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wszystkim Seniorom oraz Pracownikom sk³adamy serdeczne ¿yczenia. 

Przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, si³ do dzia³ania i optymizmu.

Drodzy Seniorzy, niech Dzienny Dom bêdzie Waszym drugim domem, 

w którym czujecie siê kochani, doceniani i bezpieczni.

Kadrze ¿yczymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy.

Dziennego Domu „Senior+” w Soœnicowicach

O Dziennym Domu „Senior+” piszemy na stronach 8-12

Coraz bli¿ej 

ŒWIÊTA!
UWAGA! 
To nie wnuczek dzwoni

str. 14-15                                                                                               str. 16
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Umowa o dofinansowanie projektu 

na Odnawialne �ród³a Energii 

PODPISANA!

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Zarz¹dze-
nia Rady Ministrów zalecaj¹cego admi-
nistracji publicznej przejœcie na pracê 
zdaln¹ informujemy, ¿e Urz¹d Miejski      
w Soœnicowicach funkcjonuje normalnie. 
Aby jednak zapewniæ bezpieczeñstwo 
Klientom i Pracownikom, Urz¹d pozosta-
nie zamkniêty dla Klientów do dowo³ania.
Prosimy, by wszystkie sprawy za³atwiaæ 
telefonicznie, poprzez pocztê tradycyjn¹, 
elektroniczn¹ lub zostawiaj¹c dokumenty 
w skrzynce wisz¹cej przy wejœciu do 
Urzêdu. 
Jeœli Pracownik  merytoryczny uzna, ¿e 
konieczna jest wizyta osobista, umówi 
Klienta na konkrety termin. 
Prosimy pamiêtaæ o zachowaniu re¿imu 
sanitarnego – obowi¹zkowa maseczka, 
dezynfekcja r¹k przy wyjœciu do budynku 
oraz zachowanie 2-metrowego dystansu.

Funkcjonowanie Urzêdu Miejskiego 

Sekretariat – tel. 32 238 71 91 / fax: 32 238 75 50 / e-mail: um@sosnicowice.pl
Podatki (os. prawne) / Op³ata za gospodarowanie odpadami, egzekucja admini-
stracyjna – tel. 32 335 86 14
Gospodarka nieruchomoœciami/Dzia³alnoœæ Gospodarcza/Koncesje 
– tel. 32 335 86 34

Urz¹d Stanu Cywilnego – tel. 32 335 86 25
Dowody osobiste – tel.  32 335 86 26
Ewidencja ludnoœci – tel. 32 335 86 27
Podatki (os. fizyczne) – tel. 32 335 86 16
Gospodarka odpadami – tel. 32 335 86 13
OZE – tel. 32 335 86 30

Wszystkie telefony dostêpne na stronie urzêdu www.sosnicowice.pl – Urz¹d Miejski – kompetencje referatów

Najwa¿niejsze telefony:
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Wspania³y wystêp uczniów ze Szko³y 
Podstawowej im. J. Rogera w Soœnico-
wicach w konkursie „Godomy po na-
szymu”.
5 paŸdziernika br. w Szkole Podstawowej 
w Chechle odby³a siê X Jubileuszowa 
Edycja Konkursu „Godomy po naszymu”. 
Konkurs organizowany przez Fundacjê 
LGD Spichlerz Górnego Œl¹ska ma na 
celu promocjê walorów naszego regionu 
poprzez popularyzacjê gwary œl¹skiej.
Tegoroczny przegl¹d etnolektów mia³ do 
wyboru dwa  tytu³y: „Moje feryje w dobie 
koronawirusa” lub „Moje maszkety”. 
W kategorii wiekowej (klasy IV-VI) trzecie 
miejsce zaj¹³ Tomasz Waliczek, w grupie 
starszej (klasy VII-VIII) pierwsze miejsce 
zajê³a Marlena Bania, a Karolina Pieczka 
otrzyma³a Wyró¿nienie. 
Z racji jubileuszowej edycji „Godomy po 
naszymu” konkursowi towarzyszy³ kon-
kurs plastyczny „Œl¹sk – Ojczyzno ma”,  
w którym wziêli udzia³ uczniowie klas I-III 
szkó³ podstawowych. 
Piêkne prace na konkurs wykonali ucz-
niowie Szko³y Podstawowej w Soœnicowi-
cach: Dariusz S³ota, Zofia Koczy, Hania 
Konopiñska, Janek KuŸmiñski, Staœ KuŸ-
miñski, Amelia Horst, Weronika Starosta, 
Marcin Mandel oraz Paulina Pawlak.
Zwyciê¿czyni¹ tego konkursu zosta³a 
Weronika Starosta.
Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w kon-
kursach, gratulujemy udanego wystêpu   
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
                                   /SP Soœnicowice/

Wygl¹d zawsze by³ dla kobiet wa¿ny,       
a w³osy s¹ uosobieniem kobiecoœci. Nie-
stety choroba nowotworowa czêsto po-
zbawia pacjentki nie tylko si³, ale tak¿e 
w³osów. 
Peruki z naturalnych w³osów s¹ refundo-
wane przez NFZ do wysokoœci niewiel-
kiego limitu (250 z³), a ich cena jest wy-
soka. Dlatego Fundacja Rak’n’Roll 

pomaga kobietom 
w trakcie chemioterapii. W Programie Daj 
W³os, bezp³atnie otrzymuj¹ one peruki.
Ka¿dy mo¿e obci¹æ w³osy w dobrym celu  
i przekazaæ je do Rak’n’Rolla. Dalej po-
wêdruj¹ do perukarni Rokoko, która zrobi 
dla Pañ wygodne i piêkne peruki.
Tak¿e w naszej gminie znalaz³y siê dwie 
siostry, które wzorem swojej mamy, odda-
j¹ w³osy w ramach wspomnianego Pro-
gramu. S¹ to Helenka i Lilianna Jonda, 
uczennice Szko³y Podstawowej w Bar-
g³ówce. Helenka jest uczennic¹ VI klasy   
i w³osy oddaje po raz trzeci, a jej siostra 
Lilianna uczy siê w I klasie i w³osy oddaje 
po raz pierwszy.

od      
9 lat dobrze wygl¹daæ  

Daj w³os

Dziewczynkom gratulujemy tak wspania-
³ej postawy wobec potrzebuj¹cych, a ma-
mie sióstr dziêkujemy za wpojenie im za-
sad empatii.

Wszystkie osoby, które zainteresowane 
s¹ donacj¹ w³osów, zapraszamy na stro-
nê https://www.raknroll.pl/dajwlos 
                                                        /AW/

