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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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.
str. 15
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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
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Świąteczny jarmark przed Bożym Narodzeniem i otwarte lodowisko w samym centrum miasta. Rok zakończymy wspólną zabawą przed Urzędem Miejskim
UM Sosnowiec Mariusz Binkiewicz

Moc atrakcji…
Sylwia Kosman

Tworzenie kilkusetmetrowego
Łańcucha Świątecznej Solidarności, recital kolęd i pastorałek,
warsztaty zdobienia ozdób świątecznych i wspólne przygotowanie wigilijnej potrawy, wprowadzą mieszkańców w prawdziwie
świąteczny klimat. Wszystko
za sprawą świątecznego jarmarku, który zostanie zorganizowany przed samym Bożym Narodzeniem. Miłośnicy szaleństw
na lodzie będą mogli poślizgać
się na otwartym lodowisku, które powstanie przy Urzędzie Miejskim. Sam koniec roku także zapowiada się wystrzałowo – sylwestrową imprezą pod gołym
niebem w towarzystwie Elise,
Papa D i niezrównanego DJ Wiśni, który poprowadzi imprezę.
Trzydniowy jarmark odbędzie
się przed świętami, od rana do wieczora, w dniach od 21
do 23 grudnia. W tym roku jarmark zostanie zorganizowany
na al. Zwycięstwa. Mieszkańcy
będą mogli na przygotowanych
reklama

stoiskach kupić słodycze, ciasta
i ręcznie zdobione pierniki, a także kawy i herbaty z całego świata. – Na straganach pojawią się
świeży wiejski chleb, pajdy ze
smalcem, naturalne, tradycyjnie
wędzone wędliny oraz aromatyczne miody i inne wyroby
pszczelarskie – zapowiada
Agnieszka Kozińska, dyrektorka
Miejskiego Klubu „Maczki”, który razem z Urzędem Miejskim organizuje jarmark.
Mieszkańcy będą mogli także
zobaczyć, jak przygotowywać
ozdoby choinkowe, stroiki i dekoracje świąteczne. Będzie także okazja,
by kupić wyroby, jak i wykonać wyroby rękodzielnicze z masy solnej,
gliny, ze skóry, drewna, poznać technikę decoupage oraz ozdabiać
bombki i pierniki. Jest także szansa
na wyszukanie świątecznych prezentów. Dla najmłodszych będzie
można kupić zabawki, a dla nieco
starszych wyroby góralskie, np. skóry owcze, kamizelki, czapki, a także
alkohole regionalne z Beskidu.
Pierwszy dzień jarmarku odbędzie się pod znakiem międzynaro-

dowego projektu „Citipart”. To
dwuletni projekt, który opiera się
na współpracy różnych miast europejskich, a głównym tematem
projektu jest obrona podstawowych wartości europejskich, jakimi są solidarność, pokój i tolerancja. W projekcie uczestniczą
uczniowie trzech sosnowieckich
liceów: II LO im. E. Plater, IV LO
im. S. Staszica oraz VI LO im. J.
Korczaka, którzy będę namawiać
mieszkańców do tworzenia kilkusetmetrowego Łańcucha Świątecznej Solidarności, jaki powstanie z tysięcy kolorowych, papierowych sklejanych na bieżąco
ogniw. Na wspólne kolędowanie
na scenie zaprosi chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie sosnowieckich szkół w świątecznych przebraniach. – Będziemy rozdawać śpiewniki z tekstami
kolęd i pastorałek, zachęcać
mieszkańców do wspólnego śpiewania oraz częstować ciastkami
i piernikami – zapowiada
Agnieszka Kozińska.
Podczas drugiego dnia główną
atrakcją jarmarku będzie wspólne
reklama

Zapowiada się super sylwestrowa zabawa z zespołem Papa D.
gotowanie świątecznej zupy. To
przedsięwzięcie jest współrealizowane z wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej, Katarzyną Kidawą-Kałką. Odbędzie się także recital kolęd i pastorałek oraz
warsztaty plastyczne, na których
będzie można wykonać ozdoby
świąteczne. Wieczór zakończy się
w rytmach góralskiej muzyki
i koncertu kapeli góralskiej Warzonka. W ostatnim dniu jarmarku ponownie zabrzmią kolędy
i pastorałki i odbędzie się jeszcze
jedna edycja warsztatów plastycznych. Wieczorem na scenie zostanie wystawiony pokaz „Mikołaj

w ognistej krainie”, przygotowany przez aktorów Teatru ognia
NAM-TARA.
To nie koniec atrakcji.
Przy Urzędzie Miejskim, na parkingu, zostanie zbudowane lodowisko o wymiarach prawie 400
metrów kwadratowych. – Chcemy, aby lodowisko było dostępne
dla mieszkańców od połowy
grudnia aż do końca lutego. Jeśli
będzie cieszyło się popularnością,
a warunki pogodowe na to pozwolą, to być może będzie otwarte do końca marca. Będzie to
obiekt spełniający wszystkie standardy oraz wymogi dotyczące
reklama

bezpieczeństwa
użytkowania – zapewnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Ślizgawka będzie oświetlona oraz odgrodzona bandą. – Do dyspozycji mieszkańców
będą szatnia oraz wypożyczalnia
łyżew, a za jakość lodu będzie odpowiadać specjalna maszyna czyszcząca i pielęgnująca
lód – wyjaśnia Rafał Łydek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wstęp na ślizgawkę będzie płatny, ale opłaty mają
być symboliczne.
ciąg dalszy str. 2

MIASTO
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.
arc UM w Sosnowcu

Krzysztof Polaczkiewicz

Pakiet mieszkańca skierowany jest m.
in. do studentów. Miasto przygotowało
ofertę dla najzdolniejszych absolwentów szkół wyższych zamieszkujących
na terenie Sosnowca. Dzięki nowym
przepisom można ubiegać się o mieszkanie komunalne. Absolwenci zainteresowani najmem lokalu komunalnego
mogą złożyć wniosek w Referacie ds.
Mieszkaniowych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. I.
Mościckiego 14 (I piętro, pok. 115).
Wniosek należy wypełnić zgodnie
z zawartymi w nim instrukcjami. Absolwent powinien wskazać adres (lub
adresy) faktycznego miejsca pobytu
i warunków, w jakich zamieszkuje. – Ubieganie się o mieszkanie przez
najzdolniejszych absolwentów jest
możliwe dzięki uchwale Rady Miejskiej z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie
zasad oraz kryteriów wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sosnowiec

i określa zasady wynajmowania lokali
komunalnych. W jednym z paragrafów
uchwały zawar to uregulowania dotyczące przyznawania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i na czas
trwania stosunku pracy wnioskodawcom niespełniającym kryteriów obowiązujących przy występowaniu o na-

jem mieszkania, jeżeli przemawiają
za tym szczególne potrzeby gminy Sosnowiec – infor muje Joanna Sekuła,
dyrektorka Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.
W Sosnowcu warto także płacić podatki. W przyszłym roku odbędzie się
loteria promocyjna „Rozlicz PIT w So-

170 milionów na walkę z niską emisją
SoSNoWiec zAmieRzA
W NAjbliżSzych lAtAch WyDAć
poNAD 170 milioNóW złotych
NA WAlkę z NiSką emiSją.
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buDyNkóW, zAkup
elektRyczNych i hybRyDoWych
AutobuSóW, A tAkże
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ogRzeWANiA i uliczNego
ośWietleNiA
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o zwiększeniu przez Sosnowiec
progu dofinansowania na modernizację ogrzewania, wymianę starych pieców oraz na instalację odnawialnych źródeł energii. – Jeśli
właściciel posesji zdecyduje się
na modernizację ogrzewania z pieca węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe,
może ubiegać się o zwrot kosztów
do 3 tys. zł, wcześniej mógł liczyć
na 2 tys. zł – wyjaśnia Anna Dębiec z Wydziału Ochrony Środowiska.
Sporo zmian czeka szkoły
i przedszkola. W sumie władze
Sosnowca chcą, aby termomodernizację przeszło 11 obiektów.
Koszt tego przedsięwzięcia to
ok. 28 mln zł. – Proszę pamiętać,
że termomodernizacja to nie tylko nowa elewacja, to przede
wszystkim ogromne oszczędności energii cieplnej – mówi prezydent Chęciński.
Środki na inwestycje będą pochodziły z budżetu miasta oraz
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO WSL 2014-2020).
W walce o niską emisję miasto
wspiera także sosnowieckie
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej, którego największym
udziałowcem jest Sosnowiec. Kupi ponad 80 nowych autobusów,
w tym 35 hybrydowych i 3 elektryczne i 43 z silnikiem diesla
spełniającym nor my EURO 6.
Koszt zakupu powinien się zamknąć w kwocie 105 milionów
złotych.
Zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej pojawi się również
po wymianie prawie 20 tysięcy
sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Całe zadanie powinno zamknąć się kwotą 20 milionów
złotych. KP

odprowadzanie podatku PIT w Sosnowcu.
Na zniżki będą mogli także liczyć
nowi mieszkańcy. Na każdego, kto osiedli się w Sosnowcu, czeka karta zapewniająca roczne zniżki w miejskich instytucjach kultury i sportu. Opłata za wejście na basen, korty czy stok narciarski
będzie tu symboliczna. – Planujemy,
aby za korzystanie z naszych obiektów
spor towych nowy mieszkaniec przez
rok płacił przysłowiową złotówkę, natomiast oferta jednostek kulturalnych będzie dostępna z 50-procentową bonifikatą. W ten sposób przez rok nowy sosnowiczanin może zapoznać się z naszą
bogatą ofer tą – podkreśla prezydent
Chęciński.
– Miasta się wyludniają, dlatego nie
możemy siedzieć z założonymi rękami,
tylko wyjść z ofertą, pokazać, że to właśnie u nas war to zostać, czy też się
wprowadzić. Musimy zachęcić ludzi
do tego, aby nie chcieli Sosnowca
opuszczać, a zarazem przekonywać, że
warto się u nas osiedlić. Stąd takie działania – dodaje prezydent Sosnowca.

Przejęcie już na finiszu
Wszystko wskazuje na to, iż nieodpłatnie lub za symboliczną
złotówkę uda się przejąć
od Spółki Restrukturyzacji Kopalń trzy nieruchomości. –
W ciągu kilku miesięcy udało
nam się wypracować porozumienie ze Spółką Restrukturyzacją Kopalń i obecnie finalizujemy przejęcie trzech ważnych dla
Sosnowca miejsc – potwierdza
Arkadiusz Chęciński, prezydent
miasta.
Chodzi o dokonanie darowizny terenów przy ul. Braci Mieroszewskich, gdzie znajduje się
boisko. W dalszym ciągu nie zo-

stanie zmieniony charakter tej
nieruchomości, która ma służyć
rekreacji i wypoczynkowi. Najprawdopodobniej uda się także
przejąć prawie hektarową działkę, na której znajduje się połowa
placu Kożuchów, co umożliwi
zagospodarowanie tego miejsca
w całości przez miasto. Połowa
placu należy do gminy, a scalenie całości w rękach jednego
właściciela umożliwi rewitalizację całego zniszczonego dziś
skweru. Zmiany tego miejsca będą możliwe dzięki tegorocznej
edycji Budżetu Obywatelskiego
i inicjatywie mieszkańców, któ-

rzy zgłosili projekt „Pierwsza
od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula – Plac
Braci Kożuchów”, a propozycja
zyskała w głosowaniu największe poparcie i będzie realizowana.
Zarząd SRK podjął także
wstępną decyzję o możliwości
użyczenia przez gminę kolejki
wąskotorowej byłej kopalni „Kazimierz Juliusz” wraz z infrastrukturą w Kazimierzu. Tym samym użyczenie miałoby objąć
działki, na których znajdują się
tory oraz budynki, lokomotywy,
wagony, mosty i wiadukty. SK

Czar kina wróci do Muzy
Wszystko za sprawą kina studyjnego, które ma
rozpocząć swoją działalność w przyszłym roku.
Na zakup projektora do sali widowiskowo-koncertowej Muza miasto przeznaczy 250 tys. zł.
– Najwyższy czas naprawić to zaniechanie. Nie
wiem, dlaczego nie pomyślano o tym podczas modernizacji sali. To miejsce sporej grupie mieszkańców nadal kojarzy się głównie z dobrym kinem
i długimi kolejkami po bilety. Zamierzenie jest takie, aby przykładowo raz w tygodniu odbywały się
tutaj projekcje kina studyjnego – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.
Przypomnijmy, że w budynku, w którym obecnie mieści się nowoczesna sala widowiskowo-koncertowa, już w latach 30. ubiegłego wieku mieściło
się kino. Od 1956 roku działało pod szyldem Muza.

ciąg dalszy ze str. 1

Rok zakończy się z przytupem
zabawą pod gołym niebem. Sylwester przed Urzędem Miejskim
rozpocznie się o godz. 21. Imprezę poprowadzi DJ Wiśnia,
a mieszkańcy i goście będą się bawić z Elise, czyli Elizą Wietrzyńską, która zaserwuje mieszankę

Hanna Michta

Jednym z partnerów miasta
w walce z niską emisją jest Tauron Ciepło. Spółka wyśle ankieterów, którzy zapytają właścicieli
budynków w centrum Sosnowca
o chęć przyłączenia się do sieci
ciepłowniczej. – Planujemy remont ulic w ścisłym centrum,
chodzi o Warszawską, Targową,
Dekerta, Szklarnianą i Modrzejowską. Przy tej okazji wspólnie
z Tauronem Ciepło chcielibyśmy
podłączyć kamienice do sieci ciepłowniczej. W tej chwili każde
z mieszkań ma swój system
ogrzewania, często są to stare piece, które emitują mnóstwo pyłów – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Podobny efekt da podłączenie
do centralnego ogrzewania bu-

dynków na osiedlu Juliusz. – Mamy już ogłoszony przetarg, planujemy termomodernizację i podłączenie do sieci 22 budynków. Jeśli do tego doliczymy wcześniejsze inwestycje, które pozwoliły
nam na wpięcie 26 budynków
zlokalizowanych m. in.: przy ulicach Jodłowej, Kalinowej i Wrzosowej, to w efekcie tych prac ponad 2500 osób będzie mogło skorzystać z ogrzewania dostarczanego przez Tauron Ciepło – tłumaczy Joanna Sekuła, dyrektor
Miejskiego Zakładu Zasobów
Lokalowych.
– O postawie Sosnowca,
w kontekście walki z niską emisją, możemy mówić w samych superlatywnych. To jeden z liderów
w rozwiązywaniu tego problemu
na Śląsku i Zagłębiu – mówi Anna Bedla, prezes zarządu TAURON Ciepło. – Bardzo wysoko
oceniamy fakt przeznaczania
w budżecie miejskim środków finansowych na likwidację niskiej
emisji oraz kompetencje osób zaangażowanych w przygotowanie
i realizację samych inwestycji – dodaje.
Na pomoc miasta mogą liczyć
także właściciele domów jednorodzinnych. Zapadła już decyzja

snowcu – korzystaj ze swoich pieniędzy”. Akcja ma zachęcić do płacenia
podatków w naszym mieście. – W przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy
urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu
roku podatkowego. Oznacza to, że aby
płacić podatki w Sosnowcu, wcale nie
trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Sosnowcu. W 2014
r. z podatku PIT wpłynęło do budżetu
miasta 223.323.793 zł. Aby zachęcić
do płacenia podatków w naszym mieście, chcemy zainaugurować loterię promocyjną, w której wygrać będzie można atrakcyjne nagrody, w tym samochód osobowy. Zachęcamy w ten
sposób mieszkańców Sosnowca do korzystania ze swoich pieniędzy – informuje prezydent Sosnowca, Arkadiusz
Chęciński. Loteria ma się rozpocząć 1
marca 2016 r. i potrwa do końca wakacji. Dopiero w przypadku wygranej
uczestnik loterii będzie zobowiązany
do przedstawienia zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego, które potwierdzi

Kino studyjne zacznie działać w Muzie już
w przyszłym roku.

