War sza wa i awan so wa li do fi na łu
roz gry wek, w któ rym po ko na li 2:0 Piast Gli -
wi ce.

W hi sto rii klu bu pił ka rze z So snow ca 
7 -krot nie gra li w pół fi na le Pu cha ru Pol ski.
Pierw szy raz w 1954 ro ku, gdy na si pił ka rze
zmie rzy li się w Kra ko wie z tam tejszą Wi słą.
Po raż ka 1:2 prze kre śli ła szan sę na wiel ki fi -
nał, gdyż w tam tych cza sach roz gry wa no tyl -
ko jed no spo tka nie. Dru gi raz do 1/2 roz gry -
wek do tar li śmy w 1962 ro ku, gdy ogra li śmy
w So snow cu... Cra co vię 4:0! Na stęp nie na si
pił ka rze po ko na li w wiel kim fi na le Gór nik
Za brze 2:1 (go le Zbi gniew My ga, Gin ter
Pie cyk) i się gnę li po pierw sze tro feum w hi -
sto rii. Rok póź niej po wtór ka z hi sto rii, gdyż
w fi na le Pu cha ru Pol ski ogra li śmy Ruch
Cho rzów 2:0 (bram ki An drzej Ga ik, Rajn -
hold Ko si der), a wcze śniej w pół fi na le
Szom bier ki By tom 2:1. 

Póź niej sze mecze pół fi na ło we kra jo we go
pu cha ru roz gry wa no z re wan żo wym spo tka -
niem. W 1970 ro ku na si pił ka rze ry wa li zo -
wa li z Gór ni kiem Za brze. Pierw szy mecz
w So snow cu to po raż ka 0:2, mi mo za cię te -
go dru gie go „star cia” i zwy cię stwa 1:0, prze -
pust kę do dal szej gry otrzy mał Gór nik. Rok
póź niej w pół fi na le wy eli mi no wa li śmy GKS
Ka to wi ce (2:0 i 1:2), a w wiel kim fi na le
uzna li śmy wyż szość Gór ni ka Za brze (1:3).

W 1977 ro ku na si pił ka rze się gnę li
po trze cie tro feum. W pół fi na le ogra li Stal
Mie lec 1:0, a w fi na le Po lo nię By tom 1:0 (gol
Zbi gnie wa Sącz ka). Za głę bia cy po szli za cio -
sem i w 1978 ro ku skom ple to wa li 4. tro feum!
Tym ra zem ko lej no wyż szość Za głę bia uzna -
ła Le gia War sza wa (1:1, a po kar nych 5:3),
a w de cy du ją cym me czu Piast Gli wi ce 2:0
(bram ki Wło dzi mierz Ma zur, Ma rek Ję -
dras – w la tach 70. po now nie nie roz gry wa -
no dwóch me czów w pół fi na le). 
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15 me da li wy wal czy ła re pre zen ta cja Pol ski pod czas ro ze gra nych
w Bang ko ku mi strzo stwach świa ta ju -jit su. Aż sie dem krąż ków to
za słu ga za wod ni ków Bu dow la nych So sno wiec. Dwu krot nie na po -
dium sta nę ła Mar ty na Bie roń ska, któ ra się gnę ło po zło to i brąz oraz
Ju sty na Sit ko, któ ra się gnę ła po dwa brą zo we krąż ki. Na naj wyż szym
stop niu po dium upla so wa ła się tak że Agniesz ka Ber gier, dla któ rej
jest to pią ty z rzę du ty tuł mi strzy ni świa ta.

oto ca ły do ro bek so sno wiec kich za wod ni ków:

• zło te me da le: Mar ty na Bie roń ska - 55 kg li gh ting, Agniesz ka Ber -
gier - 49 kg -fi gh ting

• brą zo we me da le: Ju sty na Sit ko - 70 kg, Mag de le na Giec - 49 kg,
Mar ty na Bie roń ska - 55 kg ne -wa za, Ju sty na Sit ko - 70 kg ne -wa za,
Ra fał Riss - 94 + kg li gh ting. KP

So sno wi cza nin Ar tur Ła nu cha
nie po ko na ny w V In te gra cyj nych
Mi strzo stwach Wo je wódz twa
Opol skie go w Wy ci ska niu Kla -
sycz nym Le żąc.

Pod czas V In te gra cyj nych
Mi strzostw Wo je wódz twa Opol -
skie go w Wy ci ska niu Kla sycz -
nym Le żąc, któ re od by ły się
w Przy le siu, so sno wi cza nin Ar -
tur Ła nu cha nie dał żad nych
szans swo im ry wa lom, za rów no
w ka te go rii wa go wej se nio rów
do 93 kg, jak i w kla sy fi ka cji
na naj lep sze go za wod ni ka. – Ma -
jąc już za pew nio ne zwy cię stwo

po dru gim po dej ściu, gdzie za li -
czył 205 kg, w trze cim za dys po -
no wał na sztan gę 210 kg.
Po pięk nej wal ce sztan ga po szła
w gó rę i sę dzio wie za li czy li po -
dej ście jed no gło śnie i tym sa -
mym Ar tur usta no wił no wym re -
kord ży cio wy, ale przy tym po -
dej ściu na ba wił się lek kiej
kon tu zji bar ku i ma my na dzie ję,
że to nic groź ne go. Ar tur w kla -
sy fi ka cji na naj lep sze go za wod -
ni ka po ko nał 72 ry wa li i uzy -
skał 131,92 punk ty – pod su mo -
wał wy stęp pod opiecz ne go tre ner
Grze gorz Le ski. KP

Pod czas mi strzostw świa ta w kul -
tu ry sty ce, któ re od by ły się w Ba -
ni dor (Hisz pa nia) ogrom ny suk ces
za no to wał 27-let ni so sno wi czan
Szy mon Ła da, któ ry się gnął
po zło ty me dal i ty tuł mi strzow ski.

