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  Szanowni Państwo  
Radni, Mieszkańcy Sosnowca! 

 
Oddajemy w Państwa ręce „Raport o Stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok’’. Zachęcamy do 
zapoznania się z tą publikacją. To syntetyczne opracowanie dotyczące najważniejszych inwestycji  
i działań realizowanych w minionym roku na terenie miasta począwszy od zarządzania miastem  
i planowania jego rozwoju, poprzez finanse, gospodarkę, infrastrukturę i środowisko, aż po obszar 
przestrzeni zdrowotnej, społecznej i kulturalnej. 
 
Sięgając do tego opracowania pamiętamy w jak trudnej sytuacji znaleźliśmy się jako 
społeczeństwo. Pandemia trwająca od 2020 roku zweryfikowała wiele naszych planów i działań. 
Skupialiśmy się w dużej mierze na walce z koronawirusem i zacieśnianiu wspólnoty wśród 
mieszkańców. W tamtym czasie podejmowaliśmy wiele przedsięwzięć pomocowych dla biznesu  
i organizacji społecznych, których działalność została dotknięta skutkami lockdownu. 
 
Mimo trudności związanych z sytuacją pandemiczną rozpoczęliśmy wiele ważnych inwestycji  
i projektów. Do najbardziej spektakularnych należą budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego, 
Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscu dotychczasowego Egzotarium oraz pierwsza od ponad  
50 lat budowa nowych mieszkań komunalnych. Zagłębiowski Park Sportowy, w skład którego 
wchodzą stadion, lodowisko, oraz hala sportowa. Będzie to nowoczesne centrum sportowe  
a zarazem wizytówka miasta. 
 
Od lat konsekwentnie realizujemy programy społeczne, powstają nowe żłobki, aby wesprzeć 
pracujących rodziców, dbamy także o rodziny wielodzietne i Seniorów. Realizujemy profilaktykę 
zdrowotną zarówno dzieci jak i osób starszych. Myślimy o każdym mieszkańcu naszego Miasta. 
 
Miniony rok związany był także z działaniami na rzecz zrównoważonej mobilności: przebudowa 
węzła komunikacyjnego DK 94 i ciągów pieszo-rowerowych w mieście. Nie zapomniano także  
o kierowcach samochodów osobowych i tworzeniu dogodnej infrastruktury drogowej. 
 
Rok 2021 był wyjątkowy pod względem działań podjętych na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Mimo trudnej sytuacji wciąż wspierano mieszkańców w pozyskaniu dofinansowań do wymiany 
kotłów czy montażu odnawialnych źródeł energii. 
 
Cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe są naszym priorytetem. Staramy się realizować 
nowoczesną ideę rozwoju miasta, która zakłada postęp techniczny i technologiczny równoważny 
dbałością o środowisko naturalne z coraz lepszym komfortem życia mieszkańców. 
 
To oczywiście jedynie drobna część działań realizowanych w 2021 roku. Wiele z nich znajdzie swoją 
kontynuację w nadchodzących latach. Bez wątpienia podejmiemy także wiele nowych wyzwań, 
które sprawią, że Sosnowiec będzie gminą jeszcze bardziej przyjazną mieszkańcom i środowisku 
oraz miejscem, które wybierać będą młodzi ludzie jako miejsce do życia. 
 
Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju naszego miasta. Wspólnie 
tworzymy historię Sosnowca. 
 
 Arkadiusz Chęciński 
 Prezydent Miasta Sosnowca 
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II. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 

Położenie miasta 
 
Sosnowiec położony jest we wschodniej części województwa śląskiego na Wyżynie Śląskiej. Według 
podziału na mezoregiony fizycznogeograficzne, obszar Sosnowca leży w obrębie trzech jednostek: 
Wyżyny Katowickiej, Pagórków Jaworznickich i Garbu Tarnogórskiego. Sosnowiec graniczy: 
a) od południowego zachodu z Katowicami, 
b) od południa z Mysłowicami i Jaworznem, 
c) od wschodu ze Sławkowem,  
d) od północy z Czeladzią, Będzinem i Dąbrową Górniczą. 

Powierzchnia i grunty1 
 
Całkowita powierzchnia miasta wynosi 9.116 ha, tj. 91 km2 (100%) 
 

Rodzaj gruntu Powierzchnia (ha) 

grunty orne 1.039,59 

sady 30,16 

łąki 235,09 

pastwiska 243,28 

tereny mieszkalne 1.436,64 

tereny przemysłowe 788,4 

inne tereny zabudowane 673,15 

tereny zurbanizowane niezabudowane 275,52 

tereny rekreacji i wypoczynku 341,01 

tereny komunikacyjne 1.158,75 

użytki rolne 1.800,73 

użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1.814,41 

grunty pod wodami 152,96 

Tabela 1 Klasyfikacja gruntów na terenie Sosnowca w 2020 r. 

 

III. SAMORZĄD 20212 

Kierownictwo Miasta Sosnowca 
 
Kierownictwo Miasta Sosnowca (stan na: 31.12.2021 r.) 
 

• Arkadiusz Chęciński (Prezydent Miasta) 
• Zbigniew Byszewski (I Zastępca Prezydenta) 
• Jeremiasz Świerzawski (Zastępca Prezydenta) 
• Michał Zastrzeżyński (Zastępca Prezydenta) 

 
1 Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii. 
2 Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu. 
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• Anna Gabryś (Skarbnik Miasta) 
• Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta) 
• Anna Jedynak (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki 

Społecznej) 
• Michał Mercik (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego) 
• Mateusz Kruk (Pełnomocnik Prezydenta ds. Jakości Powietrza) 
• Robert Milczarek (Pełnomocnik Prezydenta ds. Elektromobilności) 
• Tomasz Przedpełski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Adaptacji Miasta Sosnowca do zmian 

klimatu) 
• Dariusz Skłodowski – (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19) 
 
Kadencja rady miasta trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Obecna kadencja rozpoczęła się 22 listopada 
2018 roku. W skład Rady Miasta Sosnowca weszło 25 radnych. Prezydium jest czteroosobowe - 
przewodnicząca oraz trzech zastępców. Przy sosnowieckiej Radzie działa 9 komisji stałych. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radny obowiązany jest: kierować się dobrem wspólnoty 
samorządowej gminy, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,  
a w szczególności przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać je organom gminy do 
rozpatrzenia. 