Działalność kina dobiegła końca w 2005 roku, kiedy to Muza poległa w nierównej walce z multipleksami. KP

nowoczesnych stylów muzycznych i tanecznych, utrzymanych
w gorących rytmach dance, pop
czy r’n’b. Elise była między innymi finalistką 3. edycji programu
„Bitwa na Głosy” w drużynie
Ewy Farny. Przed samą północą,
o godz. 23 do dobrej zabawy porwie Papa D, dawniej Papa Dance, który świetnie sobie radzi

na polskiej scenie już od ponad 30
lat. Równo o północy niebo rozjarzy się wystrzałami fajerwerków.
– Zapraszam serdecznie
mieszkańców do wzięcia udziału
w tegorocznej imprezie sylwestrowej. Nie zabraknie tanecznej
muzyki, dobrego humoru i wspaniałej zabawy – zapewnił Arkadiusz Chęciński.
grudzień 2015 nr 11
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22. sesja Rady Miejskiej

Działkowcy poza„systemem śmieciowym”
Sylwia Kosman

Dyskusja nad wyłączeniem właścicieli ogródków działkowych
z powszechnego systemu odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, zdominowała ostatnią sesję Rady
Miejskiej. Ostatecznie ogródki
działkowe zostaną wyłączone
z obowiązującej uchwały określającej zasady odpłatności
za wywóz śmieci. Inicjatorami
tego pomysłu byli radni klubu
PiS, którzy ze względu na liczne
wnioski i prośby działkowców
złożyli projekt uchwały, umożliwiający wyłączenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych z miejskiego systemu gospodarowania
odpadami. Wcześniej z systemu
zostały wyłączone cmentarze, co
oznacza że zarządcy cmentarzy
sami zarządzają wywozem odpadów, podpisują stosowne umowy
z wybranymi przez siebie podmiotami i płacą w zależności
od wykonanej usługi, wielkości
i częstotliwości odpadów za wywóz śmieci. Obecna zmiana, według założeń inicjatorów uchwały, ma na celu zmienić wysokość opłat, które teraz płacą
działkowcy i dopasować ich wysokość do powstającego w za-

leżności od pory roku strumienia odpadów.
– Ten nowy system działa źle.
Nie wiem, czy proponowane
rozwiązanie poprawi sytuację,
czy ją uzdrowi, czy może ją pogorszy. To jest postulat, który
idzie naprzeciw oczekiwaniom
działkowców, którzy nie są zadowoleni z systemu, który funkcjonuje obecnie. My dziś nie uchwalamy dogmatu, który jest niezmienny i za jakiś czas będziemy
mogli podjąć decyzję o powrocie
do tego systemu, jeżeli uznamy,
że jednak działał lepiej – przekonywał Tomasz Mędrzak z klubu
PiS, jeden z inicjatorów uchwały.
Poparli go radni klubu „Niezależnych” i SLD Lewica Razem. – Od samego początku cały nasz klub deklarował zmianę
w tym temacie. Mamy także zobowiązania wobec wyborców,
ponieważ obiecywaliśmy wyłączenie ogródków działkowych
z systemu. Cieszę się, że radni
klubu PiS złożyli tę propozycję
uchwałodawczą. Moim zdaniem
to inicjatywa przemyślana, dlatego że mamy do czynienia
z podwójnym opodatkowaniem
mieszkańców, którzy płacą
za wywóz śmieci z własnej nieruchomości i ogródka działkowego. Uważamy, że to dobry

pomysł i będziemy go popierać – zapowiedział Paweł Wojtusiak, szef klubu „Niezależnych”.
Wątpliwości w tym temacie
nie mieli także radni klubu SLD
Lewica Razem, w imieniu których wypowiadał się Tomasz
Bańbuła. – Uważam, że powinniśmy dać szansę działkowcom,
by na swój sposób próbowali
rozwiązać ten problem. Stanowisko zarządów ogrodów jest
powszechnie znane i jednoznaczne. Popierają ten pomysł.
Myślę, że my także powinniśmy
poprzeć tę propozycję. Jeśli jednak działkowcy nie wykorzystają
tej szansy, jaką daje samorząd, to
za rok podejmiemy inną decyzją – stwierdził Tomasz Bańbuła.
Pomysł nie znalazł jednak
zrozumienia w klubie PO. –
Uważam, że na pierwszym
miejscu jest troska o interes
miasta. Sosnowiec jest miastem,
który nie grzeszy nadmier ną
czystością. Wiele się zmienia
w tej dziedzinie, ale jeśli chodzi
o otoczenie ogródków działkowych, to nic się praktycznie nie
zmienia. Na ul. Naftową zaprosili mnie dzielnicowi. W okolicy ogródków znajduje się tyle
śmieci, że ten obraz woła o pomstę do nieba. Oczywiście, wła-

ściciele ogrodów działkowych
tłumaczą, że oni odpowiadają
za czystość w granicach ich
ogrodu. Te śmieci obok to sprawa krasnoludków? Należy się
zastanowić, o czym my właściwie mówimy. Opłata za wywóz
nieczystości jest wprost proporcjonalna do ilości wytwarzanych
śmieci. Jestem przeciwny robieniu jakichkolwiek wyjątków
i wyłączeniu działkowców z systemu. Działkowiec de facto płaci od swojego ogródka kilka złotych miesięcznie. Czy naprawdę
warto kruszyć o to kopię? – apelował Janusz Kubicki z klubu
PO.
Zdecydowane i jasne stanowisko zajął także prezydent miasta, który opowiedział się
za funkcjonowaniem obecnej
uchwały. Prezydent proponował
utrzymanie dotychczasowego
systemu odbioru odpadów
od ogrodów na podstawie składanych przez nich deklaracji,
określających faktyczne potrzeby w zakresie wielkości pojemników i częstotliwości ich
opróżniania.
– Jestem przeciwny jakimkolwiek opłatom. Chciałbym,
żebyśmy za nic nie płacili. Lenin także utrzymywał, że nie
trzeba płacić i z czasem dojdzie

do wymiany dóbr. Jeśli chcemy
wrócić do tego systemu, to
idziemy w dobrym kierunku – mówił prezydent. – Ogrody działkowe funkcjonowały
w takim systemie przed 1 lipca 2013 r. i ten system się nie
sprawdził. Odpady nie były regularnie wywożone z ogrodów,
a śmieci nie były prawidłowo
segregowane. Jeśli wyłączymy
ogrody z systemu, to inni będą
właśnie tam wywozić swoje
odpady. Czy nikt się nad tym
nie zastanowił? Działkowcy nie
płacą także podatku od nieruchomości, a teraz będą zwolnieni z kolejnej opłaty. Poza tym część właścicieli ogródków to mieszkańcy innych
miast. W ten sposób zwolnimy
ich od opłat. Zastanówmy się,
czy wyłączenie z systemu
działkowców nie zniszczy całego systemu. Wyłączenie oznacza, że tracimy kontrolę
nad tym, kto i kiedy i w jakiej
ilości śmieci wywiezie. Powstawać będą dzikie wysypiska
i należy sobie z tego zdawać
sprawę. Wiemy, jak funkcjonował dawny system. I nie działał.
Teraz chcecie wrócić do tego
właśnie starego systemu – przekonywał prezydent Arkadiusz
Chęciński.

Wiadomo że wyłączenie
cmentarzy nie przyniosło zakładanych rezultatów, a po dniu
Wszystkich Świętych, wokół
cmentarzy zalegały śmieci, chociaż zarządcy cmentarzy podpisali właściwe umowy z firmami
zajmującymi się wywożeniem
śmieci. Jeśli sytuacja będzie się
powtarzać, niewykluczone że
cmentarze „wrócą” do systemu.
Większości radnych argumentacja prezydenta i radnych
PO jednak nie przekonała.
W głosowaniu udział wzięło 27
radnych, 15 radnych poparło
projekt klubu PiS, a 12 było
przeciw.
Podczas sesji ślubowanie złożyła także nowa radna Renata
Zmarzlińska-Kulig. Zastąpiła
w klubie radnych PiS Michała
Potocznego, który wziął udział
w wyborach parlamentar nych
i został senatorem. Renata
Zmarzlińska-Kulik w wyborach
do RM star towała z trzeciego
miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu drugim, obejmującym Śródmieście i Stary
Sosnowiec. Zdobyła 340 głosów.
Gratulacje odebrali także
spor towcy, którzy w ostatnich
tygodniach odnieśli sukcesy
i zdobyli kolejne medale.
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Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim ma przyciągnąć pacjentki z całego Zagłębia

Opieka na najwyższym poziomie
arc UM w Sosnowcu

Sylwia Kosman

Nowo powołane Centrum Opieki
nad Matką i Noworodkiem, które rozpoczęło działalność w Sosnowieckim
Szpitalu Miejskim, ma być jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu
w regionie. W skład Centrum wchodzą
m. in. Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodków i Wcześniaków, a także poradnie, punkt przyjęć i gabinety diagnostyczno-zabiegowe.
Pacjentki są otoczone całodobowym
nadzorem lekarza ginekologa, położnika, neonatologa, anestezjologa oraz położnych i pielęgniarek. Mogą liczyć
na profesjonalną pomoc i opiekę na najwyższym poziomie.
Powołanie centrum oznacza wspólną politykę leczenia i profilaktyki oraz
wspólne wydatki, budżet i zarządzanie.
Całością pokieruje ceniony specjalista
ginekolog-położnik prof. Andrzej Witek, którego udało się pozyskać
do współpracy. Zmienił się także ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Za wprowadzenie zmian będzie odpowiadał nowo powołany kierownik oddziału dr n. med. Marek
Kopyta.

Centrum jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Zagłębiu i na Śląsku.
– Musimy odzyskać zaufanie społeczne, a nie będzie to łatwe zadanie – nie ukrywa Arkadiusz Chęciński,
prezydent miasta. Pan profesor Andrzej Witek, który zgodził się pokiero-

wać nową jednostką, jest cenionym
specjalistą. Osobiście uważa, że to będzie jedna z najlepszych jednostek tego typu w regionie – dodał.
Przed Centrum i całym zespołem zo-

stała postawiona wysoko poprzeczka. – Naszym celem jest w ciągu najbliższego roku podnieść referencyjność Oddziału Noworodków i Wcześniaków na drugi stopień, co ułatwi

nam realizację i wdrożenie kolejnych
procedur. Liczymy na to, że będziemy
przyjmować pacjentki z całego Zagłębia. Mamy doskonałą bazę techniczną.
Dysponujemy jednym z najnowocześniejszych obiektów na Śląsku, który
zaledwie kilka lat temu został oddany
do użytku. Mamy pełną bazę i zaplecze techniczne, inkubatory i bardzo
nowoczesny blok porodowy. Potrzeba
nam tylko siły i chęci zmiany. Mam
nadzieję, że powrócimy do liczby co
najmniej dwóch tysięcy porodów, która obecnie kształtuje się na poziomie
około tysiąca sześciuset rocznie – mówi Ar tur Nowak, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.
To nie koniec zmian w tej placówce. Władze szpitala planują w przyszłym roku budowę bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii. Ma
to być nowoczesny sześciosalowy blok
operacyjny i dwunastostanowiskowy
oddział intensywnej terapii. Obecnie
szpital, zlokalizowany w dwóch miejscach, w ogóle nie posiada oddziału intensywnej terapii. Inwestycja ma ruszyć wiosną przyszłego roku i potrwa
około 18 miesięcy. Będzie kosztować
ok. 45 mln zł.

Prezydent odznaczony „Za zasługi dla Policji”
Złotym medalem „Za zasługi
dla Policji” został uhonorowany
prezydent Sosnowca Arkadiusz
Chęciński. Medal odebrał z rąk
nadinsp. Jarosława Szymczyka,
Komendanta Wojewódzkiego
Policji, podczas uroczystości
wręczenia awansów i odznaczeń, która odbyła się w katowickiej komendzie wojewódzkiej
Nominacje na wyższe stopnie służbowe odebrało 25 mundurowych, 45 policjantów i pra-

cowników Policji odebrało złote,
srebr ne oraz brązowe medale
„Za długoletnią służbę”. Kolejnych 42 mundurowych uhonorowanych zostało srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony
Policjant”.
Dodatkowo na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Minister
Spraw Wewnętrznych nadał 8
osobom złote medale „Za zasługi dla Policji”. Medal przyznawany jest jako odznaczenie cy-

wilne za wybitne zasługi
w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medale
„Za zasługi dla Policji” wręcza
się osobom, które inicjowały
lub organizowały działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, zapobieganie zjawiskom
kryminogennym, a także współdziałały w tym zakresie z organami państwowymi, organami
samorządu terytorialnego lub
organizacjami społecznymi. SK

Właściwe zarządzanie energią to podstawa
SoSNoWiec i SiemeNS lAuReAtAmi euRopeAN
eNeRgy SeRvice pRoject 2015 zA ReAlizAcję
pRojektu zARząDzANiA eNeRgią W mieście

