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Nowoczesny blok operacyjny i oddział
intensywnej opieki medycznej
powstaną w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim. Budowa nowego pawilonu i jego
wyposażenie będą kosztować około 45 mln
zł. Inwestycja, którą zrealizuje jedna
z największych firm budowlanych w kraju,
potrwa 18 miesięcy. 

Sylwia Kosman

Lo do wi sko pod go łym nie bem, ma nu fak -
tu ra św. Mi ko ła ja, któ re mu to wa rzy szyć
bę dą el fy, jar mark świą tecz ny, ko lę do wa -
nie z Go lec uOr kie stra i Za ko po wer, to
tyl ko nie któ re z im prez gru dnio wych, któ -
re wpro wa dzą nas w kli mat zbli ża ją cych
się Świąt Bo że go Na ro dze nia i po zwo lą
po czuć ma gię gwiazd ki. No wy Rok przy -
wi ta my na ple ne ro wym kon cer cie
pod Urzę dem Miej skim. Na syl we stro wej
sce nie kró lo wać bę dzie ze spół IRA, z któ -
rym miesz kań cy bę dą od li czać ostat nie
chwi le sta re go ro ku i skła dać so bie ży cze -
nia po wy strza le kor ków od szam pa na. 

Za nim jed nak za śpie wa cha ry zma tycz -
ny Ar tur Ga dow ski, przed so sno wi cza na -
mi moc mu zycz nych, kon cer to wych i…
spor to wych atrak cji! Już 9 grud nia świę ty
Mi ko łaj otwo rzy swo ją Manufakturę
w go dzi nach od 14.00 do 18.00 w bu dyn -
ku Urzę du Miej skie go przy al. Zwy cię -
stwa 20. To nie zwy kłe wy da rze nie po pro -
wa dzi Ma ciej Mu siał, zna ny i po pu lar ny
ak tor. W pra cow ni każ dy bę dzie mógł na -
pi sać list do świę te go Mi ko ła ja, by
pod cho in ką zna leźć wy ma rzo ne pre zen -
ty. Pie cząt ki zo sta ną za stą pio ne przez
ma gicz ne pie czę cie, a za miast wzo rów

dru ków, któ re wy peł nia ją miesz kań cy, by
za ła twić urzę do we spra wy, po ja wią się
świą tecz ne li sty.  Na te re nie Ma nu fak tu -
ry go ście nie bę dą prze miesz czać się sa -
nia mi, ale świą tecz ną ko lej ką. Dzię ki fo -
to bud ce bę dzie moż na zro bić so bie pa -
miąt ko we zdję cia. W pra cow ni dzie cia ki,

oprócz pi sa nia li stów do św. Mi ko ła ja,
mo gą przy go to wać cho in ko we ozdo by,
mo de lo wać ba lo ny i de ko ro wać pier ni ki.
Nie za brak nie tak że wy stę pów dla naj -
młod szych oraz kon kur sów. 

W tym dniu bę dzie dzia łać nie tyl ko
Ma nu fak tu ra św. Mi ko ła ja, ale zo sta nie

uru cho mio ne lo do wi sko, tra dy cyj nie już
na pla cu przed Urzę dem Miej skim. – Lo -
do wi sko jest su per. W ubie głym ro ku
przy cho dzi li śmy z ca łą ro dzi ną i uczy li -
śmy się jeź dzić na łyż wach. W tym ro ku
uru cho mie nie Ma nu fak tu ry, to ko lej ny
świet ny po mysł dla dzie cia ków – nie

ukry wa An na Szew czyk, miesz kan ka So -
snow ca. 

W ubie głym ro ku lo do wi sko w sa mym
cen trum mia sta cie szy ło się ol brzy mią
po pu lar no ścią. Sprze da no oko ło 15 ty się -
cy bi le tów. W dniu otwar cia lo do wi ska
tym ra zem, prócz miesz kań ców, na lo dzie
po ja wi się m. in. bał wa nek, któ ry bę dzie
się ba wił wspól nie z dzieć mi. Na ta fli
swo je umie jęt no ści za pre zen tu ją tak że ho -
ke iści Za głę bia So sno wiec oraz tan cer ki. 

Wiel ką atrak cją bę dzie świą tecz na ol -
brzy mia śnież na ku la. Po mie ści jed no -
cze śnie kil ka osób, a we wnątrz ku li… bę -
dzie sy pał śnieg!

Bi le ty wstę pu na lo do wi sko nie zmie ni -
ły się. Trze ba bę dzie za pła cić sym bo licz -
ną zło tów kę za wstęp w go dzi nach
od 9.00 do 15.00 i 2 zł w godz. od 16.00
do 21.00. Wy po ży cze nie ły żew bę dzie
kosz to wać 2 zł, a ostrze nie 5 zł. Punk tem
kul mi na cyj nym im pre zy bę dzie ce re mo -
nia za pa le nia świa te łek na miej skiej cho -
in ce, co na stą pi już po go dzi nie 16. Spe -
cjal ny szpa ler uło żą przed szko la ki.
Na wszyst kich uczest ni ków bę dzie cze ka -
ła jesz cze jed na nie spo dzian ka, czy li ory -
gi nal ny wy stęp. 

Więcej na str. 7

str. 13

Piłkarze Zagłębia zakończyli
jesienną rundę zmagań na 3
miejscu, tracąc do lidera zaledwie
trzy punkty. Sytuacja w tabeli jasno
pokazuje, że awans do ekstraklasy jest w
zasięgu zawodników. Obawy może
jednak budzić trenerska karuzela.
Ostatecznie wiosną zespół poprowadzi
trener Dariusz Banasik. str. 15

Uważam, że na pewno zrobiliśmy przez
te dwa lata sporo, ale jestem taką osobą,
która zawsze twierdzi, że można było
więcej i lepiej. Podczas sesji budżetowej
zaprezentujemy radnym i mieszkańcom
program „Sosnowiec Plus”, który będzie
zawierał naszą strategię działań na kolejne dwa
lata – zapowiada Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. str. 5
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Moc gwiazdkowych i świątecznych atrakcji oraz plenerowy koncert sylwestrowy przed nami! 

Świątecznym krokiem w Nowy Rok!
arc UM w Sosnowcu

Mieszkańcy przywitają rok 2017 z zespołem IRA. 
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MIASTO

Krzysz tof Po lacz kie wicz

Tak no wo cze snym sprzę tem Miej ski Za -
kład Usług Ko mu nal nych w So snow cu
jesz cze nie dys po no wał. Wszyst ko dzię ki
re kor do wej kwo cie 2,3 mln zł, któ re gmi -
na prze zna czy ła w tym ro ku na za ku py
in we sty cyj ne. To naj więk sze fun du sze,
ja kie przed się bior stwo otrzy ma ło w swo -
jej hi sto rii.

Miej ski Za kład Usług Ko mu nal nych
na co dzień zaj mu je się m.in. bie żą cym
utrzy ma niem dróg i ulic na te re nie mia sta
oraz utrzy ma niem te re nów zie lo nych
w mie ście – par ków i skwe rów. Do re ali -
za cji tych za dań nie zbęd ny jest wy spe cja -
li zo wa ny i no wo cze sny sprzęt. Od wie lu

lat pro ble mem MZUK był sta rze ją cy się
park ma szy no wy.

– Mia ło to ne ga tyw ny wpływ na ja kość
i ilość wy ko ny wa nych przez nas prac.
W tym ro ku dzię ki wła dzom mia sta otrzy -
ma li śmy re kor do wy za strzyk fi nan so wy.
W su mie na sprzęt, ma szy ny i środ ki trans -
por tu prze zna czy li śmy 2,3 mln zł – pod -
kre śla Grze gorz Bar czyk, dy rek tor Miej -
skie go Za kła du Usług Ko mu nal nych.

Naj droż szym za ku pem jest no wo cze sny
re mon ter dro go wy fir my Stras smayr, słu żą -
cy do szyb kich i kom plek so wych na praw
ubyt ków w dro gach mie szan ką emul sji as -
fal to wej i gry su ba zal to we go, któ ry kosz to -
wał po nad600 tys. zł. – Wśród za ku pio nych
jed no stek sprzę to wych jest rów nież cią gnik

rol ni czy z osprzę tem zi mo wym. Dzię -
ki  tym in we sty cjom wcho dzi my wnaj bliż -
szy se zon zi mo we go utrzy ma nia dróg
wzmoc nie ni ono wą ma szy nę, nie za stą pio -
ną zwłasz cza przy utrzy ma niu dróg osie -
dlo wych – do da je dy rek tor MZUK -u.

To nie ko niec in we sty cji w so sno wiec -
kiej jed no st ce ko mu nal nej. – W przy -
szłym ro ku pla nu je my bu do wę za ple cza
so cjal ne go dla pra cow ni ków dzia łu ro bót
dro go wych na te re nie ba zy MZUK -u. Po -
nad to bę dzie my  kon ty nu ować in we sty cje
na te re nie schro ni ska, po le ga ją ce na ada -
pta cji ga ra ży na po trze by schro ni ska. Pla -
no wa ne na kła dy wy nio są bli sko 1,5 mln.
zł – za pew nia pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski.

Ponad 2 miliony złotych na nowoczesny sprzęt dla MZUK-u

reklama

Władze zagłębioWskich miast
po raz kolejny móWią jednym
głosem. tym razem W spraWie
euroterminala W słaWkoWie
oraz inWestycji z nim
zWiązanych.

Co raz czę ściej da się sły szeć in -
for ma cje o prze dłu że niu sze ro -
ko to ro wej li nii ko le jo wej ze
Sław ko wa pod gra ni cę z Re pu -
bli ką Cze ską. Roz mo wy w tej
spra wie od by wa ją się jed nak
kom plet nie bez udzia łu miast
Za głę bia, któ re są prze cież
w bez po śred nim za się gu od dzia -
ły wa nia in we sty cji. Do wy ko rzy -
sta nia po ten cja łu, ja ki drze mie
w Eu ro ter mi na lu w Sław ko wie,
a tak że w mia stach Za głę bia,
bra ku je w za sa dzie jed ne go, bar -
dzo waż ne go ele men tu – wy bu -
do wa nia dro go we go łącz ni ka
Eu ro ter mi na la w Sław ko wie
z dro gą S1 w So snow cu i dro gą
DK 94 w Sław ko wie. Wy da je się
jed nak, że ko lej ne eki py rzą dzą -
ce o tej in we sty cji po pro stu nie
pa mię ta ją. – Wspól nie z bur mi -
strza mi i pre zy den ta mi za głę -
biow skich miast, wy sła li śmy list
do pre mie ra Mo ra wiec kie go
i sta ro sty Wa to ły w tej spra wie.

Wspól nie ape lu je my o bu do wę
dro go wych łącz ni ków z Eu ro ter -
mi na lem – mó wi pre zy dent So -
snow ca, Ar ka diusz Chę ciń ski.

Sa mo rzą dow cy py ta ją w li -
ście, czy wy ko na nie prze dłu że nia
li nii sze ro kie go to ru na od cin ku
pra wie 80 km w li nii pro stej ze
Sław ko wa, mię dzy in ny mi przez
wy so ce zur ba ni zo wa ny te ren
aglo me ra cji gór no ślą skiej, do cze -
skich Ver no vic, ma ja ki kol wiek
eko no micz ny sens i czy nie le piej
te środ ki za in we sto wać w roz wój
in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej,
dro go wej i ko le jo wej w ob sza rze
Za głę bia Dą brow skie go, w opar -
ciu o Ze spół Ter mi na li Li nii Sze -
ro ko to ro wej w Sław ko wie. Po mo -
gło by to zda niem au to rów li stu
chro nić nie tyl ko in te res sa me go
Za głę bia, ale tak że kra ju. Po -
za pre zy den tem So snow ca,
pod pi smem pod pi sał się bur -
mistrz Sław ko wa, Ra fał Adam -
czyk oraz pre zy dent Dą bro wy
Gór ni czej, Zbi gniew Pod ra za. Pi -
smo do sta ro sty, Ar ka diu sza Wa -
to ły, po parł rów nież pre zy dent
Bę dzi na, Łu kasz Ko mo niew -
ski, bur mistrz Cze la dzi, Zbi gniew
Sza le niec i bur mistrz Woj ko wic,
To masz Szczer ba. red

Wspólne stanowisko 
w sprawie Euroterminalu

Najwyższe dofinansowanie dla Sosnowca

arc UM w Sosnowcu

Maciej Łydek

MZUK otrzymał rekordowy zastrzyk finansowy na zakup maszyn
i środków transportu. 

So sno wiec otrzy mał naj wyż sze do fi nan -
so wa nie ze wszyst kich miast, któ re sta ra -
ły się o fun du sze z Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go 2014-2020 na po pra wę efek tyw no ści
ener ge tycz nej oświe tle nia. Tym sa mym
mia sto prze zna czy pra wie 21 mln zł
na wy mia nę lamp na le żą ce go do mia sta
oświe tle nia ulicz ne go.

Do fi nan so wa nie przy zna ne przez Urząd
Mar szał kow ski wy no si 15,3 mln zł i po zwo -
li na wy mia nę wszyst kich so do wych i rtę -
cio wych lamp miej skie go oświe tle nia ulicz -
ne go. W ich miej sce po ja wią się opra wy
w tech no lo gii LED. Mo der ni za cja 7 694
punk tów oświe tle nio wych z 8 811 na le żą -
cych do mia sta opie rać się bę dzie na wy ko -
rzy sta niu ist nie ją cej in fra struk tu ry sie ci
ener ge tycz nej i oświe tle nio wej. – Po zo sta łe
punk ty świetl ne już wcze śniej zo sta ły zmo -

der ni zo wa ne przy oka zji re mon tów ulic,
skrzy żo wań czy bu do wy rond. W tej chwi li
rocz nie na oświe tle nie ulicz ne wy da je -
my 6,7 mln zł. Sza cu je my, że po mon ta żu
wszyst kich no wych opraw za osz czę dzi -
my 1,5 mln zł. Lam py ulicz ne LED to nie
tyl ko oszczęd no ści, ale rów nież bez pie -
czeń stwo, po nie waż gwa ran tu ją lep szą wi -
docz ność na dro gach – tłu ma czy Ar ka diusz
Chę ciń ski. In sta la cja no we go oświe tle nia
po win na za koń czyć się w 2017 ro ku.

Oprócz na le żą ce go do mia sta oświe tle -
nia ulicz ne go w So snow cu jest 11 ty się cy
punk tów świetl nych w za rzą dzie Tau ron
Dys try bu cja.

Dru gim pro jek tem, na któ ry mia sto
otrzy ma ło środ ki z RPO, jest „Roz bu do wa
in sta la cji o in fra struk tu rę słu żą cą do pro -
duk cji ener gii po cho dzą cej ze źró deł od -
na wial nych w obiek tach re kre acyj no -spor -

to wych”. In we sty cja po le ga na roz bu do -
wie ist nie ją cych in sta la cji cie płej wo dy
użyt ko wej o in sta la cje opar te na ko lek to -
rach sło necz nych dla sze ściu obiek tów re -
kre acyj no -spor to wych: Ha la Wi do wi sko -
wo -Spor to wa przy ul. Że rom skie go 9 i ul.
Ba czyń skie go 4, kom pleks spor to wy
przy alei Mi rec kie go 31 oraz Or ląt Lwow -
skich 70, a tak że pły wal nia let nia
przy ul. 3 Ma ja 41 i kom pleks pił kar ski
przy ul. Kre so wej 1. Pro jekt obej mu je
rów nież mon taż pomp ciepl nych w bu dyn -
kach przy ul. Że rom skie go 9 oraz ul. Or -
ląt Lwow skich 70. Za kres pro jek tu obej -
mu je tak że mon taż dwóch pomp ciepl nych
dla Pły wal ni Let niej przy ul. Woj ska Pol -
skie go 181.

Ca łe za da nie, któ re bę dzie re ali zo wa ne
w przy szłym ro ku war te jest 1,6 mln zł,
a do fi nan so wa nie wy no si 700 tys. zł.

Ogród jordanowski jak z bajki
W poniedziałek, 5 grudnia, oficjalnie 
otWarty został ogród jordanoWski
W parku im. jacka kuronia W kazimierzu
górniczym. robi spore Wrażenie, naWet
W okresie jesienno-zimoWym, o czym
najlepiej  śWiadczy fakt, że mimo minusoWej
temperatury dzieciaki z zapartym tchem
testoWały kolejne urządzenia.

Ogród jest po dzie lo ny na kil ka czę ści, dla
dzie ci w każ dym wie ku. Naj więk szą atrak -
cją bę dzie kom pleks li na riów (stre fa „śred -
nia ka”), na któ ry skła da się m. in. 10-me tro -
wa wie ża. Dru gą z atrak cji jest dwu wie żo wy
ze staw z kil ko ma zjeż dżal nia mi i most ka mi
dla ma łych dzie ci. Część urzą dzeń jest do -
sto so wa na do po trzeb dzie ci nie peł no spraw -
nych. W ogro dzie znaj do wać się bę dzie rów -
nież stre fa mu zycz na, a na ca łym te re nie spo -
ro jest urzą dzeń spraw no ścio wych
i nie ty po wych huś ta wek. W środ ku ogro du,
do któ re go pro wa dzą alej ki, wy bu do wa -
na zo sta ła fon tan na. – Je ste śmy już po prób -
nym roz ru chu. Wy glą da na praw dę ład nie,
po dob nie jak ca ły ogród. Fon tan nę, jak
zresz tą ca ły ogród, w peł nej kra sie bę dzie
moż na po dzi wiać wio sną. Atrak cji jest mnó -

stwo: zjazd li no wy, bu ja ki, huś taw ki, sy mu -
la tor ro deo, ka ru ze le, ław ki, dra bin ki, tu ne le
i tram po li na. To wszyst ko cze ka na na szych
mi lu siń skich, ale i star si nie bę dą się tu taj nu -
dzić – mó wi pre zy dent So snow ca, Ar ka diusz
Chę ciń ski.

W par ku za mon to wa na zo sta ła rów nież per -
go la, któ ra w no cy bę dzie pod świe tlo na. Ścież -
ki są wy ko na ne z eko lo gicz nej wo do prze pusz -
czal nej na wierzch ni, co za po bie gnie m.in. po -
wsta wa niu ka łuż. Ca ły obiekt jest oświe tlo ny,
za mon to wa no tak że mo ni to ring. KP

W ogrodzie jordanowskim w Kazimierzu Górniczym dzieciaki mogą liczyć 
na świetną zabawę.  

M
aciej Łydek

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński i burmistrz
Sławkowa Rafał Adamczyk apelują o budowę drogowych
łączników z Euroterminalem. 
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Miasto przeznaczy 800 tysięcy złotych na dofinansowanie programu in vitro

Radni poparli program in vitro
Syl wia Ko sman

Od przy szłe go ro ku w So snow cu
po now nie za cznie dzia łać pro gram
do fi nan so wa nia do pro ce du ry in
vi tro. Pod czas li sto pa do wej se sji
Ra dy Mia sta rad ni przy ję li uchwa -
łę w tej spra wie. Pro jekt uchwa ły
po par ło 18 rad nych, prze ciw by -
ło 3, a 5 rad nych wstrzy ma ło się
od gło su. Rad ny Jan Bo sak zgło sił
na pi śmie swo je sta no wi sko w for -
mie vo tum se pa ra tum, wska zu jąc,
iż w je go oce nie nie ma pod staw
praw nych i me ry to rycz nych, by
pro gram był re ali zo wa ny i fi nan so -
wa ny ze środ ków pu blicz nych gmi -
ny So sno wiec. 

Mia sto prze zna czy na ten cel
każ de go ro ku ok.200 tys. zł. – Nasz
pro gram bę dzie re ali zo wa ny przez
czte ry naj bliż sze la ta. W su mie
prze zna czy my na ten cel800 tys. zł.
Rząd nie ma za mia ru wspie rać in
vi tro, ale my nie za mie rza my zo sta -
wić bez po mo cy osób, któ re bez -
sku tecz nie sta ra ją się o po tom -
stwo – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. 

Miej ski pro gram jest od po wie -
dzią na brak rzą do we go pro gra mu
wspie ra nia in vi tro. Pierw szy raz
So sno wiec wpro wa dził pro gram
w 2013 ro ku, ale kie dy ów cze sny
rząd roz sze rzył za kres pro gra mu
rzą do we go, pi lo ta żo wy pro gram

w So snow cu zo stał za koń czo ny.
Od przy szłe go ro ku ru szy po now -
nie. Do pro gra mu zo sta ną za kwa -
li fi ko wa ne pa ry, któ re speł nią m.
in. na stę pu ją ce kry te ria: wiek ko -
bie ty mu si mie ścić się w prze dzia -
le 23-40 lat we dług rocz ni ka uro -
dze nia; pa ry zo sta ły za kwa li fi ko -
wa ne do le cze nia nie płod no ści
me to dą za płod nie nia po za ustro jo -
we go przez Re ali za to ra Pro gra mu,
zgod nie z wy tycz ny mi Pol skie go
To wa rzy stwa Me dy cy ny Roz ro du;
po zo sta ją w związ ku mał żeń skim
lub part ner skim. Po nad to w dniu

kwa li fi ka cji co naj mniej jed -
na z osób po zo sta ją cych w związ -
ku mał żeń skim lub part ner skim
od ro ku mu si miesz kać na te re nie
So snow ca. Po za tym pa ry mu szą
mieć udo ku men to wa ne po twier -
dze nie prze pro wa dze nia peł nej
dia gno sty ki przy czyn nie płod no ści
oraz trwa łe go uszko dze nia unie -
moż li wia ją ce go na tu ral ną kon cep -
cję lub też są po ro ku bez sku tecz -
ne go le cze nia za cho waw cze go lub
chi rur gicz ne go.

Pro gram obej mie do fi nan so wa -
nie do wy so ko ści 80 pro cent kosz -

tów (łącz nie nie wię cej niż 5 tys. zł
jed nej pro ce du ry za płod nie nia po -
za ustro jo we go). Róż ni cę po mię -
dzy cał ko wi tym kosz tem pro ce du -
ry a do fi nan so wa niem po nio są pa -
cjen ci. Ze spół pra cu ją cych
nad pro gra mem eks per tów oce nił,
że koszt jed nej pro ce du ry za płod -
nie nia po za ustro jo we go wy no si
śred nio oko ło od 5 do 10 tys. zł,
bez uwzględ nie nia kosz tów le cze -
nia far ma ko lo gicz ne go, które wy -
no si oko ło 4 tys. zł (do ty czy to le -
ków do in duk cji owu la cji, któ re nie
są re fun do wa ne). 