Ła da był bez a pe la cyj nie naj -
lep szym za wod ni kiem w ka te go -
rii wa go wej do 95 kg, w po ko na -
nym po lu zo sta wia jąc aż 23 ry -
wa li. Je go syl wet ka zo sta ła
oce nio na za naj lep szą i zro bi ła
naj więk sze wra że nie wśród sę -
dziów. Na co dzień Szymon tre -
nu je w Cen trum For my w Dą bro -
wie Gór ni czej.

Swo ją ka rie rę w kul tu ry sty ce
roz po czął od star tu w 2008 r.
w Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów
do lat 21, gdzie w ka te go rii wa go -
wej po wy żej 75 kg za jął trze cie
miej sce, zdo by wa jąc swój pierw -
szy brą zo wy me dal Mi strzostw

Pol ski Ju nio rów. Na stęp nie za -
kwa li fi ko wał się do re pre zen ta cji
Pol ski na Mistrzostwach Świa ta
Ju nio rów, gdzie w Czechach za jął
wy so kie szó ste miej sce w ka te go -
rii po wy żej 75 kg. Pa smo suk ce -
sów roz po czę ło się od star tu

w 2009 r. W Mi strzo stwach Eu ro -
py Ju nio rów, któ re od by ły się
w Ru mu nii, wy wal czył swój
pierw szy brą zo wy me dal na are -
nie mię dzy na ro do wej. Suk ces ten
po wtó rzył na Mi strzo stwach
Świa ta, któ re od by ły się w Bia -
łym sto ku, gdzie za jął trze cie miej -
sce. W 2010 r. zro bił so bie prze -
rwę w star tach, pra cu jąc nad dal -
szą roz bu do wą ma sy mię śnio wej.
Wró cił do star tów w 2011 r.
w wyż szej ka te go rii wa go wej,
gdzie w ka te go rii wa go wej
do 90 kg wy wal czył naj pierw ty -
tuł Mi strza Ślą ska, a na stęp nie
Mi strzo stwo Pol ski w ka te go rii
do 85 kg. De biu tu jąc na Mi strzo -
stwach Eu ro py w 2011 r. wśród
se nio rów, za jął miej sce tuż za po -
dium, czu jąc ma ły nie do syt po sta -
no wił da lej cięż ko tre no wać.
W 2012 r. wy star to wał na Ar nold

Clas sic Eu ro pe w Hisz pa nii,
gdzie w ka te go rii wa go wej 85 kg
za jął pią te miej sce. Start w Mi -
strzo stwach Ślą ska, ale już w ka -
te go rii 100 kg, przy niósł mu ko lej -
ny ty tuł mi strzow ski oraz zwy cię -
stwo w ka te go rii open. Po czą tek
ro ku 2014 to Mi strzo stwo Pol ski
w ka te go rii wa go wej 95 kg i zwy -
cię stwo w ka te go rii open oraz Mi -
strzo stwo Eu ro py w ka te go rii
do 90 kg i open. W eli mi na cjach
do Mi strzostw Świa ta 2015 r., wy -
grał zde cy do wa nie ka te go rię open
w Pu cha rze Pol ski i swoją for mę
po twier dził na Mi strzo stwach
Świa ta, za sta jąc naj lep szym za -
wod ni kiem w ka te go rii do 95 kg.
Za swo je osiągnięcia spor to we
Szy mon zo stał wy róż nio ny w tym
ro ku zło tym me da lem Pol skie go
Związ ku Kul tu ry sty ki, Fit ness
i Trój bo ju Si ło we go. KP

Ra dość pił ka rzy Za głę bia po koń co wym gwizd ku nie mia ła koń ca.

Kulturysta Szymon Łada
prezentuje zdobyte trofeum.

Wy ci snął zwy cię stwo

Pią ty ty tuł Agniesz ki

kul tu ry sta z So snow ca mi strzem świa ta

arc

arc

Siłacz z Sosnowca wywalczył mistrzowski tytuł.

arc ZKSz



Naj pierw prze szko lo no nas z za -
sad Bez pie czeń stwa i Hi gie ny
Pra cy. Na stęp nie prze bra no w be -
żo we szty gar skie uni for my. Za fa -
so wa li śmy so lid ne gu mo we bu ty.
Po tem na gło wach na szych po ja -
wi ły się śnież no bia łe heł my. Przy -
ozdo bi li śmy je gór ni czy mi lam -
pa mi. Na ko niec otrzy ma li śmy
spe cjal ne uciecz ko we apa ra ty.
Dum nie za wi sły obok na szych
de li kat nych lu strza nek. Chwi lę
póź niej za czę ła się przy go da
z praw dzi wą, peł ną ta jem nic ko -
pal nią…