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej obiektów oraz poszukiwanie oszczędności w tym
obszarze coraz częściej wpisuje się w strategię działań samorządów w Polsce.
Berlińska Agencja Energii wraz Komisją Europejską od 2006 roku nagradzają wybitne projekty
i działania prowadzone w zakresie osiągnięć
w dziedzinie prowadzonych usług energetycznych
w Europie. Tegoroczna nagroda European Energy
Service Project 2015 została przyznana firmie miastu Sosnowiec oraz firmie Siemens za realizację
projektu zwiększającego efektywność energetyczną w 87 budynkach użyteczności publicznej w mieście Sosnowiec.
Usługi zarządzania energią prowadzone są w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w sosnowieckich budynkach edukacyjno-oświatowych. Projekt zapewnia optymalizację parametrów pracy systemu energetycznego oraz eksploatację instalacji pobierających energię i media techniczne. Udało się
uzyskać obniżenie zużycia w 87 budynkach oświatowych aż o 30,83% w przypadku energii cieplnej
i o 20,57% w przypadku energii elektrycznej
na oświetlenie. Pozwoli to ograniczyć emisję dwutlenku węgla na poziomie 30,4% rocznie. W ciągu 10 lat zarządzania energią miasto Sosnowiec zaoszczędzi 20,4 mln PLN (bazując na cenach energii
4

z 2013 roku), co będzie miało pozytywny wpływ
na budżet samorządu.
– Dla Siemensa projekt realizowany w Sosnowcu
jest szczególnie ważny ze względu na skalę. To pierwszy tego typu projekt, który wdrażaliśmy aż w 87 budynkach. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że
w zakresie robót nie było prac termomodernizacyjno-budowlanych lecz prace związane z modernizacją
rozdziału energii i właśnie system oraz usługi zdalnego zarządzania i optymalizacji zużycia energii, czyli
to, co w głównej mierze wpływa na długoletni efekt
oszczędności energetycznych – mówi Marek Tobiacelli, dyrektor działu efektywności energetycznej
w firmie Siemens Sp. z o. o
Istotne jest, że zakres modernizacji energetycznej budynków nie obejmuje żadnych robót termomodernizacyjnych (ocieplenia ścian i stropów czy
wymiana okien). Kluczowym rozwiązaniem
umożliwiającym uzyskanie tak wysokich oszczędności energii cieplnej jest zastosowanie w szkołach
systemów sterowania temperaturą w pomieszczeniach. Oczywiście, jak zawsze, zarówno monitoring jak i zarządzanie energią prowadzone jest
zdalnie.
Umowa podpisana pomiędzy konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finanse Sp. z o.o. i miastem Sosnowiec opiewa na 17 022 mln zł i będzie realizowana do 2023 roku. Koszt ten zostanie pokryty
jedynie z części oszczędności uzyskiwanych w tym
projekcie, gdyż ponad 20% oszczędności pozostaje
do dyspozycji miasta Sosnowiec. KP
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WYWIAD
Nie szykuję żadnej rewolucji, ale zmiany są potrzebne i zostaną przeprowadzone, zapowiada Arkadiusz Chęciński

Razem zawalczmy o Sosnowiec
Rozmowa z ARkAdiUSZeM ChęCińSkiM, prezydentem miasta
Mija Pana pierwszy rok urzędowania na stanowisku
prezydenta. Czy wszystkie z zaplanowanych zadań
udało się zrealizować?
Myślę, że w ciągu roku udało się naprawdę sporo
zrobić dla miasta. Staramy się realizować zadania,
które zostały zaplanowane. Niektóre zadania ze
względów proceduralnych są przesunięte w czasie.
Wszystkie zamierzenia są jednak realizowane.
W pierwszej kolejności zajęliśmy się inwestycjami
drogowymi w mieście. Prace prowadzone były praktycznie w każdej części Sosnowca. Myślę o nowym
rondzie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kierocińskiej i Grabowej w centrum miasta. Kolizyjna i niebezpieczna droga od lat wymagała modernizacji. Podobnie w dzielnicy Niwka, gdzie powstało nowoczesne rondo oraz w dzielnicy Zagórze
na skrzyżowaniu ulic Braci Mieroszewskich, Długosza i Dmowskiego. W tym samym czasie przebudowano skrzyżowanie przy ul. Wawel. Dobiegły
końca prace na skrzyżowaniu u zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Al. Mireckiego. Zależy nam, aby Sosnowiec był miastem przyjaznym i bezpiecznym.
Rozpoczęliśmy akcję „Czysty Sosnowiec!”. Sprzątamy dzikie wysypiska oraz uruchomiliśmy specjalną infolinię dla mieszkańców. Dzięki niej udało się
w ciągu kilku tygodni zlokalizować kilkaset nielegalnych wysypisk. Powstały także zespoły ds. rewitalizacji centrum Sosnowca oraz dzielnic Kazimierz
i Juliusz. Poprawiamy estetykę, na nowo zagospodarujemy zieleń miejską oraz elementy małej architektury, będziemy kontynuować program ulg podatkowych dla właścicieli odnawiających własne kamienice. Rozszerzymy program na teren całego
miasta. Chcemy odbudować zaufanie mieszkańców,
dlatego najważniejsze kwestie dotyczące Sosnowca
konsultujemy teraz z mieszkańcami. Konsultacje
społeczne są ważne. Dzięki temu wszyscy będziemy się czuli współodpowiedzialni za swoje miasto.
Jak układa się współpraca z radnymi?
Generalnie bardzo dobrze. Co jakiś czas pojawiają się sporne sprawy, ale trudno narzekać w tym zakresie. Przyjęliśmy taki
styl pracy, aby najważniejsze uchwały
przedkładać radnym do wglądu kilka tygodni przed głosowaniem, by mieli czas
zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami i mogli wypracować swoje stanowisko, wprowadzić ewentualne zmiany lub wskazać własne rozwiązania.

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?
Zupełnie niesłusznie. Trudno jest kwestionować
to, co udało się wspólnie wypracować. Każde porozumienie to wynik negocjacji i ustępstw z jednej
i drugiej strony. Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie związki zawodowe uznały, że ten regulamin, który może nie do końca wszystkich satysfakcjonuje, jest
dobry i wspólnie możemy go podpisać. Z wielkim
zdziwieniem przyjąłem informację o tym, że jest
grupa radnych, którym regulamin się nie podoba.
Kładę to na karb działań, niestety politycznych,
chociaż każdy z nas wywodzi się z jakiegoś komitetu wyborczego, to jednak działanie w samorządzie powinno być działaniem apolitycznym. Wychodzę z takiego założenia, że nie możemy patrzeć na barwy polityczne. Ja tak postępuję, ale
niektórzy radni nie zawsze tak się zachowują.
W tym przypadku mieliśmy do czynienia z działaniem typowo politycznym. Tak to przynajmniej
oceniam. Przede wszystkim przyjęte rozwiązania
krytykują osoby z opcji politycznej, która zarządzała tym miastem przez ostatnich kilkanaście lat.
Wskazują, że jest to złe porozumienie, a wcześniej
nie udało im się dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi niemal w żadnym temacie. To
jednak świadczy o złej woli. Myślę, że nauczyciele zostali zmanipulowani przekazaniem informacji, że regulamin jest dla nich niekorzystny, a radni, którzy mieli wątpliwości, czy rozwiązania zawar te w regulaminie są
korzystne, powinni przyjść
do mnie czy do pełnomocnika do spraw oświaty i zapytać o spor ne kwestie.
Chcieli jednak tę sytuację wykorzystać w celach politycznych, podczas kampanii wyborczej do parlamentu i tak
zrobili.
Czy w oświacie należy spodziewać się jakichkolwiek
zmian? Czy etap restrukturyzacji sosnowieckiej oświaty został zakończony?

Dzisiaj bardzo trudno wyrokować w tym temacie,
ale ze względu na powołanie nowego rządu. Obecnie ciężko cokolwiek przewidzieć. Zmiany centralne i decyzje, które zapadną w Warszawie, będą
miały wpływ na to, co i my będziemy musieli zrobić. Miejmy nadzieję, że zmiany będą korzystne.
Reformy i ciągłe zmiany powodują brak stabilności, ale nasza młodzież i tak osiąga w nauce bardzo dobre wyniki. Na razie jednak na horyzoncie
mamy zapowiedzi zmian i zobaczymy, czy zostaną przeprowadzone. O jednej zmianie możemy
na końcu tego wątku powiedzieć na pewno, otóż
prawie 600 tysięcy złotych przeznaczy miasto
na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w 2016
roku. Dodatek przyznawany jest przez dyrektora
szkoły. Średnio na jednego nauczyciela zatrudnionego na pełnym etacie dodatek wzrasta z 134
do 150 złotych. Jeśli nauczyciel nie jest zatrudniony na cały etat, a na przykład na pół etatu, to przysługuje mu 50 procent dodatku motywacyjnego.
Zagłębiowski Park Sportowy to jedna z głównych
inwestycji, która ma być zrealizowana w tej
kadencji. Jakie są realne szanse wykonania tego
zadania?
Wybraliśmy pięć wstępnych koncepcji spośród kilkunastu złożonych propozycji. Przed świętami Bożego Narodzenia biura architektoniczne mają
przygotować dokładne projekty, a jury konkursowe wybierze ten najlepszy projekt. Dla mnie budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego to jedna z najważniejszych inwestycji i mam nadzieję,
że zostanie zrealizowana. W dwustutysięcznym
mieście nie mamy obiektu, w którym można by
organizować rozgrywki na szczeblu krajowym
na odpowiednim poziomie czy imprezy kulturalne, koncer ty dla kilkunastu tysięcy osób. W tej
sprawie decydujący głos będę mieć mieszkańcy
Sosnowca, którzy wyrażą opinię w szerokich konsultacjach i zadecydują, czy chcą, by taki obiekt
powstał.
Czy inwestycja, szacowana wstępnie na 150
milionów złotych, może być finansowana ze środków
unijnych?
Nie ma, niestety, takiej możliwości. Na pewno będziemy szukać wsparcia finansowego dla budowy
lodowiska. Są jednak różne możliwości wsparcia
dla budowy obiektów sportowych i będziemy próbowali wykorzystać każde dostępne źródło.
Wierzy Pan, że Zagłębie Sosnowiec awansuje
do ekstraklasy?
Jeszcze kilka miesięcy temu takie pytanie w ogóle by nie padło. Ja, oczywiście, nie zamierzam wywierać żadnej presji na zawodników. Cieszę się, że
jest taka możliwość.
Chciałbym, żeby Zagłębie grało w ekstraklasie. Jeżeli wydarzy się to teraz, będziemy szczęśliwi. Jeśli później, też będzie w porządku. Myślę jednak, że będziemy czekać krócej na awans
do ekstraklasy niż czekaliśmy na awans
do pierwszej ligi. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze da się wygrywać, a czasem potrzebna jest
odrobina szczęścia, a czasem przeciwnik jest
po prostu zbyt silny.
Czy w centrum miasta powstanie rynek?
Pracujemy cały czas nad koncepcją rewitalizacji centrum Sosnowca i do końca tego roku pierwszy etap zostanie opracowany.
Obejmie główne ulice, czyli Warszawską i Modrzejowską oraz parking przed
dworcem kolejowym i tzw. patelnię. Tę
część miasta oddamy niejako w ręce
mieszkańców. Liczę, że pojawią się fajne
pomysły i uda się stworzyć przyjazne centrum, w którym mieszkańcy będą chcieli
spotykać się, spędzać ze sobą czas i dobrze
się bawić.
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Ściągnięcie inwestorów zewnętrznych jest możliwe?
Są szanse na powstanie nowych miejsc pracy?
Myślę, że staramy się dobrze podołać temu wyzwaniu. Wskazuje na to liczba terenów inwestycyjnych,
które zostały sprzedane w przeciągu ostatnich lat
i miesięcy. Kilkaset nowych miejsc pracy powinno
powstać w ciągu najbliższych miesięcy. Staramy się
zachęcać firmy zewnętrzne do inwestowania w Sosnowcu. Wprowadziliśmy kilka ulg inwestycyjnych
w ramach Pakietu dla Przedsiębiorcy. Obniżyliśmy
podatki od nieruchomości, oddajemy w dzierżawę
tereny za symboliczną złotówkę.
Jakie zadania priorytetowe wyznaczył Pan sobie
na przyszły rok?
Każdy z nas ma inne priorytety, ale mnie irytuje zarówno opóźnienie przy realizacji jakiejś drobnej inwestycji, jak i opóźnienie przy realizowaniu znacznie większego zadania. Na pewno zależy mi na pozyskaniu środków europejskich na planowane
zadania i dzisiaj na tym się koncentrujemy, by tych
środków pozyskać jak najwięcej, na przygotowaniu
dokumentacji, by we właściwym momencie przystąpić do procedury konkursowej i konkurs wygrać.
Miasto w roku 2016 i kolejnych będzie realizować
inwestycje w ramach ZIT-ów, czyli Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Będziemy też zabiegać
o wsparcie dla inwestycji zapisanych w Kontrakcie
Terytorialnym, szczególnie dla budowy połączenia
DK-94 z S-1 do Euroterminalu w Sławkowie, co
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów
wschodnich miasta. W sferze rekreacji zmodernizowany zostanie w ramach projektu Zagłębiowski Park
Linearny Egzotarium, a park w Kazimierzu doczeka się wielostrefowego Parku Jordanowskiego.
Kwestię budowy centrum sportowego już poruszyliśmy, ale trzeba pamiętać, że plany budowy nowego obiektu nie oznaczają, że nie będziemy na bieżąco remontować lub doposażać istniejących obiektów, które cały czas tętnią życiem. Założyliśmy
także strategię działania w promocji miasta. Ma się
ona opierać na czterech filarach. To muzyka, sport
i rekreacja, historia miasta i konsultacje społeczne.
Czy w jakiejś dziedzinie czeka nas rewolucja?
Ja nie lubię słowa rewolucja. Czasem powtarzam,
że rewolucja to tylko krew, pot i łzy. W życiu potrzebne są zmiany, stagnacja nie jest niczym dobrym, ale ja nie szykuję żadnej rewolucji.
Czy w taki sposób wyobrażał Pan sobie sprawowanie
urzędu i wykonywanie funkcji? Czy był jakiś element
zaskoczenia?
Ze względu na to, że byłem wiceprezydentem
i członkiem zarządu województwa śląskiego, to
wiedziałem, co mnie czeka. Jednak liczba problemów, które trzeba rozwiązać, spraw, które należy
omówić i załatwić, jest bardzo duża. Nie sądziłem,
że będzie to aż taki ogrom pracy. Jednak absolutnie nie żałuję ani przez chwilę. Uśmiech mieszkańców, podziękowania, gesty solidarności, a nawet
problemy, które trzeba i mogę rozwiązać, działają
bardzo mobilizująco.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, sylwester i kolejny rok. Czego Pan prezydent życzy mieszkańcom
i sobie z tej okazji?
Chciałbym, by życie w Sosnowcu było dla mieszkańców przyjazne i by znaleźli tutaj swoje prawdziwe miejsce na ziemi oraz zachęcali innych
do osiedlania się w naszym mieście. Dla mnie
ważne jest to, by sosnowiczanie byli nie tylko
mieszkańcami, ale i gospodarzami Sosnowca, którzy mają świadomość, że ich zdanie jest ważne
i ma znaczenie. I że razem możemy zawalczyć o to
miasto i zmienić je na lepsze.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Kosman
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Odroczenie terminu płatności
– korzystne zmiany

Zwrot towaru

Joanna Biniecka, rzecznik prasowy ZUS

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na raty całej zaległości z tytułu składek, w tym również należności finansowych przez ubezpieczonych. Ustawa wejdzie w życie w grudniu tego roku.
Obecnie ZUS może odroczyć termin płatności składek
lub rozłożyć dług na raty, jednak ulgi te mogą dotyczyć jedynie należności finansowanych przez płatnika. Składki
finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek, potrącane przez przedsiębiorcę z ich wynagrodzenia, muszą zostać uregulowane przed zawarciem umowy o udzieleniu ulgi.
Warunek ten stanowi często barierę, która uniemożliwia spłatę zadłużenia, a także pogłębia trudną sytuację
płatnika. Spłata należności w układzie ratalnym stanowi
dogodną ulgę, ponieważ i od takiego zadłużenia nie nalicza się odsetek za zwłokę, a wszelkie działania egzekucyjne prowadzone przez ZUS zostają zawieszone na czas
obowiązywania umowy.
Taka zmiana w przepisach stanowi dla wielu przedsiębiorców szansę na oddłużenie.
ZUS również we własnym zakresie stara się pomóc
płatnikom w odzyskaniu płynności finansowej. W tym celu zostaną powołani doradcy ds. ulg i umorzeń. Będą oni:
• doradzać klientom w trudnej sytuacji finansowej,
• pomagać w zebraniu odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o udzielenie ulgi, rozłożenie długu na raty lub umorzenie,
• przedstawić wymagane druki i formularze,
• pomóc przy wypełnianiu oświadczeń niezbędnych
do rozpatrzenia wniosku.
Doradca na podstawie informacji przedstawionych
przez klienta zaproponuje najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowanie do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, a także wysokości zadłużenia.