Godali
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Jesieñ to w Polsce sezon grypowy. Nie-
stety w tym roku dochodzi do tego jeszcze 
druga fala zaka¿eñ koronawirusem.
Jeœli zauwa¿ymy u siebie takie objawy 
jak: wysoka gor¹czka, kaszel, dusznoœci, 
utrata wêchu lub smaku, a tak¿e, choæ 
rzadziej: bóle miêœni i g³owy, biegunka, 
wysypka, powinniœmy siê skontaktowaæ   
z lekarzem POZ. 
Je¿eli wystêpuj¹ dusznoœci i problemy     
z oddychaniem powinniœmy niezw³ocznie 
zadzwoniæ na numer alarmowy 112 lub 
999, aby uzyskaæ pomoc medyczn¹, in-
formuj¹c jednoczeœnie dyspozytora, ¿e 
mo¿emy byæ zara¿eni koronawirusem 
SARS-CoV-2.
Kiedy nasz stan jest stabilny, a objawy ty-
powe dla zaka¿enia koronawirusem, mu-
simy skontaktowaæ siê z naszym leka-
rzem podstawowej opieki zdrowotnej za 
poœrednictwem teleporady. 
Lekarz mo¿e zleciæ wykonanie testu na 
koronawirusa.
Jeœli lekarz wybrany, jako lekarz pierw-
szego kontaktu, akurat nie dy¿uruje, na-
sza przychodnia skierujê nas do lekarza 
dy¿urnego, który go w tym momencie za-
stêpuje i ma prawo wystawiæ zlecenie na 
wykonanie testu.
Zlecenia na test na koronawirusa nie mo-
¿e wystawiæ nam lekarz dy¿uruj¹cy w ra-
mach nocnej lub œwi¹tecznej telepomocy. 
Niestety trzeba poczekaæ do chwili, gdy 
nasza przychodnia zostanie otwarta.
Jeœli mamy objawy infekcji, ale lekarz 
stwierdzi, ¿e objawy, które posiadamy, nie 
kwalifikuj¹ nas do testu na obecnoœæ koro-
nawirusa SARS-CoV-2, uzyskamy termin 
nastêpnej teleporady w ci¹gu 3-5 dni od 
pierwszej.
Jeœli natomiast nasze objawy kwalifikuj¹ 
nas do testu na koronawirusa, lekarz pod-
stawowej opieki zdrowotnej wystawi nam 
skierowanie na test.
W Powiecie Gliwickim funkcjonuj¹ dwa 
punkty, gdzie mo¿na wykonaæ zlecony 
przez lekarza POZ test na obecnoœæ koro-
nawirusa. 
Jeden z nich mieœci siê przy Szpitalu       
w Pyskowicach (ul. Szpitalna 2). Czynny 
jest codziennie w godzinach 15.00-17.00, 
a w weekendy w godzinach 12.00-14.00. 
Wymagana jest wczeœniejsza rejestracja 
telefoniczna  663 101 236.
Drugi punkt funkcjonuje przy Szpitalu      
w Knurowie (wjazd do punku od ul. Oga-
na). Czynny jest w dni powszechne w go-
dzinach 14.00-16.00, w soboty i niedziele 
natomiast w godzinach 7.30-9.30.
Tak¿e tutaj obowi¹zuje wczeœniejsza re-
jestracja telefoniczna 518 802 170.
Radzimy, by w przypadku trudnoœci z do-
dzwonieniem siê, przes³aæ SMS z danymi: 
imiê i nazwisko, PESEL oraz nr zlecenia. 
Pracownicy punktu skontaktuj¹ siê celem 
umówienia wizyty. 
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Jak wygl¹da procedura pobrania mate-
ria³u do badania? 
Do punktu pobrañ udajemy siê w³asnym 
œrodkiem transportu. Po przybyciu na 
miejsce nie opuszczamy samochodu, 
czekamy a¿ personel do nas podejdzie. 
Na wizytê w punkcie pobrañ nale¿y za-
braæ ze sob¹ dowód osobisty (lub inny do-
kument ze zdjêciem i numerem PESEL) 
oraz numer zlecenia.
Po sprawdzeniu naszej to¿samoœci per-
sonel pobierze nam wymaz z nosogar-
dzieli. Ca³a procedura odbywa siê bez 
opuszczania pojazdu, przez otwarte okno 
samochodu.
Jak siê przygotowaæ do badania?
WA¯NE! 
Minimum 3 godziny przed badaniem nale-
¿y powstrzymaæ siê od spo¿ywania po-
si³ków, picia (dopuszcza siê jedynie picie 
wody), ¿ucia gumy, p³ukania jamy ustnej 
i nosa, mycia zêbów, przyjmowania leków 
typu: pastylki do ssania, syropy, spraye do 
nosa, palenia papierosów. 
Co z wynikiem?
Nasz wynik bêdzie widoczny na naszym 
Internetowym Koncie Pacjenta (trzeba 
za³o¿yæ profil na www.pacjent.gov.pl).
Wynik widzi równie¿ kieruj¹cy nas le-
karz POZ. 
O wyniku badania powinna poinformo-
waæ nas przychodnia POZ, w której 
œwiadczeñ udziela nasz lekarz POZ.
Na Internetowym Koncie Pacjenta oprócz 
wyniku testu znajdziemy tak¿e informacjê 
o ewentualnym podleganiu kwarantannie 
lub izolacji domowej wraz z przewidywa-
n¹ dat¹ jej trwania.
Pamiêtajmy! Wyniku nie odbieramy oso-
biœcie w punkcie pobrañ.  

Co dla nas oznacza wynik?
- negatywny (wynik ujemny testu) ozna-
cza, ¿e nie mamy koronawirusa, a stacja 
sanitarno-epidemiologiczna powinna 
zwolniæ nas z kwarantanny, 
- niediagnostyczny oznacza, ¿e próbka 
jest niezdatna do badania, nale¿y pobraæ 
kolejn¹,
- nierozstrzygaj¹cy oznacza, ¿e wynik 
jest na granicy analitycznej czu³oœci tes-
tu, wymaga zbadania kolejnej próbki po-
branej po 24-48 godzinach. W obu przy-
padkach potrzebujemy nowego skiero-
wania na badanie,
- pozytywny (wynik dodatni testu) ozna-
cza, ¿e potwierdzono obecnoœæ korona-
wirusa.
Od momentu uzyskania pozytywnego 
wyniku testu, powinniœmy poddaæ siê izo-
lacji w domu, która w przypadku pacjenta 
bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania 
izolacji mo¿emy te¿ sprawdziæ na swoim 
Internetowym Koncie Pacjenta (na stro-
nie www.pacjent.gov.pl).
Po 7 dniu izolacji, ale nie póŸniej ni¿ w jej 
10 dniu, skontaktuje siê z nami nasz le-
karz rodzinny, aby sprawdziæ nasz stan 
zdrowia i w przypadku utrzymuj¹cych siê 
objawów wyd³u¿yæ okres izolacji.
Skontaktuje siê z nami równie¿ Inspekcja 
Sanitarna, która przeprowadzi z nami wy-
wiad epidemiologiczny w celu ustalenia 
osób, które mog³y ulec zaka¿eniu w wy-
niku kontaktu z nami.
Je¿eli poczujemy siê gorzej, nale¿y udaæ 
siê na oddzia³ zakaŸny szpitala lub wez-
waæ karetkê dzwoni¹c na nr 112.
Je¿eli zostaliœmy poddani izolacji domo-
wej, nie musimy uzyskiwaæ eZLA. 
ZUS posiada dostêp do danych w syste-
mie EWP i udostêpni je naszemu praco-
dawcy, a na tej podstawie zostanie nam 
wyp³acone nale¿ne œwiadczenie.
                                                             /-/

Od 1 wrzeœnia do 30 listopada 2020 r. 
G³ówny Urz¹d Statystyczny realizuje 
Powszechny Spis Rolny. Na terenie 
Gminy Soœnicowice spisowi podlega-
j¹ 244 gospodarstwa indywidualne    
i 4 gospodarstwa osób prawnych.
Wed³ug dostêpnych informacji, do tej 
pory spisanych zosta³o 178 gospo-
darstw indywidualnych. 
Obowi¹zek spisowy wynika z ustawy 
z 31 lipca 2019r. o Powszechnym 
Spisie Rolnym w 2020r. 
Z uwagi na pandemie COVID-19 
wprowadzona zosta³a mo¿liwoœæ 
samospisu internetowego. 
Z u¿ytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie wykorzystaj¹ tej mo-
¿liwoœci bêdzie siê kontaktowa³ rach-
mistrz spisowy. 
Zgodnie z zapisami w ustawie o Pow-
szechnym Spisie Rolnym 2020 res-
pondent ma obowi¹zek udzielenia 
dok³adnych, wyczerpuj¹cych i zgod-
nych z prawd¹ informacji rachmi-
strzowi spisowemu. 
Je¿eli respondent odmówi podania 
informacji rachmistrzowi w systemie 
zbierania danych zostanie zaznaczo-
na „odmowa”. 
Informujemy, i¿ zarejestrowana od-
mowa w systemie zbierania danych   
i w przypadku nie dokonania samo-
spisu skutkowaæ bêdzie podjêciem 
kroków prawnych przewidzianych    
w obowi¹zuj¹cych przepisach . 
Szczegó³owe informacje na temat 
spisu dostêpne s¹ na stronie interne-
towej spisrolny.gov.pl oraz pod nu-
merem infolinii +48 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy na terenie Gmi-
ny Sosnicowice dzia³a pod numerem 
telefonu +48  571 501 336.
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Co to w³aœciwie jest?