Je że li pro ce du ra za płod nie nia
po za ustro jo we go z po wo dów me -
dycz nych za koń czy się na wcze -
śniej szym eta pie, to do fi nan so wa -
nie obej mie prze pro wa dzo ne do te -
go mo men tu ele men ty, łącz nie nie
wię cej niż 5 tys. zł. Sza cu je się, że
w So snow cu, li czą cym oko ło 200
tys. miesz kań ców, pro blem nie -
płod no ści mo że do ty czyć oko -
ło2110 par.  Zgod nie zda ny mi sta -
ty stycz ny mi, wska zu ją cy mi, iż
do le cze nia tą me to dą kwa li fi ku je
się oko ło dwóch pro cent par, po ten -
cjal ną licz bę osza co wa no na oko -

ło 42 pa ry w So snow cu. Pod czas
se sji, jesz cze przed roz po czę ciem
ob rad, wła dze mia sta po gra tu lo wa -
ły spor tow com, m. in. za wod ni kom
Klu bu Spor to we go Bu dow la ni So -
sno wiec, Gór ni ka So sno wiec, Za -
głę biow skie go Klu bu Szer mier -
cze go, To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Szer mier ki Za głę bie So sno wiec,
Wa ta hy Fi ght Club So sno wiec,
zna ko mi tych wy ni ków i zdo by tych
me da li. Uczest ni cy sesji usły sze li
tak że o zre ali zo wa nym przez
uczniów i na uczy cie li II LO im. E.
Pla ter  pol sko -ukra iń skim pro jek cie
„Sztu ka Przy jaź ni”. 

Po nad to Ma te usz Ry ka ła, za -
stęp ca pre zy den ta mia sta, przed sta -
wił wy ni ki te go rocz ne go gło so wa -
nia w ra mach Bu dże tu Oby wa tel -
skie go iopi sał zwy cię skie pro jek ty,
któ re bę dą re ali zo wa ne w naj bliż -
szych mie sią cach (wię cej na ten te -
mat pi sze my na str. 4). Rad ni przy -
ję li tak że ta ry fy dla zbio ro we go za -
opa trze nia w wo dę i od pro wa dza -
nia ście ków na te re nie So snow ca
(wię cej na str. 10 i 11). Po nad to za -
de cy do wa li, iż ron douzbie gu ulic:
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, Ja -
na IIISo bie skie go i Ja naKi liń skie -
go bę dzie no sić imię Wła dy sła wa
Szpil ma na, a ron do u zbie gu ulic:
No wo po goń skiej, Bę dziń skiej, Or -
lej iSta ro po goń skiej na zwę imie nia
Mi cha li ny Ko niecz nej „Ha li na”. 

Młodzi sportowcy są teraz na fali. Odebrali gratulacje i pamiątkowe statuetki od władz miasta. 

Maciej Łydek



grudzień 2016 nr 114

MIASTOMIASTO

53 projekty do realizacji w III edycji Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy
zdecydowali

Krzysztof Polaczkiewicz

53 pro jek ty zo sta ną zre ali zo wa ne
w ra mach III edy cji Bu dże tu Oby -
wa tel skie go w So snow cu. Naj -
więk szy mi wy gra ny mi śmia ło
moż na okre ślić po my sło daw ców
pro jek tu Bul wa ru Czar nej Prze -
mszy, któ ry za kła da bu do wę alej -
ki spa ce ro wej oraz ścież ki ro we ro -
wej wzdłuż brze gu rze ki. Na pro -
jekt od da no 3378 gło sów. To naj -
lep szy wy ni ki wśród wszyst kich
lo kal nych stref. Wię cej osób gło -
so wa ło je dy nie na pro jekt ze stre -
fy edu ka cyj nej. 4144 gło sy od da -
no na stwo rze nie stre fy edu ka cyj -
no -szkol nej „od ju nio ra do se nio -
ra” przy SP nr 39.

Tym ra zem do po dzia łu by ło 7
mln zł. W su mie dro gą elek tro -
nicz ną, ko re spon den cyj nie oraz
bez po śred nio 36 674 miesz kań -
ców So snow ca od da ło 62 075
gło sów. 

Z po nad 130 pro jek tów zgło -
szo nych przez miesz kań ców So -
snow ca w III edy cji Bu dże tu Oby -
wa tel skie go wy bra no 53. W gło -
so wa niu miesz kań cy za de cy do -
wa li, że zre ali zo wa nych zo sta -
nie 48 pro jek tów: 41 z Lo kal nych
Stref Kon sul ta cyj nych, 3 ze Stre -
fy Edu ka cji Szkol nej oraz 4 ze
Stre fy Edu ka cji Przed szkol nej.

Za da nia te otrzy ma ły naj wię cej
gło sów i łącz nie miesz czą się
w pu li środ ków prze wi dzia nych
dla pro jek tów z da nej ka te go rii.

Naj więk szą fre kwen cją, po -
dob nie jak w po przed nim ro ku,
mo gą po chwa lić się Macz ki. Nie -
ste ty, kwo ta środ ków nie wy ko rzy -
sta nych z po szcze gól nych stref,
nie jest wy star cza ją ca na re ali za -
cję ko lej ne go pro jek tu z tej Lo kal -
nej Stre fy Kon sul ta cyj nej. Dla te -
go środ ki te w wy so ko -
ści 53 581 zł prze ka za ne zo sta ną
do ko lej nej stre fy z naj więk szą
fre kwen cją, czy li Stre fy Po rąb ka,
gdzie zo sta nie zre ali zo wa nych do -
dat ko wo aż 5 pro jek tów.

W te go rocz nym gło so wa niu
udział wzię ło 18,20 pro cent so sno -
wi czan upraw nio nych do gło so wa -
nia. Po raz pierw szy gło sy mo gli
od da wać wszy scy miesz kań cy
mia sta, nie za leż nie od wie ku.

– Dzię ku ję wszyst kim, za rów -
no tym, któ rzy zgła sza li pro jek -
tym, jak i tym wszyst kim, któ rzy
wzię li udział w gło so wa niu.
Miesz kań ców, któ rzy nie gło so -
wa li, za pra szam do wzię cia
udzia łu w ko lej nej edy cji. Pa mię -
taj my, że to od nas za le ży, jak bę -
dzie wy glą da ło na sze mia -
sto – pod kre śla pre zy dent So -
snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski.

StRefA MilOWice
Modernizacja placu zabaw w Parku
z Kamieniem (505 głosów), wartość
projektu – 202 905 zł

StRefA POgOń 
Remont chodnika i budowa parkingu przy SP
nr 10, ul. Reymonta (1847) – 100 000 zł
Budowa drogi betonowej lub asfaltowej
na części ul. Jabłoniowej (643) – 195 000 zł
Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy
ul. Sportowej/Patriotów (495) – 100 000 zł
Podniesieni funkcjonalności filii nr 2 MBP
przy ul. gospodarczej (258) – 20 000 zł
Remont chodnika, ul. Staropogońska 66-72
(209) – 40 000 zł
Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki
około 200 woluminów (109) – 10 000 zł

StRefA StARy SOSNOWiec 
Remont parkingu w rejonie, ul. Ordonówny 
i ul. Kilińskiego – etap i (340) – 232 326 zł
Projekt wyremontowania i zagospodarowania
tarasu (czytelnia letnia) oraz przestrzeni
przy budynku filii nr 20 MBP (178) – 50 000 zł

StRefA Sielec, KuKułeK, ANDeRSA
Przejście lub droga między ul. tylną 
i ul. Mikołajczyka w okolicy 
ul. franciszkańskiej (574) – 50 000 zł
Remont chodnika przy ul. gen. W.
Andersa – stworzenie ciągów
pieszo – rowerowych (376) – 240 000 zł
Książka bliżej ciebie i dla ciebie (178) – 1 500 zł

StRefA ceNtRuM 
Bulwar czarnej Przemszy – ścieżka rowerowa
i alejka spacerowa wzdłuż brzegu rzeki
(3378) – 492 749 zł

StRefA ZAgóRZe PółNOc 
Rozbudowa placu zabaw na ul. Dmowskiego/
ul. Wiosny ludów (318) – 200 000 zł
Remont drogi asfaltowej i budowa chodnika
z kostki, ul. Długosza od 19 do 43
(213) – 150 000 zł
Zakup nowości wydawniczych do biblioteki
miejskiej, ul. Zapały (184) – 3 000 zł
Rozbudowa wybiegu dla psów, ul. Długosza
(33) – 15 000 zł

StRefA ZAgóRZe POłuDNie
Park Seniora między ul. łomżyńską 
a ul. Białostocką (691) – 100 000 zł
Parking wzdłuż starej Alei Wolności – 
ul. Radomska (533) – 150 000 zł
Rozwijamy swoją sprawność
fizyczną – modernizacja strefy rekreacji
i utworzenie strefy gier
w Zagórzu – (530) – 36 406 zł
centrum gier plenerowych na
ul. Białostockiej/ul. Kieleckiej (438) – 25 000 zł
Biblioteka „Pod chmurką” + zakup książek
do biblioteki na ul. Kisielewskiego 9A
(268) – 10 000
Sąsiedzie wskocz do gry – szachownica
pod chmurką, przy trzepaku na
ul. Białostockiej (90) – 15 000 zł
Remont schodów na ul. BMc (15) – 10 000 zł

StRefA ŚRODulA 
Wewnętrzna, osiedlowa droga pożarowa wraz
z placem manewrowym przy ul. Wybickiego
z dojazdem do nowo powstałego placu zabaw
(675) – 278 787 zł
Więcej światła – instalacja oświetlenia
na siłowni pod chmurką na górce Środulskiej
(105) -100 000 zł

StRefA KliMONtóW, DAńDóWKA
Remont drogi i chodnika do szkoły i kościoła
przy ul. gwiezdnej (716) – 329 337 zł

StRefA KAliNOWA
Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej
i utworzenie miejsc postojowych, ul. Kalinowa
(496) – 217 266 zł
Wyposażenie bibliosfery. Miejska Biblioteka
Publiczna (57) – 2 500 zł

StRefA BOBReK, NiWKA
Renowacja placu zabaw wraz z budową altany
ogrodowej, ul. Dybowskiego/ul. Szybowa
(492) – 264 488 zł 

StRefA MODRZeJóW, JęZOR, BóR 
Ośrodek rekreacyjny „Wygoda”.
etap ii – budowa altany biesiadnej 
ze stanowiskiem do grillowania 
(298) – 79 572 zł
Modernizacja boiska, ul. Biała Przemsza
(213) – 181 000 zł

StRefA KAZiMieRZ góRNicZy
Samochody na parkingi, nie na chodniki!, 
ul. Wagowa (630) – 198 116 zł
Budowa parkingu dla mieszkańców Starej
Wagowej (129) – 16 000 zł
czysty Kazimierz. Budowa wybiegu dla psów,
ul. Wagowa (81) – 23 619 zł 

StRefA PORąBKA
Modernizacja i doposażenie placu zabaw – zbieg
ul. Wiejskiej i ul. Zagórskiej (452) – 143 820 zł

StRefA JuliuSZ
Street Workout Park – uliczny trening
na świeżym powietrzu, ul. Spadochroniarzy/
ul. Komandosów (251) – 102 343 zł
Alejkami do parku, ul. Obrońców Westerplatte
(62) – 150 000 zł

Strefa Ostrowy górnicze 
Wykonanie chodnika po prawej stronie 
ul. leśnej – drugi odcinek ulicy (520) – 198 814 zł

Strefa Maczki, Kolonia, cieśle
Aktywna przestrzeń – modernizacja
wyposażenia i otoczenia Miejskiego Klubu
„Maczki” (402) – 247 862
Zakup książek do biblioteki (104) – 4 000 zł

Strefa Szkolna 
Kulturalna strefa rekreacji „od juniora
do seniora” SP nr 39 przy ul. lubelskiej 51
w Sosnowcu (4144) – 500 000 zł
Wielofunkcyjna infrastruktura sportowa 
dla SP nr 10, PM nr 25 oraz mieszkańców
miast (3555) – 500 000 zł
Miasteczko ruchu drogowego przy ZSO nr 7
(1057) – 400 000 zł

Strefa Przedszkolna
Modernizacja placu zabaw należącego do PM
nr 28 (1967) – 130 000 zł
Modernizacja placu zabaw przy PM nr 51,
ul. Prusa 253 – wymiana nawierzchni placu
zabaw na bezpieczną (1328) – 200 000 zł
Modernizacja placu zabaw dla dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych w PM nr 56 (1216) -
150 000 zł
Doposażenie placu zabaw PM nr 43
z oddziałami integracyjnymi przy
ul. Bohaterów Monte cassino (669) – 120 000 zł

Budżet Obywatelski 2016 – wyniki

Maciej Łydek

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy
zagospodarowali 7 mln zł. 

Choć ostat nia ko pal nia w So snow cu zo sta ła za -
mknię ta, w mie ście pa mię ta się o gór ni czych tra dy -
cjach. W ce chow ni KWK „Ka zi mierz -Ju liusz”,
w so bo tę 3 grud nia, od pra wio no mszę św. w in ten -
cji wszyst kich gór ni ków. Z ko lei uro czy sto ści
w Niw ce roz po czę ły się od zło że nia kwia tów pod ta -
bli cą upa mięt nia ją cą ko pal nię „Niw ka -Mo drze jów”,

któ ra znaj du je się na bu dyn ku Wyż szej Szko ły Me -
dycz nej przy ul. Woj ska Pol skie go. Na stęp nie
uczest ni cy prze ma sze ro wa li do dro gi daw niej pro -
wa dzą cej do ko pal ni, a obec nie wio dą cej do So sno -
wiec kie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go, gdzie
przed kil ko ma dnia mi sta nę ła pa miąt ko wa lam pa
gór ni cza, któ rą uro czy ście od sło nię to. KP

Sosnowiec pamięta o górniczych tradycjach

Pamiątkowa lampa górnicza ma przypominać o tradycjach dzielnicy. Uroczystego
odsłonięcia dokonała młoda mieszkanka Sosnowca w towarzystwie prezydenta
Arkadiusza Chęcińskiego.

Paweł Dusza, dyrektor Muzeum, nie ukrywał radości z przejęcia cennych pamiątek.
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Za rząd Spół ki Re struk tu ry za cji Ko palń S.A. w By -
to miu wy ra ził zgo dę na nie od płat ne prze ka za nie
so sno wiec kie mu Mu zeum, re aliów i do ku men tów
zwią za nych z dłu go let nią dzia łal no ścią KWK „Ka -
zi mierz – Ju liusz”. Uro czy ste prze ka za nie do mu -
ze al nych zbio rów pa mią tek po zli kwi do wa nej
w 2015 ro ku ko pal ni od by ło się 6 grud nia w Pa ła -
cu Scho ena w So snow cu.

Wśród prze ka za nych pa mią tek zna la zły się m.
in.: frag ment ogrom ne go ko ła szy bo we go, pla ny
ko pal nia nych bu dyn ków, do ku men ty m. in. kar to -
tek pra cow ni czych, księ ga pra cow ni cza z 1908 ro -

ku, a tak że dzie ła sztu ki, w tym fi gu ra św. Bar ba -
ry wy wie zio na z po zio mu – 123 re jon Ju liusz, pła -
sko rzeź ba or ła z prze ko pu po łu dnio we go na po zio -
mie IV, pła sko rzeź ba sym bo li gór ni czych z pod -
szy bia szy bu Ka zi mierz I. – Za le ży nam
na stwo rze niu miej sca, w któ rym bę dzie my kul ty -
wo wać gór ni cze tra dy cje na sze go mia sta, re gio nu.
Na ra zie trud no tu taj mó wić, czy bę dzie to mu -
zeum czy izba pa mię ci. Chce my, by by ło to coś
na kształt cen trum roz ryw ko wo -kul tu ral no -oświa -
to we go – pod kre śla pre zy dent So snow ca Ar ka -
diusz Chę ciń ski. KP

Kopalniane pamiątki już w Muzeum 
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WYWIAD

Maciej Łydek

reklama

Jednym z najważniejszych wyzwań jest zatrzymanie mieszkańców w stolicy Zagłębia, inwestycje i stworzenie nowych miejsc pracy

Zmieniamy Sosnowiec na plus
Znajdujemy się na półmetku obecnej
kadencji samorządowej, więc
można dokonać pierwszych podsumowań
i oceny. Co można uznać za sukces, a co
za porażkę?
Na pew no bar dziej od po wied ni mi oso -
ba mi do wy sta wia nia ocen są miesz kań -
cy So snow ca. Cie szę się, gdy sły szę gło -
sy o tym, że So sno wiec się zmie nia, że
wi dać dzia ła nia no wych władz. Uwa -
żam, że na pew no zro bi li śmy przez te
dwa la ta spo ro, ale je stem ta ką oso bą,
któ ra za wsze twierdzi, że moż na by ło
wię cej i le piej. Trze ba od sie bie i in nych
wy ma gać, ale my ślę, że nie bę dzie
skrom no ści w tym, że już co nie co zro -
bi li śmy. Na pew no na plus trze ba oce nić
dzia ła nia pod ję te w sfe rze trans por tu.
No we ron da, prze bu do wa skrzy żo wań,
in we sty cje i re mon ty dro go we spra wia -
ją, że kom fort po ru sza nia się po na szych
dro gach na pew no uległ po pra wie,
a przed na mi dal sze dzia ła nia. Spo ro
dzia ło się w edu ka cji, wie le pla có wek
zmie ni ło swo je ob li cze. Ca ły czas uno -
wo cze śnia my tak że Szpi tal Miej ski,
wal czy my z co raz lep szym skut kiem
o czy stość w mie ście, po pra wia my wi ze -
ru nek na sze go So snow ca, a przede
wszyst kim sta ra my się być mia stem
przy ja znym miesz kań com, stąd no wy
ogród jor da now ski w par ku w Ka zi mie -
rzu, ścież ki ro we ro we, no we skwe ry, re -
mon ty przejść pod ziem nych, któ re się
roz po czę ły, li kwi do wa nie prze szkód ar -
chi tek to nicz nych w tro sce o oso by nie -
peł no spraw ne czy mat ki z dzieć mi. Tu -
taj mam przede wszyst kim na my śli in -
sta la cję win dy przy tzw. „śli ma ku” czy
re mont kład ki na Śro du li. W za sa dzie
w każ dej dzie dzi nie zre ali zo wa li śmy lub
re ali zu je my in we sty cje, któ re, co waż ne,
nie ogra ni cza ją się tyl ko do cen trum
mia sta. Ka zi mierz, Macz ki, dziel ni ce
wschod nie to tak że So sno wiec, o czym
sta ra my się pa mię tać. Ma my plan, któ ry
re ali zu je my i my ślę, że za dwa la ta
pod ko niec ka den cji, miesz kań cy bę dą
mie li peł ny ob raz te go, że zmia ny, o któ -
rych mó wi łem dwa la ta te mu pod czas
kam pa nii wy bor czej, zo sta ły wcie lo ne
w ży cie. Jed no cze śnie zda ję so bie spra -
wę, że jesz cze wie le przed na mi, że
pew ne rze czy nie po to czy ły się po na -
szej my śli. Mam tu taj na uwa dze spra wę
re mon tu Zam ku Sie lec kie go. Pra ce zo -
sta ły wstrzy ma ne, ale na pew no do te go
te ma tu wró ci my. Dla te go nie my śli my

o tym, co już zro bi li śmy, ale co jesz cze
mu si my zro bić. A pra cy jest wie le, bo
w dwa la ta nie da się wszyst kie go na pra -
wić. 

Czeka nas reforma edukacji i likwidacja
gimnazjów. Ciężar przeprowadzenia zmian
spadnie na samorząd. Czy rozpoczęły się
już wstępne prace nad policzeniem
kosztów reformy w Sosnowcu, wdrożeniem
planowanych zmian, ułożeniem siatki szkół
czy oszacowaniem liczby zwalnianych
nauczycieli? 
Oczy wi ście, ca ły czas mo ni to ru je my sy -
tu ację, roz wa ża my róż ne roz wią za nia,
ale do pó ki no wa usta wa nie wej dzie
w ży cie, trud no mó wić o kon kre tach.
Nie je ste śmy prze ciw re for mom, ale
prze ciw ko tem pu ich zmian. Dzia ła nia
po dej mo wa ne są bar dzo szyb ko, a to
mo że przy nieść wie le efek tów ubocz -
nych. Na pew no w grę wcho dzą spo re
kosz ty, za pew ne nie obej dzie się bez
cięć, tak że ka dro wych, ale my ja ko sa -
mo rząd zro bi my wszyst ko, aby w So -
snow cu zmia ny prze bie gły jak naj mniej

bo le śnie dla wszyst kich, uczniów, na -
uczy cie li, ro dzi ców. Naj gor sze w tym
wszyst kim, że go ni nas czas i za pew ne
w po śpie chu trze ba bę dzie tę re for mę
wdra żać.

Kiedy ruszy i czy w ogóle ruszy
zapowiadana rewitalizacja centrum miasta
i doczekamy się powstania rynku?
W przy pad ku So snow ca trud no mó wić
o ryn ku. Ma my ta ki a nie in ny układ
mia sta i mu si my dzia łać w ob rę bie te -
go, co ma my. W 2017 ro ku roz pocz -
nie my re wi ta li za cję cen trum. Chce my
zmie nić ob li cze ści słe go cen trum So -
snow ca, cho dzi tu taj o uli cę Mo drze -
jow ską, War szaw ską, a tak że 3 Ma ja,
któ ra tak że przej dzie me ta mor fo zę.
Nie wy klu czo ne, że zmie ni my wy gląd
pla cu przed dwor cem, bo sko ro nie
mo że my mieć ryn ku z praw dzi we go
zda rze nia, to przy naj mniej war to za -
sta no wić się nad cen tral nym, re pre zen -
ta cyj nym miej scem. Na pew no cen -
trum So snow ca ule gnie prze obra że -
niom.

Mieszkańcy w przeprowadzonych
konsultacjach społecznych opowiedzieli się
za przedłużeniem linii tramwajowej nr 15.
Czy ta inwestycja zostanie zrealizowana?
In we sty cję bę dą pro wa dzi ły Tram wa je
Ślą skie. Z in for ma cji, któ ry mi dys po nu -
je my, wy ni ka, że w dru giej po ło wie
przy szłe go ro ku spół ka roz pocz nie dzia -
ła nia w tym te ma cie. Naj waż niej sze, że
in we sty cje tram wa jo we bę dą pro wa dzo -
ne tak że na in nych li niach. Wie le do bre -
go w tej kwe stii już się wy da rzy ło, kom -
fort jaz dy pa sa że rów uległ po pra wie, ale
są jesz cze li nie, któ re mu szą zo stać ob -
ję te in we sty cja mi. 

Za głę biow ski Park Spor to wy ma po wstać
w cią gu naj bliż szych lat. Gdzie pre zy dent
mia sta znaj dzie 150 mln zł na bu do wę te go
obiek tu? 
Po sta ra my się zna leźć naj lep sze roz wią -
za nie. Spo so bów kre dy to wa nia ta kich
in we sty cji jest na praw dę wie le. W grę
wcho dzi m. in. part ner stwo pu blicz no -
-pry wat ne. Ma my kil ka mie się cy, pod -
czas któ rych za pad ną klu czo we de cy zje.