Radni Rady Miejskiej w Sosnowcu w kadencji 2018 – 2023 
 

1. Radna Ewa Szota – Przewodnicząca Rady Miejskiej 
2. Radna Danuta Gojna-Ucińska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
3. Radny Tomasz  Niedziela – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

4. Radny Paweł Wojtusiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, (zmarł w grudniu 2021 roku) 

5. Radny Jacek Dudek  
6. Radny Piotr Dudek  
7. Radny Bartosz Górski 
8. Radna Joanna Jończyk 
9. Radny Michał Kaźmierczak 
10. Radny Łukasz Krawiec 
11. Radny Wojciech Kulawiak 
12. Radny Łukasz Litewka 
13. Radny Ryszard Łukawski 
14. Radny Grzegorz Mentel 
15. Radny Wojciech Nitwinko 
16. Radny Piotr Ociepka 
17. Radna Wanda Olko 
18. Radna Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz 
19. Radny Tadeusz Sokołowski 
20. Radny Michał Wcisło 
21. Radna Grażyna Welon 
22. Radny Kamil Wnuk  
23. Radny Michał Zając 
24. Radna Renata Zmarzlińska - Kulik 
25. Radny Damian Żurawski 
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L.p. Nazwa klubu Skład klubu Przewodniczący klubu 

1. Klub Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości 

1) Jacek Dudek 
2) Piotr Ociepka 
3) Tadeusz Sokołowski 
4) Grażyna Welon 
5) Renata Zmarzlińska-Kulik  

Jacek Dudek 

2. Nowa Lewica 1) Łukasz Litewka 
2) Ryszard Łukawski 
3) Tomasz Niedziela 
4) Wojciech Nitwinko 
5) Michał Wcisło 

Tomasz Niedziela 

3. Koalicja Obywatelska  
Wspólnie dla 
Sosnowca 

1) Piotr Dudek 
2) Danuta Gojna-Ucińska 
3) Bartosz Górski 
4) Joanna Jończyk 
5) Michał Kaźmierczak 
6) Łukasz Krawiec 
7) Wojciech Kulawiak 
8) Grzegorz Mentel 
9) Wanda Olko 
10) Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz 
11) Ewa Szota 
12) Kamil Wnuk 

13) Paweł Wojtusiak 

14) Michał Zając 
15) Damian Żurawski 

Paweł Wojtusiak 

Michał Kaźmierczak 

Tabela 2 Wykaz klubów Radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu 
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Składy komisji Rady Miejskiej 
 

Skład Komisji Budżetowej 
 

Wanda Olko - przewodnicząca komisji, 
Ryszard Łukawski – zastępca przewodniczącej komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał 
Kaźmierczak, Łukasz Krawiec, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Grzegorz Mentel, Tomasz 
Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Ewa Szota, Michał 

Wcisło, Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, Renata Zmarzlińska-Kulik, 

Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
 

Joanna Jończyk – przewodnicząca komisji  
Michał Wcisło – zastępca przewodniczącej komisji 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, 
Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Małgorzata 

Pogoda-Mendakiewicz, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł 

Wojtusiak, Renata Zmarzlińska-Kulik, Damian Żurawski. 

 
Skład Komisji Rewizyjnej 

 
Wojciech Nitwinko – przewodniczący komisji, 
Michał Zając - zastępca przewodniczącego komisji, 
Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz Krawiec, Łukasz Litewka, Ryszard 
Łukawski, Grzegorz Mentel, Tadeusz Sokołowski, Michał Wcisło, Grażyna Welon, Damian Żurawski. 

 
Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji  

 
Piotr Dudek – przewodniczący komisji 
Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz – zastępca przewodniczącego komisji 
Jacek Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kazimierczak, Łukasz 
Krawiec, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, 
Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, 

Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Damian Żurawski. 

 
Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

 
Wojciech Kulawiak – przewodniczący komisji 
Michał Kazimierczak – zastępca przewodniczącego komisji 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Łukasz Krawiec, Łukasz Litewka, Ryszard 
Łukawski, Grzegorz Mentel, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Tadeusz Sokołowski, 

Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, Renata Zmarzlińska-Kulik, Damian 

Żurawski. 
 

Skład Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 
 

Kamil Wnuk – przewodniczący komisji 
Łukasz Krawiec – zastępca przewodniczącego komisji 
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Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kazimierczak, 
Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech 

Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Paweł Wojtusiak, Tadeusz 

Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, Grażyna Welon, Michał Zając, Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
 
Grzegorz Mentel – przewodniczący komisji 
Bartosz Górski - zastępca przewodniczącego komisji 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Joanna Jończyk, Michał Kazimierczak, Łukasz 
Krawiec, Łukasz Litewka, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Małgorzata Pogoda-

Mendakiewicz, Paweł Wojtusiak, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Michał 

Zając, Renata Zmarzlińska-Kulik, Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Oświaty  
 
Michał Zając – przewodniczący komisji 
Damian Żurawski - zastępca przewodniczącego komisji 
Piotr Dudek, Danuta Gojna – Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz 
Krawiec, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Wanda Olko, Małgorzata Pogoda – 

Mendakiewicz, Ewa Szota, Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Renata Zmarzlińska –Kulik. 

 
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Łukasz Krawiec – przewodniczący komisji 
Łukasz Litewka – zastępca przewodniczącego komisji 
Jacek Dudek, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Ryszard Łukawski, Grzegorz Mentel, 
Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Grażyna Welon, Kamil Wnuk. 
 

Ilość podjętych uchwał z podziałem na grupy tematyczne 
 

W 2021 roku Rada Miejska w Sosnowcu podjęła 224 uchwały, w następujących blokach 
tematycznych: 
 

1. Bezpieczeństwo i porządek – 3 
2. Gospodarka komunalna – 10 
3. Zdrowie i polityka społeczna – 24 
4. Finanse – 60 
5. Oświata – 7 
6. Kultura i sport – 5 
7. Rozwój – 65 

w tym: 
1) Nieruchomości i mienie komunalne – 19 
2) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 33 
3) Nadanie nazw obiektom miejskim – 6 
4) Inne – 7 

8. Ochrona środowiska – 9 
9. Skargi, wnioski i petycje – 29 
10. Inne – 12 
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IV. SOSNOWIEC W RANKINGACH 
 
Wszelkiego rodzaju rankingi i zestawienia, mają na celu przedstawienie pozycji danego miasta oraz 
jego władz i zawsze miały duże odzwierciedlenie w postrzeganiu ich przez mieszkańców lub 
przedsiębiorców. 
Życie miasta w metropolii wymaga działań na różnych poziomach społecznych i infrastrukturalnych 
oraz oceny na jakim poziomie utrzymywane są usługi, innowacje i możliwości służące rozpoznawaniu 
potrzeb mieszkańców. 
Rankingi pozwalają również szacować, analizować i wyciągać wnioski w zakresie osiąganych celów 
rozwoju przez miasto a także określać kierunki tych celów na kolejne lata. 
 