Gmina Soœnicowice jest jedn¹ spoœród 41 miast i gmin wchodz¹cych w sk³ad Górnoœl¹sko-
Zag³êbiowskiej Metropolii. Czym jednak jest GZM?

Zacznijmy od pocz¹tku: starania o to, by 
metropolia powsta³a w centrum woje-
wództwa œl¹skiego trwa³y od prawie 20 
lat. Przez ca³y ten czas samorz¹dowcy 
niejednokrotnie udowodnili, ¿e chc¹ ze 
sob¹ wspó³pracowaæ. Mieli bowiem œwia-
domoœæ, ¿e jedno - nawet najwiêksze        
i najbogatsze, ale funkcjonuj¹ce samo-
dzielnie - miasto, nie by³oby tak silne i nie 
mia³oby tyle do zaoferowania, co synergia 
potencja³ów wielu miast. Górnoœl¹sko-
Zag³êbiowska Metropolia jest pierwsz¹ 
ustawowo powo³an¹ metropoli¹ w Polsce.
Wa¿nym krokiem by³o powstanie, w 2006 
r., Górnoœl¹skiego Zwi¹zku Metropolital-
nego. W jego sk³ad wesz³o 14 najwiêk-
szych miast konurbacji œl¹skiej.
Dzia³alnoœæ zwi¹zku stworzy³a podwaliny 
pod dalsze prace nad budowaniem silne-
go oœrodka metropolitalnego.
Projekt ustawy o zwi¹zku metropolitalnym 
w województwie œl¹skim trafi³ do Sejmu 
10.01.2017 r. G³osowania w obu izbach 
parlamentu odby³y siê w marcu 2017 r.
4.04.2017 r. zosta³a podpisana w Katowi-
cach przez Prezydenta RP ustawa powo-
³uj¹ca metropoliê w województwie œl¹s-
kim.
29.06.2017 r. wydane zosta³o rozporz¹-
dzenie Rady Ministrów w sprawie utwo-
rzenia zwi¹zku metropolitalnego pod naz-
w¹ „Górnoœl¹sko-Zag³êbiowska Metropo-
lia”. Dwa dni póŸniej - 1.07.2017 r. - Metro-
polia powsta³a. Pierwsze Zgromadze-
nie odby³o siê 29.08.2017 r., natomiast 
12.09.2017 r. zosta³ wybrany Zarz¹d Me-
tropolii. Przez nastêpne kilka miesiêcy bu-
dowane by³y struktury GZM. Metropolia 
od stycznia 2018 r. rozpoczê³a realizacjê 
ustawowych zadañ. 

Co nale¿y do zadañ  GZM?

Transport publiczny - to nie tylko wspólny 
bilet na poci¹g, autobus i tramwaj, ale tak-
¿e rozwój infrastruktury rowerowej i nowo-
czesnej kolei. S³owem kluczem jest tutaj 
zrównowa¿ona mobilnoœæ miejska, czyli 
zapewnienie wielu mo¿liwoœci podró¿o-
wania, przy wykorzystaniu najbardziej 
efektywnych - w danej sytuacji - œrodków 
transportu.

Rozwój spo³eczno-gospodarczy - dzia³a-
j¹c wspólnie, miasta i gminy metropolii 
maj¹ szansê stawaæ siê bardziej skutecz-
nymi. Dziêki temu mog¹ szybciej siê roz-
wijaæ, staj¹c siê silnym partnerem dla in-
nych, du¿ych oœrodków miejskich w kraju  
i za granic¹. Jednym z za³o¿eñ jest braæ 
aktywny udzia³ w procesie budowania go-

spodarki opartej na wiedzy; koordynowaæ 
wspó³pracê podmiotów, dzia³aj¹cych na  
obszarze GZM; inspirowaæ rozwój bran¿ 
kluczowych. GZM dostrzega tak¿e wielki 
potencja³ we wspó³pracy na linii biznes-
nauka-samorz¹d i wspólnych dzia³aniach 
z instytucjami otoczenia biznesu oraz 
uczelniami wy¿szymi. 

Kszta³towanie ³adu przestrzennego - to 
dba³oœæ o to, jak wygl¹da nasze otocze-
nie, aby by³o uporz¹dkowane, jego uk³ad 
przemyœlany, a stosowane rozwi¹zania - 
dopasowane do potrzeb mieszkañców. 
Celem GZM jest to, aby rozwojowi prze-
strzennemu nadaæ charakter metropoli-
talny, ujednolicony, równomierny i zracjo-
nalizowany. To równie¿ wspó³praca na 
rzecz rozwoju systemów komunikacyj-
nych, w tym tras rowerowych.

Promocja - to upowszechnianie w kraju    
i za granic¹ wszelkich walorów Metro-
polii. GZM chce zerwaæ z nies³usznie 
funkcjonuj¹cymi stereotypami i pokazy-
waæ potencja³ naszego obszaru takim, ja-
kim jest w rzeczywistoœci. 
Metropolia GZM to olbrzymie zasoby go-
spodarcze, spo³eczne, intelektualne, ko-
munikacyjne i kulturalne.
W sk³ad Górnoœl¹sko-Zag³êbiowskiej 
Metropolii wchodzi 41 miast i gmin znaj-
duj¹cych siê w centrum województwa 
œl¹skiego. Umownie zosta³y podzielone 
na piêæ podregionów:
- bytomski: Bytom, O¿arowice, Piekary 
Œl¹skie, Radzionków, Œwierklaniec, Tar-
nowskie Góry, Zbros³awice;
- gliwicki: Gliwice, Giera³towice, Knurów, 
Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, So-
œnicowice, Zabrze;
- katowicki: Katowice, Chorzów, Mys³owi-
ce, Ruda Œl¹ska, Siemianowice Œl¹skie, 
Œwiêtoch³owice;
- sosnowiecki: Sosnowiec, Bêdzin, Bo-
browniki, CzeladŸ, D¹browa Górnicza, 
Mierzêcice, Psary, Siewierz, S³awków, 
Wojkowice;
- tyski: Tychy, Bieruñ, Bojszowy, Che³m 
Œl¹ski, Imielin, Kobiór, Lêdziny, £aziska 
Górne, Miko³ów, Wyry.
Siedzib¹ w³adz Górnoœl¹sko-Zag³ê-
biowskiej Metropolii s¹ Katowice.

Jak finansowana jest Metrolopia?