Pach ną cy wę glem służ bo wy
au to bus za wiózł nas do szy bu
„Ka rol”. Sta nę li śmy u bram pod -
ziem ne go la bi ryn tu. Na zbyt pew -
ni sie bie wsie dli śmy do za wie szo -
nej na cien kiej li nie klat ki. Z pręd -
ko ścią czte rech me trów na se kun -
dę de li kat nie opa dli śmy trzy sta
osiem dzie siąt trzy me try w dół.
Na pod szy biu cze ka ła na nas ko -
lej ka. Ulo ko wa li śmy się w cia -
snym, żół tym wa go ni ku. Z im pe -
tem god nym po spiesz ne go po cią -
gu po mknę li śmy w nie zna ne.
Szlak wiódł po przez spo wi te
mro kiem ko ry ta rze. Ni czym sen -
ne sta cyj ki przed na szy mi ocza mi
prze la ty wa ły roz ja rzo ne żół ta -
wym świa tłem roz ga łę zie nia
prze ko pów i od no gi ko ry ta rzy.
Stra ci li śmy po czu cie cza su i prze -
strze ni. Mi ja ły dłu gie go dzi ny.
Nasz mi nia tu ro wy po ciąg do tarł

do sta cji prze zna cze nia. Nie -
zgrab nie wy gra mo li li śmy się
na po kry ty bło tem pe ron. Ru szy -
li śmy po chyl nią nu mer trzy dzie -
ści czte ry. Po wie trze by ło mo kre.
De li kat na mgieł ka ma low ni czo
roz sz cze pia ła świa tło pły ną ce
z na szych la tar ni. Szkła obiek ty -
wów za szły ma to wym na lo tem.
Wil goć wdzie ra ła się pod kra cia -
stą ma te rię fla ne lo wych ko szul,
po chła nia ła wszel kie nie ist nie ją -
ce dźwię ki. Za pa no wa ła prze ni -
kli wa ci sza.

Mo zol nie brnę li śmy przez
mar twy pół mrok. Wresz cie do tar -
li śmy do po tęż niej ta my. Chwi lę
póź niej prze kro czy li śmy gra ni cę
nie ist nie ją ce go już świa ta. Wnik -
nę li śmy weń ni czym od kryw cy. 

Ka mien ny chod nik za pro wa -
dził nas na od dział wy do byw czy.
Tu taj od na leź li śmy bi ją ce ser ce
sta rej ko pal ni. Ta śmo cią gi fa lo -
wa ły ostro na wie trze. Z ogrom -
nych lut ni bez u stan nie pły nę ła
na po wietrz na mu zy ka. Sta lo wy
po twór łap czy wie po chła niał kę -
sy wę glo wej ścia ny. Wszech -
obec ny du szą cy pył wy peł niał
na sze płu ca. Ka ko fo nia dźwię -
ków pa ra li żo wa ła cia ło i od bie ra -
ła zmy sły. Za mar li śmy w unie -
sie niu. 

O po ran ku ru szy li śmy da lej.
Pięć dzie sią ta ósma po chyl nia po -
wio dła nas w głąb czar nej ot chła -
ni. Środ kiem spon gu pły nął wart -

ki stru mień. Wo da ko tło wa ła się
pod na szy mi sto pa mi, two rzy ła
głę bo kie wy rwy i to pie li ska.
Prze cho dzi li śmy po nad ni mi
po ra chi tycz nych drew nia nych
dra bi nach. Marsz sta wał się co raz
trud niej szy. W ustach po ja wił się
słod ka wy po smak, skro nie oplótł
sil ny, sta lo wy uścisk. Wkrót ce zo -
ba czy li śmy nie wy raź ne po sta cie.
Ma ja czy ły w mdłym świe tle, ni -
czym upio ry. Nie py ta li śmy kim
są. Tyl ko zdaw ko we „Szczęść Bo -
że” na krót ką chwi lę sta ło się do -
wo dem na sze go spo tka nia. 

Wciąż szli śmy. Gę sty czar no -
cień za czął z wol na ustę po wać.
Je go miej sce wy peł nia ły co raz ja -
śniej sze sno py świa tło ści. Opusz -
cza li śmy psy cho de licz ną po chyl -
nię nu mer czter dzie ści osiem. 

Z tru dem do wle kli śmy się
do „dru giej od sta wo wej”, skąd
prze kop za pro wa dził nas na pod -
szy bie „K -I”. Po wo li do bie ga ła
koń ca pod ziem na eska pa da. Jesz -
cze tyl ko po kłon dla świę tej pa -
tron ki po skro mi cie li pod ziem ne -
go świa ta. Gdy na za wsze od cho -
dzą z ko pal ni, zo sta wia ją u jej stóp
świe że kwia ty. Te raz nie ma już
kwia tów. Wkrót ce odej dzie tak że
sta ra ko pal nia. 

Tekst i zdję cia: Ar tur Pta siń ski 
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu,
ul. Warszawska 3/20, tel. 32 265-60-04,  
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

Świeże kwiaty u stóp…
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

reklama

Święta Barbara z poziomu czwartego.

Kamienny pył niczym biały całun pokrywa stare wyrobiska.

Kopalnia Kazimierz-Juliusz: 1874-2015.
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Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

2 października w Pałacu Schoena odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięli: zastępcy prezydenta miasta Sosnowca, Anna Jedynak oraz Krzysztof Haładus,
kierownik USC, Arkadiusz Trzuskowski oraz zastępca kierownika USC, Barbara Tkacz.