ZUS może również umorzyć należności z tytułu składek, ale tylko wtedy, gdy płatnik wykaże, że ze względu
na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie
opłacić tych należności, ponieważ spowodowałoby to
zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności gdy:
• opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby płatnika oraz jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
• płatnik poniósł straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujące, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go dalszego prowadzenia należności,
• przewlekła choroba płatnika lub konieczność sprawowania przez niego opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny pozbawiła go możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek powinien zawierać:
• informację o tym, co płatnik chce, aby ZUS umorzył
(okres zadłużenia, kwota zadłużenia),
• wskazanie powodów zaprzestania opłacania składek,
• wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że
płatnik nie jest w stanie uregulować zadłużenia,
• określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką płatnik się
ubiega, jeżeli nadal jest przedsiębiorcą.
Pomoc publiczna musi spełniać łącznie cztery warunki:
• udzielana jest przez państwo (w tym przypadku przez
ZUS),
• stanowi korzyść dla płatnika, ponieważ jest udzielana przez ZUS na lepszych warunkach niż oferowane
na rynku, np. przez bank,
• ma charakter selektywny, nie otrzymują jej wszyscy
płatnicy,
• zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa
negatywnie na wymianę handlową miedzy państwami
członkowskimi UE – dlatego musi być monitorowana.

Adrianna Peć, rzecznik praw konsumenta

„W dniu 27.07.2015 r. zawarłem umowę sprzedaży, której
przedmiotem było urządzenie do gotowania i pieczenia za cenę 5.190 zł. Umowa została zawar ta w moim mieszkaniu
po prezentacji urządzenia. Po przemyśleniu zdecydowałem
się na rezygnację z zakupu. Pismem z dnia 30.07.2015 r. odstąpiłem od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i dokonałem zwrotu towaru oraz zażądałem zwrotu zapłaconej ceny.
Sprzedawca odmówił, stwierdzając, że utraciłem prawo
do odstąpienia od umowy z powodu rozpieczętowania urządzenia, które nie może być zwrócone ze względów higienicznych. Wydaje mi się, że sprzedawca nie ma racji. Urządzenie
które kupiłem, jest normalnym sprzętem kuchennym”.
Sprzedaż towarów poza lokalem przedsiębiorstwa
od 25.12.2014 r. reguluje ustawa z dnia 30.04.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). W oparciu o te
przepisy konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawar tej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14
dni, przy czym dla umów sprzedaży towarów bieg terminu
rozpoczyna chwila objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy zawar tej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się
za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostarczenia rzeczy.
Między innymi art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta stanowi, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia
jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wyjątków przewidzianych w ustawie nie należy interpretować rozszerzająco,
gdyż prowadziłoby to wypaczenia zamysłu ustawodawcy
i zniekształcało cel wprowadzenia regulacji. Art. 38 pkt 5 usta-

wy o prawach konsumenta służy wyłączeniu możliwości odstępowania od umów sprzedaży rzeczy, których po rozpakowaniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych. W sytuacji gdy w ustawie i Dyrektywie 2011/83/UE brak definicji obu pojęć, należy wziąć
pod uwagę cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy ustanowieniu wyłączenia. Chodzi tu zatem o przypadki, w których
rozpakowanie towaru uniemożliwi ponowne użycie towaru
przez nowego nabywcę, jeśli towar zostanie sprzedany po raz
drugi. O ile wątpliwości nie budzi brak prawa do odstąpienia
w przypadku otworzenia opakowania zawierającego np. soczewki kontaktowe czy szczoteczkę do zębów, o tyle trudno
znaleźć racjonalny argument wykluczający możliwość używania urządzenia kuchennego, którego opakowanie wcześniej
zostało otworzone przez innego kupującego. Urządzenia kuchenne nie są zaliczane do ar tykułów tzw. osobistego użytku, wręcz przeciwnie, powszechną praktyką jest użytkowanie
urządzeń kuchennych (np. kuchenek mikrofalowych, tosterów, grillów elektrycznych) przez wiele osób jednocześnie, np.
w ogólnodostępnych kuchniach w budynkach zamieszkania
zbiorowego, w wynajmowanych lokalach posiadających wyposażoną kuchnię, czy też w pomieszczeniach socjalnych
w zakładach pracy.
W przypadku stosowania przez przedsiębiorcę sprzecznych z prawem zapisów w umowach dotyczących braku prawa do odstąpienia od umowy, zmierzających do obejścia obowiązujących przepisów prawnych, może stanowić nieuczciwą
praktykę rynkową, poprzez wprowadzenie konsumentów
w błąd co do przysługującego im prawa do odstąpienia
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i prowadzić do podjęcia decyzji o zatrzymaniu towaru, której to decyzji
nie podjęliby gdyby otrzymali pełną, prawdziwą i niewprowadzającą w błąd informację. W przypadku zarzutu stosowania
nieuczciwych praktyk rynkowych, ciężar dowodowy został
przerzucony na przedsiębiorcę, który musi wykazać, że dana praktyka nie nosi znamion nieuczciwej praktyki rynkowej.
W zaistniałej sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest urządzenie kuchenne, nie mamy do czynienia z wyłączeniem prawa do odstąpienia. Sprzedawca winien je przyjąć i dokonać
zwrotu otrzymanej od Pana należności.

reklama
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Konkurs„Sosnowiecki Lider Ekologii” nabiera tempa. Szkoły z Zagórza wiodą prym
zbióRkA zużytych bAteRii
miejsce
ilość zebranych
ilość zebranych baterii
pełna nazwa placówki oświatowej
w rankingu.
baterii w kg
w przeliczeniu na 1-go ucznia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /
1.
133
3,093
ul. Szymanowskiego 3 B
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

Znamy już wyniki pierwszego etapu konkursu „Sosnowiecki Lider Ekologii”,
trwającego od 1 października w sosnowieckich placówkach oświatowych. Kon- zbióRkA mAkulAtuRy
kurs jest organizowany przez Miejskie
miejsce
ilość zebranej
ilość zebranej makulatury
pełna nazwa placówki oświatowej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpada- w rankingu
makulatury w kg w przeliczeniu na 1-go ucznia
mi Sp. z o.o. w Sosnowcu i polega
1.
Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II / ul. Ignacego Kalagi 9A
1200
5,687
na zbiórce zużytych baterii i makulatury.
2.
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Marii Skłodowskiej Curie / ul. Składowa 5
1345
3,876
W akcji rywalizuje 26 szkół podstawo3.
Gimnazjum Nr 3 w ZSO Nr 10 im. Czesława Miłosza / ul. Czołgistów 12
310
3,875
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalZespół Szkół Katolickich im. Św. J. Bosko Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa / ul.
4.
435
3,000
nych oraz 25 sosnowieckich przedszkoli.
Mariacka 18
5.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Stefana Żeromskiego / ul. Wojska Polskiego 84
570
2,088
Zbiórka surowców prowadzona jest
przez cały rok szkolny w czterech eta6.
Zespół Szkół Nr 1 / ul. Zamkowa 17
390
1,674
pach: I – do 30 listopada, II – do 31 stycz7.
Szkoła Podstawowa Nr 10 / ul. Reymonta 36
640
1,588
nia, III – do 31 marca, IV – do 31 maja.
8.
Gimnazjum Nr 26 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy / ul. Braci Mieroszewskich 42
150
1,485
W zakończonej właśnie I części kon9.
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Juliusza Słowackiego / ul. Wawel 13
310
0,613
kursu zebrano łącznie aż 5 802 kg maku10.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 / ul. Hutnicza 6
127
0,435
latury oraz 2 044,7 kg zużytych baterii.
zbióRkA zużytych bAteRii W pRzeDSzkolAch
Liderem w kategorii zbiórki baterii jest
miejsce
ilość zebranych
ilość zebranych baterii w przeliczeniu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalpełna nazwa placówki oświatowej
w rankingu
baterii w kg
na 1-go przedszkolaka
na w Centrum Kształcenia Zawodowego
Przedszkole
Małego
Sportowca
„Bajkowo
i
Sportowo/
ul.
Kukułek
57
1.
Niepubliczne
33,7
0,864
i Ustawicznego z dzielnicy Zagórze.
2.
Przedszkole Miejskie Nr 54 / ul. Kalinowa 115 a
105
0,709
W zbiórce makulatury na prowadzeniu
Miejskie
Nr
19
/
ul.
Ostrogórska
19
3.
Przedszkole
50
0,556
Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II rów4.
Przedszkole
Miejskie
Nr
39
/
ul.
R.
Dmowskiego
18
A
57
0,523
nież z Zagórza.
5.
Przedszkole Miejskie Nr 14 / Mariana Maliny 25
61
0,517
Natomiast liderem konkursu pod ha6.
Przedszkole
Miejskie
Nr
7
/
ul.
Wagowa
38
a
23
0,511
słem „Zbieramy zużyte baterie” prowa7.
Przedszkole Miejskie Nr 5 / ul. Ostrogórska 37
42
0,494
dzonego w naszych przedszkolach jest
8.
Przedszkole Nr 56 z Oddziałem Specjalnym / ul. Jagiellońska 13 e
38,5
0,418
Niepubliczne Przedszkole Małego SporMiejskie
Nr
59
/
ul.
Długosza
11
a
9.
Przedszkole
47
0,409
towca „Bajkowo i Sportowo”, znajdujące
10.
Przedszkole Miejskie Nr 35 / ul. Zagórska 3
23
0,348
się przy ulicy Kukułek.
reklama
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Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi w czerwcu 2016 roku, wówczas
szkoły, które zdobędą pierwsze trzy
miejsca w poszczególnych kategoriach
otrzymają nagrody o wartości 5 000 zł,
2 000 zł, 1 000 zł. Najlepsza szkoła w obu
kategoriach otrzyma z rąk prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego tytuł
„Sosnowieckiego Lidera Ekologii”.
Na przedszkole, które zbierze najwięcej zużytych baterii w przeliczeniu
na jednego przedszkolaka przed zakończeniem roku szkolnego, czeka
także atrakcyjna nagroda o war tości 3 000 zł.
We wszystkich placówkach oświatowych biorących udział w akcji zorganizowanej przez MPGO pojawiły się specjalne pojemniki na zużyte baterie. Możemy je znaleźć również w wielu innych
punktach na terenie naszego miasta,
w tym w budynkach Urzędu Miejskiego, Centrum Informacji Miejskiej, Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, czy Miejskim Klubie „Maczki”. Łącznie przygotowano aż 100 szt. pojemników
na zużyte baterie. MPGO swoją akcją
zachęca do selektywnej zbiórki odpadów w naszych domach, przypominając,
że zużyte baterie są odpadem niebezpiecznym, zawierającym toksyczne dla
środowiska związki rtęci, kadmu, niklu
i ołowiu. Baterie, które zostawimy
w specjalnie wyznaczonych do tego pojemnikach, zostaną przekazane do bezpiecznej utylizacji.
Gratulujemy liderom konkursu. Liczymy, że emocje będą rosły, a rywalizacja stawać się będzie coraz bardziej zacięta. Kolejne wyniki rankingowe poznamy w lutym. red
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MIASTO
Symboliczne miejsce zmieniło się nie do poznania

Uroczystości wTrójkącie Trzech Cesarzy
Sylwia Kosman

Sylwia Kosman

Władze miasta, radni, przedstawiciele
Rad Dzielnic Południe i Ostrów Górniczych oraz uczniowie i nauczyciele złożyli dzień przed Świętem Niepodległości kwiaty pod obeliskiem, upamiętniającym dawny podział Europy,
w miejscu, w którym przebiegała granica trzech rozbiorów Polski, czyli
w Trójkącie Trzech Cesarzy. Wszyscy
mogli zobaczyć, jak zmieniło się to
symboliczne miejsce. Pojawiły się ławki wzdłuż rzeki, stojaki na rowery, ławy,
palenisko i zadaszona altana. Zostały
także poszerzone schody, prowadzące
bezpośrednio do uporządkowanego i zagospodarowanego już terenu. – Dziś
spotykamy się, by pamiętać o tym, co
było i będzie. Sosnowiec jest miastem,
w którym czcimy i będziemy pamiętać
o bohaterach. To miasto prawdziwych
patriotów – podkreślał Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta. – By pamiętać
o przyszłości, nie możemy zapomnieć
o przeszłości. Stoimy w tym miejscu,
dziękując bohaterom za to, co zrobili.
Ważne jest to, co nas łączy, a nie dzieli.
Teraz musimy robić wszystko, by nie
pamiętać i nie pogłębiać podziałów, ale
rozwijać naszą małą ojczyznę – dodał.
Wszyscy, zgromadzeni podczas tej
uroczystości, już po oficjalnej części,
mogli ogrzać się przy ognisku i upiec
kiełbaskę. Prezydent zagrał także w grę
planszową „Trójkąt Trzech Cesarzy”,
której autorem jest mieszkaniec Jaworzna i jednocześnie wielki miłośnik matereklama

czy, wykorzystując reguły opisane
w zasadach gry, może wzajemnie
utrudniać osiągnięcie celu.
Pan Józef rozegrał tę grę już ponad 600 razy. A grać w nią może już…
czterolatek, bo zasady są proste i przejrzyste. Na razie można ją kupić drogą

mailową: trojkat3cesarzy@wp.pl oraz
na terenie Jaworzna, m.in. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej i Muzeum Miejskim, ale niewykluczone, że grę będzie
można także nabyć w Sosnowcu. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.trojkatrzechcesarzy.com.

tysiące turystów w trójkącie trzech cesarzy

Niegdyś miejsce podziału Polski i Europy, dziś ma już inny charakter, ale
pamięć o dawnej granicy pozostała.
matyki, czyli Józef Pogoda. – Na pomysł wymyślenia gry planszowej i jej
wydania wpadłem ponad rok temu, słuchając… radia. Wówczas zapowiedziano, że Goethe Institut ogłasza dwuletni projekt „Instynkt gry”, a w jej ramach między innymi konkurs
dotyczący wymyślenia gry planszowej
do nauki języka niemieckiego – opowiada Józef Pogoda. – Gra jest oparta
na modelu matematycznym, który miałem w głowie już od trzydziestu lat.
Rozgrywka trwa średnio od 10 do 35
minut. Grają dwie lub trzy osoby, które wcierają się w rolę wybranego cesarza. Każdy z władców, czyli graczy,
dysponuje siedmioma herbami, jednym

cesarskim, dwoma książęcymi i czterema szlacheckimi oraz czterema kośćmi
do rzucania – dodaje.
Gracze losują lub wybierają kolory
i według nich dzielą między siebie 21
herbów, dobierając przy tym po 10 żetonów w swoim kolorze. Rzucając czterema kolorowymi kośćmi, każdy z graczy stara się pierwszy umieścić
na planszy swoje herby. Gra przeznaczona jest dla trzech graczy. Może grać
dwóch graczy, ale wówczas rozgrywka
trwa nieco dłużej. Wygrywa gracz, który pierwszy umieści na planszy wszystkie swoje herby, po czym gra kończy
się, bo zwycięzca może być tylko jeden. Żeby nie było łatwo, każdy z gra-

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 18151831, 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.