Zabytkowy dworzec w Maczkach po latach
doczeka się rewitalizacji. Czy zgodnie
z zapowiedziami powstanie Centrum
Naukowo-Dydaktyczne Transportu
Kolejowego Politechniki Śląskiej? Jeśli
jednak nie uda się przekonać władz
Politechniki do powstania wydziału uczelni
w Maczkach, czy są jakieś inne
alternatywy dla tego miejsca? 
Na chwi lę obec ną nie ma jesz cze wią żą -
cych de cy zji. Nie wy klu czo ne, że stu -
dia I i II stop nia, o któ rych od po cząt ku
się mó wi ło, nie bę dą tam pro wa dzo ne,
ale są al ter na tyw ne roz wią za nia, o któ -
rych roz ma wia my. Wśród nich są m. in.
szko le nia po dy plo mo we dla ma szy ni -
stów czy stu dia III stop nia. Na pew no
obiekt bę dzie tęt nił ży ciem. O to mo że -
my być spo koj ni. Naj waż niej sze, że
po wie lu la tach obiekt w Macz kach zo -
sta nie przy wró co ny do ży cia.

Jakie zadania wyznaczył sobie Pan
na kolejne dwa lata kadencji? 
Tak jak wspo mi na łem na po cząt ku, za -
dań do re ali za cji jest wie le. Spo ro in we -
sty cji jest już roz po czę tych, in ne do pie ro
przed na mi. Pod czas se sji bu dże to wej za -
pre zen tu je my rad nym pro gram „So sno -
wiec Plus”, któ ry bę dzie za wie rał na szą
stra te gię dzia łań na ko lej ne dwa la ta.

Wów czas też za po zna ją się z nim miesz -
kań cy So snow ca. Na pew no cze ka ją nas
dal sze in we sty cje trans por to we, m. in.
prze bu do wa uli cy 3 Ma ja, gdzie wy mie -
ni my na wierzch nię, po wsta ną m. in. no -
we chod ni ki i bu spas. Bę dzie my wal czyć
z ni ską emi sją i dal szą po pra wą wi ze run -
ku mia sta, tak aby za chę cić do miesz ka -
nia w So snow cu, a tak że in we sto wa nia,
co wbrew nie któ rym, ma miej sce. No we
fir my in sta lu ją się w na szym mie ście,
głów nie przy tra sie S1. W ostat nim cza -
sie dzia łal ność roz po czę ły czte ry fir my,
z któ rych jed na, zaj mu ją ca się pro duk cją
pla ców za baw, za trud ni 300 osób. Głów -
ny cel to po pra wa ży cia miesz kań ców na -
sze go mia sta. Stąd no we dro gi, chod ni ki,
skwe ry, pla ce za baw, po pra wa in fra struk -
tu ry oświa to wej, szpi tal nej z bu do wą
blo ku ope ra cyj ne go na cze le, a jed no cze -
śnie two rze nie wa run ków do in we sto wa -
nia. I nie cho dzi tu taj o bu do wę mar ke -
tów, któ rych w mie ście jest pod do stat -
kiem. Gwo li wy ja śnie nia, od kąd prze ję -
li śmy wła dzę, nie sprze da li śmy żad ne go
te re nu pod bu do wę ta kich skle pów. Jed -
no cze śnie po rząd ku je my spra wy miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Spo ro te re nów nie jest nim
ob ję tych i stąd na pry wat nych te re nach
niewiele moż na by ło zro bić. Te raz to się
zmie ni. 

Zbliżają się święta i sylwester. Czego Pan
prezydent życzy sobie i mieszkańcom
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku? 
Miesz kań com So snow ca ży czę zdro -
wych, spo koj nych i po god nych świąt Bo -
że go Na ro dze nia spę dzo nych w ro dzin -
nym gro nie. Z chwi lą re flek sji, bez co -
dzien nej go ni twy. W No wym Ro -
ku, 2017, przede wszyst kim zdro wia
oraz re ali za cji pla nów i za mie rzeń. Pa -
mię taj my, że bę dzie to tak że szcze gól ny
rok dla na sze go mia sta, gdyż So sno wiec
bę dzie ob cho dził 115-le cie ist nie nia.
Z te go miej sca już te raz za pra szam
do wzię cia udzia łu w licz nych im pre -
zach, któ re z tej oka zji od bę dą się na te -
re nie na sze go mia sta. So bie ży czę przede
wszyst kim zdro wia, któ re po zwo li mi
z pa sją dzia łać dla do bra miesz kań ców
i na sze go ko cha ne go So snow ca. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Syl wia Ko sman

Rozmowa z ARkAdiuszem ChęCińskim, prezydentem sosnowca

Karta nowego mieszkańca to jeden z elementów programu 
„Pakiet dla mieszkańca”. 



Jo an na Bi niec ka, spe cja li sta  ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej
i edu ka cji

ren ta so cjal na jest ro dza jem po mo cy dla osób, któ re
w mło dym wie ku zo sta ły nie peł no spraw ne.
świad cze nie to przy słu gu je oso bie peł no let niej, cał ko wi -
cie nie zdol nej do pra cy z po wo du na ru sze nia spraw no -
ści or ga ni zmu, któ re po wsta ło:
• przed ukoń cze niem 18 ro ku ży cia al bo
• w trak cie na uki w szko le lub szko le wyż -

szej – przed ukoń cze niem 25 ro ku ży cia al bo
• w trak cie stu diów dok to ranc kich lub aspi ran tu ry na -

uko wej.
za peł no let nią uwa ża się nie tyl ko oso bę, któ ra ukoń czy -
ła 18 lat. W świe tle prze pi sów jest nią rów nież ko bie ta,
któ ra za war ła zwią zek mał żeń ski po ukoń cze niu 16 lat,
ale przed ukoń cze niem 18 lat.
usta le nia cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy oraz prze wi -
dy wal ne go okre su jej trwa nia do ko nu je le karz orzecz nik
zus lub ko mi sja le kar ska zus. 
ren ta mo że więc być przy zna na na sta łe lub na wska za -
ny okres – prze waż nie nie dłuż szy niż 5 lat. jed nak je śli
we dług wie dzy me dycz nej nie ma ro ko wań od zy ska nia
zdol no ści przed upły wem te go cza su, ren ta mo że być
przy zna na na dłu żej niż 5 lat.
świad cze nie przy słu gu je oso bom za miesz ka łym na te -
re nie rzecz po spo li tej pol skiej, ale rów nież oso bom, któ -
re cza so wo prze by wa ją za gra ni cą – np. w ce lu na uki lub
po by tu u ro dzi ny.
Wy so kość ren ty so cjal nej wy no si 84 pro cent kwo ty naj -

niż szej ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy
i pod le ga wa lo ry za cji co rocz nie od 1 mar ca. obec nie
świad cze nie to wy no si 741,35 zł.
W przy pad ku gdy oso ba ubie ga ją ca się o ren tę so cjal ną
jest jed no cze śnie upraw nio na do ren ty ro dzin nej, któ rej
wy so kość nie prze kra cza 200 pro cent kwo ty naj niż szej
ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy, przy słu -
gu je jej pra wo do oby dwu świad czeń. jed nak łącz na wy -
so kość ren ty so cjal nej i ren ty ro dzin nej nie mo że prze kra -
czać 200 pro cent kwo ty naj niż szej ren ty z ty tu łu cał ko -
wi tej nie zdol no ści do pra cy. ak tu al nie naj niż sza ren ta
z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no ści do pra cy to 882,56 zł,
a za tem 200 pro cent tej kwo ty to 1765,12 zł.
po stę po wa nie w spra wie przy zna nia ren ty so cjal nej
wsz czy na się na wnio sek oso by za in te re so wa nej lub jej
przed sta wi cie la usta wo we go. Wnio sek ta ki na le ży zgło -
sić bez po śred nio w jed no st ce te re no wej zus wła ści wej
ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia lub po by tu wnio -
sko daw cy bądź za po śred nic twem np. pocz ty, fir my ku -
rier skiej lub w pol skim urzę dzie kon su lar nym. ist nie je
rów nież moż li wość zgło sze nia wnio sku w do wol nej jed -
no st ce zus, któ ra jest zo bo wią za na do prze ka za nia go
do wła ści wej jed nost ki zus. na stęp nie oso ba ubie ga ją -
ca się o to świad cze nie zo sta je skie ro wa na do le ka rza
orzecz ni ka, od któ re go orze cze nia przy słu gu je sprze ciw
do ko mi sji le kar skiej zus. de cy zję w spra wie ren ty so -
cjal nej zus ma obo wią zek wy dać w cią gu 30 dni od da -
ty wy ja śnie nia ostat niej oko licz no ści w spra wie.
ren tę so cjal ną wy pła ca się za mie sią ce ka len da rzo we
w dniu usta lo nym w de cy zji ja ko ter min płat no ści.
W okre ślo nych oko licz no ściach pra wo do ren ty so cjal -
nej ule ga za wie sze niu, np. w przy pad ku gdy oso ba
upraw nio na osią gnę ła przy chód w łącz nej kwo cie prze -
kra cza ją cej 70 pro cent prze cięt ne go mie sięcz ne go wy -
na gro dze nia za kwar tał ka len da rzo wy, ostat nio ogło szo -
ne go przez pre ze sa gus dla ce lów eme ry tal nych. za wie -
sze nie to do ty czy mie sią ca, w któ rym zo stał uzy ska ny
przy chód. sy tu acja po wo du ją ca za wie sze nie ren ty so -
cjal nej to m. in. rów nież przy chód z ty tu łu umo wy naj mu,
dzier ża wy, pobierania za sił ku cho ro bo we go, ma cie rzyń -
skie go, opie kuń cze go czy świad cze nia re ha bi li ta cyj ne -
go. o tych oko licz no ściach na le ży po wia do mić zus.
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Ad rian na Peć,  rzecz nik praw kon su men ta

1. ce Ny W SKle PAcH Nie Są uStA lA Ne OD góR Nie!
ce ny to wa rów w pol skich skle pach sta cjo nar nych i in ter ne to wych dyk -
tu je ry nek. ce ny urzę do we – na rzu co ne przez pań stwo, są rzad ko spo -
ty ka nym wy jąt kiem, a nie nor mą (np. ce ny le ków re fun do wa nych).
przed za ku pem wy ma rzo nych pre zen tów war to spraw dzić, na ja kim
po zio mie ich ce ny kształ tu ją się u róż nych sprze daw ców. 

2. Nie KAŻ DA Du ŻA OB NiŻ KA ce Ny JeSt OKA ZJą!
je że li znaj dziesz sklep, w któ rym ce na to wa ru jest znacz nie niż sza niż
u kon ku ren cji, nie ku puj bez za sta no wie nia, zwłasz cza, je śli to za kup
na od le głość. przyj rzyj się bli żej sprze daw cy, sprawdź opi nie o skle pie
wy sta wio ne przez in nych ku pu ją cych, zwe ry fi kuj spo so by płat no ści
(czy sprze daw ca prze wi du je płat ność za po bra niem, czy też de kla ru je
wy sył kę wy łącz nie po wpła cie pie nię dzy na je go ra chu nek ban ko wy).
War to po świę cić kil ka mi nut, że by nie stać się ko lej ną ofia rą nie uczci -
we go sprze daw cy.
da ne dot. przed się bior ców mo żesz spraw dzić on li ne na stro nach:
https://prod. ce idg. gov. pl/ce idg. cms. en gi ne/ i https://ems. ms. gov.
pl

3. ZA NiM Ku PiSZ DROŻ SZy tO WAR, PO Py tAJ, PO cZy tAJ!
przedza ku pem to wa ru, któ re go ce naznacz nie uszczu pli twój do mo wy
bu dżet, ro ze znaj te mat. prze śledź te sty kon su menc kie i eks perc kie,
po czy taj opi nie lu dzi, któ rzy już na by li to war, ja ki chcesz ku pić. po py taj
wśród zna jo mych, czy ma ją ta ki to war i czy są z nie go za do wo le ni. po -
rów naj pro dukt z in ny mi z tej sa mej gru py ce no wej. mo że się oka zać,
że w tej sa mej ce nie ku pisz to war o lep szych pa ra me trach lub cie kaw -
szym wy glą dzie.

4. PRZeD ZA Ku PeM W SKle Pie StA cJO NAR NyM uPeW NiJ Się,
cZy Bę DZieSZ Mógł ZWRó ciĆ luB Wy Mie NiĆ tO WAR. 

pa mię taj, że ku pu jąc to war wskle pie sta cjo nar nym, wra zie gdy pre zent
nie spodo ba się ob da ro wa ne mu, mo żesz mieć pro blem z je go póź niej -
szym zwro tem. przy ję cie zwro tu to wa ru peł no war to ścio we go lub do ko -
na nie je go wy mia ny na in ny jest w ta kich skle pach wy łącz nie do brą wo -
lą sprze daw cy. Wsy tu acji, gdy nie je steś pew ny za ku pu, za po znaj się zre -
gu la mi nem skle pu lub za py taj sprze daw cę, czy bę dziesz mógł zwró cić
to war i je śli tak, pod ja ki mi wa run ka mi zwrot zo sta nie przy ję ty (np. z pa -
ra go nem, to war z met ka mi, w ory gi nal nym opa ko wa niu). 
Wie le skle pów ofe ru je oprócz to wa rów rów nież kar ty pre zen to we, peł -
nią ce funk cję bo nów to wa ro wych upo waż nia ją cych do za ku pu to wa -
rów w da nym skle pie. 

5. Nie W KAŻDyM PRZyPADKu MOŻeSZ ZWRóciĆ tOWAR
KuPiONy POZA lOKAleM PRZeDSięBiORStWA luB NA
ODległOŚĆ!

Wy jąt ki od za sa dy pra wa od stą pie nia od umo wy za war tej po za lo ka -
lem przed się bior stwa lub na od le głość re gu lu je art. 38 usta wy o pra -
wach kon su men ta. W szcze gól no ści od stą pie nie nie bę dzie moż li we,
gdy za ku pi my to war sper so na li zo wa ny (np. ku bek czy ko szul kę z na -
szym zdję ciem), czy też to war, ja ki do star cza ny jest w za pie czę to wa -
nym opa ko wa niu, któ re go po otwar ciu nie moż na zwró cić ze wzglę du
na ochro nę zdro wia lub hi gie nę, je że li opa ko wa nie to zo sta ło otwar te
po do star cze niu, np. so czew ki kon tak to we. 
nie bę dziesz mógł rów nież zwró cić na grań dźwię ko wych lub wi zu al -
nych al bo pro gra mów kom pu te ro wych do star cza nych w za pie czę to -
wa nym opa ko wa niu, je że li zo sta ło ono otwar te po do star cze niu – np.
zdję to fo lię ochron ną z fa brycz nie no wej pły ty cd czy dvd. nad to zwrot
nie bę dzie przy słu gi wał w przy pad ku za ku pu bi le tu na kon cert, mecz
czy przed sta wie nie. 

6. Nie ZA Dłu ŻAJ Się PO cHOP Nie!
roz waż nie go spo da ruj do mo wym bu dże tem, nie da waj ni ko mu pre -
zen tów, na któ re cię nie stać. pa mię taj, że to lu dzie, a nie rze czy, two rzą
at mos fe rę świą tecz ną. za nim zde cy du jesz o wzię ciu po życz ki czy kre -
dy tu, prze ana li zuj swo je do cho dy i wy dat ki, ustal, ile mie sięcz nie je steś
w sta nie prze zna czyć na spła tę zo bo wią za nia. miej na uwa dze, że
napo życz kę czy kre dyt po zace ną to wa ru skła da ją się do dat ko wo opła -
ty, pro wi zje i od set ki – praw dzi wy koszt pre zen tu cza sem mo że znacz -
nie prze kro czyć war tość da ro wa nej rze czy, a ty bę dziesz ją spła cał dłu -
go po tym, jak wy lą du je na śmiet ni ku lub in ter ne to wej au kcji. 

RZECZNIK PRAW KONSUMENTA RADZI

Konsumencki poradnik zakupowy

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmieniło nazwę 

Sosnowieckie Wodociągi S.A.
Syl wia Ko sman

Na zwa Re jo no we Przed się bior stwo Wo -
do cią gów i Ka na li za cji w So snow cu od -
cho dzi do hi sto rii. RPWiK bę dzie miał
no wą, prost szą na zwę, ale nie ma jesz cze
no we go lo go. Ko mi sja kon kur so wa spo -
śród na de sła nych pro po zy cji wy bra ła na -
zwę: „So sno wiec kie Wo do cią gi Spół ka
Ak cyj na”. Kon kurs na no we lo go przed -
się bior stwa zo stał za koń czo ny bez wy ło -
nie nia lo go ty pu.

Do tych cza so wa na zwa przed się bior -
stwa po cho dzi jesz cze z cza sów, gdy
RPWiK by ło czę ścią Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Wo do cią gów iKa na li za -
cji w Ka to wi cach, na le żą ce go do Skar bu
Pań stwa – Na sza obec na na zwa na pew no
nie na le ży do ła twych do za pa mię ta nia.
Dzię ki zmia nie iden ty fi ka cja zmia stem bę -
dzie już jed no znacz na, a o to nam cho dzi -
ło, po nie waż to mia sto jest wła ści cie lem na -
sze go przed się bior stwa. Li czy my, że z no -
wym ro kiem już bę dzie my się po słu gi wać
na zwą So sno wiec kie Wo do cią gi S. A 
– mówi prezes RPWiK w Sosnowcu.

Każ dy z uczest ni ków kon kur su mógł
zgło sić trzy pro jek ty lo go ty pu oraz ko lej -
ne trzy pro po zy cje na zwy. Zwy cięz cą
kon kur su zo stał Ma ciej Ły dek z Ka to -
wic, o czym za de cy do wa ła da ta wpły wu
pro po zy cji. Ka to wi cza nin wy grał ta blet
fir my Sam sung – Na zwa jest krót ka, ła -
twa w wy mo wie i w za pa mię ta niu. Moż -
na ją po wie lać na ma te ria łach in for ma -
cyj nych i re kla mu ją cych oraz umiesz -
czać w istot nych dla spół ki miej scach
przy za cho wa niu czy tel no ści. Nie za wie -

ra spe cja li stycz nych ter mi nów okre śla ją -
cych spe cy fi kę dzia łal no ści spół ki, a za -
miast nich na zwę mia sta, w któ rym i dla
miesz kań ców któ re go spół ka dzia -
ła – wy ja śnia Ma ciej Ły dek, po my sło -
daw ca no wej na zwy.

Uczest ni cy kon kur su za pro po no wa li
tak że in ne pro po zy cje, m. in. So sno wiec -
kie Wo do cią gi i Ka na li za cja Spół ka Ak -
cyj na, Wa ter and Se we ra ge So sno -
wiec S.A., So sno wiec kie Akwe duk ty
Spół ka Ak cyj na, Wik -So sno wiec Spół ka
Ak cyj na, Er kan Spół ka Ak cyj na oraz
Kan sos Spół ka Ak cyj na, So sno wiec ka
Go spo dar ka Wod na Spół ka Ak cyj -

na (skrót SGW S.A.), AQUA TECH Spół -
ka Ak cyj na, WO DER GEN Spół ka Ak cyj -
na, BIO KA NER So sno wiec Spół ka Ak -
cyj na, KAN WOD S.A. i Wo do cią gi So -
sno wiec kie S.A.

Kon kurs na no we lo go przed się bior -
stwa zo stał za koń czo ny bez wy ło nie nia
pro jek tu lo go ty pu i zo sta nie po wtó rzo -
ny. – Uczest ni cy kon kur su w swo ich pro -
po zy cjach bę dą już mu sie li uwzględ nić no -
wą na zwę na sze go przed się bior stwa. Li -
czy my, że to bę dzie spo re uła twie nie, któ re
przy nie sie więk szą róż no rod ność w na de -
sła nych pro jek tach – pod su mo wa ła Mag -
da le na Po chwal ska. SK

arc UM w Sosnowcu

Przed sta wi cie le gmi ny So sno wiec i Gru -
py CZH SA podpisali 18 li sto pa da list in -
ten cyj ny do ty czą cy współ pra cy w za kre -
sie po szu ki wa nia in no wa cyj nych roz wią -
zań tech nicz nych słu żą cych po pra wie
ja ko ści po wie trza w ob sza rze tzw. „emi -
sji ni skiej”. To wy nik re ali za cji przez
Gru pę CZH SA i Po li tech ni kę Ślą ską
pro jek tu ba daw czo -roz wo jo we go pod na -
zwą „Elek tro fil try ko mi no we dla in sta la -
cji spa la nia opa la nych pa li wa mi sta ły -
mi”.

– Pod sta wo wym ce lem współ pra cy
jest ob ję cie So snow ca pi lo ta żo wym pro -
gra mem wdra ża ją cym in no wa cyj ne roz -
wią za nie tech nicz ne, opra co wa ne przez
ze spół na ukow ców Po li tech ni ki Ślą skiej,
obej mu ją cym in sta la cję elek tro fil trów
ko mi no wych na ka na łach dy mo wych,
od pro wa dza ją cych spa li ny z do mo wych
in sta la cji spa la nia pa liw sta łych, źró deł
roz pro szo nych i ni sko tem pe ra tu ro -
wych – pod kre śla pre zy dent So snow ca
Ar ka diusz Chę ciń ski.

In no wa cyj ne roz wią za nie po le ga
na mon ta żu fil trów na ko mi no wych, bę -
dą cych urzą dze nia mi od py la ją cy mi
o nie wiel kich ga ba ry tach, któ re mon to -
wa ne bę dą na ukła dzie od pro wa dza nia
spa lin. Ich sku tecz ność jest oce nia nia
na po zio mie 50 – 90 pro cent w za leż no -
ści od ro dza ju i ja ko ści emi sji. W związ -
ku z po wyż szym nie jest ko niecz na wy -
mia na źró dła cie pła – pa le ni ska, a je dy -
nie za bu do wa elek tro fil tra. Z uwa gi
na zna czą co niż szy koszt elek tro fil tra
w sto sun ku do no we go pie ca roz wią za -
nie to ma być atrak cyj ną ce no wo al ter -

na ty wą, któ ra jed no cze śnie po zwo li
na osią gnię cie co naj mniej po rów ny wal -
ne go efek tu eko lo gicz ne go.

Aby usta lić rze czy wi stą sku tecz ność
opi sa ne go po wy żej roz wią za nia, ko -
niecz nym jest prze pro wa dze nie te stów
elek tro fil trów w rze czy wi stym śro do wi -
sku w peł nym se zo nie grzew czym. Ten
se zon na pod sta wie ba dań i wy ni ków m.
in. z Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska po słu ży do wy ty -
po wa nia miejsc, gdzie jest naj więk szy
pro blem z ni ską emi sją. Cho dzi za rów no
o obiek ty ko mu nal ne, jak i za bu do wę in -
dy wi du al ną. 