Teresa i Jacek Łukaszewscy
Jadwiga i Jerzy Molińscy
Helena i Waldemar Mańkowie
Anna i Zygmunt Markowscy
Wanda i Stanisław Marchewkowie
Irena i Józef Miskowie
Krystyna i Zdzisław Obarscy
Jadwiga i Stanisław Pietrzczykowie
Krystyna i Stanisław Pałacowie
Lucyna i Mieczysław Gałowie
Maria i Henryk Harbuzowie
Zofia i Stanisław Wojtasowie
Stanisława i Józef Zawadzcy

Danuta i Jan Połanieccy
Barbara i Stanisław Podsiadłowie
Elżbieta i Kazimierz Pietrzakowie
Irena i Henryk Rogalowie
Józefa i Tadeusz Sukiertowie
Hildegarda i Józef Szkobelowie
Łucja i Henryk Szkulikowie
Alicja i Józef Szotowie
Danuta i Józef Ściążkowie
Bronisława i Jędrzej Święcikowie
Danuta i Józef Szybowie
Elżbieta i Jerzy Burscy
Maria Bogdańska-Szota i Bogusław Szota
Janina i Henryk Sablikowie

Danuta i Stefan Orkiszowie
Wanda i Zygmunt Trzaskowscy
Józefa i Wacław Trzcionkowie
Janina i Jerzy Wiewiurowie
Lidia i Jan Widzowie
Maria i Jan Wieczorkowie
Alfreda i Stanisław Wojtasowie
Krystyna i Mieczysław Nowakowie
Janina i Henryk Paszkiewiczowie
Teresa i Jerzy Bańdowie
Brygida i Eugeniusz Śmiarowscy
Anna i Krzysztof Sieradzcy
Genowefa i Bogusław Kredyccy
Sabina i Wiktor Stankowie
Aleksandra i Zdzisław Bartochowie

Szanownym Jubilatom dużo zdrowia i radości 
na dalsze lata życia życzy Redakcja
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Poziomo:1 – trójkąt rozpięty na maszcie, 5 – motor, 8 – pełzak,
9 – w zbroi i na koniu, 10 – odwiedziny, 11 – główna tętnica, 
12 – napój bogów, 14 – najstarszy i najbardziej doświadczony,
16 – biały w kinie, 17 – święto w parafii, 19 – miasto i rzeka 
w Rosji, 21 – filetowanie polega na usuwaniu ich, 22 – Seat lub
Zawodowiec, 25 – „... dżungli”, 28 – Meryl, grała w „Pożegnaniu
z Afryką”, 29 – miano, 30 – wypad za miasto, 32 – gatunek
herbaty, 34 – dom z lodu, 35 – zmniejsza je smar, 
36 – zwierciadło, 37 – taniec lub sztuka Mrożka, 38 – cechuje
bohatera, 39 – najsłynniejsza to Kon-Tiki.

Pionowo: 1 – kryształowy pod sufitem, 2 – obojętny składnik
układu nie biorący udziału w reakcji chemicznej, 3 – szpital
polowy, 4 – marka sportowego samochodu, 5 – trawiasta
formacja roślinna, 6 – nielubiany w klasie, 7 – ćwierć godziny,
13 – kwaśna zupa, 15 – zamontowany w taksówce, 18 – styl 
w jazzie, 20 – może być powrotny, 23 – skąpstwo, 24 – długi 
i nudny list, 26 – sonda, 27 – dawna jednostka monetarna
Austrii, 28 – niejeden na Okęciu, 31 – francuskie miasto na
Lazurowym Wybrzeżu, 33 – kiedyś miało ją żelazko.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10, SUki kiM – POZdROWieNiA Z kORei
Na gro dy otrzy mu ją: Mariola Perłowska z Sosnowca, Jerzy Kardas z Sosnowca oraz Marian Mazurczyk z Katowic.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(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 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

kUPON
krzyżówka nr  11

✂

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym
dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy
przesyłać do 20 grudnia  pod adres redakcji: 
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 11.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody, które prosimy
odbierać osobiście w redakcji.

Za mień che mię na je dze nie – tak że w święta!
Ju li ta Ba tor to au tor ka zna na z ksią żek o te ma ty -

ce ku li nar nej. Nie są to jed nak tra dy cyj ne prze pi sy,
a ta kie, któ re po ka zu ją, jak przy go to wy wać po tra wy
bez do dat ku… che mii. W książ kach au tor ki znaj -
dzie my ma sę po rad na te mat zdro we go go to wa nia,
przy uży ciu naj lep szych pro duk tów bez zbęd nych
ulep sza czy. „Świę ta bez che mii” to już trze cia
książ ka au tor ki na te mat zdro we go go to wa nia. Tym

ra zem Ju li ta Ba tor zdra dza swo im
czy tel ni kom, jak przy go to wać bez do dat ku glu ta mi -
nia nu so du i sztucz nych barw ni ków świą tecz ne po -
tra wy. W książ ce znaj dzie my m. in. prze pi sy na tra -
dy cyj ne wi gi lij ne po tra wy, ta kie jak np. barszcz
czer wo ny z uszka mi, kar pia, czy też ka pu stę z gro -
chem. W książ ce znaj dzie my tak że prze pi sy ide al -
ne na Wiel ka noc oraz in ne świę ta czy uro czy sto ści
ro dzin ne. 

Julita Bator

Święta bez chemii. Zdrowie przepisy na
Boże Narodzenie i inne święta (Wyd. ZNAK)

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

Naj słyn niej szy pol ski se ryj ny mor der ca ko biet czy
ofia ra sys te mu?

Prze my sław Sem czuk do cie ra do ostat nich świad -
ków słyn nej spra wy wam pi ra z Za głę bia, od kry wa
nie zna ne do ku men ty i wy ja śnia jed ną z naj więk -
szych ta jem nic w dzie jach pol skiej kry mi na li sty ki. 