Ustawa, powo³uj¹ca Metropoliê GZM, 
okreœli³a bezprecedensowe w Polsce za-
pisy, dotycz¹ce finansowania tego typu 
instytucji. �ród³em dochodów s¹ przede 
wszystkim 5-procentowe wp³ywy z podat-

ku od osób fizycznych, które mieszkaj¹ 
na terenie Metropolii oraz sk³adki cz³on-
kowskie gmin i miast, tworz¹cych GZM. 
Pierwszy bud¿et Metropolii, w 2018 roku, 
wyniós³ ponad 362 mln z³.
W kolejnym bud¿ecie zaplanowane do-
chody wynios³y prawie trzy razy tyle, czyli 
ponad miliard z³otych.
Wzrost ten mia³ zwi¹zek z poszerzeniem 
zakresu dzia³ania Metropolii, która od     
1 stycznia 2019 r. przejê³a zadania zwi¹-
zane z organizacj¹ transportu zbiorowe-
go. 
Zgodnie z ustaw¹ - gminy mog¹ przeka-
zywaæ Metropolii realizacjê swoich usta-
wowych zadañ, ale musz¹ zagwaranto-
waæ ich finansowanie. Czêœæ, któr¹ po-
szczególne gminy wp³acaj¹ dodatkowo 
do bud¿etu GZM, gdy zleci³y jej wyko-
nanie swojego zadania w³asnego, nazy-
wana jest sk³adk¹ zmienn¹. Tak w³aœnie 
jest w przypadku organizacji transportu 
publicznego. To, formalnie, zadanie w³a-
sne gmin, które zosta³o przekazane Me-
tropolii. Dlatego te¿ gminy co roku wp³a-
caj¹ do bud¿etu GZM sk³adkê finansu-
j¹c¹ funkcjonowanie komunikacji miej-
skiej na ich obszarze.

Zgromadzenie metropolii

Zgromadzenie to organ uchwa³odawczo-
kontrolny Górnoœl¹sko-Zag³êbiowskiej 
Metropolii. W jego sk³ad wchodz¹ przed-
stawiciele wszystkich 41 miast i gmin 
cz³onkowskich. 
Zgromadzenie podejmuje uchwa³y doty-
cz¹ce sposobu, formy i finansowania pro-
jektów zwi¹zanych z realizacj¹ przez Me-
tropoliê ustawowych zadañ.
Zgromadzenie pe³ni równie¿ funkcjê kon-
troln¹ wobec Zarz¹du.
Uchwa³y Zgromadzenia podejmowane 
s¹ podwójn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Ozna-
cza to, ¿e dany projekt musi uzyskaæ nie 
tylko wiêkszoœæ g³osów ustawowego 
sk³adu delegatów, ale musz¹ oni równie¿ 
reprezentowaæ ponad po³owê mieszkañ-
ców Metropolii.
Przedstawiciele Zgromadzenia wybiera-
j¹ przewodnicz¹cego oraz maksymalnie 
trzech jego zastêpców. Zadaniem prze-
wodnicz¹cego lub - w razie jego nieobec-
noœci - wiceprzewodnicz¹cych jest zwo-
³ywanie sesji Zgromadzenia oraz ich pro-
wadzenie. 
Pierwsz¹ sesjê Zgromadzenia po wybo-
rach samorz¹dowych zwo³uje prezydent 
Katowic, który pe³ni rolê pe³nomocnika 
rz¹du ds. Metropolii.
                      dokoñczenie na stronie 7
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Do czasu wyboru przewodnicz¹cego i wi-
ceprzewodnicz¹cych Zgromadzenia, se-
sjê prowadzi delegat najstarszy wiekiem.
Zgromadzenie powo³uje komisjê rewizyj-
n¹, która czuwa nad legalnoœci¹, rzetelno-
œci¹, celowoœci¹ i gospodarnoœci¹ podej-
mowanych przez Metropoliê oraz jej jed-
nostki organizacyjne - dzia³añ.
W Metropolii GZM dzia³a równie¿ komisja 
rozjemcza. Jej zadaniem jest znajdowa-
nie kompromisowych rozwi¹zañ w sytu-
acji, gdy co najmniej jedna z gmin uzna, ¿e 
podjêta lub procedowana przez Zgroma-
dzenia uchwa³a, narusza jej interes. Do 
sprzeciwu, wniesionego przez jedn¹ gmi-
nê, mog¹ do³¹czyæ równie¿ inni delegaci. 
Komisja rozjemcza przygotowuje opiniê    
i propozycjê rozwi¹zania takiej sytuacji, 
która póŸniej przedstawiana jest wszyst-
kim delegatom Zgromadzenia.
Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje co 
najmniej 11 delegatom Zgromadzenia, 
komisjom Zgromadzenia oraz Zarz¹dowi.

Jaka jest strategia dzia³ania GZM?

W wymiarze wewnêtrznym GZM ukierun-
kowana jest na spójnoœæ przestrzenn¹, 
spo³eczn¹ i gospodarcz¹ oraz zapewnie-
nie wysokiej jakoœci ¿ycia mieszkañców. 
W wymiarze zewnêtrznym koncentruje 
siê na budowie wizerunku oœrodka metro-
politalnego, rozpoznawalnego na arenie 
miêdzynarodowej, atrakcyjnego do 
mieszkania, inwestowania i odwiedzania. 
W tym celu wskazano 5 priorytetów roz-
wojowych do realizacji w latach 2018- 
2022, które uwzglêdniaj¹ trendy wynika-
j¹ce z krajowych i regionalnych dokumen-
tów strategicznych oraz nawi¹zuj¹ do za-
dañ publicznych, okreœlonych w ustawie  

o zwi¹zku metropolitalnym w wojewódz-
twie œl¹skim, tj.:
1. kszta³towanie ³adu przestrzennego, 
zrównowa¿ona „zielona metropolia”,      
w tym: rozwój terenów zieleni; racjonalne 
gospodarowanie zasobami wodnymi; 
zintegrowana gospodarka odpadami,     
w tym gospodarka obiegu zamkniêtego; 
optymalizacja zu¿ycia energii elektrycz-
nej; opracowanie dokumentu planistycz-
nego, tzw. studium metropolitalnego;
2. rozwój publicznego transportu zbioro-
wego i zrównowa¿ona mobilnoœæ miejska 
oraz polityka rowerowa, w tym: integracja 
organizatorów transportu zbiorowego      
i racjonalizacja po³¹czeñ wraz z urucho-
mieniem linii autobusowych na MPL Ka-
towice w Pyrzowicach; wprowadzenie 
zintegrowanego systemu taryfowo-bile-
towego; zakup autobusów bezemisyj-
nych; uruchomienie wypo¿yczalni rowe-
rów, funkcjonuj¹cej pomiêdzy miastami; 
wyznaczenie uk³adu dróg o znaczeniu 
metropolitalnym oraz badania ruchu istot-
ne dla rozwoju uk³adów drogowych i pla-
nowania transportu publicznego;
3. rozwój spo³eczny i gospodarczy, w tym: 
wspieranie realizacji zadañ przez gminy 
cz³onkowskie poprzez dotacje z Fundu-
szu Solidarnoœci; tworzenie tzw. Data 
Store, czyli otwartej bazy danych, doty-
cz¹cych ró¿nych obszarów funkcjonowa-
nia GZM; realizacja projektów zwi¹za-
nych z testowaniem i upowszechnianiem 
bezza³ogowych statków powietrznych; 
dzia³ania zwi¹zane z polityk¹ senioraln¹;
4. promocja zwi¹zku metropolitalnego      
i jego obszaru, w tym budowanie marki     
i to¿samoœci metropolitalnej wœród 
mieszkañców; propagowanie potencja-
³ów gmin cz³onkowskich, a tak¿e ca³ego 
obszaru Metropolii, wspó³praca z analo-
gicznymi instytucjami z zagranicy i udzia³ 