Na pod sta wie li stu in ten cyj ne go So -
sno wiec bę dzie ob sza rem, gdzie w naj -
bliż szym cza sie ta kie pi lo ta żo we te sty
bę dą prze pro wa dza ne. Po zy tyw ny wy nik
ba dań po zwo li, już w naj bliż szych se zo -
nach grzew czych, na mon taż tych urzą -
dzeń na du żą ska lę i zna czą ce ob ni że nie
ni skiej emi sji, co w po łą cze niu z in ny mi
dzia ła nia mi pro wa dzo ny mi przez mia sto
w tym za kre sie ma po zwo lić miesz kań -
com na od dy cha nie po wie trzem o du żo
lep szej czy sto ści. Pro jekt „Elek tro fil try
ko mi no we” to owoc kon kur su, ja ki
w ubie głym ro ku ogło si ła Gru pa
CZH S.A. oraz Izba Go spo dar cza Sprze -
daw ców Pol skie go Wę gla. Zwy cię żył
w nim po mysł au tor stwa na ukow ców
z Ka te dry In ży nie rii Che micz nej i Pro -
jek to wa nia Pro ce so we go, Wy dzia łu Che -
micz ne go, Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi -
cach. Zda niem au to ra pa ten tu, dok to ra
Ro ber ta Ku bi cy, sku tecz ność elek tro fil -
trów się ga na wet 90 pro cent. KP

Skuteczny sposób 
na walkę z niską emisją

Jest już nowa nazwa, a logotyp zostanie wybrany w kolejnym
konkursie. 
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Szpilman w doborowym towarzystwie 

Chłopaki z Sosnowca trzymają się mocno

reklama

ciąg dalszy ze str. 1

Z oka zji 35. rocz ni cy ogło sze nia sta nu wo jen ne go 10 grud nia
w „Mu zie” o godz. 18.00 od bę dzie się kon cert po świę co ny pa mię -
ci tam tych wy da rzeń. Na sce nie wy stą pią Ko bra noc ka, Sztyw ny Pal
Azji oraz Ró że Eu ro py. Przed kon cer tem, na ul. War szaw skiej, bę -
dzie moż na spo tkać gru py re kon struk cyj ne prze bra ne w stro je z epo -
ki oraz po jaz dy ko ja rzo ne z tam tym okre sem, czy li m. in. Ny sę,
Uazy 469 B, Gaz 69 i Sko ta. Po nad to, w no cy z 12 na 13 grud nia,
na Ron dzie So li dar no ści (ul. Woj ska Pol skie go), od bę dą się uro czy -
sto ści upa mięt nia ją ce 35. rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.

Na mu zycz ną ucztę moż na li czyć tak że 15 grud nia, gdzie w Mu -
zeum – Pa ła cu Scho ena o godz. 17.00 za gra Ka pe la Gó ral ska z Py -
zów ki. Trzy dni póź niej w „Mu zie” naj pięk niej szych ko lęd i pa sto -
ra łek bę dzie moż na wy słu chać w wy ko na niu mu zy ków Go lec uOr -
kie stra. Kon cert roz pocz nie się o godz. 18.00. Z ko lei „Miej skie Ko -
lę do wa nie z Mu zą” od bę dzie się 20 grud nia o godz. 18.00. Wspól -
nie ko lę do wać bę dą m. in. miesz kań cy So snow ca, sa mo rzą dow cy,
człon ko wie Mło dzie żo wej Ra dy Mia sta, Ra dy Se nio rów i wie lu in -
nych. W trak cie kon cer tu bę dzie moż na za ku pić ce gieł kę na ce le
cha ry ta tyw ne. Ostat nie wspól ne ko lę do wa nie od bę dzie się 27 grud -
nia w ko ście le św. To ma sza Apo sto ła. Tym ra zem do So snow ca
przy je dzie ze spół Za ko po wer. 

Tra dy cyj nie, przy alei Zwy cię stwa, przed sa my mi świę ta mi,
w dniach od 19 do 23 grud nia, za go ści jar mark świą tecz ny. Miesz -
kań cy bę dą mo gli na przy go to wa nych sto iskach ku pić sło dy cze, cia -
sta, pie czy wo, zdo bio ne pier ni ki, na tu ral ne, tra dy cyj nie wę dzo ne
wę dli ny, aro ma tycz ne mio dy i pięk ne, świą tecz ne ozdo by. Jar mark
jest tak że oka zją do wy szu ka nia świą tecz nych pre zen tów. Nie za -
brak nie rów nież kon cer tów ko lęd, przed sta wień o te ma ty ce bo żo -
na ro dze nio wej i bez płat nych warsz ta tów wy ko ny wa nia ozdób świą -
tecz nych. 

Rok za koń czy się wy strza ło wym ple ne ro wym kon cer tem na pla -
cu przed Urzę dem Miej skim. 

Za ba wa syl we stro wa roz pocz nie się o go dzi nie 21.00. Im pre zę
po pro wa dzi Mi chał Wa sik, a opra wę mu zycz ną za pew ni DJ Wi kar.
Na sce nie te go wie czo ru wy stą pi Aca pul co, a gwiaz dą bę dzie ze -
spół IRA. – Bę dzie to szcze gól na noc, gdyż przy wi ta my rok, w któ -
rym bę dzie my ob cho dzi li 115-le cie So snow ca. Od cho dzi my tak że
od sztucz nych ogni, a tym ra zem przy go tu je my nie zwy kły map ping.
Za pra szam wszyst kich miesz kań ców do wzię cia udzia łu nie tyl ko
w za ba wie syl we stro wej, ale za chę cam tak że do wspól ne go ko lę do -
wa nia i do wzię cia udzia łu w po zo sta łych miej skich im pre -
zach – pod su mo wał Ar ka diusz Chę ciń ski, pre zy dent So snow ca.

„Kie pu ra, Szpil man, Cy gan – Chło pa ki z So snow -
ca… Pod ta ką na zwą 1 grud nia roz po czął się trzy -
dnio wy fe sti wal, któ ry zor ga ni zo wał Miej ski Klub
im. Ja na Kie pu ry w So snow cu. Tym ra zem mia -
sto So sno wiec nie tyl ko pro mo wa ło twór czość
Wła dy sła wa Szpil ma na, ale tak że Ja na Kie pu ry
i Jac ka Cy ga na. Nie za bra kło pro jek cji fil mów,
wy stę pów do tych cza so wych lau re atów kon kur su
AL LE GRO oraz re ci ta lu gwiazd pol skiej es tra dy.
W tym ro ku, oprócz naj więk szych prze bo jów
Wła dy sła wa Szpil ma na, któ re wy ko na li do tych -
cza so wi lau re aci Kon kur su AL LE GRO, go ście
usły sze li tak że naj więk sze prze bo je Ja na Kie pu ry
oraz Jac ka Cy ga na. 

Fe sti wal roz po czął się 1 grud nia se an sem fil mo -
wym „Pia ni sty” w re ży se rii Ro ma na Po lań skie go
oraz in nych ma te ria łów fil mo wych. Dzień póź niej
do tych cza so wi lau re aci Ogól no pol skie go Kon kur su
Pio sen ki AL LE GRO. TRI BU TE TO SZPIL MAN,
czy li Bar tosz Jaś kow ski, Aga ta Ro żan kow ska, Ka -
mil Fran czak, Do mi ni ka Kont ny – Ze spół Są stąd
i Jo an na Ku char czyk, za pre zen to wa li swo je in ter -
pre ta cje utwo rów Szpil ma na i Cy ga na. Gwiaz dą
wie czo ru był Ja nusz Olej ni czak, pia ni sta, lau re -
at VI na gro dy na VIII Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie Pia ni stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na w 1970
ro ku. Fi na ło wy kon cert „Kie pu ra Fo re ver” od był się
w trze cim dniu fe sti wa lu. – By ła to nie zwy kła mu -
zycz na po dróż i praw dzi wa uczta, któ rej go spo da -
rzem był Ja cek Cy gan. Wszy scy wo ka li ści wspa nia -
le śpie wa li. Wy stą pi li Be ata Ry bo tyc ka, Iwo na To -
ber, Le szek Świ dziń ski, Ja cek Wój cic ki, Ze spół
„Kie pur ki” oraz Wie sław Ochman. Wszyst kich ujął
tak że uro czy Bo rys Bar tło miej czyk, lau re at Fe sti -
wa lu Pio sen ki Dzie cię cej. Ga li cyj ska Or kie stra
Straus sow ska OB LI GA TO pod dy rek cją Je rze go
So beń ki za gwa ran to wa ła pięk ną, mu zycz ną opra -
wę – przy zna ła Han na Wi tosz z So snow ca. SK

Maciej Łydek

Przez trzy dni artyści promowali twórczość Władysława Szpilmana, Jana
Kiepury i Jacka Cygana. 

Wspaniali artyści i piękna muzyka. Finałowy koncert „Kiepura Forever”
poprowadził Jacek Cygan. 
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REKLAMA

tARyfy DlA ZBiOROWegO ZAOPAtRZeNiA W WODę  i ZBiOROWegO ODPROWADZANiA ŚcieKóW RPWiK Sosnowiec S.A.
na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zatwierdzone uchwałą Nr 486/XXXVii/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2016r.

rejonowe przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w sosnowcu spółka akcyjna ogłasza taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie gminy sosnowiec na okres od dnia 01
stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 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 ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. u. 2001
nr 72 poz. 747 z późn. zm.) – 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 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 z późn. zm.) taryfy zostały zaprojektowane
w sposób zapewniający:
– uzyskanie niezbędnych przychodów,
– ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
– eliminowanie subsydiowania skrośnego,
– motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
– łatwość obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i stawek opłat 
uwzględniając powyższe, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono
taryfy niejednolite wieloczłonowe, obejmujące wszystkich odbiorców usług z wyłączeniem odbiorców hurtowych
i dostarczających nieczystości płynne do stacji zlewnej z terenów nieskanalizowanych.

3. taryfowe grupy odbiorców usług. 
uwzględniając sposób rozliczenia, wyposażenie w przyrządy pomiarowe i okresy rozliczeniowe za świadczone usługi
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono 12 taryfowych grup
odbiorców wody i 14 taryfowych grup odbiorców ścieków.
obejmują one zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, a także odbiorcy pozostali. 
taryfy zawierają opłaty abonamentowe, które zostały skalkulowane na podstawie kosztów usługi rozliczenia, odczytu
i kosztów gotowości. 
rozróżniono następujące grupy taryfowe:

ZBiOROWe ZAOPAtRZeNie W WODę

ZBiOROWe ODPROWADZANie ŚcieKóW

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. 
przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa niejednolita wieloczłonowa
składająca się:
– z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza lub na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody określonych w przepisach, (t. 1 poz. 1)
– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości dostarczanej wody – płaconej bez względu na rozmiary
dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażanej w złotych za miesiąc lub kwartał na każdy punkt (t1 poz. 2-13)
stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza, 
b). rozliczenia należności za wodę. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych.

Woda na cele przeciwpożarowe jest rozliczana na podstawie trójstronnej umowy: gminy sosnowiec, komendy miejskiej
państwowej straży pożarnej, rpWik sosnowiec s.a. według stawek w tabeli 1 poz. 1. 

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

przy rozliczeniach usług dla wszystkich odbiorców związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków ma zastosowanie
taryfa niejednolita wieloczłonowa składająca się z:
– ceny wyrażonej w złotych za m3 odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub ilości
wody pobranej określonej zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody, (t2 poz. 1,2)
– stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę niezależnej od ilości odprowadzonych ścieków, wyrażanej w złotych
za miesiąc lub kwartał na każdy punkt.(t2 poz. 3-16)
stawki opłat abonamentowych opracowane są na podstawie kosztów:
a). odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego, 
b). rozliczenia należności za ścieki. 
c). utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

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

taryfowa grupa
odbiorców usług

oznaczenie
grupy
taryfowej

charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

grupa taryfowa i
Woda

gr i W
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w okresach miesięcznych

grupa taryfowa ii
Woda

gr ii W
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego w okresach kwartalnych

grupa taryfowa iii
Woda

gr iii W
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach miesięcznych

grupa taryfowa iV
Woda

gr iV W
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach kwartalnych

grupa taryfowa V
Woda

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

grupa taryfowa Vi
Woda

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

grupa taryfowa Vii
Woda

gr Vii W
odbiorcy usług w zakresie wody  rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego  w okresach miesięcznych

grupa taryfowa Viii
Woda

gr Viii W
odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza
głównego w okresach kwartalnych

grupa taryfowa iX
Woda

gr iX W
odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w okresach miesięcznych

grupa taryfowa X
Woda

gr X W
odbiorcy usług w zakresie wody, rozliczani na podstawie przeciętnych norm
zużycia wody w okresach kwartalnych

grupa taryfowa Xi
Woda

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

grupa taryfowa Xii
Woda

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

taryfowa grupa
odbiorców usług

oznaczenie
grupy taryfowej

charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

grupa taryfowa i
kanał

gr i k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego  w okresach miesięcznych

grupa taryfowa ii
kanał

gr ii k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego  w okresach kwartalnych

grupa taryfowa iii
kanał

gr iii k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach miesięcznych

grupa taryfowa iV
kanał

gr iV k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody w okresach kwartalnych

grupa taryfowa V
kanał

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

grupa taryfowa Vi
kanał

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

grupa taryfowa Vii
kanał

gr Vii k
odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego (obce źródło)  w okresach miesięcznych

grupa taryfowa Viii
kanał

gr Viii k
odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego (obce źródło)  w okresach kwartalnych

grupa taryfowa iX
kanał

gr iX k
odbiorcy usług w zakresie ścieków,  rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach miesięcznych

grupa taryfowa X
kanał

gr X k
odbiorcy usług w zakresie ścieków, rozliczani na podstawie przeciętnych
norm zużycia wody w okresach kwartalnych

grupa taryfowa Xi
kanał

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

grupa taryfowa Xii
kanał

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

grupa taryfowa Xiii
kanał

gr Xiii k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,  w okresach miesięcznych

grupa taryfowa XiV
kanał

gr XiV k
odbiorcy usług w zakresie wody i ścieków odbieranych ze zbiornika
buforowego, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego
w okresach miesięcznych

lp.

taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Wy szcze gól nie nie
cena/
stawka

cena/
stawka jednostka

miary
komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń 

netto brutto

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

1. 

grupy
odbiorców
usług
gr i W –
gr Xii W

1/ cena
za dostarczoną
wodę

5,08 5,49 zł / m3

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

2. gr i W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,52 4,88
zł /odbiorcę/
m-c/ 

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

3. gr ii W
1/ stawka opłaty
abonamentowej 

4,98 5,38
zł /odbiorcę/
kwartał/ 

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

4. gr iii W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

2,92 3,15
zł/odbiorcę/
m-c/ 

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

5. gr iV W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,38 3,65
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

6. gr V W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,29 4,63
zł/odbiorcę/
m-c/

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

7. gr Vi W
1 / stawka
opłatyabonamento
we

4,29 4,63
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

8. gr Vii W
1 / stawka
opłatyabonamento
wej

8,80 9,50
zł/odbiorcę/
m-c/

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

9. gr Viii W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

9,26 10,00
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

10. gr iX W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,60 6,05
zł/odbiorcę/
m-c/

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

11. gr X W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,06 6,54
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

12. gr Xi W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,57 9,26
zł/odbiorcę/
m-c/

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

13. gr Xii W
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,57 9,26
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

lp.

taryfowa
grupa
odbiorców
usług

Wyszczególnienie

cena/
stawka

cena/
stawka jednostka

miary
komentarz do warunków
stosowania i rozliczeń 

netto brutto

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

1. 

grupy
odbiorców
usług gr i k –
gr Xiii k

1/ cena
za odprowadzane
ścieki

5,26 5,68 zł / m3

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

2.

grupa
odbiorców
usług
gr XiV k

1/ cena
za odprowadzane
ścieki

22,13 23,90 zł / m3

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

3. gr i k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,34 5,77
zł/odbiorcę/
m-c/ 

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

4. gr ii k 
1/ stawka opłaty
abonamentowej 

7,44 8,04
zł/odbiorcę/
kwartał/ 

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

5. gr iii k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

3,74 4,04
zł/odbiorcę/
m-c/ 

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

6. gr iV k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,84 6,31
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

7. gr V k 
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,29 4,63
zł/odbiorcę/
m-c/

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

8. gr Vi k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

4,29 4,63
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

9. gr Vii k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,42 6,93
zł/odbiorcę/
m-c/

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

10. gr Viii k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,52 9,20
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

11. gr iX k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

6,42 6,93
zł/odbiorcę/
m-c/

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

12. gr X k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,52 9,20 kwartał/

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

13. gr Xi k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,98 6,46
zł/odbiorcę/
m-c/

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

14. gr Xii k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,08 8,73
zł/odbiorcę/
kwartał/

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

15. gr Xiii k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

8,54 9,22
zł/odbiorcę/
m-c/

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

16. gr XiV k
1 / stawka opłaty
abonamentowej

5,34 5,77
zł /odbiorcę/
m-c/ 

stosowana w miesięcznych
rozliczeniach za ścieki w oparciu
o wskazania wodomierza
głównego, odrębnie na każdy
punkt, zgodnie z zawartą umową
o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków
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tARyfy DlA ZBiOROWegO ZAOPAtRZeNiA W WODę  i ZBiOROWegO ODPROWADZANiA ŚcieKóW RPWiK Sosnowiec S.A.
na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Zatwierdzone uchwałą Nr 486/XXXVii/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 listopada 2016r.

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.

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa, wynikające z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez
odbiorcę usług, jednolite dla każdej z grup odbiorców.

stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zostały skalkulowane na podstawie analizy
kosztów przeprowadzania prób, do których przedsiębiorstwo zaliczyło wyłącznie zryczałtowane koszty robocizny, dojazdu
do nieruchomości przyszłego odbiorcy usług, koszty wody.
– stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 111,00 zł netto, 119,88 brutto za przyłącze;
– stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 107,00 zł netto, 115,56 brutto za przyłącze.
do powyższych stawek opłat doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w dniu sporządzania wniosku.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych
Zasady naliczania opłat.
1. Warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji określone są w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

lub w umowie o odprowadzanie ścieków. 
2. W przypadku stwierdzenia przez rpWik sosnowiec s.a. naruszenia przez odbiorcę warunków wprowadzania ścieków

do urządzeń kanalizacyjnych, przedsiębiorstwo będzie mogło naliczyć opłatę za przekroczenie tych warunków.
3. podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników

zanieczyszczeń, określonych w tabeli nr 3, w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa,
są wyniki badań ścieków, pobranych w studni kontrolnej, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie
zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. dz.
u. z 2015 r. poz. 139z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (dz. u. z 2006 r. nr 136, poz. 964 z późn. zm.), przy czym:

a) badania wykonuje się na próbce ścieków powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych
w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut lub na próbce powstałej po zmieszaniu odpowiednio mniejszej ilości
próbek pobranych w tych odstępach czasu, jeżeli wprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę,

b) przekroczenie dozwolonej temperatury i dozwolonej wartości odczynu ph ustala się, przyjmując wartość średnią z wielkości
przekroczeń stwierdzonych w wyniku trzech pomiarów dokonanych w ciągu godziny, w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut
lub odpowiednio mniejszej ilości pomiarów, w tych odstępach czasu, jeżeli wprowadzanie ścieków trwa krócej niż jedną godzinę.

zasad ustalania wielkości przekroczenia, wymienionych w pkt. a) i b), nie stosuje się w przypadku prowadzenia ciągłego
pomiaru stanu lub składu ścieków.
4. opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we

wprowadzanych ściekach, jest naliczana odbiorcy za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym. jednostkowe
stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych podane są w tabeli nr 4.

5. okres obliczeniowy to okres od dnia przeprowadzenia kontroli do dnia ustania przekroczeń. za dzień ustania przekroczeń przyjmuje
się dzień wpływu do siedziby przedsiębiorstwa, pisemnego wniosku odbiorcy, o przeprowadzenie ponownej kontroli, w związku
z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń. 

6. ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz. u. z 2015 r. poz. 139 zpóźn. zm.). 

7. pisemny wniosek odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych
wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze zleceniem przedsiębiorstwu przeprowadzenia ponownej kontroli. 

8. W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie odbiorcy, nie potwierdzi ustania przekroczeń,
przedsiębiorstwo naliczać będzie opłatę na podstawie przekroczeń, jakie wykazała ta kontrola, począwszy od dnia jej
przeprowadzenia. 

9. przeprowadzone z inicjatywy przedsiębiorstwa kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków
przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych, wykonywane są na koszt przedsiębiorstwa.

10. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek odbiorcy wykonywane są na koszt odbiorcy. 

tabela nr 3.
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych rpWik sosnowiec s.a.

1) z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których ph mieści się w przedziale od 8 do 10,
2) wartości dopuszczalne w zależności od rodzaju produkcji, zgodnie z rozporządzeniem ministra budownictwa z dnia 14

lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (dz. u. nr 136, poz. 964)

tabela nr 4. 
jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych w oparciu o obwieszczenie
ministra środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (m. p.
z 2016 r., poz. 992). 

do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (Vat) obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Metodyka naliczania opłat.
rpWik sosnowiec s.a. nalicza opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych, w sposób następujący:
1. przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków (grupa i)
1.1 Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków 
a). za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 oc, według wzoru: 
opt = (ta – td)·V·ct1
b) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 oc i więcej, według wzoru:

opt = (ta – td)·V·ct2 
objaśnienia symboli: 
opt – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury [zł], 
(ta – td) – ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
ta – temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli [oc],
td – dopuszczalna temperatura ścieków [oc],
V – objętość ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym [m3], 
ct1 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5 oc, za każdy stopień
przekroczenia [zł/m3], z załącznika nr 2,
ct2 – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5 oc i więcej, za każdy stopień
przekroczenia [zł/m3], z załącznika nr 2.

1.2 Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu ph wprowadzanych ścieków: 
a) za ścieki, których ph jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki ph,

według wzoru: opo = V·cph1 
b) za ścieki, których ph jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 do 1,5 jednostki ph, według

wzoru opo = V·cph2 
c) za ścieki, których ph jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki

ph, według wzoru: opo = V·cph3 
d) za ścieki, których ph jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki ph,

według wzoru: opo = V·cph4 

objaśnienia symboli: 
opo – opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu [zł],
V – objętość ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym [m3],
cph1 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości

dopuszczalnej o mniej niż 0,5 ph [zł/m3], z załącznika nr 2,
cph2 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0,5 ph do 1,5 ph [zł/m3], z załącznika nr 2,
cph3 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 ph do 2,5 ph [zł/m3], z załącznika nr 2,
cph4 – jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których ph jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 ph [zł/m3], z załącznika nr 2.

1.3 za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie w obu wskaźnikach z grupy i, opłata obliczana będzie, jako
suma opłat dla tych wskaźników. 

2. przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków (grupa ii i iii) 
2.1 Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach
ustala się według wzoru: 

objaśnienia symboli: 
opw – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń [zł], 
sa – wielkość stężenia określona na podstawie analizy [g/m3], 
sd – wielkość stężenia dopuszczalnego [g/m3], 
V – objętość ścieków odprowadzonych w okresie obliczeniowym [m3], 
cj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik [zł/kg], z załącznika nr 2.