To by ło naj trud niej sze śledz two w hi sto ri pol skich
or ga nów ści ga nia. W la tach 60. wam pir ter ro ry zo -
wał spo łe czeń stwo, na pa da jąc na ko bie ty. Spo sób
po stę po wa nia spraw cy był za wsze ta ki sam. Szedł
za ofia rą, na stęp nie pod bie gał do niej i ata ko wał.
Jed ną z je go ofiar by ła bra ta ni ca Edwar da Gier ka.
Śled czy zo bli go wa ni zo sta li do od na le zie nia spraw -

cy za wszel ką ce nę. W po lo wa niu
na mor der cę ko biet wzię ło udział 3 ty -
sią ce funk cjo na riu szy. Po dej rza nych
by ło 23 ty sią ce męż czyzn. Gdy za gło -
wę wam pi ra wy zna czo no na gro dę mi lio na zło tych,
służ by za la ła fa la do no sów. 

Głów nym po dej rza nym stał się Zdzi sław Mar -
chwic ki. W lip cu 1975 ro ku ska za no go na śmierć.
Szyb ko po ja wi ły się jed nak po gło ski, że po wie szo -
no nie wła ści we go czło wie ka…

Czy Wam pi ra z Za głę bia do się gła rę ka spra wie dli -
wo ści? Ko mu za le ża ło, by ska zać Mar chwic kie go? Ja -
ką ro lę w ca łej ukła dan ce ode grał Edward Gie rek? 

Przemysław Semczuk 

Wampir z Zagłębia (Wyd. ZNAK)

Praw dzi wa hi sto ria ko bie ty wal czą cej o prze ży cie
w nie wo li
Ko lej na po ru sza ją ca po wieść Je an Sas son, au tor ki
ksią żek o lo sie ko biet z Bli skie go Wscho du. 
Ty tu ło wa Ja smi na nie jest je dy nie po sta cią wy my ślo -
ną przez au tor kę, a praw dzi wą ko bie tą, któ rej los
współ dzie li ły set ki in nych ko biet. By ła dum ną Li ban -
ką, ko cha ją cą wol ność, ale jed no cze śnie za wsze po -
zo sta ją cą wier ną tra dy cji mu zuł mań skiej. Nie ste ty,
pew ne go dnia zna la zła się w nie od po wied nim miej -

scu o nie wła ści wym cza sie. Wraz
z kil ku na sto ma in ny mi nie wol ni ca mi
zo sta ła po rwa na i uwię zio na przez
irac kich żoł nie rzy. Ja smi ne wie dzia ła, że sa ma mu si
za wal czyć o wła sną wol ność. Jej je dy ną bro nią by ła
nie zwy kła uro da i ko bie cy spryt, dla te go po sta no wi -
ła roz ko chać w so bie swo je go opraw cę. Wie dzia ła,
że to je dy ny spo sób, aby wyjść z nie wo li. Wy bór Ja -
smi ny to współ cze sna opo wieść o nie ga sną cej na -
dziei, któ ra wy zwa la od wa gę i da je no we ży cie.

Jean Sasson 

Wybór Jasminy (Wyd. ZNAK)

„Kul tu ra Do stęp na w ki nach” to ak cja ki na „He -
lios”, któ ra roz po czę ła się 30 kwiet nia.
Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy -
świe tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol -
skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra Do stęp na”. Głów ny -
mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są Na ro do we Cen -
trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin
He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest
do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my
i chcie li by zo ba czyć je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty
na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej” kosz tu -
ją je dy nie 10 zł. red

NA Dużym ekRANie W NAjbliżSzym czASie
zoStANą WyśWietloNe:

3 grudnia – „polskie gówno”
10 grudnia – „Nieulotne”
17 grudnia – „pani z przedszkola”

Dla naszych czytelników mamy do rozdania
dwa podwójne zaproszenia na każdy z seansów
w ramach programu „kultura Dostępna
w kinach”, do odbioru w naszej redakcji.