w miêdzynarodowych wydarzeniach;
5. rozwój instytucjonalny, zak³adaj¹cy 
m.in. stworzenie Metropolitalnego Ob-
serwatorium Spo³eczno-Ekonomicznego 
i platformy dobrych praktyk, jak i wypra-
cowanie wewnêtrznego systemu zarz¹-
dzania, a tak¿e opracowanie wspólnej 
strategii rozwoju GZM, itp.;
Dzia³ania przypisane tym priorytetom 
maj¹ zatem s³u¿yæ integrowaniu indywi-
dualnych potencja³ów 41 gmin cz³onkow-
skich, inicjowaniu dzia³añ rozwojowych 
oraz inspirowaniu rozwi¹zañ innowacyj-
nych na rzecz stopniowego wzmacniania 
funkcji metropolitalnych i poprawy jakoœci 
¿ycia. Dynamika i skutecznoœæ wdra¿a-
nia tych dzia³añ wymaga jednak zaanga-
¿owania nie tylko samorz¹dów lokalnych 
i w³adz GZM, ale i wielu innych podmio-
tów. Uchwalenie obecnej, tzw. „ma³ej 
strategii”, w listopadzie 2018 r., to pocz¹-
tek procesu zmian.
Po ponad roku obowi¹zywania PDS za-
istnia³a potrzeba jego aktualizacji.
Aktualizacja dokumentu odnosi siê jedy-
nie do czêœci zawieraj¹cej wykaz dzia³añ 
przyjêtych do realizacji. Podstawowa 
czêœæ dokumentu, tj. diagnoza oraz przy-
jête za³o¿enia strategiczne - priorytety      
i cele - pozosta³y bez zmian. Do doku-
mentu wprowadzono 6 nowych dzia³añ  
w ramach ww. priorytetów 1, 2 oraz 3,      
a dwa dzia³ania uznano za zrealizowane. 
Aneks nr 1 do PDS zosta³ przyjêty pod-
czas sesji Zgromadzenia GZM w grudniu 
2019 r.
Kolejnym etapem prac bêdzie opracowa-
nie Strategii Rozwoju Górnoœl¹sko-Za-
g³êbiowskiej Metropolii na lata 2021- 
2027 z perspektyw¹ do 2035 r.
           /Ÿród³o: www.metropoliagzm.pl/
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Jubileusz dzia³alnoœci 
Dziennego Domu  „Senior +”
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W paŸdzierniku bie¿¹cego roku Dzienny Dom „Senior +” w Soœnicowicach obchodzi³ 5-lecie swojego istnienia. Powsta³ on w oparciu 
o projekt wspó³finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Wieloletniego Programu Senior + na 
lata 2015- 2020 oraz przez Gminê Soœnicowice.
Realizatorem programu jest Caritas Diecezji Gliwickiej.
Dzienny Dom „Senior +” mieœci siê w Gminnym Centrum Spo³eczno-Kulturalnym w Soœnicowicach przy ul. Szprynek 1. Staraniem 
w³adz gminy placówka cieszy siê nowoczesnymi pomieszczeniami i s¹siaduje z piêknym kompleksem parkowym.

Program oœrodka skierowany jest do miesz-
kañców gminy Soœnicowice, którzy ukoñczyli 
60. rok ¿ycia, s¹ samotni i nieaktywni zawo-
dowo. Chêtne osoby kierowane s¹ tu na pod-
stawie decyzji wydanej przez Oœrodek Pomo-
cy Spo³ecznej w Soœnicowicach.  
Placówka czynna jest w dniach od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zajêcia prowadzone s¹ przez wykwalifikowa-
n¹ kadrê - terapeutki zajêciowe oraz fizjotera-
peutkê. 
Na uwagê zas³uguje równie¿ udzia³ wolonta-
riuszy.
Codzienne zajêcia odbywaj¹ siê wg wspólnie 
ustalonego planu i regulaminu oœrodka:
8.00 - 9.00 - zbieranie siê uczestników
9.00 - 9.30 - œniadanie
9.30 - 11.00 - zajêcia terapeutyczne
11.00 - 11.20 - przerwa kawowa
11.20 - 13.00 - zajêcia terapeutyczne
13.00 - 13.30 - obiad
13.30 - 16.00 - zajêcia i rozchodzenie siê
uczestników
Ka¿da osoba mo¿e te¿ indywidualnie skorzy-
staæ z chwili odpoczynku lub drzemki w prze-
znaczonym do tego miejscu.
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Program oœrodka proponuje szeroki wa-
chlarz zajêæ terapeutycznych, jak np..:

- podczas której wykonywane s¹ prace 
techniczne, plastyczne, wykorzystuj¹ce 
ró¿nego rodzaju techniki. 
Prace seniorów zosta³y docenione i na-
grodzone na okazjonalnych wystawach. 
Zajêcia te rozwijaj¹ sprawnoœæ manualn¹, 
wyobraŸniê artystyczn¹ i kreatywnoœæ.

- to korzystanie z zasobów s¹siedniej bi-
blioteki, przegl¹d aktualnoœci prasowych, 
czytanie g³oœne, ze zrozumieniem, dys-
kusje, wyci¹ganie mora³ów i wniosków 
rozwijaj¹cych intelekt, wyobraŸniê i wra-
¿liwoœæ. 
Seniorzy brali te¿ udzia³ w akcji „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom”, czytaj¹c dzieciom    
z s¹siedniego przedszkola.

- w jej ramach odbywaj¹ siê s³uchowiska 
muzyczne, wspólne œpiewanie, nauka no-
wych piosenek, zastosowanie prostych 
instrumentów muzycznych, muzyczne 
zagadki, a tak¿e relaksacja. 
Program muzyczny grupy mia³ ju¿ nie-
jedn¹ okazjê zaistnieæ publicznie, zawsze 
otrzymuj¹c aplauz publicznoœci.

- to czas wype³niony przez gry zespo³owe, 
zgadywanki, kalambury, krzy¿ówki, kon-
kursy wiedzy, a w obecnym czasie czêsto 
wspólne spacery po parku. 
Zajêcia te poprawiaj¹ koncentracjê, pa-
miêæ i humor, wzmacniaj¹ zdrow¹ rywa-
lizacjê i kondycjê psychiczn¹.

- utrwalaj¹ w uczestnikach wiedzê na te-
mat zdrowych zasad od¿ywiania, ekono-
micznego gospodarowania ¿ywnoœci¹, 
wzmacniaj¹ poczucie estetyki.
Uczestnicy dziel¹ siê swoimi doœwiad-
czeniami ze œwiata kuchni, sporz¹dzaj¹ 
wspólne poczêstunki, przetwory.

- zas³uguje tu na szczególn¹ uwagê. Po 
wywiadzie o stanie zdrowia przez fizjote-
rapeutkê, we wspó³pracy z lekarzem, pro-
wadzone s¹ æwiczenia ruchowe dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb i zale-
ceñ. 
Odbywaj¹ siê równie¿ æwiczenia grupo-
we, zawieraj¹ce elementy aerobiku, za-
baw sprawnoœciowych, usprawniaj¹cych 
kondycjê ruchow¹ i refleks, jak równie¿ 
techniki relaksacyjne. 
Rehabilitacja zmniejsza dolegliwoœci bó-
lowe i zwiêksza sprawnoœæ fizyczn¹.
Seniorzy maj¹ do dyspozycji bogato wy-
posa¿on¹ salê rehabilitacyjn¹ oraz miej-
sca do odpoczynku.