2.2 za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy ii opłata obliczana będzie tylko dla
wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę. za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku
wskaźników z grupy iii, opłata będzie obliczana jako suma opłat dla wszystkich tych wskaźników. 

3. opłata za równoczesne przekroczenie wskaźników grupy i, ii i iii, obliczana będzie jako suma opłat za wskaźniki
z grupy i, ii i iii, wyliczana według w/w zasad.
4. do cen i stawek opłat (netto) dolicza się podatek od towarów i usług (Vat), zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu
wystawienia faktury. 

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.

2. 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 48,4% kosztów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę. przedsiębiorstwo
eksploatuje 601,45 km sieci wodociągowych, 456,89 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 spWik sp. z o.o. 
lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest stabilny. 
nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa w 99,82 % 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 7.00 – 17.00, wtorek-piątek 7.00 – 15.00. W spółce funkcjonuje internetowe biuro obsługi klienta (ebok). 
Wprowadzenie wodomierzy z radiowym odczytem, to dodatkowy element mający wpływ na poprawę jakości obsługi
klienta. działania te wpływają na usprawnienie odczytu bez ingerencji we własność (bez konieczności osobistego
uczestnictwa odbiorcy przy odczycie) optymalizują koszty oraz poprawiają warunki pracy odczytywaczy.

usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone są dla wszystkich
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. dotyczy to zarówno budynków
jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo – handlowe
i odbiorców przemysłowych. 
Wyjątek stanowi świadczenie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w grupie XiV k, gdzie ścieki
odprowadzane są z nieruchomości przez sieć kanalizacyjną zakończoną zamkniętym kolektorem tzw. „zbiornikiem
buforowym”. z tegoż kolektora ścieki odwożone są do stacji zlewnej, poprzez którą doprowadzone są do oczyszczalni
w celu unieszkodliwienia. 
spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
będących w jej posiadaniu, zgodnie z postanowieniem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie gminy sosnowiec. 

oprócz stron internetowych www.rpwik.sosnowiec.pl; ebok. rpwik. sosnowiec. pl na których odbiorca może uzyskać
bieżące informacje w zakresie występujących awarii, zamówień publicznych, taryf, druków i kontaktów telefonicznych
czynny jest całą dobę bezpłatny numer pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 994.

lp nazwa wskaźnika jednostka
Wartość 

dopuszczalna
grupa i
1 temperatura � c < 35
2 odczyn ph – 6,5 – 9,5 1)
grupa ii
3 azot amonowy mg n-nh4/l 200
4 azot azotynowy mg n-no2/l 10
5 fosfor ogólny mg p/l 10
6 pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (bzt5) mg o2/l 800
7 chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (chzt) mg o2/l 1000
8 żelazo ogólne mg fe/l 10
9 glin mg al/l 10
10 siarczyny mg so3/l 10
11 siarczany mg so4/l 500
12 chlorki mg cl/l 1000
13 zawiesina ogólna mg/l 400
grupa iii
14 fluorki mg f/l 20
15 rodanki mg cns/l 30
16 fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15
17 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) mg/l 15
18 substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100
19 surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l 15
20 surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l 20
21 bar mg ba/l 5
22 beryl mg be/l 1
23 bor mg b/l 10
24 cynk mg zn/l 5
25 cyna mg sn/l 2
26 chrom ogólny mg cr/l 1
27 kobalt mg co/l 1
28 molibden mg mo/l 1
29 selen mg se/l 1
30 tal mg tl/l 1
31 tytan mg ti/l 2
31 Wanad mg V/l 2
33 cyjanki związane mg cn/l 5
34 chlor całkowity mg cl2/l 4
35 chlor wolny mg cl2/l 1
36 cyjanki wolne mg cn/l 0,5
37 antymon mg sb/l 0,5
38 arsen mg as/l 0,5
39 chrom+6 mg cr/l 0,2
40 miedź mg cu/l 1
41 nikiel mg ni/l 1
42 ołów mg pb/l 1
43 siarczki mg s/l 1
44 srebro mg ag/l 0,5
45 absorbowalne związki chloroorganiczne – aoX mg cl/l 1
46 lotne związki chloroorganiczne – VoX (chlorowane węglowodory lotne) mg cl/l 1,5
47 lotne węglowodory aromatyczne – btX (benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
48 rtęć mg hg/l 2) 0,2 0,1 0,06
49 kadm mg cd/l 2) 0,4 0,1 0,05 0,07 0,4
50 tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (ccl4) mg ccl4/l 3

51
pentachlorofenol (pcp) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen]
i jego sole 

mg pcp/l 2

52 heksachlorobenzen (hcb) mg hcb/l 2) 0 3 2 0,003 2
53 heksachlorobutadien (hcbd) mg hcbd/l 3
54 trichlorometan (chloroform) (chcl3) mg chcl3/l2) 2; 2
55 1,2-dichloroetan (edc) mg edc/l2) 2,5 5,0 2,0 0,2 0,2
56 trichloroetylen (tri) mg tri/l2) 1,0 0,2 0,2
57 tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (per) mg per/l2) 1; 2,5; 1

58
trichlorobenzen (tcb) jako suma trzech izomerów 
(1,2,3-tcb + 1,2,4-tcb + 1,2,5-tcb) 

mg tcb/l2) 2 0,1 0,1

59 heksachlorocykloheksan (hch) mg hch/l 0
60 aldryna (c12h8cl6) mg/l 0
61 dieldryna (c12h8cl6o) mg/l 0
62 endryna (c12h8cl6o) mg/l 0
63 izodryna (c12h8cl6) mg/l 0
64 dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (ddt) mg ddt/l 0
65 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (pcb) mg pcb/l 0
66 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (pct) mg pct/l 0

lp. nazwa wskaźnika stawka opłaty 
grupa i [zł netto/m3]

1 temperatura
ct1
ct2

0,66  
1,32 

2 odczyn ph

cph1 1,32
cph2 3,30
cph3 6,58
cph4 12,76

grupa ii cj [zł netto/kg]
3 azot amonowy 26,31
4 azot azotynowy 26,31
5 fosfor ogólny 26,31
6 pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (bzt5) 26,31
7 chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową (chzt) 15,81
8 żelazo ogólne 15,81
9 glin 15,81
10 siarczyny 15,81
11 siarczany 4,87
12 chlorki 4,87
13 zawiesina ogólna 4,87
grupa iii cj [zł netto/kg]
14 fluorki 263,25
15 rodanki 460,65
16 fenole lotne (indeks fenolowy) 460,65
17 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 460,65
18 substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
19 surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 460,65
20 surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 460,65
21 bar 691,02
22 beryl 691,02
23 bor 691,02
24 cynk 691,02
25 cyna 691,02
26 chrom ogólny 691,02
27 kobalt 691,02
28 molibden 691,02
29 selen 691,02
30 tal 691,02
31 tytan 691,02
31 Wanad 691,02
33 cyjanki związane 691,02
34 chlor całkowity 863,43
35 chlor wolny 863,43
36 cyjanki wolne 863,43
37 antymon 863,43
38 arsen 863,43
39 chrom+6 863,43
40 miedź 863,43
41 nikiel 863,43
42 ołów 863,43
43 siarczki 863,43
44 srebro 863,43
45 absorbowalne związki chloroorganiczne - aoX 863,43
46 lotne związki chloroorganiczne - VoX (chlorowane węglowodory lotne) 863,43
47 lotne węglowodory aromatyczne - btX (benzen, toluen, ksylen) 863,43
48 rtęć 1151,66
49 kadm 1151,66
50 tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (ccl4) 1151,66
51 pentachlorofenol (pcp) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 1151,66
52 heksachlorobenzen (hcb) 1151,66
53 heksachlorobutadien (hcbd) 1151,66
54 trichlorometan (chloroform) (chcl3) 1151,66
55 1,2-dichloroetan (edc) 1151,66
56 trichloroetylen (tri) 1151,66
57 tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (per) 1151,66
58 trichlorobenzen (tcb) jako suma trzech izomerów (1,2,3-tcb + 1,2,4-tcb + 1,2,5-tcb) 1151,66
59 heksachlorocykloheksan (hch) 1255,95
60 aldryna (c12h8cl6) 1255,95
61 dieldryna (c12h8cl6o) 1255,95
62 endryna (c12h8cl6o) 1255,95
63 izodryna (c12h8cl6) 1255,95
64 dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (ddt) 1255,95
65 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (pcb) 1255,95
66 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (pct) 1255,95
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Członkowie Rady Seniorów zapraszają mieszkańców do udziału 
w pracach nad przyszłorocznymi projektami 

Liczy się dobry pomysł 
Rad ni So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów po głę bia ją
wie dzę z za kre su po zy ski wa nia fun du szy i pi sa nia
pro jek tów, by w no wym ro ku re ali zo wać ko lej ne za -
da nia i po dej mo wać cie ka we ini cja ty wy. Na wią zu ją
tak że licz ne kon tak ty i zacieśniają współ pra cę z Ra -
da mi Se nio rów ościen nych miast, Ra da mi Dziel nic
oraz or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz se nio rów.
Wszyst ko po to, by w przy szłym ro ku, re ali zo wać
jesz cze wię cej po trzeb nych ini cja tyw i przed się -
wzięć na rzecz se nio rów. W ra mach po sia da nych
kom pe ten cji – opi nio wa nia pro jek tów uchwał – rad -
ni pod czas ostat niej se sji, zgło si li swo je uwa gi
do pro jek tu Sta tu tu Mia sta So snow ca. Z ko lei zgod -
nie z pro jek tem „Ka wia ren ka Oby wa tel ska” człon -
ko wie Ra dy Se nio rów re gu lar nie bio rą udział w dys -
ku sjach do ty czą cych pro ble mów wy stę pu ją cych
w po szcze gól nych dziel ni cach mia sta. Ko lej ne spo -
tka nie od by ło się się 23 li sto pa da przy ul. Ki sie lew -
skie go w So snow cu, a ostat nie od bę dzie się 8 grud -
nia przy ul. War szaw skiej w Cen trum In for ma cji
Miej skiej.

– Na fi ni szu znaj du je się ak cja, za ini cjo wa -
na przez Ra dę Se nio rów, czy li kwe sta na re no wa cję
gro bu pierw sze go po wo jen ne go dy rek to ra Te atru
Za głę bia w So snow cu – Jó ze fa Pel szy ka. Na dzień
dzi siej szy, dzię ki ne go cja cjom, uda ło się umo rzyć
za le gło ści z ty tu łu opłat cmen tar nych. Już w grud niu

po zna my fi nan so we efek ty za po cząt ko wa nej
w kwiet niu te go ro ku ak cji. Ko rzy sta jąc z oka zji, pra -
gnie my zło żyć pań stwu ser decz ne po dzię ko wa nia
za fi nan so we wspar cie kwe sty. Po sta ra my się god nie
i uro czy ście pod su mo wać za ini cjo wa ną przez Ra dę
Se nio rów ak cję – mó wi Je rzy Du dek, rzecz nik pra -
so wy So sno wiec kiej Ra dy Se nio rów.

Obec nie ko mi sje bran żo we, dzia ła ją ce w ra -
mach Ra dy Se nio rów, przy go to wu ją pla ny dzia ła -
nia na ko lej ny rok. Po sie dze nia ze spo łów od by wa ją
się w każ dy po nie dzia łek w lo ka lu So sno wiec kie -
go Cen trum Or ga ni za cji Po za rzą do wych przy uli -
cy War szaw skiej nr 9 w go dzi nach od 11.00
do 13.00. – Za in te re so wa nych te ma ty ką prac po -
szcze gól nych ze spo łów ser decz nie za pra sza my
do udzia łu w pro wa dzo nych dys ku sjach, co mo że
wzbo ga cić te ma ty kę i pro po zy cje dzia łań o no we
ele men ty – mó wi Je rzy Du dek. – W for mu ło wa niu
kie run ków nie któ rych dzia łań i wy bo rze naj bar -
dziej ko rzyst nych roz wią zań ko rzy sta my z po mo cy
prof. Mar ka Ba rań skie go, do rad cy pre zy den ta So -
snow ca. Po dej mo wa ne dzia ła nia przez Ra dę Se nio -
rów uda je się nam zre ali zo wać przy me ry to rycz -
nym wspar ciu Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej Urzę -
du Miej skie go, któ ry słu ży nam po mo cą w kwe -
stiach or ga ni za cyj no – ad mi ni stra cyj nych – pod su -
mo wał Je rzy Du dek. SK

Ty tuł „Szko ły Pro mu ją cej Zdro -
wie” uzy ska ła Szko ła Pod sta wo wa
nr 27 im. S. Wy spiań skie go w So -
snow cu. Szko ła mo że po szczy cić
się cer ty fi ka tem i przy łą cze niem
do Ślą skiej Sie ci Szkół Pro mu ją -
cych Zdro wie, uzy ska nym za re ali -
za cję pro jek tu, pro wa dzo ne go przez
Re gio nal ny Ośro dek Me to dycz no -
-Edu ka cyj ny „Me tis” w Ka to wi -
cach. Cer ty fi kat zo stał prze ka za ny

pod czas uro czy sto ści, któ ra od by ła
się16 li sto pa da. – Wszy scy wie dzą
otym, że zdro wie jest na praw dę na -
szym naj więk szym skar bem, waż -
niej szym od pra cy czy pie nię dzy.
Da je szczę ście i za do wo le nie, ale
nie moż na go ku pić ani od zy skać,
gdy się go stra ci ło – za in au gu ro wa -
ła uro czy stość Iwo na Ben sa id, dy -
rek tor ka Szko ły Pod sta wo wej nr27
w So snow cu. 

Przy go to wa nia do re ali za cji pro -
jek tu trwa ły rok, a sa ma re ali za cja
za pla no wa nych dzia łań ko lej ny rok.
Przy stą pie nie do pro jek tu „Ślą ska
Sieć Szkół Pro mu ją cych Zdro wie”
mia ło na ce lu po pra wie nie zdro wia
uczniów i pra cow ni ków szko ły, ich
kon dy cji fi zycz nej  i sze ro ko po ję tej
pro mo cji zdro we go sty lu ży cia,
zdo by cie oraz wcie le nie wży cie na -
wy ków zdro we go od ży wia nia.
Szko ła już od wie lu lat re ali zo wa ła
wie le za dań w tym za kre sie. Sam
udział w pro jek cie stał się do dat ko -
wą oka zją do zdo by cia ko lej nych
do świad czeń i kom pe ten cji. Pro -
gram był ad re so wa ny do wszyst -
kich uczniów wkla sach  odIdoVI,
ro dzi ców, na uczy cie li, a tak że pra -
cow ni ków nie pe da go gicz nych.
Ucznio wie i na uczy cie le pod ję li
dzia ła nia, sku pia jąc się nazdro wym
od ży wia niu, bez pie czeń stwie, ak -
tyw no ści fi zycz nej ihi gie nie oso bi -
stej. Przez ca ły rok ucznio wie re ali -
zo wa li za pla no wa ne dzia ła nia, pro -
pa go wa li zdro we od ży wia nie, ak -
tyw ność fi zycz ną, pro fi lak ty kę oraz
uczy li się, jak dbać o bez pie czeń -
stwo i hi gie nę, a po nad to bra li
udział w licz nych kon kur sach,
warsz ta tach i pro gra mach. 

– Dzi siaj wrę cza my 412 cer ty -
fi kat, więc na le ży cie do za le d wie
dzie wię ciu pro cent pla có wek
w wo je wódz twie ślą skim, któ re
mo gą po szczy cić się ta kim cer ty -
fi ka tem. Jest on do wo dem na wy -
so ką ja kość szko ły w za kre sie
pro mo cji zdro wia – pod kre ślił To -
masz Woj ta sik, p. o. Wo je wódz -
kie go Ko or dy na to ra Sie ci Szkół
Pro mu ją cych Zdro wie. 

Pod czas uro czy sto ści przed szko -
la ki i ucznio wie za pre zen to wa li
pro gram ar ty stycz ny, prze ko nu jąc,
że war to pro wa dzić zdro wy tryb ży -
cia, a co lę i chip sy wy mie nić na…
jabł ka, rzod kiew ki imar chew ki. SK

„Jabł ko za miast pa pie ro sa” to ha -
sło kam pa nii, któ rą już po raz ko -
lej ny przy go to wa li ucznio wie i na -
uczy cie le Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych nr 2 w So snow cu. Z oka zji
„Świa to we go Dnia Rzu ca nia Pa -
le nia Ty to niu”, któ ry przy pa da 19
li sto pa da, ucznio wie, na uczy cie le,
urzęd ni cy i pra cow ni cy Sa ne pi du,
dwa dni przed tym ofi cjal nym
dniem, przy łą czy li się do kam pa -
nii, któ rej ce lem jest pod nie sie nie
pro ble mu bier ne go pa le nia,
zwłasz cza wśród dzie ci i pro pa go -
wa nie zdro we go try bu ży cia. 

W sa li se syj nej Urzę du Miej -
skie go od by ło się uro czy ste pod -
su mo wa nie ak cji. Ucznio wie roz -

da wa li ulot ki i jabł ka miesz kań -
com, jak i urzęd ni kom, prze ko nu -
jąc, że war to rzu cić pa le nie, a pa -
pie ro sy za mie nić na jabł ka. 

– Gra tu lu ję wszyst kim, któ rzy
rzu ci li pa le nie i wy trwa li w tym
po sta no wie niu do dnia dzi siej sze -
go. Uczniom ży czę, by ni gdy nie
wpa dli w szpo ny na ło gu, a dzi -
siaj, jak co ro ku, by do brze się ba -
wi li – pod kre śli ła An na Je dy nak,
za stęp ca pre zy den ta So snow ca,
dzię ku jąc or ga ni za to rom i uczest -
ni kom za zor ga ni zo wa nie i prze -
pro wa dze nie kam pa nii.

Pro wa dzo ne dzia ła nia przy no -
szą po wo li spo dzie wa ne efek -
ty. – Dzi siej sza kam pa nia po ka zu -

je, że na sza szko ła jest szko łą pro -
mu ją cą zdro wie i dzia ła nia, któ re
re ali zu je my, przy no szą efek ty.
Ob ser wu je my, że w na szej szko le
z ro ku na rok jest co raz mniej
uczniów, któ rzy się ga ją po pa pie -
ro sy, co nas bar dzo cie szy – przy -
zna ła Ane ta Jur kow ska, dy rek tor -
ka ZSS nr 2 w So snow cu. 

Wy da rze niu to wa rzy szy ła pre -
lek cja mul ti me dial na, przy go to -
wa na przez Ma ję Mu szyń ską -
-Gra cę, le kar kę In sty tu tu Me dy -
cy ny Pra cy i Zdro wia Śro do wi -
sko we go w So snow cu, wer ni saż
prac pla stycz nych uczniów ZSS
Nr 2 oraz wy stęp te atral ny „Rzuć
pa le nie, szko da zdro wia”. SK

Rzuć pa le nie, szko da zdro wia

reklama

Szkoła Podstawowa nr 27 odznaczona certyfikatem „Szkoły Promującej Zdrowie” 

Promują zdrowy tryb życia  

Karaś dla kombatanta
Pod ta kim ty tu łem Ślą ska Or ga ni za cja Obron -
na or ga ni zu je kon kurs dla uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych z So snow ca. Uczest ni cy kon kur -
su przy no szą do szkół ar ty ku ły żyw no ścio we dla
człon ków Związ ku Kom ba tan tów i By łych
Więź niów Po li tycz nych RP z So snow ca i Świa -
to we go Związ ku AK. Z przy nie sio nych ar ty ku -
łów or ga ni za tor kon kur su przy go tu je pacz ki
świą tecz ne, któ re wrę czy kom ba tan tom. – Kom -
ba tan ci to dla nas bo ha te ro wie na ro do wi. W ce -
lach sta tu to wych na sze go sto wa rzy sze nia jest za -
da nie pie lę gno wa nia kul tu ry na ro do wej, hi sto rii
Pol ski, pa mięć i dba łość o we te ra nów, dla te go
uwa ża my, że że powinniśmy im pomagać – mó -
wi st. szer. rez. Prze my sław Ka raś, pre zes ŚOO.
Na gro dą głów ną w kon kur sie jest „Pu char
Wdzięcz no ści od hi sto rii”. Otrzy ma go szko ła,
któ ra do 15 grud nia zbie rze naj wię cej ki lo gra -
mów żyw no ści. Cel ak cji jest wy jąt ko wy, dla te -
go też or ga ni za to rzy za chę ca ją nie tyl ko

uczniów, ale i wszyst kich miesz kań ców do wzię -
cia w niej udzia łu. – Za chę ca my do wspar cia
kom ba tan tów przez pra cow ni ków du żych za kła -
dów pra cy, by śmy mo gli prze ka zać jak naj więk -
szą po moc – mó wi pre zes ŚOO. Ślą ska Or ga ni -
za cja Obron na rów no cze śnie pro wa dzi też mię -
dzysz kol ny kon kurs pla stycz ny. – Dru gi kon kurs
no si na zwę „Kart ka dla Kom ba tan ta” i jest skie -
ro wa ny do tej sa mej gru py uczniów. Trze ba wy -
ko nać kart kę z ży cze nia mi, wy ra ża ją cą wdzięcz -
ność, ta ką od ser ca – mó wi Prze my sław Ka raś.
Kart kę na le ży prze słać do sie dzi by sto wa rzy sze -
nia (Ślą ska Or ga ni za cja Obron na O. S. W. im.
Księ cia Jó ze fa Po nia tow skie go, ul. Żyt -
nia 14b/11, 41- 205 So sno wiec) z do pi skiem
„Kart ka dla kom ba tan ta” do 12 grud nia. Wię cej
in for ma cji moż na zna leźć na pro fi lu Fa ce bo ok
sto wa rzy sze nia (ślą ska or ga ni za cja obron na). Pa -
tro nat me dial ny nad kon kur sem ob jął „Ku rier
Miej ski”. red

Uczniowie ZSS nr 2 przekonywali, że zamiast papierosa warto sięgnąć po jabłko. 
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Już przedszkolaki wiedzą, że lepiej wybrać owoce
i warzywa niż słodycze. 
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Szkoła rodzenia przygotuje do najważniejszego dnia w życiu!