Kulturalne czwartki 
w kinie „Helios”
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HO RO SKOP
STRZELEC (22.11. – 21.12.) – Już niedługo
spełni się Twoja andrzejkowa wróżba
i na swej drodze spotkasz wyjątkową
osobę. Długie grudniowe wieczory
sprzyjać będą częstym spotkaniom
przy lampce wina i długim rozmowom.
Szybko nowa towarzyszka okaże się Twoją
bratnią duszą, która sprawi, że uznasz ten
rok za wyjątkowo udany.
KOZIOROŻEC (22.12. – 19.01.) –
W Twoim związku zawita mały konflikt
z powodu odmiennych planów
sylwestrowych. Ty zamarzysz
o prawdziwym balu, a Twoja druga
połówka planuje w tym czasie wyjazd
na narty. Czasem warto jednak iść
na kompromis. Być może później już nie
będzie okazji na wspólny wyjazd.
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Zadbaj
wreszcie o swoje zdrowie. Może się
okazać, że ból głowy nie jest
spowodowany jedynie stresem w pracy.
Zbadaj się, zanim nie będzie za późno!
Święta w tym roku spędzisz w szerokim
gronie rodzinnym. Duża ilość osób
przy wigilijnym stole sprawi, że będziesz
wyjątkowo szczęśliwy. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Pora zacząć
świąteczne porządki. W połowie miesiąca
czeka Cię natłok obowiązków służbowych,
co spowoduje, że na domowe obowiązki
może zabraknąć czasu. Dla samotnych ryb
gwiazdy szykują niespodziankę. Wystarczy
tylko trochę rozejrzeć się dookoła siebie,
a tegorocznego sylwestra z pewnością nie
spędzisz przed telewizorem, jak przez kilka
ostatnich lat.
BARAN (21.03. – 19.04.) – Ten rok był dla
Ciebie wyjątkowo ciężki i wcale nie
cieszysz się na myśl o nadchodących
świętach. Nie martw się jednak, gdyż
ukochany szykuje dla Ciebie wyjątkową
niespodziankę, planując wypad w góry. To
będą najlepsze święta w Twoim życiu.
Podczas wyjazdu mogą zapaść też ważne
życiowe deklaracje i decyzje…
BYK (20.04. – 22.05.) – Zapowiada się
spokojny miesiąc, daleki od stresów
i zmartwień. Spowoduje to, że będziesz
nadzwyczaj wypoczęty i gotowy
do nowych wyzwań. Swoje dobre
nastawienie możesz wykorzystać w pracy,
gdzie większe zaangażowanie
z pewnością zostanie docenione.
Do byków w związkach wkradnie się
rutyna. Pamiętaj, iż jednak w małych
ilościach nic nie jest groźne. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.) – Gwiazdy
w ostatnim czasie zsyłają na Ciebie same
nieszczęścia. Na początku miesiąca Twój
los się jednak odwróci. Szef zaproponuje
Ci awans, a druga połówka postanowi
bardziej zaangażować się w domowe
obowiązki. Po raz pierwszy nie będziesz
zmęczony, a uradowany zbliżającymi się
świętami. Czeka Cię niezapowiedziana
wizyta kogoś z rodziny. 
RAK (22.06. – 22.07.) – Pomyśl koniecznie
o planach na sylwestra, aby rok skończyć
w rytmie zabawy, a nie na kanapie jak
ostatnio. Pamiętasz, ile z tego powodu
było kłótni rok temu? Zauważyłeś, ze
w ostatnim czasie ludzie w pracy są
nadzwyczaj przychylni? Uważaj jednak
na konkurentów o Twoją posadę i nie ufaj
nikomu za bardzo. 
LEW (23.07. – 23.08.) – Tegoroczne święta
po raz kolejny spędzisz poza domem. Wraz
z drugą połówką wybierzecie się na długi
weekend w góry. Z pewnością będzie to
mile spędzony czas, a żadne z was nie
będzie tęsknić za tradycyjnym wigilijnym
stołem i kolędami. Samotne lwy czekają
niespodzianki w życiu uczuciowym.
Uważaj na złodziei… jeszcze w tym roku
ktoś skradnie Twoje serce!
PANNA (24.08. – 22.09.) – W połowie
miesiąca dowiesz się, że Twoje świąteczne
plany muszą ulec kompletnej zmianie.
Zamiast wieczoru wigilijnego we dwoje
czeka Cię zjazd rodzinny. Pełna organizacja
sprawi jednak, że poradzisz sobie bez
problemu ze wszystkimi
przygotowaniami. Nie zapomnij też
o prezentach, bo druga połówka
przygotowała dla Ciebie coś ekstra.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie myśl, że
spędzając więcej czasów w pracy
uciekniesz przed domowymi
obowiązkami. Wręcz przeciwnie. Szef
wcale nie zamierza nagradzać Cię
dodatkową premią, a żona nie odpuści
sprzątania. Święta jednak upłyną w miłej,
rodzinnej atmosferze. Pierwszy raz od kilku
lat pomyślisz nawet o tym, by wyjść ze
znajomymi na zabawę sylwestrową. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Nadchodzi
rewolucja w Twoim życiu uczuciowym.
Nowy partner sprawi, że nabierzesz więcej
chęci do życia. Postanowisz w końcu
zadbać o siebie, a nawet zmienić fryzurę.
Wszyscy docenią Twoją przemianę i nawet
zaczną ci trochę zazdrościć. Zdaje się także,
iż tegoroczny sylwester będzie
wyjątkowy… Spełni się Twoje marzenie
o wycieczce do Rzymu. red
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TEATR – grudzień  2015

01 Wt godz. 09:30 i 11:30 Jaś i Małgosia/ gościnnie Teatr
im. A. Mickiewicza z Częstochowy
02 Śr godz. 09:00 i 11:00 Szewczyk Dratewka/Maria
Kownacka
03 Czw godz. 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy
Maud Montgomery
04 Pt godz. 09:00 i 11:00Królewna Śnieżka/wg braci Grimm 
05 Sb godz. 16:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki
06 Nd godz. 11:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki 
godz. 18:00 Boeing, Boeing/ Marc Camoletti
08 Wt godz. 10:00 Wakacje z duchami/ Adam Bahdaj,
Piotr Rowicki 

09 Śr godz. 09:00 Ania z Zielonego Wzgórza/ Lucy Maud
Montgomery
10 Czw godz. 10:00 Szewczyk Dratewka/Maria Kownacka
godz. 19:00 Czerwone Zagłębie/Jarosław Jakubowski
11 Pt godz. 19:00 Czerwone Zagłębie/Jarosław
Jakubowski
12 Sb godz. 17:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman
13 Nd godz. 18:00 Prywatna klinika/ J. Chapman, D.
Freeman
19 Sb godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
20 Nd godz. 11:00 Wspólne kolędowanie
godz. 18:00 Najdroższy/Francis Veber
31 Czw godz. 18:00 i 21:00 Wieczór Sylwestrowy

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
e -ma il: bow@te atrza gle bia.pl; stro na in ter ne to wa: www.te atrza gle bia.pl 

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

Dla naszych czytelników mamy 3 podwójne zaproszenia:
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Wakacje z duchami” w dniu 05.12.2015 r.

(sobota), godz. 16.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie.” w dniu 10.12.2015 r.

(czwartek), godz. 19.00
• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Czerwone Zagłębie.” w dniu 11.12.2015 r.