Arteterapia

Biblioterapia

Muzykoterapia

Ludoterapia

Warsztaty gospodarstwa 
domowego

Fizjoterapia



                       11

Wycieczki i wyjœcia kulturalno-rekreacyjne
-  najbardziej ulubiona przez seniorów forma zajêæ, która oprócz tego, ¿e dostarcza niesamowitych wra¿eñ i prze¿yæ, to dodaje pew-
noœci siebie, uczy pokonywania przeszkód, integruje, wzbudza zainteresowanie otoczeniem, i jak to podró¿e - kszta³ci.
Lista odwiedzonych miejsc jest ju¿ bardzo d³uga, a pomys³y na wyjazdy siê nie koñcz¹.
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Oferta Dziennego Domu „Senior +” zaprasza seniorów do ak-
tywnego spêdzania swojego czasu, a tak¿e do zawierania no-
wych znajomoœci i uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym i kultu-
ralnym.
Grupa uczestników nawi¹za³a ju¿ ze sob¹ silne wiêzi, troszcz¹c 
siê o siebie i ubogacaj¹c siê wzajemnie. Seniorzy odkryli przed 
sob¹ pok³ady energii, dobrego humoru, zdolnoœci, talentów        
i osobistego doœwiadczenia. Bardzo chêtnie podejmuj¹ wspólne 
inicjatywy, a by³o ich ju¿ naprawdê wiele, od wydarzeñ arty-
stycznych (udzia³ w Przegl¹dach Twórczoœci Artystycznej Se-
niorów, organizowanie wydarzeñ na terenie oœrodka) po dzia³a-
nia charytatywne. 
Trudny dla wszystkich by³ czas zawieszenia dzia³alnoœci pla-
cówki  z powodu COVID-19. Czteromiesiêczna izolacja poka-
za³a, jak bardzo wszyscy siê potrzebuj¹ i têskni¹ za sob¹. 
Nikt te¿ w tym czasie nie zosta³ sam, gdy¿ potrzeby seniorów 
by³y na bie¿¹co monitorowane przez pracowników, a sami se-
niorzy komunikowali siê ze sob¹ telefonicznie. 

Spotkania edukacyjno-
wspomagaj¹ce,
integruj¹ce
- to spotkania z ciekawymi ludŸmi, orga-
nizowanie warsztatów tematycznych, 
prelekcji, zajêæ edukacyjnych. 
Odbywaj¹ siê równie¿ Dni Otwartych 
Drzwi, integracja z rodzinami, spotkania  
z dzieæmi i m³odzie¿¹, dla których zawsze 
przygotowywane s¹ w³asnorêcznie upo-
minki. To równie¿ wiele wspólnych spot-
kañ okolicznoœciowych, jak np. œwiêta, 
Miko³aj, zabawa karnawa³owa, Andrzejki, 
urodziny i wiele innych.

Dostarczano równie¿ „pod drzwi” domowe pakiety zajêæ, aby 
urozmaiciæ czas spêdzany w izolacji.
W swojej dzia³alnoœci, Dzienny Dom „Senior +” szczególnie do-
cenia dobr¹ wspó³pracê z s¹siednimi jednostkami - Urzêdem 
Miasta i Gminy Soœnicowice, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej, 
Miejsko-Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, Oœrodkiem Zdrowia, Pa-
rafi¹ œw. Jakuba, a tak¿e miejscowym Klubem Seniora.
Podsumowuj¹c 5-letni¹ dzia³alnoœæ placówki, zachêcamy osoby 
starsze, pozostaj¹ce same w swoich domach, aby pokonali to-
warzysz¹ce im czêsto obawy i odwa¿yli siê przyjœæ i zobaczyæ, 
jak to jest w „Senior +”, a ten pierwszy krok na pewno nie bêdzie 
ostatnim.  Warto czerpaæ z ¿ycia i dobrze wykorzystaæ ka¿dy jego 
dzieñ w przyjaznym otoczeniu, bo...
„Naprawdê istnieje tylko jedna radoœæ - obcowania z ludŸmi”
                                                            Antoine de Saint- Exupéry

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku.
                                                           /Dzienny Dom „Senior+”/



                       13

Gmina Soœnicowice informuje, ¿e zosta³a zakoñczona inwestycja pn. Kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w aglo-
meracji Soœnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w £anach Wielkich. Burmistrz Soœnicowic zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem informuje o obowi¹zku przy³¹czenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Podstaw¹ prawn¹ nak³adaj¹c¹ ww. obowi¹zek jest ustawa z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439) oraz Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Soœnicowice, zatwierdzony Uchwa³¹ 
Rady Miejskiej Nr XXIII/199/2012 z dnia 17.12.2012 r. Przepisy te okreœlaj¹ zadania gminy oraz obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci 
dotycz¹ce utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci i terenach u¿ytku publicznego.  

Art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. jednoznacznie okreœla, ¿e do obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y 
przy³¹czenie do istniej¹cej sieci kanalizacji. Przepis ten stanowi równie¿, ¿e w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w przydo-
mowe oczyszczalnie œcieków spe³niaj¹ce odpowiednie wymagania maj¹ wybór - mog¹ pod³¹czyæ siê do sieci kanalizacji zbiorczej 
lub oczyszczaæ œcieki w przydomowej oczyszczalni.

W zwi¹zku z powy¿szym mieszkañcy maj¹ obowi¹zek przy³¹czania swoich budynków do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
je¿eli nie posiadaj¹ przydomowej oczyszczalni œcieków.

Obowi¹zkiem w³aœciciela jest wykonanie przy³¹cza od budynku do istniej¹cej studzienki zlokalizowanej na terenie posesji lub przy 
granicy nieruchomoœci. Wszelkie koszty zwi¹zane z budow¹ przy³¹cza ponosi w³aœciciel nieruchomoœci.

Czynnoœci jakie nale¿y podj¹æ, aby przy³¹czyæ siê do kanalizacji (kolejnoœæ postêpowania):
1. Nale¿y z³o¿yæ wniosek do Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Soœnicowicach (ZGKiM) o wydanie warunków 
technicznych (WT) pod³¹czenia do sieci kanalizacji sanitarnej; 
2. Po uzyskaniu warunków technicznych mo¿na przyst¹piæ do wykonywania prac. Prace monta¿owe mo¿na wykonaæ samemu, zle-
ciæ firmie wykonuj¹cej takie roboty budowlane lub zleciæ ich wykonanie ZGKiM w Soœnicowicach. W ka¿dym przypadku prace nale¿y 
prowadziæ pod nadzorem pracownika ZGKiM. 
W przypadku zlecenia robót ZGKiM koszty budowy przy³¹cza bêd¹ ustalane indywidualnie na podstawie iloœci zu¿ytych materia³ów, 
czasu pracy monterów i koparki.
3. Wykonane przy³¹cze nale¿y zg³osiæ do odbioru technicznego w ZGKiM. Pozytywny odbiór robót jest warunkiem zawarcia umowy 
na odbiór œcieków. 
4. Nale¿y zleciæ wykonanie pomiaru geodezyjnego wybudowanego przy³¹cza uprawnionemu geodecie. Zakres wykonanych prac 
geodeta winien zg³osiæ do Starostwa Powiatowego. Geodetê mo¿na zatrudniaæ indywidualnie, ale korzystniej bêdzie zleciæ prace 
jednemu geodecie dla ca³ej miejscowoœci, ulicy lub grupy budynków. Dokumentacjê powykonawcz¹ geodezyjn¹ nale¿y dostarczyæ 
do ZGKiM.

Ogólne warunki wykonania przy³¹cza kanalizacyjnego:
- przy³¹cze nale¿y wykonaæ z rur PVC o œrednicy 160 mm; nale¿y stosowaæ rury do kanalizacji zewnêtrznej (pomarañczowe) o klasie 
minimum SN4 na trawnikach, a na odcinkach zlokalizowanych pod wjazdami minimum SN8 (wymagany certyfikat jakoœci, atest lub 
aprobata do wgl¹du przy odbiorze);
- na za³amaniach sieci nale¿y stosowaæ studzienki rewizyjne;
- minimalny spadek przy³¹cza to 1,5%, a maksymalny 10%;
- rury nale¿y montowaæ na podsypce i w obsypce piaskowej (bez kamieni);
- wymagana jest szczelnoœæ instalacji;
- przy³¹cze musi omijaæ istniej¹ce szambo;
- w przypadku, gdy ró¿nica wysokoœci pomiêdzy rzêdn¹ w³¹czenia przy³¹cza a rzêdn¹ dna istniej¹cej studzienki wynosi wiêcej ni¿  
0,5 m nale¿y wykonaæ kaskadê zewnêtrzn¹,
- warunkiem odbioru technicznego wykonanego przy³¹cza jest sprawdzenie jakoœci jego wykonania przez pracownika ZGKiM przed 
jego zasypaniem.