AgNieSZKA POtęPA-gAWiOR, specjalista ginekolog
położnik w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim,
przekonuje, dlaczego warto zapisać się do szkoły
rodzenia, jeśli chcemy dobrze przygotować się
do porodu i opieki nad maleństwem

za ję cia w szko le ro dze nia to do sko na ły spo sób na przy go to wa -
nie się do ma cie rzyń stwa. to czas, któ ry mo że przy nieść od po -
wie dzi na py ta nia do ty czą ce: fi zjo lo gii, zmian w cie le ko bie ty
w cią ży, po ro du, po ło gu, lak ta cji, opie ki nad ma lusz kiem.

na wy kła dach z le ka rza mi moż na uzy skać in for ma cje m. in.
na te mat pro ce dur po ro do wych, spo so bów ła go dze nia bó lu
po ro do we go, po rad nic twa an ty kon cep cyj ne go w po ło gu. za ję -
cia z po łoż ny mi po zwa la ją na być ko bie cie prak tycz ne umie jęt -
no ści do ty czą ce np. ką pie li, prze wĳa nia no wo rod ka, a tak że
pie lę gna cji skó ry czy pęp ka ma lusz ka, a co naj waż niej sze są
nie oce nio ną skarb ni cą wska zó wek do ty czą cych przy go to wa -
nia do po by tu w szpi ta lu, po ro du i opie ki nad ma leń stwem.
W pro fe sjo nal nych pla ców kach szko ła ro dze nia to nie tyl ko za -
ję cia z le ka rza mi i po łoż ny mi, ale to rów nież spo tka nia z psy -
cho lo giem, die te ty kiem czy fi zjo te ra peu tą. in for ma cje prze ka -
zy wa ne przez psy cho lo ga po zwa la ją na zmniej sze nie obaw i lę -
ku zwią za ne go z po ro dem fi zjo lo gicz nym lub cię ciem ce sar -
skim. prak tycz ne po ra dy die te ty ka uła twia ją pra wi dło we od ży -
wia nie pod czas cią ży i lak ta cji. Ćwi cze nia pro wa dzo ne przez
spe cja li stów fi zjo te ra pii pod po wia da ją, jak efek tyw nie od dy -
chać, jak ra dzić so bie ze skur cza mi, co moż na ro bić, by zmniej -
szyć bó le krę go słu pa.
W do brej szko le ro dze nia du ży na cisk kła dzie się rów nież na to,
by za ję cia od by wa ły się w mi łej, życz li wej at mos fe rze sprzy ja -
ją cej po ru sza niu cza sem trud nych, czy kło po tli wych py tań. 
War to też pod kre ślić, że spo tka nia w szko le po zwa la ją na wy -
mia nę do świad czeń ko biet i ich part ne rów na po dob nym eta -
pie ży cia. cza sem też po zwa la ją za wrzeć zna jo mo ści, któ re
skut ku ją wie lo let nią przy jaź nią.  so sno wiec ki szpi tal miej ski
pro wa dzi bez płat ną szko łę ro dze nia zor ga ni zo wa ną wła śnie

we dług po wyż sze go opi su. W kom for to wych wa run kach od -
by wa ją się za ję cia uję te w cy klach 7 spo tkań, po dzie lo nych
na 3-4 blo ki te ma tycz ne. go dzi ny za jęć sprzy ja ją uczest nic -
twu osób to wa rzy szą cych. na sza szko ła pro po nu je za ję cia
z po łoż ny mi, wzbo ga co ne za ję cia mi prak tycz ny mi na sta no wi -
skach do ćwi czeń pie lę gna cji no wo rod ka czy ką pie li, wy kła dy
le ka rzy spe cja li stów (gi ne ko log -po łoż nik, neo na to log, ane ste -
zjo log), za ję cia z die te ty kiem, psy cho lo giem oraz ćwi cze nia
dla ko biet w cią ży pro wa dzo ne przez wy szko lo nych fi zjo te ra -
peu tów. pod czas spo tkań wy ko rzy stu je my no wy sprzęt
do ćwi czeń gim na stycz nych i tech nik od de cho wych. za ję cia
są uroz ma ico ne i cie ka we, a ca ły za an ga żo wa ny w pro jekt
per so nel chęt nie dzie li się do świad cze niem i ma nie koń czą -
cy się en tu zjazm w od po wia da niu na py ta nia. co bar dzo waż -
ne, pod czas za jęć na szej szko ły ist nie je moż li wość za po zna -
nia się z to po gra fią i wy po sa że niem od dzia łu gi ne ko lo gicz -
no -po łoż ni cze go, sa li po ro do wej czy izby przy jęć – co zna czą -
co zwięk sza kom fort pod czas de cy du ją ce go dla przy szłej ma -
my dnia po ro du. 
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AgNieSZKA POtęPA-gAWiOR, specjalista ginekolog
położnik – starszy asystent
Staż pracy – 20 lat w Sosnowieckim Szpitalu
Miejskim – entuzjastyczna pasjonatka opieki
nad ciężarną 

reklama

Od dział on ko lo gii zo stał uro czy ście otwar -
ty 21 li sto pa da w Wo je wódz kim Szpi ta lu
Spe cja li stycz nym nr 5 im. Św. Bar ba ry
w So snow cu. Od dział dys po nu je 20 łóż ka -
mi do co dzien nej ho spi ta li za cji, w tym dwo -
ma sta no wi ska mi in ten syw ne go nad zo ru
i sied mio ma sta no wi ska mi do dzien nej che -
mio te ra pii.

Do tej po ry So sno wiec był ostat nim po -
nad 200-ty sięcz nym mia stem w kra ju,
w któ rym nie funk cjo no wał od dział on ko lo -
gii. – Od dział on ko lo gii w na szym szpi ta lu
od 2015 ro ku dzia łał ja ko pod od dział. Pa -
cjen tów pod da wa li śmy che mio te ra pii na od -
dzia le cho rób płuc. Te raz, po po wsta niu od -
dzia łu, mo że my pod pi sać kon trakt z NFZ
i za ofe ro wać na szym pa cjen tom peł ny za -
kres le cze nia, po za ra dio te ra pią – pod kre śla
dr An drzej Kał muk, kie row nik od dzia łu on -
ko lo gii kli nicz nej i che mio te ra pii.

Od dział on ko lo gii przy go to wa ny jest
do dia gno sty ki i le cze nia cho rób no wo two ro -
wych ukła du od de cho we go, prze wo du po kar -
mo we go, pier si, gło wy i szyi, ukła du mo czo -
wo -płcio we go, na rzą dów rod nych, mię sa ków
tka nek mięk kich i ko ści, czer nia ka zło śli we -
go, chło nia ków oraz szpi cza ka mno gie go. KP

Sosnowiec wreszcie
z oddziałem onkologii

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim powstaną nowy blok operacyjny i oddział intensywnej opieki medycznej

Leczenie na miarę XXI wieku
Pra wie 45 mln zło tych bę dzie kosz to -
wać bu do wa no we go pa wi lo nu szpi tal -
ne go wraz z wy po sa że niem, w któ rym
bę dzie się mie ścił blok ope ra cyj ny
i od dział in ten syw nej opie ki me dycz -
nej. No wy pa wi lon sta nie się czę ścią
Szpi ta la Miej skie go przy ul. Ze ga dło -
wi cza w So snow cu. Umo wa na re ali -
za cję te go za da nia zo sta ła pod pi sa na 8
li sto pa da w szpi ta lu, a no wo cze sny pa -
wi lon ma po wstać w cią gu 18 mie się -
cy. Wy ko naw cą jest spół ka War bud
z War sza wy, jed na z naj więk szych
firm bu dow la nych w kra ju. 

– Pro szę się nie dzi wić mo jej tre mie.
Jest to naj waż niej szy dzień w mo jej
czte ro let niej ka den cji w tym szpi ta lu.
To ogrom na in we sty cja, któ ra zmie ni
ob li cze te go szpi ta la i po sta wi go
na bar dzo wy so kim po zio mie – pod kre -
ślił Ar tur No wak, pre zes za rzą du So -
sno wiec kie go Szpi ta la Miej skie go. Po -
wierzch nia użyt ko wa no we go pa wi lo nu
wy nie sie pra wie 4 tys. me trów kw.,
a ku ba tu ra po nad 19 tys. me trów sze -
ścien nych. W po zio mie przy zie mia
znaj do wać się bę dzie za ple cze tech -

nicz ne i in for ma tycz ne. Na par te rze zo -
sta nie po sa do wio ny od dział in ten syw -
nej opie ki me dycz nej i sa la au dio wi zu -
al na, a na pierw szym pię trze peł no pro -
fi lo wy blok ope ra cyj ny. W no wym
obiek cie znaj dzie się blok ope ra cyj ny
szpi ta la z sze ścio ma sa la mi ope ra cyj -
ny mi. – Do tej po ry nie mie li śmy od -
dzia łu in ten syw nej te ra pii. Szpi tal 700-

łóż ko wy po trze bu je ta kiej in we sty cji.
Stan dard opie ki nad pa cjen ta mi bar dzo
wzro śnie – do dał Ar tur No wak.

Za pla no wa no peł ną di gi ta li za cję
sal ope ra cyj nych, co z jed nej stro ny
za pew ni szyb ki do stęp do wy ni ków
ba dań pa cjen ta, któ ry uła twi po dej mo -
wa nie de cy zji co do dal sze go po stę po -
wa nia z cho rym, a z dru giej stro ny po -

zwo li na re je stra cję bie żą cych zda rzeń
i ich od two rze nie w przy szło ści. Bu -
dy nek bę dzie wy po sa żo ny tak że w no -
wo cze sny sys tem szyb kiej łącz no ści
we wnętrz nej.

– Chciał bym po gra tu lo wać wszyst -
kim, któ rzy do pro wa dzi li do te go mo -
men tu, w któ rym dzi siaj je ste śmy,
wszyst kim, któ rzy stwo rzy li ten pro jekt
i tym, któ rzy bę dą go re ali zo wa -
li – stwier dził Ar ka diusz Chę ciń ski, pre -
zy dent mia sta. – Uwa żam, że ten blok
ope ra cyj ny sta nie się wi zy tów ką na sze -
go re gio nu. Bę dzie speł niał naj wyż sze
stan dar dy i za spo ka jał w peł ni po trze by
pa cjen tów. Szpi tal Miej ski zmie nia ob -
li cze każ de go dnia i ro ku. Nie by ło by to
moż li we bez wspar cia sa mo rzą du. Mam
na dzie ję, że pla no wa ne zmia ny w sys te -
mie służ by zdro wia nie do pro wa dzą
do te go, że sa mo rząd bę dzie mu siał do -
fi nan so wy wać pro ce du ry me dycz ne
i le cze nie pa cjen tów, ale w dal szym cią -
gu bę dzie mógł in we sto wać w in fra -
struk tu rę i sprzęt – stwier dził pre zy dent. 

Koszt bu do wy wraz z wy po sa że -
niem me dycz nym bę dzie wy no sił po -

nad 45 mln zł. Ca łość in we sty cji zo sta -
nie zre ali zo wa na ze środ ków bu dże tu
So snow ca. 

Re ali za cją in we sty cji zaj mie się
spół ka War bud, zwy cięz ca prze tar gu,
któ ry w So snow cu zbu do wał Cen trum
Han dlo we „Pla za”, a na swo im kon cie
zre ali zo wał już 470 obiek tów ta kich jak
ha le pro duk cyj ne, fa bry ki, par ki tech -
no lo gicz ne, par kin gi, dro gi, oczysz czal -
nie ście ków czy por ty lot ni cze. 

– Na sze do świad cze nie w bu do wa -
niu szpi ta li jest co raz więk sze. Obec -
nie bu du je my dla Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go ogrom ny kom pleks w Pro -
ko ci miu na 1000 łó żek, wart 800
mi lio nów zło tych. Jed nak bu do wa nie
blo ków ope ra cyj nych jest dla nas naj -
przy jem niej szym za da niem. To ta ki
crème de la crème na szych za dań z za -
kre su bu do wa nia obiek tów szpi tal -
nych – stwier dził Woj ciech Ger ber,
czło nek za rzą du spół ki War bud. 

Fi nan so wa nie in we sty cji bę dzie roz -
ło żo ne w cza sie na dzie sięć lat. Środ ki
zo sta ły już za bez pie czo ne w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej mia sta. SK

Tak będzie wyglądał nowy pawilon szpitalny, w którym powstanie m.in.
blok operacyjny. 

arc UM w Sosnowcu
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Ofi cjal ne uro czy sto ści z oka zji 98. rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło ści roz po czę ły się w So -
snow cu już 9 li sto pa da. W ko ście le Mat ki Bo skiej
Szka plerz nej w Mi lo wi cach od by ła się msza świę ta
w in ten cji Oj czy zny, a po niej, wspól nie z miesz kań -
ca mi, wła dze mia sta zło ży ły kwia ty przy ka plicz ce
u zbie gu ulic Bry nicz nej i Sło necz nej. Pod czas uro -
czy sto ści od by ło się tak że ślubowanie klas mun du ro -
wych z VII LO im. K. K. Ba czyń skie go.

10 li sto pa da hołd bo ha te rom tam tych cza sów
od da no pod po mni kiem przy Trój ką cie Trzech Ce -
sa rzy. Oprócz skła da nia kwia tów śpie wa no pie śni
pa trio tycz ne, a na stęp nie przy ogni sku pie czo no
kieł ba ski. Wią zan ki kwia tów zło żo no tak że pod ta -
bli cą znaj du ją cą się na pla cu Tech ni kum Ga stro -
no micz no -Ho te lar skie go przy ul. Wa wel.

11 li sto pa da w ko ście le św. Pio tra i Paw ła
w Macz kach od by ła się msza św. w in ten cji Oj -

czy zny, na stęp nie przy ul. Kra kow skiej, gdzie
znaj du je się po pier sie Ta de usza Ko ściusz ki, zło -
żo no kwia ty, a po tem ze bra ni prze szli pod Krzyż
Wol no ści. W sa mo po łu dnie w so sno wiec kiej Ka -
te drze od by ła się msza za Oj czy znę. Nie bra ko -
wa ło tak że wy da rzeń to wa rzy szą cych. Wo kół
Trój ką ta Trzech Ce sa rzy od był się Rajd Nie pod -
le gło ści, a w La pi da rium Ar mii Kra jo wej przy ul.
Po pie łusz ki w So snow cu -Za gó rzu od by ła się

msza św w in ten cji Oj czy zny, przy ogni sku śpie -
wa no pie śni pa trio tycz ne, a kla sy mun du ro we za -
pre zen to wa ły po kaz musz try. – Na si dziad ko wie,
oj co wie wal czy li o to, że by śmy my mo gli żyć
w wol nym kra ju. Waż na jest pa mięć o wy da rze -
niach sprzed 98 lat i cie szę się, że z każ dym ro -
kiem spo ty ka my się w co raz więk szym gro -
nie – pod kre ślał pod czas uro czy sto ści pre zy dent
So snow ca Ar ka diusz Chę ciń ski. KP

Mieszkańcy świętowali odzyskanie niepodległości

W Milowicach przy kapliczce u zbiegu ulic Brynicznej
i Słonecznej w obchodach odzyskania niepodległości wzięli
udział najmłodsi sosnowiczanie.

Przy Trójkącie Trzech Cesarzy śpiewano pieśni patriotyczne,
a następnie przy ognisku pieczono kiełbaski.

Wiązanki kwiatów złożono także pod popiersiem Tadeusza
Kościuszki w Maczkach.

Sosnowiec
pamięta.
Koncert
z okazji
35. rocznicy
ogłoszenia
stanu
wojennego

13 grudnia 1981 roku na terenie całego
kraju wprowadzono stan wojenny.
praktycznie każdy zna słynne
przemówienie Wojciecha jaruzelskiego,
podczas którego obwieścił decyzję o jego
wprowadzeniu. W latach trwania stanu
wojennego zginęło kilkadziesiąt osób,
a około 10 tys. zostało internowanych.
W tym roku przypada 35. rocznica
wydarzeń, o których sosnowiec pamięta.
10 grudnia o godz. 18.00
w sosnowieckiej „muzie” wystąpią:
kobranocka, sztywny pal azji oraz róże
europy. przed koncertem na ul.
Warszawskiej będzie można spotkać
grupy rekonstrukcyjne w strojach
z tamtych czasów (m.in.: mo, zomo,
żołnierzy). mieszkańcy będą mogli
zobaczyć pojazdy z tamtego okresu:
nysę, uaz 469 b, gaz 69 i skot.
transmisję z wydarzenia 21 grudnia
o godz. 20.00 przeprowadzi
tVp 3. – zapraszam serdecznie
mieszkańców do wzięcia udziału
w koncercie. złóżmy hołd wszystkim,
którzy oddali swoje życie i zdrowie
za ojczyznę. jednocześnie zapraszam
sosnowiczan do wzięcia udziału
w uroczystościach upamiętniających 35.
rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, które podobnie jak w roku
ubiegłym odbędą się na rondzie
solidarności przy ul. Wojska polskiego
na niwce w nocy z 12 na 13
grudnia – mówi prezydent sosnowca
arkadiusz chęciński. KP
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Krzysz tof Po lacz kie wicz

Pił ka rze Za głę bia za koń czy li je sien ną
run dę zma gań na 3 miej scu, tra cąc do li -
de ru ją cej Choj ni czan ki trzy punk ty. Dru -
gi w ta be li GKS Ka to wi ce ma tyl ko
o dwa punk ty wię cej niż so sno wi cza nie.
Przed run dą wio sen ną opty mizm po wi -
nien być gwa ran to wa ny, bo sy tu acja w ta -
be li ja sno po ka zu je, że awans do eks tra -
kla sy jest w za się gu na szych pił ka rzy.
Oba wy mo że jed nak bu dzić tre ner ska ka -
ru ze la, któ rej świad ka mi by li śmy je sie -
nią. Po tym jak Ja cek Ma gie ra prze niósł
się do sto li cy i ob jął war szaw ską Le gię,
a Ja ro sław Arasz kie wicz od szedł z Za głę -
bia z po wo dów ro dzin nych, wła dze klu -
bu od su nę ły od pro wa dze nia ze spo łu je -
go na stęp cę, Pio tra Man dry sza, któ ry
miał być tre ne rem na la ta…Wio sną nasz
ze spół po pro wa dzi osta tecz nie Da riusz
Ba na sik, któ ry je sie nią pro wa dził Po goń
Sie dl ce i prze grał z nią w ostat nim me -
czu 2016 ro ku wła śnie z Za głę biem 0: 2.

Piotr Man drysz prze jął ze spół z So -
snow ca na po cząt ku paź dzier ni ka. Za -
czął od re mi su 3: 3 z By to vią By tów.
Kon trakt pod pi sał na dwa la ta. To miał
być ko niec po szu ki wań tre ne ra, z któ rym
Za głę bie mo gło by się zwią zać na dłu żej.
Spe cja li sta od awan sów, do eks tra kla sy
wpro wa dzał RKS Ra dom sko, Pia sta Gli -

wi ce i Ter ma li cę Bruk –Bet Nie cie cza.
W mię dzy cza sie awan so wał jesz cze
z GKS -em Ty chy do I li gi. Je go współ -
pra ca z za wod ni ka mi z So snow ca od po -
cząt ku by ła trud na. Man drysz za wsze na -
le żał do tre ne rów, któ rzy ma ją swo je zda -
nie i trzy ma się go po nad wszyst ko. Tak
na praw dę źle w szat ni za czę ło się dziać,

gdy szko le nio wiec od su nął od gry
w pierw szym skła dzie fi la ry: Se ba stia -
na Dud ka, Krzysz to fa Mar kow skie go
i Żar ko Udo vi ci cia. Za Man dry sza ze -
spół za czął tra cić prze wa gę wy pra co wa -
ną przez Jac ka Ma gie rę. Pod je go wo dzą
ze spół wy grał trzy me cze, dwa zre mi so -
wał i trzy ra zy prze grał. Mi mo, że ostat ni

mecz za koń czył się wy gra ną nad Po go -
nią Sie dl ce 2: 0, kil ka dzie siąt go dzin
póź niej Man drysz do wie dział się, że ze -
spo łu już nie po pro wa dzi. Wszyst kie
pro ble my, któ re do tej po ry by ły ta jem ni -
cą po li szy ne la, uj rza ły świa tło dzien ne,
gdy tuż po me czu koń czą cym te go rocz -
ne zma ga nia przed ka me ra mi głos za brał
ka pi tan ze spo łu Se ba stian Du -
dek. – Kon flikt z tre ne rem? Nie mo że
być mo wy o kon flik cie, bo oso ba, któ ra
pro wa dzi ze spół, po pro stu z na mi nie
roz ma wia. Nie ma mię dzy na mi che mii
i te go nie da się już ukryć. Nie je stem
nie ty kal ny, ale ni gdy nie po go dzę się
z ro lą re zer wo we go. Chy ba, że bę dą lep -
si ode mnie. Tre ner za cho wał się bar dzo
nie ład nie. Trze ba mieć sza cu nek do star -
szych za wod ni ków. Po sa dzić na ław ce
bez sło wa? Tak się nie ro bi. Sam za mie -
rzam być kie dyś tre ne rem i wiem, że ni -
gdy w ta ki spo sób nie po stą pię – wy pa lił
po moc nik Za głę bia.

Po tych sło wach pił ka rza ja snym by -
ło, że ko goś z dwój ki Du dek – Man drysz
mu si w klu bie za brak nąć. Osta tecz nie
pa dło na te go dru gie go. Ja ko przy czy nę
od su nię cia Man dry sza od pro wa dze nia
ze spo łu po da no po głę bia ją cy się brak
ko mu ni ka cji z ze spo łem. Uka ra no tak że
Dud ka, któ ry do ka sy klu bu mu si wpła -
cić 10 tys. zł. – Po wo dem by ły nie god ne

wy po wie dzi, mo gą ce za szko dzić wi ze -
run ko wi i in te re som na sze go klu bu. Do -
dat ko wo pod wa ża ły one kom pe ten cje,
a tak że nie wąt pli we wy so kie kwa li fi ka -
cje za wo do we prze ło żo ne go – prze ka zał
klub w spe cjal nym ko mu ni ka cie.

Na stęp cę Man dry sza wy bra no dość
szyb ko. Wpraw dzie na trans fe ro wej gieł -
dzie naj czę ściej prze wi ja ło się na zwi sko
Ja na Urba na ja ko te go, któ ry przej mie
sche dę po Man dry szu, ale osta tecz nie to
by ły tre ner re zerw Le gii War sza wa, Zni -
cza Prusz ków oraz Po go ni Sie dl ce wio sną
po pro wa dzi Za głę bie. Da riusz Ba na sik
dru ży nę z So snow ca przej mie ofi cjal nie 2
stycz nia 2017 ro ku. No we mu tre ne ro wi
po zo sta je ży czyć wszyst kie go do bre go
na no wej, tre ner skiej dro dze. Za cząć po -
wi nien od wpro wa dze nia ja snych re guł
dzia ła nia na li nii sztab szko le nio wy – ze -
spół, gdyż sy tu acja, do któ rej do szło je sie -
nią, jest nie do po wtó rze nia. Ki bi com
w No wym Ro ku ży czy my tyl ko spor to -
wych emo cji, a pił ka rzom, aby swo ją war -
tość po ka za li na bo isku. Naj le piej awan -
su jąc z Za głę biem do eks tra kla sy. Na 115-
le cie So snow ca. Oka zja do sko na ła.

PS. W styczniowym numerze „KM”
o sytuacji w klubie porozmawiamy
z prezesem klubu, Marcinem
Jaroszewskim.

Trzecie miejsce, czwarty szkoleniowiec
Zamieszanie z trenerami w piłkarskim Zagłębiu

Dariusz Banasik (pierwszy z lewej) to już czwarty trener, który
poprowadzi Zagłębie w sezonie 2016/2017. Oby ostatni…

Pol ska zdo by ła aż 23 me da le na mi strzo stwach świa ta
w ju -jit su, któ re od by ły się we wro cław skiej ha li Or bi ta.
Trzon re pre zen ta cji two rzy li za wod ni cy Bu dow la nych So -
sno wiec, któ rzy wy wal czy li w sto li cy Dol ne go Ślą ska
osiem me da li.