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

Rada Seniorów już działa
Maciej Łydek

Sylwia Kosman

Maciej Łydek

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

Maciej Łydek

Maciej Łydek

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

– Jako członkowie Rady Seniorów
wyrażamy nadzieję że jej istnienie
nie skończy się samym bytem wynikającym z ustawy o samorządzie
gminnym, a będzie tworzyć żywy
i pożyteczny element naszej sosnowieckiej samorządności – nie ukrywa Jerzy Lipniewski, rzecznik Rady
Seniorów w Sosnowcu.
Fakt powołania Rady Seniorów
nie pozostał bez echa, o czym świadczy liczba zgłoszonych kandydatów.
Spośród 37 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz z inicjatyw
własnych wybrano 20 osób, które reprezentują różne środowiska i instytucje. Wśród seniorów radnych znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, stowarzyszenia
Aktywny Senior, Domów Pomocy
Społecznej, stowarzyszeń ogrodowych, związków emerytów i reprezentanci społeczności lokalnej. Powołanie Rady Seniorów w mieście
ma duże znaczenie, ponieważ w Sosnowcu żyje około 38 tys. ludzi
po 65 roku życia. Stanowi to blisko 20 procent ogólnej liczby mieszkańców.
– Terminy: „emeryci”, „seniorzy”
stały się nie tylko bardzo popularne, ale stanowią często sposób
na „zaistnienie” decydentów w życiu publicznym. W tym miejscu należą się słowa uznania dla władz naszego miasta na czele z prezydentem, za tak cenną inicjatywę, jaką

Rada Seniorów liczy 20 członków, którym nie brakuje energii do działania.
jest powołanie Rady Seniorów miasta Sosnowca – dodaje Jerzy Lipniewski.
Podczas pierwszej sesji radni
złożyli na ręce prezydenta i przedstawicieli Rady Miejskiej ślubowanie oraz odebrali swoje nominacje.
Zgodnie z zapisami statutu Rady
na pierwszej sesji dokonano wyboru przewodniczącego rady, którym
został Jerzy Karpiński. Wiceprzewodniczącą została Halina Zwaniecka, a sekretarzem Jan Filipek.
Podczas drugiego posiedzenia Rady, które odbyło się 6 listopada, radni seniorzy zapoznali się m. in.
z opracowaniem naukowym „Diagnoza sytuacji społeczno-demograficznej oraz rynku pracy miasta Sosnowca”, przygotowanym przez dr
Sławomira Sitka z Uniwersytetu Ślaskiego. – Bardzo ciekawa projekcja

ukazała uczestnikom sesji prawdziwy obraz sytuacji demograficznej
miasta i po raz kolejny utwierdziła
nas w przekonaniu o powadze i roli,
jaką może i jaką powinna odegrać
Rada Seniorów wobec przedstawionych faktów – uważa Jerzy Lipniewski.
Dodatkowo w trakcie sesji
Agnieszka Walczak, naczelnik
Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Współpracy, zapoznała radnych
z propozycją programu do projektu „Sosnowiec łączy seniorów, senior w Europie w XXI wieku”, realizowanego przez wydział we
współpracy z miastami partnerskimi w maju 2016 roku.
Radni zobowiązali się także
do pełnienia dyżurów, które będą
się odbywać w siedzibie Centrum
Aktywności Społecznej 60+ przy

ul. Warszawskiej 9/110 w każdy poniedziałek w godzinach od 11.00
do 13.00. Czekają na głosy, opinie
i propozycje zgłaszane przez seniorów-mieszkańców, a także będą próbować rozwiązywać pojawiające się problemy, z jakimi muszą zmagać się starsi ludzie.
– Jeżeli byśmy porównali społeczeństwo do smacznego domowego wypieku, to seniorzy – chociaż
odrobinę pomarszczeni i podsuszeni – są w tym cieście niczym rodzynki. Po prostu nadają mu
smak – żar tuje Jerzy Lipniewski.
Podczas kolejnych posiedzeń
radni przygotują plan pracy Rady
Seniorów na przyszły rok.
Przewodniczący Rady Seniorów
miasta Sosnowca, Jerzy Karpiński
jest do dyspozycji mieszkańców
pod nr tel. 608 329 239.
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OGŁOSZENIE

tARyFy DlA zbioRoWego zAopAtRzeNiA W WoDę i zbioR

NA okReS oD 1.01.2016 R. Do 31.12.2016 R. zatwierdzone uchwa
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.

zbioRoWe oDpRoWADzANie ściekóW
Taryfowa grupa
odbiorców usług

Oznaczenie
grupy
taryfowej

Grupa taryfowa I
KANAŁ

GR I K

Grupa taryfowa II
KANAŁ

GR II K

Grupa taryfowa III
KANAŁ

GR III K

Grupa taryfowa IV
KANAŁ

GR IV K

Grupa taryfowa V
KANAŁ

GR V K

Grupa taryfowa VI
KANAŁ

GR VI K

Grupa taryfowa VII
KANAŁ

GR VII K

Grupa taryfowa VIII
GR VIII K
KANAŁ
Grupa taryfowa IX
KANAŁ

GR IX K

Grupa taryfowa X
KANAŁ

GR X K

Grupa taryfowa XI
KANAŁ

GR XI K

Grupa taryfowa XII
KANAŁ

GR XII K

Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach
miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach
kwartalnych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresach
miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresach
kwartalnych
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
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
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego (obce źródło)
w okresach miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego (obce źródło)
w okresach kwartalnych
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresach
miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na
podstawie przeciętnych norm zużycia wody w okresach
kwartalnych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków , rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego z
uwzględnieniem wodomierza dodatkowego
(bezpowrotnie zużyta woda), w okresach miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na
podstawie wskazań wodomierza głównego z
uwzględnieniem wodomierza dodatkowego
(bezpowrotnie zużyta woda), w okresach kwartalnych
Odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani
na podstawie wskazań wodomierza głównego
i urządzenia pomiarowego, w okresach miesięcznych

Grupa taryfowa XIV
Gr XIV K
KANAŁ

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

3

4

5

6

7

8
zbioRoWe zAopAtRzeNie W WoDę
Taryfowa
grupa
odbiorców
usług
Grupa
taryfowa I
WODA
Grupa
taryfowa II
WODA
Grupa
taryfowa III
WODA
Grupa
taryfowa IV
WODA

Oznaczen
ie grupy Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
taryfowej

GR I W

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

GR II W

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

GR III W

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

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

Grupa
taryfowa VII
WODA

GR VII W

Grupa
taryfowa VIII
WODA

GR VIII 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 IX
WODA

GR IX W

Grupa
taryfowa X
WODA

GR X W

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

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 XI
WODA
Grupa
taryfowa XII
WODA
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GR XII W

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.

GR III W

GR IV W

GR V W

GR VI W

GR VII W

9

10

GR VIII W

GR IX W

1/ stawka opłaty
5,02
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

2,98

zł/
odbiorcę/
m-c/

zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

3,40

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

4,39

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

4,39

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.

8,99

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.

9,41

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

5,74

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

zł/
odbiorcę/
m-c/

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

zł/
odbiorcę/
kwartał/

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

3,67

4,74

4,74

9,71

10,16

6,20

Tabela 1.
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę.
cena
cena
taryfowa
/stawka /stawka jednostka
grupa
lp.
Wyszczególnienie
odbiorców
miary
Netto
brutto
usług
1.

1

2.

Grupy
Odbiorców
usług GR I
W – GR XII
W

3.

1/ cena za
dostarczoną
wodę

4.

5,05

5.

5,45

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

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

GR II W

3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

Odbiorcy usług w zakresie wody rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w okresach miesięcznych
Odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w okresach kwartalnych

3,22

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

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa taryfowa XIII
GR XIII K
KANAŁ

Rozróżniono następujące grupy taryfowe:

5,42

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

2

GR I W

1 / stawka opłaty
4,60
abonamentowej

4,97

6.

zł / m3

komentarz
do warunków
stosowania
i rozliczeń

11

GR X W

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

6,16

6,65

7.
Ilość m3 naliczana
zgodnie z art. 27
ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków.

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

12

13

GR XI W

GR XII W

1 / stawka
opłaty
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
abonamentowe

8,78

8,78

9,48

9,48
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OGŁOSZENIE

RoWego oDpRoWADzANiA ściekóW RpWik Sosnowiec S.A.

ałą 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.

8

GR VI K

Tabela 2.
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków
9
taryfowa
grupa
cena
cena jednostka
lp.
Wyszczególnienie
odbiorców
/stawka /stawka
miary
usług

1.

1

2.

3

4

5

6

7.

2.

3.

Grupy
Odbiorców 1/ cena
usług
za odprowadzane
GR I K –
ścieki
GR XIII K

Grupa
1/ cena
Odbiorców
za odprowadzane
usług
ścieki
GR XIV K

1 / stawka opłaty
abonamentowej

GR I K

GR II K

GR III K

GR IV K

GR V K

1/ stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

1 / stawka opłaty
abonamentowej

Netto

brutto

4.

5.

5,16

21,71

5,39

7,39

3,77

5,77

1 / stawka
opłatyabonamento 4,39
wej

grudzień 2015 nr 11

5,57

23,45

5,82

7,98

4,07

6,23

4,74

6.

zł / m3

zł / m3

GR VII K

komentarz
do warunków
stosowania
i rozliczeń

1 / stawka
opłaty
4,39
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
6,53
abonamentowej

4,74

7,05

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

Stosowana
w miesięcznych
rozliczeniach
za ścieki w oparciu
o wskazania
wodomierza
zł
głównego, odrębnie
/odbiorcę
na każdy punkt,
/ m-c/
zgodnie z zawartą
umową
o zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzanie
ścieków
Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach
za ścieki w oparciu
o wskazania
wodomierza
zł /
głównego, odrębnie
odbiorcę/
na każdy punkt,
kwartał/
zgodnie z zawartą
umową
o zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzanie
ścieków
Stosowana
w miesięcznych
rozliczeniach
za ścieki
na podstawie
przeciętnych norm
zł/odbiorc zużycia wody,
odrębnie na każdy
ę/ m-c/
punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzanie
ścieków
Stosowana
w kwartalnych
rozliczeniach
za ścieki
na podstawie
przeciętnych norm
zł/
zużycia wody,
odbiorcę/
odrębnie na każdy
kwartał/
punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzanie
ścieków
Stosowana
w miesięcznych
rozliczeniach
za ścieki w oparciu
o wskazania
wodomierza
dodatkowego, wg
zł/
art. 6ust 6 ustawy
odbiorcę/
o zzwwizoś odrębnie
m-c/
na każdy punkt,
zgodnie z zawartą
umową
o zaopatrzenie
w wodę
i odprowadzanie
ścieków

10

1 / stawka
GR VIII K opłaty
8,53
abonamentowej

11

1 / stawka
opłaty
6,53
abonamentowej

12

13

14

15

16.

GR IX K

GR X K

GR XI K

GR XII K

1 / stawka
opłaty
8,53
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
6,04
abonamentowej

1 / stawka
opłaty
8,04
abonamentowej

1 / stawka
GR XIII K opłaty
8,64
abonamentowej

1 / stawka
GR XIV K opłaty
5,39
abonamentowej

Stosowana w rozliczeniach
miesięcznych za ścieki
w oparciu o wodomierz
zł/
główny (obce źródło) (art. 27
odbiorcę/
ust 5 ustawy) odrębnie
m-c/
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
na odprowadzanie ścieków

9,21

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

7,05

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie przeciętnych
zł/
odbiorcę/ norm zużycia wody, odrębnie
na każdy punkt, zgodnie
m-c/
z zawartą umową
o odprowadzanie ścieków

7.
Ilość m3 naliczana
zgodnie z art. 27
ust. 4,5,6 ustawy
o zbiorowym
zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu
ścieków.

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
w oparciu o wskazania
wodomierza dodatkowego,
zł/
wg art. 6ust 6 ustawy
odbiorcę/
o zzwwizoś odrębnie
kwartał/
na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków

9,21

Stosowana w kwartalnych
rozliczeniach za ścieki
na podstawie przeciętnych
zł/
odbiorcę/ norm zużycia wody, odrębnie
kwartał/ na każdy punkt, zgodnie
z zawartą umową
o odprowadzanie ścieków

6,52

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

8,68

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

9,33

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

5,82

Stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za ścieki
w oparciu o wskazania
zł
wodomierza głównego,
/odbiorcę
odrębnie na każdy punkt,
/ m-c/
zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i 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
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iV Gala dobrych inicjatyw w Sosnowcu

Miej serce i patrzaj w serce…
arc WTZ w Sosnowcu

Józef Krzynówek – „Wolontariusz roku”.

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

Katarzyna Kidawa – Kałka – „Społeczny animator roku”.

17 listopada w sosnowieckiej Muzie odbył się VI Konkurs Poetycki dla Osób Niepełnosprawnych „Idy Listopadowe 2015”.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były słowa zaczerpnięte z utworu Adama Mickiewicza „Miej serce i patrzaj
w serce”, mające być tytułem, stworzonego przez uczestników
konkursu poradnika, zawierającego romantyczne i praktyczne
rady jak żyć.
W konkursie wzięło udział czterdzieści osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu naszego miasta. – Uczestnicy konkursu recytowali, interpretowali i wyśpiewywali utwory
takich autorów jak: Adam Mickiewicz, ks. Jan Twardowski,

Krzysztof Kamil Baczyński, Leopold Staff, Konstanty Ildefons
Gałczyński, a także innych wybitnych poetów zaglądających
do ludzkich serc i potrafiących ubrać w słowa targające nimi
uczucia. Ponadto, część uczestników wystąpiła z własnymi
utworami, które ujęły słuchaczy pasją i żarliwością. Nie obyło
się bez łez… Na koniec konkursu wszyscy uczestnicy oraz widzowie wykonali utwór „Niepokonani” zespołu Perfect, podsumowując ten niezwykły dla wszystkich dzień – powiedziała Justyna Maziarz z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Oddziale
Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu, które
były organizatorem przedsięwzięcia. KP

Sukces musicalu„Próba generalna”
Ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość i czynią świat lepszym zostali
nagrodzeni podczas Gali Dobrych
Inicjatyw, która odbyła się 26 i 27 listopada w Sosnowcu. W tym roku
do gali zgłoszono dwudziestu nominowanych. Członkowie kapituły konkursowej zadecydowali, iż „Wolontariuszem roku” został Józef Krzynówek.
Z kolei tytuł „Społecznego animatora
roku” otrzymała Katarzyna Kidawa-

-Kałka, a „Firmą przyjazną społeczności lokalnej” została Fundacja im.
Grzegorza Dolniaka „Sportowa Szansa”. Nagrodę internautów w kategorii:
„Wolontariusz Roku” przyznano z kolei Michałowi Kusiakowi. Prestiżowe
wyróżnienia za działalność społeczną
wręczyła Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta. Imprezą towarzyszącą
były pierwsze sosnowieckie Targi Wolontariatu. SK

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”.
reklama
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Musical „Próba generalna” za nami!
Po raz kolejny Sala Widowiskowo-Koncer towa Muza zapełniła się do niemal
ostatniego miejsca! I po raz kolejny widzowie poczuli wyjątkową magię teatru,
przenikającego do realnego świata.
Uczniowie Szkół Podstawowych nr 1
i nr 10 wystąpili 8 czerwca w Teatrze
Dzieci Zagłębia, natomiast 21 października i 3 listopada na scenie sosnowieckiej Muzy!
Uczniowie brawurowo wcielili się
w swoje role, wciągając całą publiczność
w akcję opowiadanej historii, powodując
śmiech i radość, wzruszenie i refleksję.
Na scenie pojawiło się niemal pięćdziesięciu aktorów, wokalistów, tancerzy i instrumentalistów, stwarzając niesamowitą atmosferę. Podczas spektaklu widzowie
mieli okazję usłyszeć znakomicie zaadaptowane starsze i znane utwory, którym
twórcy nadali szczyptę świeżości i polotu.
Twórcy musicalu sięgnęli po utwory Andrzeja Zauchy, kompozycje z musicalu
„Romeo i Julia”, czy Grease z polskimi
tekstami. – Myślę, że to, co dane było
przeżywać uczniom przez wiele miesięcy,
zostanie w nich do końca życia – uśmiecha się Zuzanna Pycia, choreograf musireklama

arc SP nr 10 w Sosnowcu

Fundacja im. Grzegorza Dolniaka „Sportowa szansa” – „Firma
przyjazna społeczności lokalnej”.