Ranking „Bogactwo Samorządów” (Ranking dochodów JST) – organizator: Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” 
 
Wskaźnik użyty w rankingu, powstał w celu jak najbardziej precyzyjnego zobrazowania poziomu 
zamożności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniono zarówno dochody 
własne, jak i otrzymane subwencje. Pominięte zostały natomiast wpływy z dotacji celowych (w tym ze 
środków UE). Wpływające do budżetów samorządowych dochody zostały skorygowane na dwa 
sposoby, tj.: odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (lub 
subwencją regionalną w przypadku województw) – tzw. Janosikowe; do faktycznie zebranych 
dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych – ta korekta 
odnosi się jedynie do samorządów gminnych. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez 
liczbę ludności każdej JST. 
W 2021 roku Gmina Sosnowiec zajęła 43 miejsce co jest o 3 miejsca lepszym wynikiem niż w roku 2020. 
 
Ranking „Medialne Perły Samorządu” – organizator: Dziennik Gazeta Prawna 
Plebiscyt jest przeznaczony dla referatów oraz departamentów, które w urzędach zajmują się: 
promocją, public relations, komunikacją społeczną oraz kreowaniem polityki wizerunkowej swojego 
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samorządu. W ramach plebiscytu analizowane są konkretne działania, które realizują JST w zakresie 
promocji. 
Miasto Sosnowiec otrzymało wyróżnienie w kategorii Kampania Komunikacyjna - za akcję "Sosno 
wspiera Gastro”. 
 
Ranking Samorządów - organizator: Rzeczpospolita 
Kryteria oceny Rankingu Samorządów to około 50 wskaźników. Ranking jest przekrojowy i bierze pod 
uwagę takie kategorie jak: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość 
środowiskowa, jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy 
między samorządami. W 2021 roku Gmina Sosnowiec zajęła 29 miejsce co jest o 3 miejsca lepszym 
wynikiem niż w roku 2020. 
 
Ranking „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – organizator: Urząd 
Marszałkowski w Katowicach 
 
Zarząd Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka organizuje coroczny konkurs "Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych 
przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych  
i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Każdego roku  
w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego  
w okresie minionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury 
Konkursowe - członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Tradycją konkursu 
stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego. 
 
Gmina Sosnowiec uzyskała tytuł "Najlepsza Przestrzeń Publiczna” przyznana za Amfiteatr Muszelka 
(2020 rok) oraz 3 miejsce w plebiscycie za MDK Kazimierz (2021). 

V. STAN I DYNAMIKA LUDNOŚCI3 
 
Ogólnopolska tendencja wyludniania się miast objęła również swoim zasięgiem Sosnowiec. Jednakże 
patrząc na dynamikę zmian liczby ludności można zauważyć nieznaczną poprawę. 

 
Tabela 3 Różnica ubytku liczby ludności (GUS) Sosnowca do roku poprzedzającego w latach 2011-2021 

 
3 Źródło: GUS, Wydział Spaw Obywatelskich, Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, Urząd Stanu Cywilnego. 
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Jak widać na wykresie w 2021 roku spadek liczby mieszkańców był porównywalny ze spadkiem w roku 
2016. Są to najmniejsze ubytki liczby mieszkańców w okresie 6 ostatnich lat można przypuszczać, że  
w latach kolejnych tendencje do spadków będą malały jednak zależeć to będzie od różnych czynników 
społecznych i ekonomicznych. 

Liczba mieszkańców 
 
Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich liczba mieszkańców zameldowanych na stałe  
i zameldowanych czasowo, przedstawia się następująco: 
 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Zameldowani na pobyt stały 190.386 187.602 184.546 180.579 

Zameldowani na pobyt czasowy 4.436 4.188 3.292 3.609 

Suma: 194.822 191.790 187.838 184.188 

Tabela 4: Ilość osób zameldowanych w Sosnowcu na pobyt stały i czasowy w latach 2018-2021 wg danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich 

 
Główną przyczyną obserwowanej tendencji spadkowej jest migracja mieszkańców na tereny 
podmiejskie, a innym czynnikiem, który wpływa na taki stan rzeczy jest niewielka skala przyrostu 
naturalnego i mniejszy napływ nowych mieszkańców. Lokalna populacja ulega postarzeniu, a mniej 
ludzi w średnim wieku to mniej płatników i mniejsze wpływy do budżetu gminy.  
 

 
Wykres 1 Liczba ludności w Sosnowcu w latach 2017 - 2021 wg GUS 

 
Z danych statystycznych pozyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu wynika, że w 2021 roku 
pomimo wzrostu ilości zawieranych małżeństw (+92) w stosunku do 2020 roku nie odniosło to 
przełożenia na ilości urodzeń, które zmniejszyły się (-150) w porównaniu do roku 2020. 
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Wzrosła liczba zgonów (+246) w porównaniu do roku 2020, która mogła być spowodowana zgonami  
z powodu powikłań COVID-19. 
 
Rok 2020: 
Urodzenia: 931 
Małżeństwa: 462  

w tym:  

• cywilne w lokalu USC – 302, 

• cywilne poza lokalem USC – 10, 

• przed duchownym – 150. 
Zgony: 2.953 
 
Rok 2021: 
Urodzenia:781 
Małżeństwa: 554 

w tym: 

• cywilne w lokalu USC – 345, 

• cywilne poza lokalem USC – 15, 

• przed duchownym – 194. 
Zgony: 3.199 

Przyrost naturalny 
 
Ze względu na brak danych z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przyrostu naturalnego, 
urodzeń żywych i zgonów w 2021 r. i nie można ocenić jakie nastąpiły zmiany w tym roku do lat 
poprzednich.  
 

 
Wykres 2 Przyrost naturalny, urodzenia i zgony – ogółem w Sosnowcu wg GUS 
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Migracja 
 
Saldo migracji w latach 2016 – 2020 w Sosnowcu przedstawione jest na wykresie poniżej. 

 
Wykres 3 Saldo migracji w latach 2016 – 2020 w Sosnowcu 

Działania minimalizujące  
 
Sosnowiecki samorząd stara się aby mieszkańcy naszego miasta czuli się w nim dobrze i dlatego 
tworzone są wydarzenia i inicjatywy, które zachęcają do mieszkania w naszym mieście. 
Oprócz wielu imprez sportowo-kulturalnych można dodatkowo wziąć udział w corocznej loterii PIT,  
w której mieszkańcy mogą wygrać atrakcyjne nagrody oraz każda nowo zameldowana w Sosnowcu 
osoba  otrzymuje kartę mieszkańca uprawniającą do wielu zniżek w obiektach miejskich. 
 

Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 
 
Loteria to z jednej strony ukłon miasta 
w stronę mieszkańców którzy płacą 
tutaj podatki przyczyniając się tym 
samym do rozwoju miasta ale również 
forma zachęty dla niezdecydowanych 
do zamieszkania tutaj. Jednym 
słowem loteria pozytywnie przyczynia 
się do poprawy trendów 
demograficznych oraz pokazuje, że 
warto płacić podatki w Sosnowcu. 
 