Dane kontaktowe ZGKiM: 
w sprawach zwi¹zanych z budow¹ przy³¹cza, tj. wniosek o warunki techniczne, zg³aszanie prac, ustalenie nadzoru, ustalenie terminu 
odbioru, itp., nale¿y dzwoniæ pod nr tel. 508 461 834 lub pisaæ na adres mailowy:
wodociagi@zgkim-sosnicowice.pl lub kanalizacja@zgkim-sosnicowice.pl  

Wniosek o warunki techniczne znajduje siê na stronie internetowej http://zgkim-sosnicowice.pl w zak³adce "WOD-KAN" pod nazw¹ 
"WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW" lub jest dostêpny w siedzibie ZGKiM.
Wnioski zostan¹ tak¿e dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkañców £an Wielkich.
Burmistrz przypomina, ¿e istnieje zakaz odprowadzania wód opadowych i wód drena¿owych do wybudowanej kanalizacji sanitar-
nej. Œcieki sanitarne bêdzie mo¿na odprowadzaæ po zawarciu umowy. 
Za odprowadzanie œcieków bez uprzedniego zawarcia umowy, gro¿¹ sankcje karne (ograniczenia wolnoœci albo grzywny 
do 10 000 z³) przewidziane w art.28 ust.4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym 
odprowadzaniu œcieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437)  

                                                                                                                                                                                                     /UM/

Kompleksowe uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej 

w aglomeracji Soœnicowice - etap I 

- budowa kanalizacji sanitarnej w £anach Wielkich.



  14 

Co jakiœ czas dochodz¹ do nas informacje o oszustach, którzy próbuj¹ okraœæ na-
szych seniorów metod¹ na wnuczka.

Ostatnio taki przypadek mia³ miejsce w Tworogu Ma³ym. Dlatego raz jeszcze uczulamy naszych seniorów, aby byli 
ostro¿ni w kontaktach z obcymi. Prosimy tak¿e rodziny osób starszych o czujnoœæ i rozmowê z najbli¿szymi o tym zagro-
¿eniu.
Jak dzia³a metoda „na wnuczka”?
Metoda „na wnuczka” polega na tym, ¿e przestêpca podaje siê za krewnego osoby, do której dzwoni. Tak prowadzi roz-
mowê, by ofiara by³¹ pewna, ¿e dzwoni jej krewny – wnuk, córka itd. Bardzo czêsto przestêpca tak kieruje rozmow¹, ¿e 
senior sam podaje imiona rodziny, miejsce pobytu, zajêcia. 
W czasie rozmowy oszust prosi o natychmiastow¹ pomoc finansow¹ pod pozorem nieszczêœliwego wypadku (st³uczka 
samochodowa, choroba, groŸby) lub niepowtarzalnej okazji (promocja w sklepie, okazyjny zakup mieszkania, inwe-
stycje). Zdarza siê, ¿e „telefonista” nie wskazuje ¿adnego celu, na który potrzebuje pieniêdzy, lecz niemal zawsze prosi   
o dyskrecjê wobec innych cz³onków rodziny. Zapewnia tak¿e o bardzo szybkim i osobistym zwrocie gotówki.
Oszust prosi o przygotowanie gotówki do odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na konto bankowe albo 
nawet proponuje wspólne wyjœcie do oddzia³u banku, aby wyp³aciæ pieni¹dze z konta. W wiêkszoœci przypadków oszust 
podsy³a „zaufan¹ osobê”, mówi¹c, ¿e nie mo¿e po pieni¹dze przyjechaæ osobiœcie, ale za chwilê przyjedzie po nie jakiœ 
znajomy. Zdarza siê tak¿e, ¿e gdy ofiara nie posiada gotówki w domu lub na koncie, oszust namawia j¹ do pobrania 
kredytu lub po¿yczki z banku. Ofiara, wierz¹c ¿e pomaga komuœ bliskiemu w potrzebie, zostaje okradziona. 
Po wy³udzeniu pieniêdzy „telefonista”, chc¹c zyskaæ na czasie, telefonicznie potwierdza odbiór gotówki i kolejny raz 
zapewnia o bardzo szybkim i osobistym zwrocie po¿yczki. Takie zachowanie powoduje, ¿e oszukani uœwiadamiaj¹ sobie 
fakt, ¿e padli ofiar¹ przestêpstwa dopiero, gdy nie nastêpuje zwrot pieniêdzy w obiecanym terminie. Oszuœci wykonuj¹ do 
swoich ofiar bardzo du¿o po³¹czeñ telefonicznych, w krótkich odstêpach czasu w celu wywarcia presji psychologicznej     
i nak³onienia do szybkiego przekazania pieniêdzy. Takie czêste telefony maj¹ tak¿e utrudniæ osobie oszukiwanej nawi¹-
zanie kontaktu z cz³onkami rodziny, rzekomo prosz¹cymi o pomoc finansow¹. Gdy osoba oszukiwana ma w¹tpliwoœci, co 
do to¿samoœci dzwoni¹cego, oszuœci czêsto stosuj¹ szanta¿ emocjonalny: p³acz¹, b³agaj¹ o pomoc lub pozoruj¹ torturo-
wanie po rzekomym porwaniu.
Czêsto zdarza siê, ¿e nim dojdzie do oszustwa, po miejscowoœci „krêc¹ siê” obce osoby, wypytuj¹, przychodz¹ do do-
mów osób starszych pod b³ahym pretekstem, by rozeznaæ temat, dowiedzieæ siê czegoœ o rodzinie, sytuacji mieszka-
niowej itp. ofiary.  Takie osoby, b¹dŸ podejrzane telefony powinny nas zaniepokoiæ. W razie w¹tpliwoœci zawsze mo¿emy 
zawiadomiæ policjê.
Co zrobiæ, by nie paœæ ofiar¹ oszustwa?
Przede wszystkim trzeba zachowaæ ostro¿noœæ w kontaktach z nieznajomymi! Nie podajemy ¿adnych imion cz³onków 
rodziny, nie mówimy, gdzie przebywaj¹, nie mówimy, ¿e mieszkamy sami itp.
Nigdy nie przekazujmy pieniêdzy osobom obcym, nawet jeœli twierdz¹, ¿e odbieraj¹ je w imieniu rzekomego krewnego.
Ka¿d¹ proœbê o pieni¹dze potwierdzajmy osobiœcie dzwoni¹c do danej osoby (nigdy nie z telefonu osoby, która przysz³a 
po pieni¹dze) lub kontaktuj¹c siê z innymi cz³onkami naszej rodziny.
Jeœli pojawi¹ siê w¹tpliwoœci, ¿e mo¿e to byæ oszustwo, koniecznie zadzwoñmy na policjê – tel. 997 i opowiedzmy o ca³ej 
sytuacji.
Inn¹ odmian¹ metody „na wnuczka” jest metoda „na policjanta”. 
Dzwoni fikcyjny pracownik poczty, np. listonosz. Twierdzi, ¿e na nasze nazwisko nadana zosta³a paczka, ale widnieje tam 
b³êdny adres, wiêc nie mo¿e zostaæ dostarczona. Pracownik prosi o podanie aktualnego adresu, dostaje go i od razu siê 
roz³¹cza – ten moment oszustwa ma dziesi¹tki odmian i wariantów (inkasent, organizator loterii, dostawca pr¹du, nota-
riusz). Po chwili ponownie dzwoni telefon, tym razem przedstawia siê fa³szywy policjant z wydzia³u kryminalnego, podaje 
imiê, nazwisko i stopieñ. Opowiada o grupie przestêpczej, która próbuje wy³udzaæ pieni¹dze. Radzi, by na wszelki wypa-
dek z³o¿yæ oszczêdnoœci w policyjnym depozycie albo przygotowaæ gotówkê do zastawienia ³apówki-pu³apki na 
oszustów. Fa³szywy policjant namawia do weryfikacji jego to¿samoœci poprzez numer 997. Nie roz³¹cza siê, wiêc nowe 
po³¹czenie nie jest mo¿liwe. Starsze osoby w stresie wybieraj¹ numer alarmowy policji, ale do nowego po³¹czenia nie 
dochodzi. Oszust przekazuje s³uchawkê swemu kompanowi i ten potwierdza ofierze, ¿e rozmawia³a z policjantem. Po 
kilkudziesiêciu minutach w mieszkaniu ofiary pojawia siê fa³szywy policjant, który zabiera gotówkê do policyjnego depo-
zytu. Czasem namawiaj¹ na wziêcie po¿yczki lub kredytu. Pieni¹dze znikaj¹ razem z oszustem.
Pamiêtajmy!!! 
Policja, ani ¿adna inna instytucja pañstwowa, nigdy nie bêdzie nas prosiæ o przekazanie pieniêdzy. Jeœli tylko zdarzy siê 
taka sytuacja, natychmiast alarmujmy policjê, dzwoni¹c pod numer 997! 
Pamiêtajmy, by troszczyæ siê o siebie nawzajem. Jeœli zauwa¿ymy jakieœ podejrzane osoby, wiemy o telefonach wykony-
wanych do osób starszych, ostrzegajmy siê wzajemnie. Zg³oœmy sprawê naszemu So³tysowi lub dzielnicowemu. Gdy 
wiemy o próbach oszukania naszych seniorów, porozmawiajmy o tym z naszymi rodzicami/dziadkami, zerknijmy do star-
szego s¹siada mieszkaj¹cego samotnie. 
                                                                                                                                                                                   /AW/