Spektakl został nagrany i będzie rozpowszechniany na płytach DVD.
calu. – Zamiłowanie do szeroko pojętej
przestrzeni kulturalno-artystycznej stało
się tu chyba naszym największym sukcesem – dodaje.
– Przygoda z musicalem rozpoczęła się
w grudniu 2014 r. Pomysł i zapał kilku ludzi, castingi, spotkania, próby – relacjonuje
reżyser Aleks Stiller. – No i oczywiście
po drodze mnóstwo osób, dzięki którym realizacja spektaklu z tak wielkim rozmachem była możliwa. – Cieszę się, że musical „Próba generalna” trafił na afisze, a tym
samym na kulturalną mapę miasta, stając

się tym samym źródłem pozytywnej promocji Sosnowca – mówi Małgorzata Wierzbicka, dyrektorka SP nr 10. KP
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”.

reklama
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Doświadczasz przemocy? – dołącz do grupy Wsparcia
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 17.3019.30. osoby zainteresowane udziałem prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr tel. 32 298-93-87.

ZDROWIE

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.

Przywrócić pacjentowi nanowo radość z jedzenia
o tym, jak radzić sobie
z zaburzeniami
połykania, opowiada
neurologopeda
z Sosnowieckiego
Szpitala miejskiego,
DomiNikA SzejA.

czym jest grupa wsparcia?
grupa wsparcia określana jest jako grupa samopomocowa,
grupa wzajemnej pomocy. grupa wsparcia obejmuje regularne spotkania ludzi, którzy zmagają się z podobnymi problemami. celem tych spotkań jest przełamywanie samotności, dzięki kontaktowi z osobami, które znalazły się w podobnej, trud-

nej i ciężkiej do zniesienia życiowej sytuacji oraz uzyskiwanie
dodatkowych informacji, dotyczących danego problemu, pozwalających spojrzeć na niego z innej strony lub znaleźć jego
rozwiązanie. udział w takiej grupie pomaga wzmocnić poczucie własnej wartości i zapobiega poczuciu izolacji społecznej.

Uwaga smog!
W listopadzie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska infor mował o gwałtownym wzroście stężenia
szkodliwych substancji w powietrzu w województwie
śląskim. W Sosnowcu także wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych średnich stężeń pyłu zawieszonego PM10.
Zbliżająca się zima to okres, w którym to zjawisko może przybrać na sile.
Pył PM10 jest mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych, zawiera cząstki o średnicy mniejszej
niż 10 mikrometrów, które docierają do górnych dróg
oddechowych i płuc. Może to powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie
wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia
zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznychm
np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Pył
może zawierać także substancje toksyczne. Z obserwacji wynika, że wysokie stężenia pyłu PM10 w województwie śląskim, które nawet kilkukrotnie przekraczają średnie dobowe war tości dopuszczalne, występują
głównie w miesiącach zimowych. Jest to związane

z m.in. z okresem grzewczym. Wielu mieszkańców pali
w piecach śmieciami i do atmosfery wydostają się trujące substancje chemiczne. Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są: osoby cier piące z powodu przewlekłych
chorób serca oraz układu oddechowego, a także osoby
starsze i dzieci.
Środki ostrożności, które powinny być podjęte
na czas przekroczeń poziomu alarmowego:
– w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 unikanie przebywania na otwar tej
przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, a pozostałe osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.
– w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10 najbardziej narażone grupy
osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni. KP

Wybierz jabłko zamiast papierosa
„Jabłko zamiast papierosa” – pod takim hasłem już po raz kolejny odbyła się akcja propagująca modę
na niepalenie przygotowana przez
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Specjalnych nr 2 w Sosnowcu.
Z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu”, który przypada
19 listopada, uczniowie, nauczyciele, urzędnicy i pracownicy Sanepidu, zorganizowali kampanię, której
celem jest podniesienie problemu
biernego palenia, zwłaszcza wśród
dzieci. Uczniowie rozdawali ulotki
edukacyjne dotyczące szkodliwości
biernego palenia oraz broszurki inreklama
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formacyjne zachęcające do rzucenia
palenia papierosów, w których można znaleźć wskazówki, gdzie szukać
pomocy w razie uzależnienia od nikotyny. W trakcie akcji były rozdawane także jabłka z naklejką logo
Sosnowca. Uczniowie odwiedzili m.
in. budynki sosnowieckiego Urzędu
Miasta przy al. Zwycięstwa 20, ul.
Mościckiego 14, ul. Małachowskiego 3, ul. 3 Maja 3, a na Placu Stulecia był emitowany spot na temat
szkodliwości biernego palenia.
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się także się prelekcja multimedialna, przygotowa-

na przez dr n. med. Andrzeja Siwca, prezesa zarządu Centrum Pediatrii w Sosnowcu, na temat dopalaczy oraz prelekcja multimedialna przygotowana przez lekarza
medycyny Maję Muszyńską-Gracę
z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
o szkodliwości biernego palenia papierosów i e-papierosów. Wydarzeniu towarzyszył także wer nisaż
prac plastycznych uczniów z ZSS
nr 2 oraz można było zobaczyć
przygotowaną przez uczniów scenkę rodzajową pt. „Mamo, Tato – Nie Pal przy mnie”. SK

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 czaszkowomózgowe).
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
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HISTORIA
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

Boże Narodzenie poprzedzał czas oczekiwania na przyjście Jezusa, czyli adwent, który trwał cztery tygodnie.
W tym okresie ludzie modlili się znacznie częściej, uczestniczyli w nabożeństwach adwentowych. Nie organizowano w tym czasie hucznych zabaw. Wyjątek stanowił już w późniejszym czasie
dzień górnika, czyli popularna Barbórka przypadająca 4 grudnia, w dzień
imienin patronki górniczego stanu.
24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia, była dla dawnych mieszkańców
regionu dniem szczególnym. Należało
w tym dniu wcześnie wstać i koniecznie
nic w ciągu jego trwania nie pożyczać,
gdyż wraz z pożyczoną rzeczą można było pozbyć się z domu szczęścia. – Generalnie trzeba było uważać
co się w tym dniu robi, gdyż utarło się,
że to, co dzieje się w Wigilię, może potem przytrafić się w ciągu roku. Oczywiście trzeba było unikać nieprzyjemnych zdarzeń. W przypadku długu należało go oddać, a pożyczoną rzecz
koniecznie zwrócić właścicielowi –
podkreśla etnograf Dobrawa Skonieczna-Gawlik z Muzeum Zagłębia.
Wśród zwyczajów był między innymi ten mówiący o porannej zbiórce
chłopców, którzy pozostałym mieszkańcom psocili figle. Zwyczaj ten nosił nazwę rabunku. Wśród figli było chowanie narzędzi, pod drzwi domostw podstawiano koryta z wodą, a szyby
w oknach malowano wapnem.
Zanim domownicy zasiedli do wigilijnego stołu, musieli wykonać wszystkie prace tak w domu, jak i w całym
obejściu. W każdym kącie izby ustawiano snopek owsa lub żyta. – Miało to
wróżyć powodzenie na cały przyszły
rok, a zarazem wygonić z domu
zło – mówi Skonieczna-Gawlik.
W przeszłości do wieczoru wigilijnego przygotowywano się z dużym wyprzedzeniem. Już latem suszono owoce
i grzyby, gromadzono orzechy i odkładano małe rumiane jabłka, aby potem

Tradycja Herodów powraca. Od kilku lat w Sosnowcu znów można je
podziwiać.

Dawny wystrój izby w dniu wieczerzy wigilijnej.

powiesić je na bożonarodzeniowym
drzewku. Jesienią kiszono kapustę i udawano się na wyprawę do miasta na targ,
gdzie kupowano korzenne przyprawy.
Jedną z żelaznych zasad było zasiadanie do stołu parzystej liczby osób. Wieść
gminna niosła, że w innym przypadku
ktoś z obecnych mógł nie dożyć kolejnego roku. Stół pokryty był oczywiście białym obrusem, podobnie jak dziś pod niego wsuwano sianko. Nie mogło także zabraknąć nakrycia dla wędrowca.
Obecnie na wigilijnym stole pojawia
się zazwyczaj dwanaście potraw, dawniej liczba ta była nieparzysta. Wszystko zależało od majętności gospodarza. – U biedniejszych na stołach były
trzy potrawy, u tych bogatszych siedem,
a nawet dziewięć. Jedzono śledzia
z chlebem, siemieniatkę, czyli zupę
z siemienia konopnego, kaszę z grzybami oraz tzw. płatki, czyli kluski z kaszy
tatarczanej z makiem, chleb i strucle
z miodem, kwaśne, czyli garusek ze śliwek – wylicza zagłębiowska etnograf.
W trudnych czasach, między innymi
podczas okupacji, jadłospis podczas

mężne dziewczęta miały wsłuchiwać się,
skąd dobiega szczekanie psa, stamtąd
miał bowiem nadejść przyszły wybranek.
W pierwszym dniu świąt Bożego
Narodzenia w domach panował rodzinny nastrój, czas spędzono główne w domu, a z gospodarstw dochodził śpiew
kolęd. W drugi dzień świąt w kościele
święcono ziarna owsa i grochu. Po odczytaniu ewangelii część ziarna rzucano na księdza. To na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Resztę przechowywano do wiosny. – Miało to
zapewnić dobre zbiory – tłumaczy Dobrawa Skonieczna-Gawlik.
Ziar no to dosypywano do zboża
przeznaczonego na siew lub rozsypywano po polu ze słowami: „Precz diable
z ostem, bo idę ze święconym owsem”.
W dzień św. Szczepana wymiatano
słomę z izby. Część dawano bydłu. Miało to zapewnić dobry chów w następnym roku. Z pozostałego robiło się powrósła, którymi obwiązywano drzewa
w sadzie, by chronić je przed mrozem.
Drugi dzień świąt rozpoczynał barwny okres kolędowania. W karnawale

Wigilii drastycznie uległ zmianie. Ograniczano się do śledzia i kapusty, zdarzał
się także kompot z gruszek.
Ważnym elementem świąt była oczywiście choinka, wówczas oczywiście ta
żywa, przyniesiona z lasu. Wyprawa
po nią uważana była za swoistą kradzież
obrzędową – las traktowany jak tamten
świat, a wyniesiona z niego ukradkiem
choinka miała przynieść złodziejowi
szczęście i powodzenie. Oczywiście najbardziej w stronę choinki spoglądały dzieci, szukając pod nią podarków. Prezenty
były jednak tylko w bogatych domach.
Drzewko przystrojone było naturalnymi
składnikami – orzechami, jabłkami, piernikami, a później także elementami z kolorowego papieru. Dodatkowy element
ozdobny podłaźnik – miał przynieść ludziom dobrobyt, szczęście, urodzaj i zdrowie, chronić przed urokami i złem.
W wigilię ze szczególnym zainteresowaniem przyglądano się, kto pierwszy
wszedł do domu. Panował zwyczaj mówiący o tym, że jeśli był to mężczyzna,
to gospodarstwu przybył byczek, jeśli zaś
kobieta, to była to jałówka. Z kolei nieza-

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

Kto otrzyma Laur Szpilmana?

Sześć tysięcy złotych otrzyma
zwycięzca piątej edycji Ogólnopol skie go Kon kur su Pio sen ki
AL LE GRO. TRI BU TE TO
SZPILMAN. Cała pula nagród
wynosi 12 tys. zł. Soliści oraz
zespoły, którzy przejdą przez sito eliminacji, zaśpiewają w finale konkursu, który odbędzie
się 6 grudnia w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza przy ul.
Warszawskiej 2. Zanim jednak
nastąpi finał, czekają nas przesłu cha nia, któ re od bę dą się
14

dzień przed finałem i mają one
cha rak ter otwar ty. Każ dy
z miesz kań ców mo że, za tem
przyjść 5 grudnia do Muzy, by
posłuchać utalentowanych wokalistów. W trakcie przesłuchań
każ dy uczest nik wy ko na wy bra ne utwo ry Wła dysława
Szpil ma na. Aby wziąć udział
w konkursie, trzeba być wokalistą, czy li uczniem lub ab sol wentem szkoły muzycznej lub
teatralnej albo amatorem oraz
wystą pić, ja ko so li sta lub
wspólnie z zespołem muzycznym, wokalnym czy wokalno-in stru men tal nym. Ca ły kon kurs składa się z trzech etapów.
Pierwszy z nich to eliminacje,
po le ga ją ce na prze słu cha niu
przez organizatora nadesłanych
materiałów muzycznych. Organizatorzy czekali na zgłoszenia

minimum jednej aranżacji lub
in ter preta cji do 28 li sto pa da.
Na stęp nie wy bra ni wo ka li ści
zostają zaproszeni do wzięcia
udziału w drugim etapie, a najlepsi mają szansę zaprezentować się publiczności w ścisłym
finale. Dokładnie szóstka wyko nawców za śpiewa pod czas
galowego konkursu.
W tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE TO SZPILMAN inter pretacje piosenek
Szpilmana będą oceniać pianista
jazzowy, waltornista, akordeonista, kompozytor, aranżer i pedagog, czyli Andrzej Jagodziński
(przewodniczący), aktor teatralny i filmowy – Marian Opania
oraz znakomita wokalistka – Katarzyna Groniec – która także
wystąpi na scenie Muzy. Kie-

rownikiem artystycznym wydarzenia jest dr Anna Mikoś.
Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział kilkudziesięciu artystów. W pierwszej edycji w 2011 roku zwyciężył Bartosz Jaśkowski z utworem
„Tych lat nie odda nikt”. Finalistów oceniało jury w składzie:
Renata Przemyk, Anna Serafińska oraz Czesław Majewski.
W drugiej edycji serce jurorów
podbiła Agata Rożankowska,
która w opinii Marii Szabłowskiej, Elżbiety Adamiak, Jacka
Cygana oraz Jacka Wójcickiego
zwyciężyła dzięki inter pretacji
utworu „To wła śnie mi łość”.
Ka mil Franczak z pio senką
„Tych lat nie odda nikt” to zwycięzca trzeciej edycji w 2013 roku, a o jego wygranej zadecydowa li Krysty na Prońko, Kuba

starsza młodzież chodziła z szopką lub
gwiazdą, bawiąc się w tzw. Herody lub
przebierańce. W grupie obowiązkowo
musiał występować oprócz Heroda:
Śmierć, Anioł, Żyd, Turek, Marszałek,
Diabeł, Dziad i muzykanci. Celem przebierańców było rozweselanie mieszkańców. Kolędnicy chodzili tak od chałupy
do chałupy. Inny zwyczaj z tamtego
okresu to – tzw. „ogrywania”. Muzykanci wędrowali w Nowy Rok od domu
do domu i ogrywali gospodarstwa,
otrzymując hojne datki. Do dziś istnieje
zwyczaj urządzania w wigilię przed domami, gdzie są panny na wydaniu, żartów polegających na przewalaniu płotów, wystawianiu bram z zawiasów, malowaniu szyb. Z dawnych czasów
pochodzi także zwyczaj, który do dziś
jest przestrzegany w niektórych domach.
Dotyczy on wizyty kolędowej księdza.
Otóż kiedy duszpasterz opuszczał izbę,
dziewczęta szybko siadały na krześle,
na którym siedział. Taki obrzęd miał zapewnić szczęśliwe zamążpójście.
Opracował: Krzysztof Polaczkiewicz

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.