Rekordowa Loteria. 
 
W 2021 roku odbyła się piąta edycja 
Loterii, w której uczestniczyło 5.469 
osób, w tym 883 osoby rozliczające się po raz pierwszy. Wpływ do budżetu miasta (od osób 
rozliczających się po raz pierwszy) wyniósł około 1,3 mln a po odliczeniu kosztów przygotowania loterii 
wyniósł około 1,2 mln. 
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 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba osób biorących 
udział w loterii 

3.666 4.373 3.687 5.469 

w tym: 
liczba osób 
rozliczających 
się po raz pierwszy 

   489    737    504    883 

Wpływ do budżetu 
miasta 
(od osób rozliczających 
się po raz pierwszy) 

Ok. 700 tys. 
(koszt organizacji 
loterii 79.146,50) 

= ok. 620 tys. 

Ok. 1 mln zł 
(koszt organizacji 

loterii 87.886,25) =  
ok. 912 tys. 

Ok. 720 tys. 
(koszt organizacji 
loterii 98.962,62) 

= ok. 620 tys. 

Ok. 1,3 mln. 
(koszt organizacji 

loterii 
102.799,97) 
= ok. 1,2 mln 

Nagroda główna Toyota Aygo Toyota Aygo Toyota Aygo 
Rower 

elektryczny 

Nagroda I stopnia 5x rower 
5x voucher 
rowerowy 

5x voucher 
rowerowy 

20x hulajnoga 
elektryczna 

Nagroda II stopnia 5x czytnik  Kindle 5x tablet 5x tablet 
5x voucher 
rowerowy 

Tabela 5 Podsumowanie 4 ostatnich edycji Loterii PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 

Karta Nowego Mieszkańca 
 
Każda osoba, która zostanie zameldowana na pobyt stały w naszym mieście, otrzyma specjalną kartę 
zapewniającą zniżki w licznych miejskich instytucjach, zarówno kultury, jak i sportu. W 2020 roku 
wydano nowo zameldowanym mieszkańcom Sosnowca – 941 kart a w 2021 roku zostało ich wydanych 
1.124. 
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VI. RYNEK NIERUCHOMOŚCI W SOSNOWCU 
 
Rynek nieruchomości w Polsce, nie został doświadczony mocno z powodu pandemii koronawirusa tak 
jak inne branże i pomimo pewnych utrudnień kredytobiorców w porównaniu z latami wcześniejszymi 
nadal cieszył się sporym zainteresowaniem. 
W marcu i kwietniu 2020 roku wiele osób wstrzymało decyzje dotyczące zakupu mieszkania, bo 
wyczekiwały, jak wymuszony przez epidemię lockdown wpłynie na ceny. Ale już w połowie 2021 roku 
popyt na rynku nieruchomości wrócił do normy, a ceny mieszkań - zarówno na rynku pierwotnym, jak 
i wtórnym - zaczęły rosnąć. 
Na rynku sprzedaży mieszkań w 2021 r. stawki ofertowe ulegały ciągłym wzrostom. Wysoki popyt  
i malejąca podaż skłaniały sprzedających do konsekwentnego podnoszenia stawek. 
 

 
Rysunek 1 Mieszkania ogółem w Sosnowcu na tle miast GZM w 2020 
Źródło: Infogzm.pl (baza danych GUS) 

 
Sosnowiec na tle innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Aglomeracji pod względem ilości mieszkań 
ogółem wypada bardzo korzystnie. Jedynym miastem z większą ilością mieszkań są Katowice, które 
jako stolica województwa generują większe zainteresowanie rynkiem mieszkaniowym miedzy innymi 
ze względu na większą ilość skupionych podmiotów gospodarczych. 
 
Na poniższym wykresie przedstawiono zestawienie 18 miast z terenu Śląska i Zagłębia pod względem 
ilości mieszkań ogółem. W 2019 r. w Sosnowcu wartość ta wynosiła 92,7 tys. a w 2020 r. – 93,2 tys. co 
daje wzrost o 0,28. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 
 

 - 19 - 

 
Wykres 4 Sosnowiec na tle innych miast pod względem mieszkań ogółem (stan na 2020 r.) 
 Źródło: https://infogzm.metropoliagzm.pl/Mieszkania.html 

 

 
Wykres 5 Ilość mieszkań w Sosnowcu ogółem w latach 2016-2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 
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Ilość mieszkań na rynku ma od wielu lat tendencję wzrostową co świadczy o ciągłym zainteresowaniu 
kupujących i deweloperów do prowadzenia inwestycji mieszkaniowych. 
 

 
Wykres 6 Liczba mieszkań w Sosnowcu na 1000 mieszkańców w latach 2016-2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 

 

 
Wykres 7 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w Sosnowcu w latach 2016-2020 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 

 
Na początku 2021 r. zaobserwowano wyjątkowo duży wzrost cen mieszkań ze skokiem aż 30%, a liczba 
ogłoszeń sprzedaży w styczniu była dwukrotnie większa niż rok wcześniej. O takiej sytuacji na rynku 
nieruchomości przesądziła rosnąca dostępność kredytów hipotecznych ponieważ pomiędzy bankami,  
a ich klientami zaczęły obowiązywać reguły, które były na porządku dziennym przed wybuchem 
pandemii.  

445,8

450,8

457,1

463,8

471,5

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

2016 2017 2018 2019 2020

2,24

2,22

2,19

2,16

2,12

2,06

2,08

2,1

2,12

2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2016 2017 2018 2019 2020



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 
 

 - 21 - 

 
Tabela 6 Ceny mieszkań w styczniu 2021 w odniesieniu do stycznia 2020 za m2 w Sosnowcu i porównaniu do 
wybranych miast. Źródło: Raport Expander i Rentier.io 

 
Podsumowując można zauważyć, że w 2021 roku rynek nieruchomości w Sosnowcu miał się dobrze,  
a popyt na nowe mieszkania nie spadał. Budowy i wszechobecne modernizacje są widoczne w wielu 
miastach, ale Sosnowiec w tym przypadku jest miastem szczególnym. Analizując wykres dotyczący 
rynku nieruchomości, w odniesieniu do mieszkań indywidualnych, Sosnowiec według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego jest rekordzistą w województwie śląskim w zakresie rozpoczętych 
inwestycji mieszkaniowych. 
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VII. ZDROWIE4 

Polityka zdrowotna 
 
Programem polityki zdrowotnej nazywany jest zespół zaplanowanych i zamierzonych działań  
z zakresu opieki medycznej. Ocenia się je jako skuteczne, uzasadnione i przede wszystkim bezpieczne. 
Umożliwiają one osiągnięcie założonych celów w określonym terminie. Polegają one także na 
wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawie stanu zdrowia 
świadczeniobiorców. 
 