– Po bi li śmy re kord z Bang ko ku, gdzie 15 ra zy sta wa -
li śmy na po dium. Ogrom na w tym za słu ga re pre zen tan -

tów so sno wiec kie go klu bu, któ rzy od lat na le żą do wio dą -
cych za wod ni ków na szej ka dry – po wie dział tre ner re pre -
zen ta cji Da riusz Ha jew ski.

So sno wi cza nie zdo by li dwa zło te oraz sześć brą zo -
wych me da li. Na naj wyż szym stop niu po dium sta nę li
Ma ry na Bie roń ska (-55 kg) fi gh ting i Ra fał Riss (+94
kg) Fi gh ting. Po brąz się gnę li: Mag da le na Giec (-49kg)

fi gh ting, Mar ty na Bie roń ska (-55 kg) Ne -wa za, Mar ta
Wa lo tek (-6 2kg) fi gh ting, Ju sty na Sit ko (+70 kg) fi gh -
ting oraz (+70 kg) Ne -wa za i Ma te usz Du ran (-85 kg)
fi gh ting.

Po za po dium upla so wa li się An drzej Hru by – 7 miej -
sce w wa dze (-69 kg), To masz Do brzyń ski – 7 miej sce (-
94 kg) oraz Ja kub Sob czak – 9 miej sce (-69 kg). KP

W ha li spor to wej przy ul. Or ląt Lwow skich
w So snow cu -Niw ce od był się Mi ko łaj ko wy
Tur niej Ka ra te Shin Ky oku shin o Pu char
Pre zy den ta Mia sta. Do ry wa li za cji przy stą -
pi ło po nad osiem dzie się ciu mło dych ka ra -
te ków na co dzień tre nu ją cych w So sno -
wiec kim Klu bie Ka ra te Ky oku shin.

Za nim mło dzi ka ra te cy przy stą pi li
do spor to wej ry wa li za cji, zo sta li hoj nie ob da -
ro wa ni przez or ga ni za to rów tur nie ju. – Pa -
miąt ko wy miś i coś słod kie go. W koń cu to
mi ko łaj ko we zma ga nia i na si za wod ni cy za -
słu ży li na pre zen ty – mó wił z uśmie chem shi -

han Eu ge niusz Da dzi bug, tre ner so sno wiec -
kich ka ra te ków. Ry wa li zo wa no za rów no
w ka ta (wal ka z cie niem), jak i ku mi te (wal -
ka bez po śred nia). – Dla nie któ rych na szych
za wod ni ków był to pierw szy start w tur nie ju
i wi dać by ło, że to wa rzy szą te mu spo re emo -
cje. Fre kwen cja by ła na praw dę spo ra. Cie szę
się, że na co dzień tre nu je u nas tak licz -
na gru pa, a chęt nych przy by wa i ma my swo -
je fi lie w in nych mia stach. Ka ra te to nie tyl -
ko sport, to tak że fi lo zo fia ży cia, o czym
na każ dym kro ku przy po mi na my na szym za -
wod ni kom – pod kre ślał shi han Da dzi bug. KP

W ka to wic kiej ha li spor to wej Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go ro ze gra no Pu -
char Eu ro py Mło dzie żow ców U -23 oraz
Pu char Pol ski se nio rów w sza bli ko biet
i męż czyzn. W za wo dach wzię li udział
za wod ni cy so sno wiec kich klu bów Za głę -
biow skie go Klu bu Szer mier cze go, TMS
Za głę bie oraz For tis -u. Naj wię cej po wo -
dów do ra do ści mie li Krzysz tof Kacz kow -
ski oraz An ge li ka Wą tor i Ka ro li na Cie -
ślar, któ rzy za mel do wa li się na po dium.

W ry wa li za cji ko biet zwy cię ży ła
Mał go rza ta Ko za czuk (AZS -AWF War -
sza wa), po ko nu jąc w wal ce fi na ło -
wej 15: 11 Bo gnę Jóź wiak (OŚ AZS Po -
znań). Na miej scach trze cich na po dium
sta nę ły Ka ta rzy na Kę dzio ra (OŚ AZS
Po znań) i Mar ty na Ko mi sar czyk (AZS -

-AWF War sza wa). Na pią tym miej scu ry -
wa li za cję ukoń czy ła Mar ta Pu da (TMS
Za głę bia), ósma by ła Ka ro li na Wal czak
z ZKSz. W kla sy fi ka cji Pu cha ru Eu ro py
na dru gim miej scu upla so wa ła się An ge -
li ka Wą tor, a trze cia by ła Ka ro li na Cie -
ślar. Obie za wod nicz ki na co dzień re pre -
zen tu ją bar wy ZKSz.

W ry wa li za cji męż czyzn, po emo cjo -
nu ją cej wal ce po ko nu jąc 15: 13 Jo se Qu -
in te ro (We ne zu ela), zwy cię żył Ja kub Ja -
skot (OŚ AZS Po znań). Na miej scu trze -
cim po dium uzu peł ni li Krzysz tof
Kacz kow ski (Za głę biow ski Klub Szer -
mier czy) i Ka rol La de mann (AZS -AWF
War sza wa). Na miej scu ósmym ry wa li -
za cję za koń czył Mar cin Ko niusz (MKS
For tis So sno wiec). KP

23 pa ry wzię ły udział
w IX Otwar tym Tur nie ju Bry -
dża Spor to we go o pu char pre -
zy den ta mia sta, któ ry zo stał
re ze gra ny w ka wiar ni Dor -Jan
z oka zji 98. rocz ni cy od zy ska -
nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści. – Roz gryw ki trwa ły po -
nad 4 go dzi ny. At mos fe ra by -
ła bar dzo do bra, a za wod ni cy
za wzię cie ze so bą ry wa li zo -
wa li do sa me go koń ca. Go ści -
li śmy za wod ni ków z na sze go
re gio nu, a jed na pa ra przy je -
cha ła do nas z Kra ko wa – mó -
wi Adam Bę dzie szak, pre zes
TKKF Za gó rze. Tur niej zo stał
ro ze gra ny w dwóch ka te go -
riach: open oraz sa mo rzą dow -
cy i rad ni. 

W ka te go rii open naj lep si
oka za li się Ma rek Bo gacz i Je -
rzy Siat ka. Na dru gim miej scu
zna la zła się pa ra: Krzysz tof
Ga wędz ki i Zbi gniew Sła by,
a trze cie miej sce przy pa dło
w udzia le Ja nu szo wi Te re la ko -
wi i Zbi gnie wo wi Pa ją ko wi.
Z ko lei w ka te go rii rad ni i sa -
mo rzą dow cy wy gra li Adam
Bę dzie szak i Zbi gniew Kli kie -
wicz. Drugie miej sce zdo by li
An drzej Od ro biń ski i Jó zef
Ko wa lik, a trze cie miej sce za -
ję li Alek san der Ka lań ski i Ja -
cek Ra sie wicz. 

Za wod ni cy ode bra li pu -
cha ry, ufun do wa ne przez
MO SiR oraz ga dże ty pro mo -
cyj ne, prze ka za ne przez
Urząd Miej ski. Or ga ni za cję
tur nie ju wspar ła tak że Agen -
cja Roz wo ju Lo kal ne go. SK

Brydżyści 
walczyli
o zwycięstwo 

Pu cha ro we po dium dla so sno wiec kich sza bli stów

Krzysztof Kaczkowski (drugi z prawej) zakończył zmagania w Katowicach
na trzecim miejscu.

Mi ko łaj ko we zma ga nia ka ra te ków

Budowlana potęga rośnie w siłę

Sosnowieccy karatecy demonstrują trofea wywalczone w zaciętej rywalizacji.

Maciej Wasik
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Z KURIEREM PO SOSNOWCU

Święty Joachim w Zagórzu

Jego smukłe wieże widać
z daleka. zaliczany jest
do najciekawszych
przykładów budownictwa
sakralnego w zagłębiu
dąbrowskim. Właściwie są
to dwa kościoły, które
w specyficzny sposób tworzą
bryłę jednej świątyni.

Od nie pa mięt nych cza sów Za gó rze na -
le ża ło do pa ra fii my sło wic kiej. Pod ko -
niec XVIII wie ku zbu do wa no ma ły ko -
śció łek w Niw ce, któ ry w ro ku 1814 do -
cze kał się mia na świą ty ni fi lial nej.
Rok 1826 przy niósł z ko lei wy od ręb nie -
nie się z pa ra fii my sło wic kiej sa mo dziel -
nej pa ra fii Niw ka, do któ rej  przy pi sa no
rów nież Za gó rze. Od tąd za gó rza nie
w dro dze do fa ry nie mu sie li prze kra -
czać już pru skiej gra ni cy na Czar nej
Prze mszy w Mo drze jo wie.

W po ło wie XIX stu le cia ów cze sna
wła ści ciel ka dóbr za gór skich (i nie tyl -
ko), hra bi na Ja dwi ga Mie ro szew ska,
po wzię ła de cy zję o bu do wie ko ścio ła,
prze zna cza jąc na ten cel od po wied nie
środ ki z fun du szu le go wa ne go przez
swe go zmar łe go mę ża Jó ze fa. Pro jek -
tan ta mi ko ścio ła by li dwaj zna ni kra -
kow scy ar chi tek ci: Sta ni sław Go łę -
biow ski i To masz Ma jew ski. Ko ściół
zo stał za pro jek to wa ny w sty lu neo go -
tyc kim. Bu do wę roz po czę to w 1848 ro -
ku i już w czte ry la ta póź niej, w 1852
pra ce ukoń czo no, prze no sząc jed no -
cze śnie sie dzi bę pa ra fii z Niw ki do Za -
gó rza. W 1854 ro ku bi skup Ta de usz
Łu bień ski kon se kro wał świą ty nię
pod we zwa niem św.  Jo achi ma*.
Pierw szym za gór skim pro bosz czem
był ks. Wa len ty Ma cha.

Dal szy dy na micz ny roz wój lo kal ne -
go prze my słu spo wo do wał ży wio ło wy
na pływ lud no ści. Po pięć dzie się ciu la -
tach oka za ło się, że wiej ski ko śció łek
jest zbyt skrom ny jak na po trze by sta le
roz wi ja ją cej się pa ra fii. U schył -
ku XIX stu le cia, dru gi z za gór skich
pro bosz czów – ks. Jó zef Do tkie -
wicz – za czął sta rać się o po zwo le nie

na zbu do wa nie no we go, więk sze go ko -
ścio ła. Ja ko że wła dze car skie nie by ły
te mu po my sło wi zbyt przy chyl ne, to
ksiądz Do tkie wicz mu siał odejść
z kwit kiem, a wła ści wie to z moc nym
po sta no wie niem za ła twie nia spra wy
nie co ina czej. Ja ko czło wiek wiel ce
zde ter mi no wa ny nie pod dał się i jak
gło si le gen da, przy po mo cy for te lu do -
piął swe go ce lu. Wi dząc nie prze jed na -
ne sta no wi sko car skich urzęd ni ków,
ksiądz Jó zef wy stą pił z proś bą o po zwo -
le nie na roz bu do wę ist nie ją cej już świą -
ty ni. Tym ra zem wła dze przy chy li ły się
do proś by księ dza, udzie la jąc od po -
wied nie go ze zwo le nia. Ja ko że w po -
zwo le niu owym po noć nie okre ślo no
ga ba ry tów roz bu do wy wa nej  świą ty ni,
ks. Do tkie wicz, z ty po wą dla na szych
ro da ków  fan ta zją, przy stą pił do bu do -
wy ogrom ne go gma szy ska, gdzie ist nie -
ją ca sta ra część mia ła sta no wić za le d -
wie skrom ną kruch tę no wej bu dow li.
Choć hi sto ria ta wy glą da bar dzo ma -
low ni czo, to na le ży jed nak wziąć
pod uwa gę, że urzęd ni cy car scy w cie -
mię bi ci nie by li i za pew ne przy mknę li
nie co oko na „nad mier nąˮ roz bu do wę.
Ży li oni prze cież po śród nie po kor ne go
pol skie go ży wio łu i mu sie li „ja ko śˮ się
z au to chto na mi do ga dy wać. Owo „ja -
ko śˮ cza sem mia ło kształt wy pcha nej
sa kiew ki, a cza sem by ło spo wo do wa ne
pra gnie niem „świę te go spo ko juˮ. Tak
czy ina czej no wy ko ściół po wstał, po -
dob nie jak in ne z naj więk szych za głę -
biow skich świą tyń wznie sio nych w cza -
sach ro syj skie go za bo ru.  

Pro jek tan tem no we go za gór skie go
ko ścio ła był roz mi ło wa ny w neo go tyc -
kich for mach, ce nio ny za głę biow ski ar -
chi tekt, Jó zef Po mian -Po mia now ski.
Tym ra zem bu do wa fi nan so wa na by ła ze
skła dek ro bot ni ków, oko licz nych prze -
my słow ców i przez pro bosz cza. Pra ce
trwa ły 10 lat i zo sta ły za koń czo ne
w 1908 ro ku. W dwa la ta póź niej, 15
sierp nia 1910 ro ku, bi skup kie lec ki Au -
gu styn Ło siń ski kon se kro wał no wą,
a prze cież ma ją cą już swo ją hi sto rię
świą ty nię.

Ko ściół jest trój na wo wą pseu do ba zy -
li ką z tran sep tem i nie co wy dłu żo nym,
za mknię tym wie lo bocz nie pre zbi te -

rium. Mu ry star szej czę ści wy ko na ne są
z ka mie nia po kry te go tyn kiem. Now sza
część zbu do wa na jest z czer wo nej ce gły,
a jej dwie cha rak te ry stycz ne, wy so kie
na po nad 70 me trów wie że, gó ru ją po -
nad za bu do wa nia mi oko li cy.

W oł ta rzu głów nym au tor stwa Prze -
smyc kie go (pseu do nim Wit Wisz) od -
naj du je my sce nę przed sta wia ją cą św.
An nę, św. Jo achi ma oraz Naj święt szą
Ma rię Pan nę. Oł ta rze bocz ne – Mat ki
Bo skiej Czę sto chow skiej oraz ukrzy żo -
wa nia i św. Bar ba ry, am bo nę, sta cje
dro gi krzy żo wej oraz kon fe sjo na ły, wy -
ko nał uta len to wa ny ar ty sta ol ku -
ski – Pa weł Tur bas. Wśród wy po sa że -
nia ko ścio ła na uwa gę za słu gu ją tak że
zbu do wa ne w 1902 ro ku, nie zwy kle
pięk nie brzmią ce or ga ny fir my Adol fa
An to nie go Ho ma na z War sza wy. Ścia -
ny świą ty ni zdo bi ma la tu ra wy ko na -
na w ro ku 1934 przez  kra kow ską fir mę
„Sty l” pod kie row nic twem zna ko mi te -
go ar ty sty Zyg mun ta Mil li'ego. War to
rów nież zwró cić uwa gę na je den z kon -
fe sjo na łów, na któ rym wy rzeź bio no na -
pis: „GÓR. KOP. KLI MON TÓ W” –
na ma cal ny ślad po gór ni kach fun du ją -
cych wy po sa że nie świą ty ni. Obok
głów ne go oł ta rza znaj dzie my rów nież
bar dzo szcze gól ną pa miąt kę – tron,
na któ rym za sia dał św. Jan Pa -
weł II pod czas wi zy ty w So snow cu 14
czerw ca 1999 r.

W miej scu, gdzie daw niej wzno si ło
się pre zbi te rium sta re go ko ścio ła, tuż
za scho da mi znaj du je się kryp ta, w któ -
rej spo czy wa ją:  hra bio stwo Jó zef i Ja -
dwi ga Mie ro szew scy, ich tra gicz nie
zmar ła có recz ka Kon stan cja oraz dwo je
zmar łych w dzie ciń stwie sy nów  Jac ka
i Ewy Sie mień skich – Jan i Sta ni sław.
Obec nie kryp ta ma za mu ro wa ne wej -
ście, ale naj star si miesz kań cy Za gó rza
pa mię ta ją jesz cze spe cjal ne okien ko,
przez któ re moż na by ło zaj rzeć do jej
wnę trza.

Nie opo dal ko ścio ła na wznie sie niu,
po śród ogro du, znaj dzie my rów nież
po cho dzą cą z po ło wy XIX stu le cia ple -
ba nię, a tuż obok nie co młod szy (po -
czą tek XX wie ku), tzw. no wy wi ka riat.
W bez po śred nim oto cze niu ple ba ni
znaj du ją się dwa ka mien ne, da to wa ne

na pierw szą po ło wę XIX wie ku obe li -
ski oraz ta jem ni czy, in te re su ją cy  po -
stu ment. Po dob ny obe lisk, zdob ny
w szla chec kie ko ro ny, znaj du je się nie -
opo dal głów nej bra my ko ściel nej, obok
sta re go, XIX -wiecz ne go wi ka ria tu.
Zwo len ni cy teo rii spi sko wych w owych
ko ro nach do pa tru ją się sym bo li ma soń -
skich... Po dob ne obe li ski moż na by ło
spo tkać w po bli skim par ku Mie ro szew -
skich. Jed nak dzi siaj nie ma już po nich
śla du.

Za rów no ko ściół, jak i je go naj bliż sze
oto cze nie, na le żą do naj bar dziej wy jąt -
ko wych miejsc w So snow cu. Obec nie
trwa ją pra ce zmie rza ją ce do ob ję cia te -
go ob sza ru kom plek so wą  ochro ną. Co -
raz wię cej zna ków na zie mi i nie bie
wska zu je na to, że nie ba wem  po wsta nie
tu taj ze spół przy rod ni czo -kra jo bra zo wy,

któ ry w na le ży ty spo sób wy eks po nu je
wa lo ry kul tu ro we i przy rod ni cze te go
skraw ka na szej ma łej za głę biow skiej oj -
czy zny.

Tekst i zdjęcie: Artur Ptasiński

centrum informacji miejskiej w sosnowcu, 
ul. Warszawska 3/20, tel. 32 265-60-04,
e-mail: cim@um.sosnowiec.pl
Wiecej zdjęć na: www.kuriermiejski.com.pl

* W literaturze można znaleźć informacje o tym, że
kościół zagórski nosił także wezwanie św.
jadwigi śląskiej i śś. piotra i pawła. Wezwanie
św. jadwigi śląskiej związane jest z imieniem
fundatorki i odnosi się raczej do dekanatu, który
jeszcze do niedawna miał tutaj swą siedzibę.
natomiast sprawa patronatu świętych piotra
i pawła jest nieco zagadkowa i wymaga
wyjaśnienia.

W ciepłych promieniach zachodzącego słońca.

Stary kościół pod koniec XIX wieku – zdjęcie będące jednocześnie
cegiełką rozprowadzaną w celu zebrania funduszy na rozbudowę.
Bezcenna pamiątka ze zbiorów pani Marii Masłoń.

Wielka światłość.
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ROZRYWKA

Poziomo: 1 – leworęczny, 5 – wynalazł żarówkę, 8 – część buta,
9 – gryzoń gromadzący zapasy, 10 – wydawca, 11 – np. 41-700
Ruda Śląska, ul. Wolności 20, 12 – grecki filozof, 14 – drobny
deszczyk, 16 – grzyb lub ptak, 17 – pokój na statku, 19 – miasto
– gospodarz zimowej olimpiady w 1998, 21 – przeciwieństwo
straty, 22 – oaza zieleni w mieście, 25 – ma białą korę, 28 – „zwis
męski”, 29 – biesiada, 30 – kilof, 32 – kwiatowa grządka, 
34 – gatunek herbaty, 35 – bezsilność, 36 – pluskwa lub
karaluch, 37 – materiał na Wranglery lub Rifle, 38 – budowla na
działce, 39 – kotlecik. 

Pionowo: 1 – roślina pachnąca letnimi wieczorami, 2 – czasem
uwiera w bucie, 3 – obrabiarka, 4 – „goryle”, 5 – członek
hitlerowskiego oddziału szturmowego, 6 – żona Ozyrysa, 
7 – w książce – przedstawia przebieg akcji, 13 – czajniczek, 
15 – rodzaj sportowej broni, 18 – polecenie, 20 – jednostka
natężenia prądu, 23 – morderstwo, 24 – jeden z oceanów, 
26 – niejedna w radiu, 27 – wymuszanie za pomocą groźby, 
28 – do zawieszania firanek, 31 – siły zbrojne, 33 – Barbara dla
znajomych.

Rozwiązanie krzyżówki nr 10 /2016, mAGdALeNA PARYs – BiAŁA RikA 
Na gro dy otrzy mu ją: Elżbieta Ordon, Mariola Tutaj-Trzebińska oraz Jadwiga Kardas z Sosnowca.
uWAGA! Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.                                  

WAŻNE TELEFONY

Urząd Miasta: 

Centrala (32) 296 06 00

Informacja ogólna

(32) 296 05 28-29

Miejski Rzecznik  Praw

Konsumentów 

(32) 296 04 28 

Straż Miejska

(32) 296 06 53-54

Komenda Miejska Policji

997, (32) 296 12 00, 296 12 55

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

998, (32) 266 04 01 do 02 

Pogotowie Ratunkowe 999,

(32) 292 16 04, 292 16 40

Pogotowie Gazowe

(32) 266 33 56

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji

Kryzysowej

(32) 298 93 87

Izba Wytrzeźwień

(32) 266 10 30

Schronisko dla zwierząt

(32) 293 75 56 

kuPON
krzyżówka nr  10

✂

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.

Nagrody ufundowało Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

„Kul tu ra Do stęp na” w ki nach to ak cja ki na „He lios”, któ ra roz po czę ła
się w 2015 ro ku. Co ty dzień, w każ dy czwar tek o godz. 18.00, wy świe -
tla ne są pol skie fil my w ra mach ogól no pol skie go pro jek tu pt. „Kul tu ra
Do stęp na”. Pro jekt umoż li wia sze ro kiej pu blicz no ści do stęp do no wych
i do ce nia nych pol skich fil mów. Głów ny mi or ga ni za to ra mi pro jek tu są
Na ro do we Cen trum Kul tu ry oraz Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go wraz z ca łą sie cią kin He lios w Pol sce. Pro jekt skie ro wa -
ny jest do wszyst kich, któ rzy ko cha ją pol skie fil my i chcie li by zo ba czyć
je w roz sąd nej ce nie. Bi le ty na se an se w ra mach „Kul tu ry Do stęp nej”
kosz tu ją je dy nie 10 zł. Wię cej na: www.kul tu ra do step na.pl. red

NA DuŻyM eKRANie W NAJBliŻSZyM cZASie ZOStANą WyŚWietlONe: 

8 grudnia – „liSty DO M 2” 
15 grudnia – „KAMPeR”  
22 grudnia – „Hel”  
29 grudnia – „PlANetA SiNgli” 

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

Kulturalne czwartki w kinie „Helios”
Hi sto ria mat ki i cór ki, któ rych kon flikt ukształ to wał hi sto rię 
XVI -wiecz nej Eu ro py

„Kró lo we ry wal ki” to po ry wa ją ca i au ten tycz na opo wieść
o prze bie głej, żąd nej wła dzy Ka ta rzy nie Me dy cej skiej i wy twor -
nej, na mięt nej kró lo wej Mar got.