Badach, Paweł Sztompke oraz
Ewa Zug. W ubie głym ro ku
główną na grodę, czy li laur
Szpilmana, dzięki decyzji Adama Ma kowi cza, Agniesz ki
Chrzanowskiej, Ewy Zug oraz
Jacka Bończyka, trafił do Dominiki Kontny z zespołem Sąstąd, któ ra wykona ła utwór
„Autobus czerwony”.
Ogólnopolski Konkurs Piosenki AL LEGRO. TRIBUTE
TO SZPILMAN po raz pierwszy został zorganizowany
w 2011 roku w setną rocznicę
urodzin sosnowieckiego kompo-

zytora. Władysław Szpilman,
wybitny pianista i kompozytor,
był autorem ponad 500 utworów,
z których wiele stało się przebojami, szczególnie w latach 50.
i 60. XX wieku. Znalazły się
wśród nich m.in. „Jutro będzie
dobry dzień”, „Tych lat nie odda
nikt”, „Autobus czerwony”, czy
„Przyjdzie na to czas”. Więcej
infor macji o konkursie można znaleźć na stronie:
www.szpilmankonkurs.pl. Koncert finałowy rozpocznie się
o godz. 18.00. Bilety są w cenie 5 i 10 zł. SK
grudzień 2015 nr 11
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Piłkarze Zagłębia rewelacją rozgrywek Pucharu Polski

Sukcesy na szermierczej planszy

Maciej Wasik

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!

Radość piłkarzy Zagłębia po końcowym gwizdku nie miała końca.
Krzysztof Polaczkiewicz

Awans naszej drużynie dały trafienia Martina Pribuli w 26 minucie oraz Sebastiana Dudka w 40 minucie. Przy golu pierwszego asystował debiutujący w Zagłębiu Jakub Wilk,
z kolei Dudek skutecznie wykorzystał rzut
karny za faul na Adrianie Paluchowskim.
W drugiej połowie nasz zespół skutecznie
bronił korzystnego wyniku i dzięki mądrzej
grze dowiózł prowadzenie do końca. – Chciałbym powiedzieć, że to, co się wydarzyło, jest
nie do wiary, ale w ten sposób obraziłbym naszych zawodników, bo my przyjeżdżaliśmy tu
wierząc, że jesteśmy w stanie podjąć walkę
i wyeliminować tak dobrą drużynę, jak Cracovia – nie krył emocji szkoleniowiec Zagłębia Artur Derbin. – Przemeblowaliśmy trochę
skład, daliśmy zadebiutować Wilkowi. Szukaliśmy swoich szans i udało się. W takich meczach oprócz umiejętności potrzeba też trochę

szczęścia i to szczęście przy nas było. Gdyby
Cracovia na początku wykorzystała swoje
szanse, to nie wiadomo jakby się to wszystko
potoczyło. W drugiej połowie graliśmy mądrze, choć nerwów nie dało się uniknąć. To
wielki dzień dla nas, dla klubu. Tak tworzy się
historia. Fajnie, że po tylu latach znów jesteśmy w czwórce drużyn walczących o Puchar
Polski – dodaje Derbin, który zdradza z kim
chciałby zmierzyć się w półfinale. – Nie myślałem, że będę mógł sobie marzyć o przeciwniku w półfinale. Dla nas byłoby ciekawe trafić na Legię Warszawa – mówi trener Zagłębia.
Losowanie par półfinałowych odbędzie
się 16 grudnia. Oprócz Zagłębia w półfinałach zagrają Legia Warszawa, Lech Poznań
i zwycięzca z pary Śląska Wrocław-Zawisza
Bydgoszcz.
Zespół Zagłębia, który w swojej bogatej
historii czterokrotnie sięgał po Puchar Pol-

ski, ostatni raz w półfinale PP zagrał w 1978
roku, a więc 37 lat temu. Wówczas sosnowiczanie po serii rzutów karnych wyeliminowali Legię Warszawa i awansowali do finału
rozgrywek, w którym pokonali 2:0 Piast Gliwice.
W historii klubu piłkarze z Sosnowca
7-krotnie grali w półfinale Pucharu Polski.
Pierwszy raz w 1954 roku, gdy nasi piłkarze
zmierzyli się w Krakowie z tamtejszą Wisłą.
Porażka 1:2 przekreśliła szansę na wielki finał, gdyż w tamtych czasach rozgrywano tylko jedno spotkanie. Drugi raz do 1/2 rozgrywek dotarliśmy w 1962 roku, gdy ograliśmy
w Sosnowcu... Cracovię 4:0! Następnie nasi
piłkarze pokonali w wielkim finale Górnik
Zabrze 2:1 (gole Zbigniew Myga, Ginter
Piecyk) i sięgnęli po pierwsze trofeum w historii. Rok później powtórka z historii, gdyż
w finale Pucharu Polski ograliśmy Ruch
Chorzów 2:0 (bramki Andrzej Gaik, Rajnhold Kosider), a wcześniej w półfinale
Szombierki Bytom 2:1.
Późniejsze mecze półfinałowe krajowego
pucharu rozgrywano z rewanżowym spotkaniem. W 1970 roku nasi piłkarze rywalizowali z Gór nikiem Zabrze. Pierwszy mecz
w Sosnowcu to porażka 0:2, mimo zaciętego drugiego „starcia” i zwycięstwa 1:0, przepustkę do dalszej gry otrzymał Górnik. Rok
później w półfinale wyeliminowaliśmy GKS
Katowice (2:0 i 1:2), a w wielkim finale
uznaliśmy wyższość Górnika Zabrze (1:3).
W 1977 roku nasi piłkarze sięgnęli
po trzecie trofeum. W półfinale ograli Stal
Mielec 1:0, a w finale Polonię Bytom 1:0 (gol
Zbigniewa Sączka). Zagłębiacy poszli za ciosem i w 1978 roku skompletowali 4. trofeum!
Tym razem kolejno wyższość Zagłębia uznała Legia Warszawa (1:1, a po karnych 5:3),
a w decydującym meczu Piast Gliwice 2:0
(bramki Włodzimierz Mazur, Marek Jędras – w latach 70. ponownie nie rozgrywano dwóch meczów w półfinale).

arc

Polski Juniorów. Następnie zakwalifikował się do reprezentacji
Polski na Mistrzostwach Świata
Juniorów, gdzie w Czechach zajął
wysokie szóste miejsce w kategorii powyżej 75 kg. Pasmo sukcesów rozpoczęło się od startu

Classic Europe w Hiszpanii,
gdzie w kategorii wagowej 85 kg
zajął piąte miejsce. Start w Mistrzostwach Śląska, ale już w kategorii 100 kg, przyniósł mu kolejny tytuł mistrzowski oraz zwycięstwo w kategorii open. Początek
roku 2014 to Mistrzostwo Polski
w kategorii wagowej 95 kg i zwycięstwo w kategorii open oraz Mistrzostwo Europy w kategorii
do 90 kg i open. W eliminacjach
do Mistrzostw Świata 2015 r., wygrał zdecydowanie kategorię open
w Pucharze Polski i swoją formę
potwierdził na Mistrzostwach
Świata, zastając najlepszym zawodnikiem w kategorii do 95 kg.
Za swoje osiągnięcia sportowe
Szymon został wyróżniony w tym
roku złotym medalem Polskiego
Związku Kulturystyki, Fitness
i Trójboju Siłowego. KP

Piąty tytuł Agnieszki
15 medali wywalczyła reprezentacja Polski podczas rozegranych
w Bangkoku mistrzostwach świata ju-jitsu. Aż siedem krążków to
zasługa zawodników Budowlanych Sosnowiec. Dwukrotnie na podium stanęła Martyna Bierońska, która sięgnęło po złoto i brąz oraz
Justyna Sitko, która sięgnęła po dwa brązowe krążki. Na najwyższym
stopniu podium uplasowała się także Agnieszka Bergier, dla której
jest to piąty z rzędu tytuł mistrzyni świata.
grudzień 2015 nr 11

oto cały dorobek sosnowieckich zawodników:

• złote medale: Martyna Bierońska- 55 kg lighting, Agnieszka Bergier- 49 kg-fighting
• brązowe medale: Justyna Sitko- 70 kg, Magdelena Giec- 49 kg,
Martyna Bierońska- 55 kg ne-waza, Justyna Sitko- 70 kg ne-waza,
Rafał Riss- 94 + kg lighting. KP

Zuza zdołała awansować do finału, ale w decydującej walce reprezentantka gospodarzy nie dała odebrać sobie palmy pierwszeństwa i nasza zawodniczka
musiała zadowolić się drugim
miejscem. Piotr z kolei zdołał
dotrzeć o jeden poziom pucharowy niżej i po przegranym pojedynku półfinałowym ostatecznie
uplasował się na trzeciej pozycji – dodał Adamowski. KP

30 par wzięło udział w VIII Turnieju Brydża Sportowego o puchar prezydenta miasta z okazji 97. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, który odbył się w klubie Dor-Jan.
– Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a zawodnicy ostro
ze sobą rywalizowali. Tur niej
przebiegł jednak w przyjaznej
atmosferze i wszyscy świetnie
się bawili – mówi Adam Będzieszak, prezes TKKF Sosnowiec.
Zawodnicy rywalizowali ze
sobą w kategorii open i kategorii
seniorzy i radni. W kategorii
open zwyciężyli Zbigniew Pa-

pierniak i Adam Robak. Drugie
miejsce zajęli Zbigniew Guła
i Marek Łazanowski, a na trzecim znaleźli się Zbigniew Słaby
i Józef Kowalik.
Z ko lei w ka te go rii sa morzą dowcy i rad ni trium fowa li
Je rzy Siat ka i An drzej Od ro biński. Drugie miejsce przypadło w udziale Markowi Krzypkowskiemu i Wiesławowi Opera towi, a trze cie du etowi:
Sta ni sław Jankowski i Adam
Będzieszak. Puchary i nagrody
ufundował MOSiR, a gadżety
promocyjne Wydział Rozwoju
i Promocji Miasta. SK

Wycisnął zwycięstwo
arc

Kulturysta Szymon Łada
prezentuje zdobyte trofeum.

w 2009 r. W Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbyły się
w Rumunii, wywalczył swój
pierwszy brązowy medal na arenie międzynarodowej. Sukces ten
powtórzył na Mistrzostwach
Świata, które odbyły się w Białymstoku, gdzie zajął trzecie miejsce. W 2010 r. zrobił sobie przerwę w startach, pracując nad dalszą rozbudową masy mięśniowej.
Wrócił do startów w 2011 r.
w wyższej kategorii wagowej,
gdzie w kategorii wagowej
do 90 kg wywalczył najpierw tytuł Mistrza Śląska, a następnie
Mistrzostwo Polski w kategorii
do 85 kg. Debiutując na Mistrzostwach Europy w 2011 r. wśród
seniorów, zajął miejsce tuż za podium, czując mały niedosyt postanowił dalej ciężko trenować.
W 2012 r. wystartował na Arnold

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

Brydżyści uczcili Narodowe Święto
Niepodległości

kulturysta z Sosnowca mistrzem świata
Podczas mistrzostw świata w kulturystyce, które odbyły się w Banidor (Hiszpania) ogromny sukces
zanotował 27-letni sosnowiczan
Szymon Łada, który sięgnął
po złoty medal i tytuł mistrzowski.
Łada był bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem w kategorii wagowej do 95 kg, w pokonanym polu zostawiając aż 23 rywali. Jego sylwetka została
oceniona za najlepszą i zrobiła
największe wrażenie wśród sędziów. Na co dzień Szymon trenuje w Centrum Formy w Dąbrowie Górniczej.
Swoją karierę w kulturystyce
rozpoczął od startu w 2008 r.
w Mistrzostwach Polski Juniorów
do lat 21, gdzie w kategorii wagowej powyżej 75 kg zajął trzecie
miejsce, zdobywając swój pierwszy brązowy medal Mistrzostw

arc ZKSz

W półfinale po 37 latach!

Dobre występy szablistów Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Zarówno podczas zmagań juniorów w zawodach Pucharu Polski, które odbyły się
w Koninie, jak również zawodów w młodszej kategorii wiekowej w Łodzi, sosnowieccy
szer mierze stanęli na podium.
W rywalizacji juniorów klasą
błysnęli Karolina Cieślar oraz
Krzysztof Kaczkowski. – Karolina dotarła do ścisłego finału,
w którym nie dała rady rywalce
i ostatecznie cieszyła się z drugiej
pozycji. Na siódmym miejscu zawody ukończyła z kolei młodsza
siostra Karoliny, Zuzanna – relacjonuje trener Dawid Adamowski.
W rywalizacji juniorów
na trzecim miejscu ukończył
zmagania Kaczkowski, który
w półfinale zawodów uległ reprezentantowi Wenezueli.
Młodsi szermierze ZKSz rywalizowali w Łodzi. Tym razem
w rolach głównych wystąpili Zuzanna Cieślar oraz Piotr Sosulski. – Piotr i Zuzanna przyzwyczaili nas już, że gdy startują, to
o wyniki możemy być spokojni.