W minionym roku gmina zrealizowała 2 programy polityki zdrowotnej: 

1) „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2021-2024” 

2) „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych”, 
 
oraz zadanie dotyczące wykonania bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla 
mieszkańców miasta. 
 
Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2021-2024 
 
W ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór realizatora programu, 
wyłonionych zostało czterech wykonawców zadania: 
 

1. Medi Partner Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa,  
2. Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok, 
3. Gyncentrum Sp. z o.o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, 
4. Centrum Medycyny Rozrodu Artvimed Chrobry Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legendy 3, 30-147 Kraków. 

 
Do programu zakwalifikowano medycznie 46 par, z tego procedurą zapłodnienia pozaustrojowego 
objęto 32 pary. Pozostałych 13 par złożyło rezygnację z udziału w programie, a 1 para z uwagi na 
problemy medyczne nie przystąpiła do procedury. 4 pary nie przeszły kwalifikacji medycznej z uwagi 
na zbyt mały poziom rezerwy jajnikowej. 
Zostało wykonanych w sumie 20 transferów, w wyniku których odnotowano 8 ciąż – wszystkie 
pojedyncze. 
 
 
W ramach programu badano skuteczność zapłodnienia IVF/ICSI, wyrażoną jako stosunek liczby 
przeprowadzonych transferów do liczby stwierdzonych ciąż. 
 

Podmiot 
realizujący 
program 

Brak ciąży 
klinicznej 

Ciąża 
kliniczna 

pojedyncza 

Ciąża kliniczna 
wielopłodowa 

Suma 
transferów 

Ciąże 
kliniczne 
łącznie 

Stosunek 
liczby ciąż 

klinicznych do 
liczby 

transferów 
(%) 

Medi 
Partner 

8 2 0 4 2 50,0 

Gyncentrum 7 3 0 7 3 43,0 

 
4 Źródło: Wydział Zdrowia. 
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Artvimed 3 1 0 1 1 100,0 

Centrum 
Bocian 

6 2 0 8 2 25,0 

RAZEM 24 8 0 20 8 54,50% 

Tabela 7 Skuteczność zapłodnienia IVF/ICSI 

Ponadto odnotowano skuteczność wyrażoną w programie, jako stosunek liczby par do liczby 
powstałych ciąż. 
 

Podmiot realizujący 
program 

Potwierdzone ciąże Brak ciąży Skuteczność (%) 

Medi Partner 2 8 20,0 

Gyncentrum 3 7 30,0 

Artvimed 1 3 25,0 

Centrum Bocian 2 6 25,0 

RAZEM 8 24 25% 

Tabela 8 Skuteczność programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2021-2024” 

 
W 2021 roku z programu realizowanego w 2020 roku urodziło się 6 dzieci. Dwóch ciąż niestety nie 
udało się utrzymać. Ogółem na przestrzeni 2017-2021 roku z programu na świat przyszło 29 dzieci. 
Gmina w 2021 roku wydatkowała na ten cel 147.416,00 złotych. 
 
 
Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych 

 
Celem programu było zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych badań kardiologicznych 
osobom powyżej 65 roku życia, obciążonych co najmniej trzema czynnikami ryzyka z czterech ujętych 
w programie tj. nadciśnieniem, chorobą wieńcową, hiperlipidemią i paleniem papierosów. Program 
trwał od 1 września do 24 listopada 2021 roku. 
W ramach programu mieszkańcy mogli skorzystać z jednej z dwóch akcji przesiewowych: „Stop 
udarom” lub „Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej”. Akcja „Stop udarom” obejmowała wykonanie 
badania USG – Doppler tętnic szyjnych, a w przypadku akcji „Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej” 
badania USG – Doppler kończyn dolnych. Każdemu badaniu towarzyszyła wizyta lekarska u chirurga 
naczyniowego oraz konsultacja świadczona przez dietetyka. Wykonywane były także u każdego 
mieszkańca badania laboratoryjne w zakresie pomiaru poziomu glukozy we krwi, cholesterolu  
i trójglicerydów oraz określone BMI. O kwalifikacji decydowała kolejność zgłoszenia do podmiotu 
leczniczego realizującego program. 
 
W ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego na wybór realizatora programu, 
wyłonionych zostało dwóch wykonawców zadania: 
 

1. SANTE CLINIC Sp. z o.o. Sp. k. ul. Aleja Wolności 6 41-219 Sosnowiec, 
2. Deńca –Kuziemko Izabella NZOZ Praktyka Stomatologiczna NZOZ Nasza Przychodnia.  

 
W programie wzięło udział 383 mieszkańców, w tym 196 osób w akcji „Stop udarom” i 187 w akcji 
„Wykrywanie tętniaka aorty brzusznej”. W wyniku przeprowadzonych badań u 58 mieszkańców, co 
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stanowi 15% ogółu przebadanych stwierdzono nieprawidłowości, skutkujące koniecznością 
pogłębionej diagnostyki.  
Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 107.964,00 złotych. 
 
Działając na podstawie art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, Gmina Sosnowiec wystąpiła w 2020 roku z wnioskiem do dyrektora Śląskiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie programu badań przesiewowych pod 
kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych. Zgodnie z umową gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 40% wydatkowanych środków, tj. 35.628,12 złotych. 
 

Profilaktyka przeciwko grypie 
 
W minionym roku, w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym zrealizowano zadanie dotyczące 
wykonania bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta. 
Zadanie realizowano od 22 września do 24 grudnia 2021 roku i początkowo adresowane było do osób 
w wieku od wieku od 60 do 75 lat włącznie. Ograniczenie wieku do 75 roku życia zostało podyktowane 
względami dostępności, rozumianej jako możliwość nieodpłatnego skorzystania ze szczepień 
przeciwko grypie przez jak największą liczbę mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie metody zapobiegania grypy sezonowej  
w sezonie 2021/2022 (Dz.U. z 2021.poz. 1581 ze zm.) - osobom w wieku powyżej 75 lat przysługiwało 
bezpłatne szczepienie przeciwko grypie, refundowane ze środków NFZ. W trakcie realizacji zadania w 
dniu 18 listopada 2021 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w 
sprawie metody zapobiegania grypy sezonowej w sezonie 2021/2022, rozszerzające katalog osób 
uprawnionych do bezpłatnego szczepienia o osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia 
szczepienia ukończyły 18 rok życia. W związku z powyższym zostały aneksowane umowy z realizatorami 
zadania, zwiększono przez analogię do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia grupę odbiorów 
szczepień do mieszkańców powyżej 18 roku życia. 
 
W sumie zaszczepionych zostało 3.136 mieszkańców. Na ten cel wydatkowano w sumie 176.679,93 
złotych. 
 