Uwaga! 

To nie wnuczek dzwoni!
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Oœwiadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zwi¹zku z organizowan¹ przez Gminê Soœnicowice akcj¹ œwi¹teczn¹ w informatorze Miasteczko 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (w zwi¹zku z oœwiadczeniem zgody)

Ja, ……………………………………………......................................... niniejszym wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych 
osobowych / (danych osobowych mojej córki/syna ………………...........................................................……...………….) *) takich jak:
1) imiê i nazwisko,   2) wizerunek,
w celu publikacji przes³anych przeze mnie ¿yczeñ œwi¹tecznych do informatora Miasteczko, w zwi¹zku z organizowan¹ przez Gminê 
Soœnicowice akcj¹ œwi¹teczn¹. Publikacja ww. odbêdzie siê: w wersji papierowej informatora, a tak¿e na profilu Gminy na Facebooku
 https://www.facebook.com/SosnicowiceGmina.
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e zosta³am/em poinformowana/y, i¿ mam prawo w dowolnym momencie wycofaæ zgodê co bêdzie 
skutkowaæ zaprzestaniem dalszego przetwarzania danych okreœlonych niniejsz¹ zgod¹, a tak¿e, ¿e wycofanie zgody nie wp³ywa na 
zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem
*) niew³aœciwe skreœliæ

……………………………….......                                           …………………...................………………………....
              (miejscowoœæ, data)                                         (imiê, nazwisko, podpis osoby/prawnego opiekuna osoby, 
                                                                                                                              której dane osobowe bêd¹ przetwarzane)

Podstawa prawna: Art. 7 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, i¿:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Soœnicowic, z siedzib¹: Rynek 19, 44-153 Soœnicowice, e-mail: 
um@sosonicowice.pl tel.: 32 238 71 91.
2. W sprawach dotycz¹cych przetwarzania danych osobowych mo¿e Pani/Pan kontaktowaæ siê z Inspektorem Ochrony Danych, za 
poœrednictwem poczty elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisz¹c na adres Urzêdu Miejskiego w Soœnicowicach.
3. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO w zwi¹zku z wyra¿eniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w ramach akcji œwi¹tecznej organizowanej przez Administratora.
4. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wycofanie zgody bêdzie skutkowaæ zaprzestaniem dalszego 
przetwarzania, natomiast nie wp³ynie na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wyco-
faniem.
5. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane do czasu wycofania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofniêcia zgody, prawo do  dostêpu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do 
ich sprostowania jeœli s¹ nieprawid³owe, usuniêcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrze¿eniem ust. 3, jak równie¿ prawo do ograni-
czenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).
7. Przys³uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych), jeœli 
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporz¹dzenia RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ udostêpniane podmiotom zewnêtrznym w sytuacjach okreœlonych przepisami prawa oraz     
w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Drodzy Mieszkañcy! 
Nasz¹ ma³¹ tradycj¹ sta³a siê ju¿ akcja „Weso³ych Œwi¹t”, organizowana wspólnie z Soœnicowice Piêkne Miasteczko.
Pandemia koronawirusa uniemo¿liwi³a nam kontynuowanie tej m³odej tradycji w Wielkanoc. Teraz jednak chcemy wróciæ do akcji, 
choæ ze wzglêdu na panuj¹ce warunki, w trochê innej formie. Czas pandemii i izolacji spo³ecznej powoduje, ¿e czujemy siê samotni, 
brakuje nam ludzi, rozmów, uœmiechu znajomych i ¿yczliwego s³owa. Chcemy daæ Wam mo¿liwoœæ, by na nadchodz¹ce œwiêta 
Bo¿ego Narodzenia z³o¿yæ sobie wzajemnie ¿yczenia i pokazaæ, ¿e pamiêtamy o sobie. 
Co trzeba zrobiæ? 
To proste! Wystarczy zrobiæ zdjêcie – selfie, z rodzin¹, z psem/kotem/chomikiem, ze wspó³pracownikami, z s¹siadem przez p³ot 
zachowuj¹c dystans spo³eczny. Niech bêdzie w œwi¹tecznym klimacie. Kto chce, mo¿e tak¿e dopisaæ krótkie ¿yczenia czy dobre 
s³owo, które podniesie na duchu (maksymalnie 320 znaków – czyli 2 SMSy). 
Gdy mamy ju¿ zdjêcie i ¿yczenia, trzeba wydrukowaæ za³¹czon¹ zgodê na publikacjê wizerunku, wype³niæ j¹, podpisaæ i zeskano-
waæ. Ka¿da osoba na zdjêciu musi podpisaæ osobn¹ zgodê. Za osoby nieletnie zgodê na publikacjê wizerunku podpisuj¹ rodzice. 
Wszystko to – zdjêcie, ¿yczenia i skan/skany (w zale¿noœci ile osób na zdjêciu) nale¿y przes³aæ najpóŸniej do 6 grudnia br. na adres 
miasteczko@sosnicowice.pl
Zdjêcia bez za³¹czonej zgody nie bêd¹  brane pod uwagê przy publikacji!
Najpiêkniejsze zdjêcia i ¿yczenia zostan¹ opublikowane w grudniowym wydaniu informatora „Miasteczko”, natomiast wszystkie 
zdjêcia i ¿yczenia na Facebooku Gminy Soœnicowice i Soœnicowice Piêkne Miasteczko.
Zachêcamy do udzia³u w akcji. Poka¿my, ¿e w ten trudny czas myœlimy o sobie i jesteœmy razem.
                                                                                                                                                                                                     /AW/

Coraz bli¿ej œwiêta