Po cho dzą ca z moż ne go flo ren tyń skie go ro du Me dy ce uszy Ka ta -
rzy na sły nę ła z ma kia we licz nej po li ty ki i bez względ nych am bi cji.
Do mi no wa ła na tro nie Fran cji przez trzy dzie ści lat, pod czas któ rych
kró le stwo by ło roz dzie ra ne przez star cia po li tycz ne i re li gij ne. Jej naj -
młod sza cór ka Mał go rza ta, po wszech nie po dzi wia na ja ko jed na z naj -
pięk niej szych ko biet Eu ro py, by ła upar tym, wol nym du chem i je dy ną
prze ciw nicz ką, któ rej mat ce nie uda ło się za stra szyć ani ujarz mić.

Pod pre tek stem po jed na nia Ka ta rzy na za aran żo -
wa ła mał żeń stwo żar li wej ka to licz ki Mał go rza ty i jej
ku zy naHen ry ka zNa war ry, przy wód cy stron nic twa
pro te stan tów. Za le d wie pięć dni poce re mo nii za ini -
cjo wa ła bru tal ną rzeź, pod czas któ rej stra ci li ży cie wszy scy ślub ni go ście
pa na mło de go oraz prze szło pięć ty się cy pro te stan tów w ca łej Fran cji.
Mał go rza ta – znie wa la ją ca, in te li gent na iwiel ko dusz na– sta nę ła wob li -
czu przej mu ją cej de cy zji, od któ rej za le żał los ca łe go kró le stwa.

Książ ka „Kró lo we ry wal ki” to peł na szcze gó łów, na pi sa na ze
swa dą, ży wa opo wieść o wła dzy i mi ło ści, wiel kiej po li ty ce, dwor -
skich in try gach, zdra dach, zbrod niach i wiel kich skan da lach re -
ne san so wej Fran cji.

Nancy Goldstone

Królowe rywalki. Katarzyna Medycejska i królowa Margot
(Wyd. Prószyński i S-ka)

Ma ke Li fe Har der za pra sza ją na emo cjo nu ją cy rejs po me an drach
pol skiej po li ty ki

Do wiesz się mię dzy in ny mi, ja ka jest róż ni ca mię dzy Ba rac -
kiem Oba mą a Ja ro sła wem Ka czyń skim, ile flip char tów znaj du je
się w sie dzi bie Plat for my Oby wa tel skiej i dla cze go Korwin ni gdy
nie wej dzie do sej mu.

Bę dzie to dla cie bie przy go da in te lek tu al na na mia rę wy wia du
rze ki z Lesz kiem Ko ła kow skim al bo przy naj mniej kon cer tu Sta -
chur sky’ego w Miel nie. A na wet je śli się z niej ni cze go nie do -
wiesz, to przy naj mniej od cza su do cza su ra do śnie za re cho czesz
pod wą sem. 

Ma ke Li fe Har der, czy li Ma ciej i Lu -
cjan – sa mo zwań czy eks per ci zaj mu ją cy się
wszyst ki mi za gad nie nia mi: li fe sty le’u, mo dy
i uro dy oraz mniej istot ny mi pro ble ma mi spo -
łecz no -eg zy sten cjal ny mi, ta ki mi jak re li gia, po li ty ka, prze mi ja nie
i śmierć.

Ma ciej – ludz ki od po wied nik mop sa. Tyl ko by spał. Jak już się
wy śpi, lu bi so bie po sie dzieć. Kie dyś chciał coś zro bić ze swo im
ży ciem, ale szyb ko za po mniał co. 

Lu cjan – de ka dent, fa ta li sta, mi ło śnik prin gel sów. Dni upły wa -
ją mu na roz my śla niu o ży ciu i do je niu fil mów z tor ren tów.

Lucjan i Maciej

Make Life Harder. Przewodnik po polityce i nie tylko, ale też
(Wyd. Prószyński i S-ka)

In try gu ją ca książ ka o lę kach, przed któ ry mi wszy scy sta ra my się
ucie kać

Ma ri beth Kle in to wiecz nie za bie ga na pra cu ją ca mat ka.
Wszyst ko, co wią że się z do mem, z mę żem i z dzieć mi, spo czy wa
na jej bar kach. W Ma ri beth Kle in od naj dzie sie bie każ da ko bie ta,
któ rej zda rzy ło się kie dy kol wiek po my śleć, że za miast wra cać
do do mu i ro bić obiad, wo la ła by uciec na ko niec świa ta. Cząst kę
sie bie od naj dzie w niej każ dy, kto kie dy kol wiek za pra gnął wsiąść
do po cią gu i po je chać gdzieś, gdzie nikt nie ocze ki wał by od nie go
nie ustan ne go usłu gi wa nia.

Gay le For man przed sta wia nam fa scy nu ją -
cych bo ha te rów – mę żów, żo ny, przy ja ciół i ko -
chan ków – któ rym zda rza się po peł nić błąd
i się po tknąć, ale któ rzy sta ją się dzię ki te mu
lep szy mi ludź mi i uczą się prze ba czać. Tym sa -
mym do wo dzi, że jest wni kli wą ob ser wa tor ką ludz kiej na tu ry. Jej
książ ka to wcią ga ją ca ana li za współ cze sne go ma cie rzyń stwa wraz
ze wszyst ki mi je go nie jed no znacz no ścia mi, a tak że pró ba od po -
wie dzi na py ta nie: co się dzie je, gdy doj rza ła ko bie ta po rzu ca
dom?

Gayle Forman 

Zostaw mnie (Wyd. Prószyński i S-ka)
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HO RO SKOP
STRZELEC (22.11. – 21.12.)– Czas pomyśleć
o świątecznych porządkach. To świetna
okazja, aby pozbyć się z domu sterty
niepotrzebnych rzeczy. Zapomnij o tym, że
coś „przyda się”, bo z pewnością tak nie
będzie. W tym roku dłużej zastanów się
nad prezentem dla ukochanej osoby, bo
zeszłoroczny był raczej niewypałem…
Postaraj się przez ostatnie tygodnie roku
myśleć tylko o rodzinie i przyjemnościach,
a problemy zostaw na rok następny. 
KOZIOROŻEC (22.12. –19.01.) –Po ostatnich
spięciach w Twoim związku wreszcie
zapanuje porządek. Odrobina dobrej woli
każdej ze stron, a miła atmosfera będzie wam
towarzyszyć przez długi czas. Zastanów się,
czy nie nałożyłeś na siebie zbyt wielu
obowiązków. Czasem lepiej jest zrobić mniej,
ale porządnie. W pracy czeka Cię małe
zamieszanie, ale wszystko powinno się ułożyć
do końca roku. Dla samotnych koziorożców
ostatnie dni w roku będą wyjątkowo
obfitowały w spotkania. 
WODNIK (20.01. – 18.02.) – Los sprawi, że
tegoroczne święta cała rodzina spędzi
u Ciebie. Oznacza to, że już teraz możesz
zapomnieć o odpoczynku. Najlepiej od zaraz
zacznij przygotowania, aby zdążyć ze
wszystkim. Wbrew temu co myślisz, będą to
najlepsze święta, jakie można sobie
wyobrazić. W Twoim życiu dużo się zmieni
i wreszcie nie będą to zmiany na gorsze. Bądź
bardziej wyrozumiały i mniej uszczypliwy,
a życie stanie się o wiele łatwiejsze
i przyjemniejsze. 
RYBY (19.02. – 20.03.) – Dla samotnych ryb
los szykuje coś naprawdę wyjątkowego.
Czeka Cię niezwykłe zakończenie roku z masą
cudownych przeżyć i atrakcji. Tylko nie próbuj
na siłę szukać problemów, jak to zwykle
robisz, bo czar pryśnie. Zrób listę
noworocznych planów, tym razem jednak nie
przesadzaj i postaraj się zaplanować cele
realne do osiągnięcia. Uważaj na oszustów
i nie daj się wciągnąć w żaden kredyt
świąteczny.
BARAN (21.03. – 19.04.)– W tym roku
postaw na odpoczynek i nie przejmuj się
zbytnio nadchodzącymi świętami. Świat się
nie zawali od nieposprzątanego pawlacza,
a na Wigilię zawsze można się do kogoś
delikatnie wprosić. Zaoszczędzisz w ten
sposób dużo nerwów i energii. Te z kolei
przydadzą Ci się w pracy, gdzie ostatnie
tygodnie roku będą wyjątkowo ciężkie. Pora
już pomyśleć o sylwestrowych planach.
BYK (20.04. – 22.05.) – Końcówka roku
będzie wyjątkowo sprzyjająca dla rozkwitu
Twojej nowej znajomości. Wszystko wskazuje
na to, że już w święta postanowisz
przedstawić rodzinie nowego towarzysza
życia. Ktoś bliski poprosi Cię o przysługę, jeśli
jednak uznasz, że prośba ta jest dla Ciebie
zbyt kłopotliwa, delikatnie odmów, zanim
wpakujesz się w tarapaty. Zerknij na listę
celów, którą spisałeś w styczniu. Do jej pełnej
realizacji brakuje już całkiem niewiele,
postaraj się ją w pełni zamknąć. 
BLIŹNIĘTA (23.05. – 21.06.)– Okres
przedświąteczny to nie jest najlepszy moment
na początek diety. Lepiej odstaw ją na nowy
rok, a teraz postaw jedynie na lepszy wygląd.
Nowa fryzura przy świątecznym stole zrobi
o wiele lepsze wrażenie na bliskich niż kilka
centymetrów mniej w pasie. Nie daj się dłużej
prosić przyjaciółce i skorzystaj z zaproszenia
na sylwestrowy wyjazd. Z pewnością nie
będziesz żałować tej decyzji. 
RAK (22.06. – 22.07.)– W tym roku zmuszony
będziesz zapomnieć o magii świąt, a musisz
skupić się na obowiązkach zawodowych. Nie
martw się jednak. Twoi bliscy sprostają
zadaniu i przygotują dom równie perfekcyjnie
jak Ty. Najprawdopodobniej czeka was miły,
sylwestrowy wyjazd. W górach zapomnicie
o codziennych problemach i będziecie
wreszcie mogli nacieszyć się sobą. 
LEW (23.07. – 23.08.)– W tym roku Twoje
marzenie o świętach z dala od domu nie
zostanie zrealizowane. Pora przestać marzyć
o Bożym Narodzeniu na stoku, a zacząć
gruntowne porządki. Pozostaje mieć nadzieję,
że marzenie uda się zrealizować innym razem.
Twoim dylematem podczas tegorocznego
sylwestra nie będzie wybór sukienki, a jedynie
kanału w tv. Nie martw się jednak, zawsze
pozostaje nadzieja, że Nowy Rok będzie
bardziej łaskawy. 
PANNA (24.08. – 22.09.) – Samotne panny
powinny już odstawić poszukiwania drugiej
połówki na dalszy plan. Nic nie zapowiada,
aby status ich związku miał ulec zmianie
jeszcze w tym roku. Skup się lepiej
na świątecznych przygotowaniach, bo
przygotowanie Wigilii w tym roku przypada
właśnie Tobie. Spraw sama sobie prezent
pod choinkę. W końcu, kto lepiej zna Twój
gust niż Ty sama? Twój nastrój od razu się
poprawi.
WAGA (23.09. – 22.10.) – Nie nakładaj
na siebie zbyt wielu obowiązków. Niestety, nie
wszystko co robisz, zostaje docenione przez
bliskich. Czasami lepiej jest pomyśleć
o własnych potrzebach. Wypoczęta
i zrelaksowana z wielką radością będziesz
wyczekiwać pierwszej gwiazdki. Święta, jak
zwykle upłyną w ciepłej, rodzinnej
atmosferze. Tak naprawdę dopiero gdy miną,
docenisz, jak wiele daje wizyta u kosmetyczki
i wieczór z książką zamiast szorowania
wszystkich zakamarków. W sylwestrowy
wieczór los sprawi Ci miłą niespodziankę. 
SKORPION (23.10. – 21.11.) – Grudzień
będzie dla Ciebie wyjątkowo pracowitym
miesiącem. Powoli będziesz mieć dość natłoku
obowiązków, ale nie martw się, wszystko się
uda i już niedługo będziesz cieszyć się
efektami ciężkiej pracy. Nie rezygnuj z marzeń.
Jeżeli któregoś nie uda Ci się zrealizować
w wyznaczonym czasie, po prostu przenieś je
na inny moment. Nadchodzi czas zabawy
i odpoczynku, korzystaj więc z życia i nie myśl
o kłopotach. red

KINOreklama

Re PeR tu AR 
Ki NA He liOS SO SNO Wiec
02-08.12.2016 R.

KultuRA DOStęPNA: WyłącZNie
W cZWARteK
„listy do m 2” godz. 18: 00
komedia, od 13lat, polska, 104min 
KiNO KOBiet: WyłącZNie W cZWARteK
„firmoWa gWiazdka” godz. 18: 30
komedia, od 15lat, usa, 105min, napisy
PReMieRy:
„diabelski młyn” 16: 30**, 22: 30
horror, od 15lat, holandia, 85min, napisy
** z wyjątkiem czwartku
„underWorld: Wojny krWi”
21: 00*, 21: 30***
thriller, od 15lat, usa, 120min, napisy
* z wyjątkiem czwartku
*** wyłącznie w czwartek
„3d underWorld: Wojny krWi”
14: 45, 19: 15
thriller, od 15lat, usa, 120min, napisy 
„sully” 12: 45**, 13: 00***, 21: 30
dramat, od 15lat, usa, 96min, napisy 
** wyłącznie w i środę 
*** wyłącznie we wtorek i czwartek

„kubo i dWie struny” dubbing
10: 30***, 10: 45****, 11: 00*****, 
animacja, b/o, usa, 101min, dubbing
12: 30******, 17: 00
***wyłącznie w środę
**** wyłącznie w czwartek
***** wyłącznie w wtorek
****** z wyjątkiem czwartku
filMy tygODNiA:
„zły mikołaj 2” 20: 15 
komedia, od 15lat, usa, 122min, napisy
„fantastyczne zWierzęta i jak je
znaleŹĆ” dubbing 13: 15, 15: 15**
** wyłącznie w wtorek i czwartek 
„3d fantastyczne zWierzęta i jak je
znaleŹĆ” dubbing 17: 30*, 17: 45**
fantasy, od 10lat, usa, 123min, dubbing
* z wyjątkiem wtorku i czwartku
** wyłącznie we wtorek
„pitbull. niebezpieczne kobiety”
13: 00*, 13: 30**, 15: 00***, 20: 30****, 
kryminał, od 15lat, polska, 136min, 20: 45** 
* wyłącznie w czwartek
** wyłącznie we wtorek
*** wyłącznie w poniedziałek
**** z wyjątkiem wtorku

filMy DlA DZieci:
„Vaiana. skarb oceanu” dubbing
10: 00*, 15: 00*****, 16: 00*, 18: 30******
***
animacja, b/o, usa, 113min, dubbing 
* wyłącznie w czwartek
***** wyłącznie w środę i czwartek
****** wyłącznie we wtorek
********* z wyjątkiem czwartku
„3d Vaiana. skarb oceanu” dubbing
12: 30* 
animacja, b/o, usa, 113min, dubbing
* wyłącznie w środę i czwartek
ZAStRZeŻONe filMy W tyM tygODNiu:
„3d fantastyczne zWierzęta i jak je
znaleŹĆ” dubbing
„3d Vaiana. skarb oceanu” dubbing
„3d underWorld: Wojny krWi”

Dla naszych czytelników
przygotowaliśmy pojedyncze

zaproszenia do kina, do odbioru
w naszej redakcji. 

Regulamin odbioru nagród znajduje
się na stronie:

www.kuriermiejski.com.pl. 

TEATR – grudzień  2016

01 Cz  09:00, 10:30 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
02 Pt 09:00, 11:00 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
02 Pt 19:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
03 So 18:00 Boeing, Boeing / M. Camoletti
04 Nd 16:00 Mikołajki w teatrze: Wakacje z duchami /
A. Bahdaj, P. Rowicki
06 Wt 09:00, 10:30 Pyza na polskich dróżkach / H.
Januszewska, A. Klucznik
07 Śr 09:00, 11:00 Królewna Śnieżka / bracia Grimm
08 Cz 09:00, 11:00 Królewna Śnieżka / bracia Grimm
09 Pt 12:00 Cesarz / R. Kapuściński
09 Pt 19:00 Cesarz / R. Kapuściński
10 So 18:00 Cesarz / R. Kapuściński 

11 Nd 18:00 Najdroższy / F. Veber 
13 Wt 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / 
L. M. Montgomery
14 Śr 10:00 Ania z Zielonego Wzgórza / 
L. M. Montgomery
15 Cz 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
16 Pt 19:00 Siódemka / Z. Szczerek, M. Kmiecik
17 So 18:00 Prywatna klinika /  J. Chapman, 
D. Freeman
18 Nd 12:00 Wspólne kolędowanie
18 Nd 18:00 Prywatna klinika /  J. Chapman, 
D. Freeman
31 So 18:00 Wieczór sylwestrowy
31 So 21:00 Wieczór sylwestrowy

Te atr Za głę bia, ul. Te atral na 4, Sekr. tel./fax 32/266 07 91, cen tra la tel. 32/266 04 94,
biuro obsługi widzów 32/266 11 27, kasa Teatru 32/266 87 66
www.teatrzaglebia.pl, bow@teatrzaglebia.pl, www.facebook.com/teatrzaglebia

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.

• 1 podwójne zaproszenia na spektakl „cesarz” w dniu
09.12.2016 r. (piątek), godz. 19.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka” w dniu
15.12.2016 r. (czwartek), godz. 19.00

• 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Siódemka” w dniu
16.12.2016 r. (piątek), godz. 19.00

Zagłębie na fotografii 

„In du strial ne pięk no Za głę bia”
to ty tuł wy sta wy człon ków so -
sno wiec kie go Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Fo to gra fii, któ rą już
od 8 grud nia bę dzie moż na oglą -
dać w Ener ge tycz nym Cen trum
Kul tu ry w So snow cu. 

– Efekt tej fo to gra ficz nej wę -
drów ki po in du strial nych za ka -
mar kach za głę biow skich za kła -
dów prze my sło wych zo stał na -
ma lo wa ny, na ry so wa ny okiem
ka me ry, aby oca lić od za po mnie -
nia i po ka zać, że ta cy by li śmy
i ta cy dziś je ste śmy. Jak ma wiał
zna ny i ce nio ny fo to graf Je rzy
Lew czyń ski: „Nie mi ja my bez
śla du, a ślad to wła śnie fo to gra -
fia”. Za pre zen to wa ne pod czas

wy sta wy oraz w ka ta lo gu fo to -
gra fie róż nych au to rów uczą nas
otwie rać oczy i wi dzieć nie tyl ko
przed mio ty, rze czy, miej sca i spe -
cy ficz ne kra jo bra zy, ale pięk no
zmien no ści świa ta – mó wi za pro -
szo ny do pro jek tu Da riusz Wa ler -
jań ski, re pre zen tu ją cy Mię dzy na -
ro do we Cen trum Do ku men ta cji
i Ba dań nad Dzie dzic twem Prze -
my sło wym dla Tu ry sty ki.

Au to rzy zdjęć na wią za li
do prze my słu, któ ry kształ to wał
ten re gion od schył ku XVIII w.
Na po cząt ku XX wie ku Za głę bie
Dą brow skie by ło naj bar dziej
uprze my sło wio ną czę ścią Kró le -
stwa Pol skie go. Po 1989 r., kie dy
do szło do zmia ny sys te mu, prze -

mysł cięż ki zna lazł się w kry zy -
sie. Za czę to za my kać ko pal nie
i hu ty, co trwa do dzi siaj, a Za głę -
bie, stop nio wo, z re gio nu ty po wo
gór ni cze go, prze mie ni ło się w re -
gion usłu go wo -han dlo wy. Fo to -
gra fi cy po sta no wi li uwiecz nić in -
du strial ny ob raz re gio nu, do ku -
men tu jąc za rów no po zo sta ło ści
in fra struk tu ry prze my sło wej, jak
i na dal dzia ła ją ce za kła dy.

Wer ni saż wy sta wy od bę dzie
się 8 grud nia o godz. 18.00
w Klu bie Ar ty stycz nym KO -
MIN w Ener ge tycz nym Cen -
trum Kul tu ry przy ul. Bę dziń -
skiej 65. Ko mi sa rzem wy sta wy
jest ar ty sta fo to gra fik Zbi gniew
Pod sia dło. SK

Te atr Za głę bia za pra sza na po wtór kę z za ba wy syl we stro wej. Wie -
czór roz pocz nie się od „Pre zen tu uro dzi no we go” Ro bi na Haw do -
na w re ży se rii Woj cie cha Le śnia ka, ak to ra Te atru Za głę bia, któ ry wy -
re ży se ro wał rów nież cie szą cą się du żym po wo dze niem wi dzów ko -
me dię „Bo eing, Bo eing”. 

„Pre zent uro dzi no wy” to ma ra ton śmie chu i za ska ku ją ca ko me -
dia omy łek, przy pad ków i zbie gów oko licz no ści, po któ rej na pew -
no każ dy dwa ra zy się za sta no wi, za nim przyj mie pre zent uro dzi no -
wy od ser decz ne go przy ja cie la... Na za koń cze nie wie czo ru ak to rzy
Te atru Za głę bia za pre zen tu ją pro gram ar ty stycz no -ka ba re to wy: za -
baw ny ze staw ske czy i zna nych ka ba re to wych pio se nek. Do te atru
moż na wy brać się 7, 8, 13, 14, 15 lub 26 stycz nia. Bi le ty są ce nie 40
i 55 zł. red

W grud niu na sce nę Te atru Za -
głę bia wra ca „Sió dem ka” wg po -
wie ści Zie mo wi ta Szczer ka
w re ży se rii Re mi giu sza Brzy ka. 

„Sió dem ka” jest dziw ną po -
dró żą wzdłuż dro gi kra jo wej
nr 7, z Kra ko wa do War sza -

wy – przez pol ski kra jo braz cha -
osu, kom plek sów i fan ta zji na ro -
do wych, przez to, co swoj skie
i fa scy nu ją ce, a jed no cze śnie
nie zba da ne. Spek takl moż na zo -
ba czyć 15 i 16 grud nia. Bi le ty
kosz tu ją 40 zł. red

Te atral ny Syl we ster na bis

„Siódemka” w Teatrze Zagłębia 
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Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii zapraszają na wernisaż prac do
Energetycznego Centrum Kultury. 

Aktorzy wyruszą w niebanalną podróż z Krakowa do
Warszawy. 