Gmina angażowała się ponadto w działania o charakterze prozdrowotnym, dedykowane mieszkańcom 
miasta w zakresie: 

1) bezpłatnych badań przesiewowych raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii 
komputerowej (NDTK) przy współpracy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym  
nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

2) rehabilitacji kardiologicznej „PoSłuchaj serca” przy współpracy z Hospicjum Sosnowieckim im. 
Św. Tomasza Apostoła.  

3) bezpłatnych badań pod kątem zakażenia HCV przy współpracy z ALAB Laboratoria,  
w Sosnowcu przy ulicy Jagiellońskiej 6a. 

 
Na realizację działań z obszaru zdrowia gmina w 2021 roku wydatkowała w sumie 432.059,93 złotych, 
w tym na realizację programów polityki zdrowotnej 255.380 złotych, a na zadania z zakresu zdrowia 
publicznego 176.679,93 złotych. 
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VIII. COVID-19 DZIAŁANIA5 
 

Działania wspierające i umożliwiające zmniejszenie skutków pandemii 
 
Od początku trwania pandemii, która w naszym kraju liczona jest od 20 marca 2020 roku na COVID-19 
zachorowało w Polsce ponad 4.2 mln. osób, ponad 100 tys. z nich przegrało walkę z wirusem. 
 
W Sosnowcu w roku 2020 zanotowano 5.187 zakażeń a w 2021 było to 18.401. Był to znaczny przyrost 
w stosunku do poprzedniego roku. 
Epidemia przebiegała podobnie jak w 2020 roku w dwóch falach, nazwano je trzecią i czwartą falą.  
W ujęciu miesięcznym liczba zachorowań w roku 2020 i 2021 przedstawiała się następująco: 
 

Miesiąc / Rok 2020 r. 2021 r. 

Styczeń        0 1.005 

Luty        0 1.679 

Marzec        5 5.106 

Kwiecień       57 3.986 

Maj       53     617 

Czerwiec       60       35 

Lipiec       40       35 

Sierpień       92       29 

Wrzesień       32       76 

Październik     165     303 

Listopad 2.107 2.424 

Grudzień 2.576 3.106 

RAZEM: 5.187 18.401 

Tabela 9 Liczba zachorowań w roku 2020 i 2021 

 
5 Źródło: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. 
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Z powyższego zestawienia wynika, że aktywność wirusa a tym samym liczba zakażonych osób  
w trzeciej i czwartej fali, w sposób znaczący rosła w okresie jesieni, zimy i wiosny. O tych porach roku 
wirusy, mają bardziej korzystne warunki do przetrwania i przenoszenia się z zakażonych na zdrowe 
osoby. W tym okresie, przebywamy dużo czasu w zamkniętych nie wietrzonych pomieszczeniach, 
funkcjonują szkoły i przedszkola, gdzie łatwo o szybkie rozprzestrzenianie zakażeń. Placówki oświatowe 
Gminy Sosnowiec doświadczyły tego typu zdarzeń wielokrotnie. Zdarzało się częste kierowanie przez 
PSSE oddziałów szkolnych i grup przedszkolnych na kwarantannę ze względu na zakażenia wśród dzieci 
i młodzieży oraz personelu. 
 
Ilość zakażeń miała wpływ również na ilość zgonów. W roku 2021 zmarły w mieście 473 osoby  
z powodu zachorowania na COVID-19. Epidemia w dalszym ciągu oddziałuje na wzrost śmiertelności 
wśród mieszkańców. 
Ogółem na przestrzeni kilku ostatnich lat w mieście zmarło: 

• rok 2017 – 2.587 osób 

• rok 2018 – 2.662 osób 

• rok 2019 – 2.588 osób 

• rok 2020 – 2.953 osób 

• rok 2021 – 3.199 osób 
 
Porównując lata przed wybuchem pandemii i w trakcie jej trwania można stwierdzić, że zarysowuje się 
tendencja wzrostu ilości zgonów. O ile lata 2017, 2018 i 2019 miały bardzo podobną ilość to w ostatnich 
dwóch, widać wyraźne duże procentowe przyrosty. Na pewno na ten wzrost, oddziałuje trwająca 
pandemia, która bezpośrednio przyczynia się do zwiększania tych liczb. Należy również pamiętać  
o pośrednim wpływie pandemii  na system ochrony zdrowia. W większości pacjentami szpitali chorymi 
na COVID–19 zostają osoby niezaszczepione. Ich hospitalizacja trwa blisko 20 dni. Ponieważ tzw. łóżka 
covidowe powstają na skutek zmniejszenia ilości łóżek na szpitalnych oddziałach, zmniejszająca się ich 
liczba, powodowała znaczne utrudnienia dla pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych. 
Skutkiem niestety była zwiększona śmiertelność osób potrzebujących pomocy z powodu innych 
schorzeń. Na początku ubiegłego roku wydawało się, że dzięki szczepionkom przeciwko wirusowi, uda 
się powstrzymać dalsze rozszerzanie się epidemii. Od stycznia 2021 roku ruszyły szczepienia i obok 
wielu innych punktów zlokalizowanych w poradniach POZ były one dostępne również w Szpitalu 
Miejskim. W raz z wzrostem dostępności szczepionek w Zespole Szkół Muzycznych od 4 maja, został 
uruchomiony Punkt Szczepień Powszechnych. Jego organizacją i prowadzeniem zajmowała się Gmina 
Sosnowiec i Sosnowiecki Szpital Miejski. W 2021 roku zaszczepiono w nim ponad 70 tysięcy osób.  
 
Aby popularyzować szczepienia w mieście podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej obok ,,Strefy 
kibica” w Parku Sieleckim, prowadzona była akcja promocji szczepień. W sierpniu aby ułatwić 
mieszkańcom możliwość zaszczepienia, została zorganizowana akcja szczepień w mobilnym punkcie 
,,SZCZEPanek”. Autobus odwiedzał kolejno dzielnice miasta, parki, tereny rekreacyjne, zakłady pracy. 
W okresie dwóch miesięcy jego działalności wykonano w nim ponad 1.000 szczepień.  
 
Sumując wszystkie szczepienia, w które były zaangażowane Szpital Miejski w Sosnowcu i Gmina 
Sosnowiec czyli: Mobilna Jednostka Szczepień (SZCZEPanek), Mobilny Zespół Wyjazdowy oraz Punkt 
Szczepień Populacyjnych przy ul. Szpitalnej 1 i Powszechny Punkt Szczepień – daje to liczbę 89.074 
iniekcji. 