(piątek), godz. 19.00

Re per tu ar ki na he lios So sno wiec
4-10.12.2015 r.

mikołAjki DlA Dzieci: WyłączNie
W Sobotę i NieDzielę
„BELLA I SEBASTIAN 2” GODZ. 12: 30
Przygotodowy, od 7lat, Francja, 98min, DUBBING
„DOBRY DINOZAUR” WYŁĄCZNIE
W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
Animacja, od 6lat, USA, 101min, DUBBING
GODZ. 13: 30
PIERWSZY RAZ W KINIE WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
„ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA WSZYSTKICH”
GODZ. 11: 30
Animacja, b/o, Holandia/Belgia, 65min, DUBBING
FilmoWe poRANki ze Scooby-Doo
WYŁĄCZNIE W NIEDZIELĘ
„SCOOBY-DOO! UPIÓR W OPERZE” GODZ. 10: 30
Animacja, od 4lat, USA, 70min
kiNo koNeSeRA WyłączNie W PONIEDZIAŁEK
,, STRATEGIA MISTRZA”„: GODZ. 18.45
Biograficzny, od 15 lat, Wlk.
Brytania/Francja, 103min, NAPISY
kultuRA DoStępNA: WyłączNie
W CZWARTEK
„NIEULOTNE” GODZ. 18: 00
Dramat, od 15lat, Polska, 95min
kiNo kobiet: WyłączNie W czWARtek
„KOCHAJMY SIĘ OD ŚWIĘTA” GODZ. 18: 30
Komedia, od 12lat, USA, 107min, NAPISY
pRzeDpRemieRA:
„BELLA I SEBASTIAN 2” 12.00* 
Przygotodowy, od 7lat, Francja, 98min, DUBBING
* wyłącznie w pt.
pRemieRA:
„KOCHAJMY SIĘ OD ŚWIĘTA”
14.45*, 15.00**, 19.30***, 21,30****, 21.45***
Komedia, od 12lat, USA, 107min, NAPISY

*z wyjątkiem pon.
** wyłącznie w pon.
*** z wyjątkiem czw.
**** wyłącznie w czw.
Filmy tygoDNiA:
„MOST SZPIEGÓW” 20.00*, 20.30** 
Thriller/Dramat, od 15lat, USA, 141min, NAPISY
* z wyjątkiem czw.
** wyłącznie w czw.
„FRANCISZEK” 13.00*, 13.15** 
Dramat/Biograficzny, od 12lat,
Hiszpania/Argentyna/Włochy, 104min, NAPISY
* wyłącznie w sb.
**z wyjątkiem pt., sb. i pon.
„IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS CZĘŚĆ 2”
11.15*, 18.30** 
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 137min, NAPISY
* wyłącznie w pon.
** z wyjątkiem pon.
„3D IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS CZĘŚĆ 2”
15.45*, 16.00**, 16.15***
Akcja/Przygodowy, od 12lat, USA, 137min, NAPISY
* z wyjątkiem pon. i wt.
** wyłącznie w wt.
*** wyłącznie w pon.
„LISTY DO M. 2” 15.15, 17.30*, 20.15, 22.30
Komedia romantyczna, od 15lat, Polska, 128min 
* z wyjątkiem czw.
,, SPECTRE”” 21.15 
Thriller/Akcja, od 15 lat, USA/Wielka Brytania, 150
min, NAPISY
,, PILECKI”” 11.00*
Dramat, od 13lat, Polska, 80min
* wyłącznie w czw.
Filmy DlA Dzieci:
„DOBRY DINOZAUR” DUBBING 9.00*, 9.15**,
11.15***, 13.30****, 14.00*****, 
Animacja, b/o, USA, 99min, DUBBING

15.45******, 16.00*******, 18.00
* z wyjątkiem wt.
** wyłącznie we wt.
*** z wyjątkiem nd., pon. i wt.
**** wyłącznie w pt., śr. i czw.
***** wyłącznie w pon. i wt,
****** z wyjątkiem sb., nd i wt.
******* wyłącznie w sb i nd.
„3D DOBRY DINOZAUR” DUBBING
10.15*, 12.30**, 17.00***, 17.15**** 
Animacja, b/o, USA, 99min, DUBBING
*wyłącznie w sb., nd. i wt.
** z wyjątkiem pt. i pon.
***z wyjątkiem pon.
**** wyłącznie w pon.
„SAWA. MAŁY WIELKIE BOHATER”
9: 30*, 10: 45**, 11: 00***
Animacja, b/o, Rosja, 95min, DUBBING
* wyłącznie w nd.
** wyłącznie w b.
*** wyłącznie w pt. i śr.
„RABUSIE FISTASZKÓW”
10.30*, 11.30**, 13.15*** 
Animacja, b/o, USA, 75min, DUBBING
* wyłącznie w sb.
** wyłącznie w nd.
*** wyłącznie w pt, śr. i czw.
W TYM TYGODNIU REPERTUAROWYM FILMEM
ZASTRZEŻONYM JEST:  
-„3D IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS CZĘŚĆ 2” 
-„3D DOBRY DINOZAUR”

uWAgA! Dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,

do odbioru w naszej redakcji.