Siłacz z Sosnowca wywalczył mistrzowski tytuł.
Sosnowiczanin Artur Łanucha
niepokonany w V Integracyjnych
Mistrzostwach Województwa
Opolskiego w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc.
Podczas V Integracyjnych
Mistrzostw Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc, które odbyły się
w Przylesiu, sosnowiczanin Artur Łanucha nie dał żadnych
szans swoim rywalom, zarówno
w kategorii wagowej seniorów
do 93 kg, jak i w klasyfikacji
na najlepszego zawodnika. – Mając już zapewnione zwycięstwo

po drugim podejściu, gdzie zaliczył 205 kg, w trzecim zadysponował na sztangę 210 kg.
Po pięknej walce sztanga poszła
w górę i sędziowie zaliczyli podejście jednogłośnie i tym samym Artur ustanowił nowym rekord życiowy, ale przy tym podejściu nabawił się lekkiej
kontuzji barku i mamy nadzieję,
że to nic groźnego. Artur w klasyfikacji na najlepszego zawodnika pokonał 72 rywali i uzyskał 131,92 punkty – podsumował występ podopiecznego trener
Grzegorz Leski. KP
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Świeże kwiaty u stóp…
Najpierw przeszkolono nas z zasad Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. Następnie przebrano w beżowe sztygarskie uniformy. Zafasowaliśmy solidne gumowe buty.
Potem na głowach naszych pojawiły się śnieżnobiałe hełmy. Przyozdobiliśmy je górniczymi lampami. Na koniec otrzymaliśmy
specjalne ucieczkowe aparaty.
Dumnie zawisły obok naszych
delikatnych lustrzanek. Chwilę
później zaczęła się przygoda
z prawdziwą, pełną tajemnic kopalnią…
Pachnący węglem służbowy
autobus zawiózł nas do szybu
„Karol”. Stanęliśmy u bram podziemnego labiryntu. Nazbyt pewni siebie wsiedliśmy do zawieszonej na cienkiej linie klatki. Z prędkością czterech metrów na sekundę delikatnie opadliśmy trzysta
osiemdziesiąt trzy metry w dół.
Na podszybiu czekała na nas kolejka. Ulokowaliśmy się w ciasnym, żółtym wagoniku. Z impetem godnym pospiesznego pociągu pomknęliśmy w nieznane.
Szlak wiódł poprzez spowite
mrokiem korytarze. Niczym senne stacyjki przed naszymi oczami
przelatywały rozjarzone żółtawym światłem rozgałęzienia
przekopów i odnogi korytarzy.
Straciliśmy poczucie czasu i przestrzeni. Mijały długie godziny.
Nasz miniaturowy pociąg dotarł

do stacji przeznaczenia. Niezgrabnie wygramoliliśmy się
na pokryty błotem peron. Ruszyliśmy pochylnią numer trzydzieści cztery. Powietrze było mokre.
Delikatna mgiełka malowniczo
rozszczepiała światło płynące
z naszych latarni. Szkła obiektywów zaszły matowym nalotem.
Wilgoć wdzierała się pod kraciastą materię flanelowych koszul,
pochłaniała wszelkie nieistniejące dźwięki. Zapanowała przenikliwa cisza.
Mozolnie brnęliśmy przez
martwy półmrok. Wreszcie dotarliśmy do potężniej tamy. Chwilę
później przekroczyliśmy granicę
nieistniejącego już świata. Wniknęliśmy weń niczym odkrywcy.
Kamienny chodnik zaprowadził nas na oddział wydobywczy.
Tutaj odnaleźliśmy bijące serce
starej kopalni. Taśmociągi falowały ostro na wietrze. Z ogromnych lutni bezustannie płynęła
napowietrzna muzyka. Stalowy
potwór łapczywie pochłaniał kęsy węglowej ściany. Wszechobecny duszący pył wypełniał
nasze płuca. Kakofonia dźwięków paraliżowała ciało i odbierała zmysły. Zamarliśmy w uniesieniu.
O poranku ruszyliśmy dalej.
Pięćdziesiąta ósma pochylnia powiodła nas w głąb czarnej otchłani. Środkiem spongu płynął wart-

ki strumień. Woda kotłowała się
pod naszymi stopami, tworzyła
głębokie wyrwy i topieliska.
Przechodziliśmy ponad nimi
po rachitycznych drewnianych
drabinach. Marsz stawał się coraz
trudniejszy. W ustach pojawił się
słodkawy posmak, skronie oplótł
silny, stalowy uścisk. Wkrótce zobaczyliśmy niewyraźne postacie.
Majaczyły w mdłym świetle, niczym upiory. Nie pytaliśmy kim
są. Tylko zdawkowe „Szczęść Boże” na krótką chwilę stało się dowodem naszego spotkania.
Wciąż szliśmy. Gęsty czarnocień zaczął z wolna ustępować.
Jego miejsce wypełniały coraz jaśniejsze snopy światłości. Opuszczaliśmy psychodeliczną pochylnię numer czterdzieści osiem.
Z trudem dowlekliśmy się
do „drugiej odstawowej”, skąd
przekop zaprowadził nas na podszybie „K-I”. Powoli dobiegała
końca podziemna eskapada. Jeszcze tylko pokłon dla świętej patronki poskromicieli podziemnego świata. Gdy na zawsze odchodzą z kopalni, zostawiają u jej stóp
świeże kwiaty. Teraz nie ma już
kwiatów. Wkrótce odejdzie także
stara kopalnia.

Kopalnia Kazimierz-Juliusz: 1874-2015.

Tekst i zdjęcia: Artur Ptasiński
Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu,
ul. Warszawska 3/20, tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl

reklama

Kamienny pył niczym biały całun pokrywa stare wyrobiska.

Święta Barbara z poziomu czwartego.
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JUBILACI
PAGINA

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
grudzień 2015 nr 11

17

ROZRYWKA
WAŻNE TELEFONY
Urząd Miasta:
Centrala (32) 296 06 00
Informacja ogólna
(32) 296 05 28-29

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.

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

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.

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

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.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
(32) 298 93 87

Nagrody ufundowało Wydawnictwo ZNAK.

(32) 266 10 30

Rozwiązanie krzyżówki nr 10, SUki kiM – POZdROWieNiA Z kORei

Schronisko dla zwierząt

Nagrody otrzymują: Mariola Perłowska z Sosnowca, Jerzy Kardas z Sosnowca oraz Marian Mazurczyk z Katowic.

(32) 293 75 56

UWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

✂

Izba Wytrzeźwień

kUPON
krzyżówka nr 11

Julita Bator

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

Zamień chemię na jedzenie – także w święta!
Julita Bator to autorka znana z książek o tematyce kulinarnej. Nie są to jednak tradycyjne przepisy,
a takie, które pokazują, jak przygotowywać potrawy
bez dodatku… chemii. W książkach autorki znajdziemy masę porad na temat zdrowego gotowania,
przy użyciu najlepszych produktów bez zbędnych
ulepszaczy. „Święta bez chemii” to już trzecia
książka autorki na temat zdrowego gotowania. Tym

razem Julita Bator zdradza swoim
czytelnikom, jak przygotować bez dodatku glutaminianu sodu i sztucznych barwników świąteczne potrawy. W książce znajdziemy m. in. przepisy na tradycyjne wigilijne potrawy, takie jak np. barszcz
czerwony z uszkami, karpia, czy też kapustę z grochem. W książce znajdziemy także przepisy idealne na Wielkanoc oraz inne święta czy uroczystości
rodzinne.

Przemysław Semczuk

Wampir z Zagłębia

(Wyd. ZNAK)

Najsłynniejszy polski seryjny morderca kobiet czy
ofiara systemu?
Przemysław Semczuk dociera do ostatnich świadków słynnej sprawy wampira z Zagłębia, odkrywa
nieznane dokumenty i wyjaśnia jedną z największych tajemnic w dziejach polskiej kryminalistyki.
To było najtrudniejsze śledztwo w histori polskich
organów ścigania. W latach 60. wampir terroryzował społeczeństwo, napadając na kobiety. Sposób
postępowania sprawcy był zawsze taki sam. Szedł
za ofiarą, następnie podbiegał do niej i atakował.
Jedną z jego ofiar była bratanica Edwarda Gierka.
Śledczy zobligowani zostali do odnalezienia spraw-

cy za wszelką cenę. W polowaniu
na mordercę kobiet wzięło udział 3 tysiące funkcjonariuszy. Podejrzanych
było 23 tysiące mężczyzn. Gdy za głowę wampira wyznaczono nagrodę miliona złotych,
służby zalała fala donosów.
Głównym podejrzanym stał się Zdzisław Marchwicki. W lipcu 1975 roku skazano go na śmierć.
Szybko pojawiły się jednak pogłoski, że powieszono niewłaściwego człowieka…
Czy Wampira z Zagłębia dosięgła ręka sprawiedliwości? Komu zależało, by skazać Marchwickiego? Jaką rolę w całej układance odegrał Edward Gierek?

Kulturalne czwartki
w kinie„Helios”
„Kultura Dostępna w kinach” to akcja kina „Helios”, która rozpoczęła się 30 kwietnia.
Co tydzień, w każdy czwartek o godz. 18.00, wyświetlane są polskie filmy w ramach ogólnopolskiego projektu pt. „Kultura Dostępna”. Głównymi organizatorami projektu są Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wraz z całą siecią kin
Helios w Polsce. Projekt skierowany jest
do wszystkich, którzy kochają polskie filmy
i chcieliby zobaczyć je w rozsądnej cenie. Bilety
na seanse w ramach „Kultury Dostępnej” kosztują jedynie 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.

Jean Sasson

Wybór Jasminy

(Wyd. ZNAK)

Prawdziwa historia kobiety walczącej o przeżycie
w niewoli
Kolejna poruszająca powieść Jean Sasson, autorki
książek o losie kobiet z Bliskiego Wschodu.
Tytułowa Jasmina nie jest jedynie postacią wymyśloną przez autorkę, a prawdziwą kobietą, której los
współdzieliły setki innych kobiet. Była dumną Libanką, kochającą wolność, ale jednocześnie zawsze pozostającą wierną tradycji muzułmańskiej. Niestety,
pewnego dnia znalazła się w nieodpowiednim miej18

scu o niewłaściwym czasie. Wraz
z kilkunastoma innymi niewolnicami
została porwana i uwięziona przez
irackich żołnierzy. Jasmine wiedziała, że sama musi
zawalczyć o własną wolność. Jej jedyną bronią była
niezwykła uroda i kobiecy spryt, dlatego postanowiła rozkochać w sobie swojego oprawcę. Wiedziała,
że to jedyny sposób, aby wyjść z niewoli. Wybór Jasminy to współczesna opowieść o niegasnącej nadziei, która wyzwala odwagę i daje nowe życie.
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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 11:00 Królewna 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

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

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.

arc Teatr Zagłębia

Spędź Mikołajki w Teatrze Zagłębia
Teatr Zagłębia z okazji Mikołajek dla najmłodszych wi dzów przygotował poka zy spek ta klu
„Wakacje z duchami”. Pokazy odbędą się w sobotę, 5 grudnia o godz. 16.00 oraz w niedzielę, 6
grudnia o godz. 11.00. Bilety są w cenie 20 zł
(par ter) i 18 zł (balkon). Spektakl przeznaczony
jest dla widzów od 9. roku życia. Po spektaklu
odbędzie się spotkanie ze św. Mikołajem. Spektakl jest sceniczną inscenizacją kultowej powieści Adama Bahdaja. Paragon, Mandżaro i Perełka spę dza ją wa ka cje w miesz ka niu ciot ki
na wiel kim blo kowi sku. Pobyt za powia da się

kompletnie nieciekawie, za oknem szaro buro,
pada deszcz i wieje nudą. Jedyną atrakcją jest
kot Ha tor, który, jak to kot, cha dza wła sny mi
drogami. Gdy gubi się po raz kolejny, chłopcy
na przekór nudzie zakładają agencję detektywistyczną. Na położonym w pobliżu mieszkania
ciot ki sta rym zam ku wła śnie roz poczę ła się
przebudowa. I pojawił się wymachujący toporem
duch! Mało tego, w okolicy zaczęło kręcić się
sporo podejrzanych typów… Agencja detektywistyczna od tej pory będzie miała pełne ręce roboty! red

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

„kuszenie” w sosnowieckim Muzeum
Przez 160 godzin pracy zużyła 14 km kolorowego sznurka
i 4100 gwoździ. Niezwykłą instalacją Matylda Sałajewska zamknęła wystawę „Kobieta jest
jak Sosnowiec” w Pałacu Schoena. Artystce przy realizacji instalacji „Kuszenie…” pomagali
pracownicy Muzeum w Sosnowcu i uczniowie Zespołu Szkół
Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Gór niczej.
Spektakularny efekt goście mogli zobaczyć podczas finisażu,
który odbył się 24 listopada. Instalacja rozpięta w reprezentacyjnym holu, nasuwa skojarzenia

z mitycznymi Mojrami, które
kierują i plotą ludzki los.
Z barwnego sznurka powstały
tunele, snujące się po kondygnacjach Pałacu, a więc cztery równoległe na górze i cztery na dole. Spójną kompozycję zakłóca
jeden z tuneli niższego piętra,
który przecina pozostałe tunele.
Kolorowy sznurek stworzył ażurową kompozycję, w której wyraźnie widać gradient, czyli
płynne przechodzenie kolorów
ciepłych w zimne wraz z wysokością. Gość Pałacu, w zależności od swojego usytuowania,
może liczyć na inne wrażenia,

ponieważ percepcja całości zależy od usytuowania widza. Każda kondygnacja dostarcza innych
wrażeń wizualnych i warunkuje
odbiór całości. Instalacja nawiązuje do włókienniczych tradycji
dawnych właścicieli rezydencji – rodziny Schoenów, którzy
stworzyli i rozwinęli w Zagłębiu
Dąbrowskim przemysł włókienniczy. Symboliczna nić ma łączyć przeszłość Pałacu z teraźniejszością i wybiegać w przyszłość.
Matylda Sałajewska, autorka
instalacji, jest młodą artystką
i projektantką. W 2008 roku

ukończyła katowicką Akademię
Sztuk Pięknych w pracowni prof.
Mariana Oslislo. Tworzy filmy,
instalacje, realizacje w ramach street art’u.
Jej prace zakłócają lub idealnie wpisują się przestrzeń miejską. Zaskakują, intrygują i zmuszają do refleksji. Wymyśliła m.
in. gigantyczną torbę na zakupy
przed centrum handlowym Silesia City Center, do której można było wejść, schować się czy
zaparkować samochód, a w ramach projektu „Słodkie Kato”
powstały wielobarwne siedziska
rozmieszczone w centrum Kato-

wic. Na ul. Mariackiej pojawił
się także „oddychający” dom,
projekt zrealizowany z holenderskim designerem Janem Körbesem. Budowlę wykonano z banerów reklamowych i specjalnych
poduszek doczepionych do fasady. Kolejne przestrzenne instalacje powstały w ramach Industriady 2012 w dzielnicy Nikiszowiec, gdzie kilka tysięcy
plażowych piłek pokryło front
kamienicy i Katowice Street Art
Festiwal 2013. Instalację w Muzeum będzie można oglądać
przez najbliższych kilka miesięcy. SK

*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”

KINO
Reper tuar kina helios Sosnowiec
4-10.12.2015 r.

reklama
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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

uWAgA! Dla naszych czytelników mamy
14 pojedynczych zaproszeń do kina,
do odbioru w naszej redakcji.

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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