Statystyki 
 
Według danych Ministerstwa Zdrowia na koniec 2021 roku w Sosnowcu było w pełni zaszczepionych 
121.991 osób. 
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Szczepienia przeciwko COVID-19 w gminie Sosnowiec w 2021 (raport MZ): 
Liczba zaszczepionych minimum 1 dawką – 126.427 
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 121.991 
Liczba mieszkańców – 197.586 
Procent zaszczepionych minimum 1 dawką – 63,9% 
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych – 61,7% 
Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 96 

Przedział 
wiekowy 

Liczba zaszczepionych 
min. 1 dawką 

Liczba w pełni 
zaszczepionych 

0-11    1.612       396 

12-19    6.519    5.754 

20-39 26.416 25.598 

40-59 38.329 37.556 

60-69 25.045 24.683 

70+ 28.506 28.004 

Tabela 10 Liczba zaszczepionych min. 1 dawką i w pełni zaszczepionych z podziałem na grupy wiekowe 

Można stwierdzić, że akcja szczepień prowadzona przez gminę i SSM, zwiększyła bezpieczeństwo,  
a tym samym była profilaktyką przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. 

 

IX. RYNEK PRACY W SOSNOWCU6 
 
Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu zarejestrowanych było 4.307 
bezrobotnych. W stosunku do stanu z grudnia 2020 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 583 osoby 
(tj. o 12 %). Jest to konsekwencja zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju, która  
w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich instytucji rynku pracy. 
Przez wprowadzenie stanu epidemii w dużym stopniu rynek pracy został czasowo zamknięty, 
co wpłynęło na duże zmiany w liczbie osób bezrobotnych. 

Stopa bezrobocia 
Wraz ze spadkiem liczby zarejestrowanych zmniejszyła się stopa bezrobocia. W końcu grudnia 2021 r. 
stopa bezrobocia w Sosnowcu wynosiła 6,1 % (grudzień 2020 r. – 6,8 %). W województwie śląskim 

 
6 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. 
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najwyższa stopa bezrobocia na koniec 2021 r. występowała: w Bytomiu – 8,4 %, w powiecie kłobuckim 
– 7,1 %, w Piekarach Śląskich – 6,8%. 
 

 
Wykres 8 Stopa bezrobocia obliczona przez GUS jako procentowy udział bezrobotnych w liczbie czynnych 
zawodowo, szacowanej na koniec każdego prezentowanego okresu. 

Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo, należy rozumieć zarówno osoby pracujące w jednostkach 
sektora publicznego i prywatnego, jak również osoby bezrobotne. 
 
Wśród ogółu zarejestrowanych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.: 

• 83% (3.610) stanowią osoby poprzednio pracujące (84,8% w 2020 r.), 

• 16% (697) zarejestrowanych – to osoby dotychczas niepracujące (15,2% w 2020 r.), 

• 11% (480) ogółu bezrobotnych, to osoby posiadające prawo do zasiłku (14% w 2020 r.),  

• 6,8% (291) to osoby niepełnosprawne (7,2% w 2020 r.). 
 
W ogólnej liczbie bezrobotnych, 3.403 osób, to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Struktura bezrobotnych w/g poziomu wykształcenia pozwala na stwierdzenie, że osoby legitymujące 
się niskim poziomem wykształcenia stanowią najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych. 
Wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej (podstawowe i niepełne podstawowe) 
posiada 51,6 % bezrobotnych, (50,6% w 2020 r.). Osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie 
zawodowe stanowią 22,2% bezrobotnych (22,5% w 2020 r.), wykształcenie wyższe 15,1%  
(16% w 2020 r.). 
Najmniej liczną grupą są bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, stanowią oni 11% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (11% w 2020 r.).  
 
Analizując bezrobotnych wg poziomu wykształcenia oraz płci możemy stwierdzić, że na dzień 
31.12.2021 r. bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn. Różnice udziału 
pań i panów z wykształceniem wyższym oraz zasadniczym zawodowym są znaczne. Największa 
dysproporcja udziału dotyczyła osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (więcej bezrobotnych 
mężczyzn posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe), gdzie różnica wynosiła aż 17,7 punktu 
procentowego od wartości obliczonej dla mężczyzn. 
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Porównując strukturę bezrobotnych wg wieku w 2021 r. i w 2020 r. można stwierdzić,  
że nastąpił spadek liczby bezrobotnych niemal we wszystkich przedziałach wiekowych. Wyjątek 
stanowi grupa osób w wieku od 45 do 54 lat gdzie liczebność wzrosła o 7 osób. 
 
Najdłużej – powyżej 12 miesięcy pozostają bez pracy osoby w grupie wiekowej: 
 

• 35 – 44 lata – 640 osób, tj. 14.9% ogółu zarejestrowanych, 

• 45 – 54 lata – 532 osoby, tj. 12,4% ogółu zarejestrowanych,  

• 25 – 34 lata – 349 osób, tj. 8,1% ogółu zarejestrowanych, 

• 55 – 59 lat – 300 osób, tj. 7% ogółu zarejestrowanych, 

• 60 lat i więcej – 211 osób, tj. 4,9% ogółu zarejestrowanych, 

• 18 – 24 lata – 53 osoby, tj. 1,2% ogółu zarejestrowanych. 
 
Duże znaczenie dla poziomu bezrobocia ma długi czas oczekiwania na pracę, który może przyczynić się 
do przedawnienia posiadanych kwalifikacji. Jednym z najważniejszych elementów zmniejszających czas 
oczekiwania na pracę jest jak najszybsza aktywizacja zawodowa osób pozostających w ewidencji 
bezrobotnych. 
Najdłużej - powyżej 12 miesięcy pozostają bez pracy bezrobotni z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym – 571 osób (458 osoby w 2020 r.), policealnym i średnim zawodowym – 437 osób (372 
osoby w 2020 r.), gimnazjalnym i poniżej – 562 osoby (387 osoby w 2020 r.), z wykształceniem wyższym 
– 309 osób (277 osoby w 2020 r.) oraz ze średnim ogólnokształcącym – 206 osób (159 osób w 2020 r.). 
 
Na koniec 2021 roku 3.610 osób legitymowało się doświadczeniem zawodowym co stanowiło 83 % 
ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie 2020 r. doświadczenie zawodowe posiadało 4.061 
bezrobotnych tj. 84,8% ogółu bezrobotnych. 
Na koniec roku 2021 przeważały osoby, które przed rejestracją pracowały od roku do  
5 lat i stanowiły one 22,9 % ogółu bezrobotnych (987 osób). 
W analogicznym okresie 2020 r. również najliczniej reprezentowaną grupą były osoby posiadające staż 
pracy od roku do 5 lat i stanowiły one 22,4 % ogółu bezrobotnych (8.110 osoby). 
Osoby z 30 – letnim stażem były najmniej liczną grupą obejmującą 130 osób, tj. 3 % ogółu bezrobotnych 
na koniec 2021 roku (153 osób w 2020 r.) 
Bezrobotni nieposiadający stażu pracy stanowili 16,2 % (697 osób) ogółu zarejestrowanych (829 osoby 
w 2020 r.). Ich liczba zmniejszyła się o 132 osoby w porównaniu z liczbą osób nieposiadających 
doświadczenia zawodowego na koniec 2020 r. 