Te atr Za głę bia z oka zji Mi ko ła jek dla naj młod -
szych wi dzów przy go to wał po ka zy spek ta klu
„Wa ka cje z du cha mi”. Po ka zy od bę dą się w so -
bo tę, 5 grud nia o godz. 16.00 oraz w nie dzie lę, 6
grud nia o godz. 11.00. Bi le ty są w ce nie 20 zł
(par ter) i 18 zł (bal kon). Spek takl prze zna czo ny
jest dla wi dzów od 9. ro ku ży cia. Po spek ta klu
od bę dzie się spo tka nie ze św. Mi ko ła jem. Spek -
takl jest sce nicz ną in sce ni za cją kul to wej po wie -
ści Ada ma Bah da ja. Pa ra gon, Man dża ro i Pe reł -
ka spę dza ją wa ka cje w miesz ka niu ciot ki
na wiel kim blo ko wi sku. Po byt za po wia da się

kom plet nie nie cie ka wie, za oknem sza ro bu ro,
pa da deszcz i wie je nu dą. Je dy ną atrak cją jest
kot Ha tor, któ ry, jak to kot, cha dza wła sny mi
dro ga mi. Gdy gu bi się po raz ko lej ny, chłop cy
na prze kór nu dzie za kła da ją agen cję de tek ty wi -
stycz ną. Na po ło żo nym w po bli żu miesz ka nia
ciot ki sta rym zam ku wła śnie roz po czę ła się
prze bu do wa. I po ja wił się wy ma chu ją cy to po rem
duch! Ma ło te go, w oko li cy za czę ło krę cić się
spo ro po dej rza nych ty pów… Agen cja de tek ty -
wi stycz na od tej po ry bę dzie mia ła peł ne rę ce ro -
bo ty! red

Spędź Mi ko łaj ki w Te atrze Za głę bia

Przez 160 go dzin pra cy zu ży -
ła 14 km ko lo ro we go sznur ka
i 4100 gwoź dzi. Nie zwy kłą in -
sta la cją Ma tyl da Sa ła jew ska za -
mknę ła wy sta wę „Ko bie ta jest
jak So sno wiec” w Pa ła cu Scho -
ena. Ar ty st ce przy re ali za cji in -
sta la cji „Ku sze nie…” po ma ga li
pra cow ni cy Mu zeum w So snow -
cu i ucznio wie Ze spo łu Szkół
Pla stycz nych im. Ta de usza Kan -
to ra w Dą bro wie Gór ni czej.
Spek ta ku lar ny efekt go ście mo -
gli zo ba czyć pod czas fi ni sa żu,
któ ry od był się 24 li sto pa da. In -
sta la cja roz pię ta w re pre zen ta -
cyj nym ho lu, na su wa sko ja rze nia

z mi tycz ny mi Moj ra mi, któ re
kie ru ją i plo tą ludz ki los.
Z barw ne go sznur ka po wsta ły
tu ne le, snu ją ce się po kon dy gna -
cjach Pa ła cu, a więc czte ry rów -
no le głe na gó rze i czte ry na do -
le. Spój ną kom po zy cję za kłó ca
je den z tu ne li niż sze go pię tra,
któ ry prze ci na po zo sta łe tu ne le.
Ko lo ro wy sznu rek stwo rzył ażu -
ro wą kom po zy cję, w któ rej wy -
raź nie wi dać gra dient, czy li
płyn ne prze cho dze nie ko lo rów
cie płych w zim ne wraz z wy so -
ko ścią. Gość Pa ła cu, w za leż no -
ści od swo je go usy tu owa nia,
mo że li czyć na in ne wra że nia,

po nie waż per cep cja ca ło ści za le -
ży od usy tu owa nia wi dza. Każ -
da kon dy gna cja do star cza in nych
wra żeń wi zu al nych i wa run ku je
od biór ca ło ści. In sta la cja na wią -
zu je do włó kien ni czych tra dy cji
daw nych wła ści cie li re zy den -
cji – ro dzi ny Scho enów, któ rzy
stwo rzy li i roz wi nę li w Za głę biu
Dą brow skim prze mysł włó kien -
ni czy. Sym bo licz na nić ma łą -
czyć prze szłość Pa ła cu z te raź -
niej szo ścią i wybiegać w przy -
szłość. 

Ma tyl da Sa ła jew ska, au tor ka
in sta la cji, jest mło dą ar tyst ką
i pro jek tant ką. W 2008 ro ku

ukoń czy ła ka to wic ką Aka de mię
Sztuk Pięk nych w pra cow ni prof.
Ma ria na Osli slo. Two rzy fil my,
in sta la cje, re ali za cje w ra -
mach  stre et art’u. 

Jej pra ce za kłó ca ją lub ide al -
nie wpi su ją się prze strzeń miej -
ską. Za ska ku ją, in try gu ją i zmu -
sza ją do re flek sji. Wy my śli ła m.
in. gi gan tycz ną tor bę na za ku py
przed cen trum han dlo wym Si le -
sia Ci ty Cen ter, do któ rej moż -
na by ło wejść, scho wać się czy
za par ko wać sa mo chód, a w ra -
mach pro jek tu „Słod kie Ka to”
po wsta ły wie lo barw ne sie dzi ska
roz miesz czo ne w cen trum Ka to -

wic. Na ul. Ma riac kiej po ja wił
się tak że „od dy cha ją cy” dom,
pro jekt zre ali zo wa ny z ho len der -
skim de si gne rem Ja nem Körbe -
sem. Bu dow lę wy ko na no z ba ne -
rów re kla mo wych i spe cjal nych
po du szek do cze pio nych do fa sa -
dy. Ko lej ne prze strzen ne in sta la -
cje po wsta ły w ra mach In du stria -
dy 2012 w dziel ni cy Ni ki szo -
wiec, gdzie  kil ka ty się cy
pla żo wych pi łek po kry ło front
ka mie ni cy i Ka to wi ce Stre et Art
Fe sti wal 2013. In sta la cję w Mu -
zeum bę dzie moż na oglą dać
przez naj bliż szych kil ka mie się -
cy. SK

„kuszenie” w sosnowieckim Muzeum

„Wakacje z duchami” to świetna rozrywka nie tylko dla
młodego widza. 

arc Teatr Zagłębia