Osoby z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy w 2021 roku 
 
Na koniec grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu zarejestrowanych było 315 
osób z niepełnosprawnościami, a więc o 7% więcej niż na koniec grudnia 2020 roku. Wśród ogółu 
niepełnosprawnych tylko 24 osoby (7,6%) posiadały status poszukującego pracy. Zdecydowana 
większość, bo aż 291 osób (92,4%), zarejestrowanych zostało ze statusem bezrobotnego. 
Odmienność statusu tych dwóch kategorii polega na tym, że zarejestrowani ze statusem poszukującego 
pracy pobierają świadczenie z tytułu posiadanej niepełnosprawności (renta, renta socjalna, zasiłek 
wyrównawczy). Udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych wśród ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych w sosnowieckim Urzędzie wynosił 7,3%. Odsetek bezrobotnych niepełnosprawnych 
uprawnionych do pobierania zasiłku jest wyższy niż ogółu bezrobotnych i wynosi 12% - wśród ogółu 
bezrobotnych wskaźnik ten wynosi 11,1%. W porównaniu do roku wcześniejszego w strukturze 
zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami nie zaszły istotne zmiany. Wśród nich przeważają 
mężczyźni, którzy w liczbie 164 osób stanowią 52,1% ogółu zarejestrowanych. 
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W strukturze wykształcenia osób z niepełnosprawnościami, dominują osoby legitymujące się niskim 
poziomem wykształcenia. Najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, gimnazjalne i poniżej – 51,4%. 
Struktura osób z niepełnosprawnościami wg poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: 

• wyższe – 39 osoby tj. 12,4%, 

• policealne i średnie zawodowe – 85 osób tj. 26,9%, 

• średnie ogólnokształcące – 29 osób tj. 9,2%, 

• zasadnicze zawodowe – 78 osób tj. 24,8%, 

• gimnazjalne i poniżej – 84 osób tj. 26,7%. 
 
Rodzaj posiadanego schorzenia w znacznej mierze decyduje o szansach osób niepełnosprawnych na 
znalezienie pracy. Struktura zarejestrowanych osób wg stopnia niepełnosprawności przedstawia się 
następująco:  

• stopień znaczny – 9 osób tj. 2,9%, 

• stopień umiarkowany – 134 osób tj. 42,5%, 

• stopień lekki – 172 osób tj. 54,6%. 
 
Niepełnosprawność często nabywana jest z wiekiem - aż 79,4% ogółu tych osób ukończyło   
40 rok życia. Problemem jest tendencja do popadania w trwałe bezrobocie. W zbiorowości osób   
z niepełnosprawnością, ponad 38,7% pozostaje bez pracy 12 miesięcy i dłużej, co oznacza niewielki 
spadek do roku poprzedniego (o 7,4 %) jak i do ogółu bezrobotnych, gdzie ten wskaźnik wyniósł 48,4%. 
 
Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

 
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, to główne cele 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy działań w ramach rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 
Populacja osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowana. Różne są także ich potrzeby 
i możliwości zatrudnieniowe. W celu precyzyjnego adresowania pomocy i wsparcia niezbędna jest 
odpowiednia diagnoza i zindywidualizowane podejście do każdej osoby. Doradcy klienta przygotowali 
Indywidualne Plany Działania (IPD) dla 213 osób niepełnosprawnych. 
IPD to plan przygotowany w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy urzędem pracy i osobą 
zarejestrowaną, obejmujący działania oferowane przez urząd oraz działania deklarowane do 
samodzielnego wykonania przez te osobę. 
 
Jednym z etapów rehabilitacji zawodowej jest poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Doradca 
zawodowy w ramach indywidualnych rozmów dokonuje analizy sytuacji osób niepełnosprawnych  
i ich prawdopodobnych przemian w aspekcie zdrowotnym, zawodowym i społecznym. 
Rozmowy te mają na celu rozpoznanie uzdolnień i predyspozycji, które mogą stać się podstawą 
umożliwiającą osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do pracy zawodowej, a tym samym 
zintegrowanie się ze społeczeństwem. 
 
W 2021 roku z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego skorzystało 41 osób niepełnosprawnych,  
w tym: 

• 31 osób objętych zostało poradami indywidualnymi, 

• 10 osoba skorzystała z badań testowych. 
 
W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2021 roku pośrednicy dysponowali 126 ofertami pracy dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
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Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 r. PUP 
dysponował środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
w kwocie 540.000 zł. W ramach posiadanych środków pomocą i wsparciem objętych zostało 13 osób 
niepełnosprawnych, z czego: 

• 4 osobom przyznane zostały środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej   
w zakresie usług: montażu instalacji fotowoltaicznych oraz produkcji stelaży do montażu 
paneli, pomp cieplnych, klimatyzacji, elektrycznych, usług dla ludności minikoparką, usług 
radcy prawnego i mediatora sądowego, usług wynajmu apartamentów, 

• 5 osób znalazło zatrudnienie na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji kosztów ich 
wyposażenia lub doposażenia tj. kierowcy (2 osoby), operatora monitoringu, grafika, 
pomocnika mechanika, 

• 2 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe odbywając staż u pracodawcy na stanowisku 
stylistki paznokci, sprzedawcy, 

• 2 osoby ukończyły szkolenia zawodowe w zakresie masażu tkanek głębokich, tworzenia stron 
internetowych HTML i CSS. 

X. POMOC SPOŁECZNA7 

Programy i działania 
 

Program „Aktywny Senior 60+” 
 
Program „Aktywny Senior 60+”skierowany jest do osób które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na 
terenie miasta Sosnowca. Program „Aktywny Senior 60+” polega na udzielaniu przez firmy, punkty 
usługowe, placówki handlowe, które są partnerami Programu, szeregu zniżek, rabatów i ulg wszystkich 
jego uczestnikom. Potwierdzeniem udziału w Programie jest imienna Karta, którą seniorzy otrzymują 
po złożeniu stosownego wniosku w Wydziale Polityki Społecznej. 

Obecnie, z uwzględnieniem wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, status Partnera Programu 
„Aktywny Senior 60+” otrzymało ponad 100 firm, punktów usługowych i placówek handlowych. 
W 2020 roku do programu przystąpiło 850 seniorów a w roku 2021 – 771 seniorów. 
 
W ramach programu „Aktywny Senior 60+” realizowane są następujące działania: 

1. „Pudełko Życia” 
2. „Sosnowieckie Dni Seniora” 
3. Kursy, Szkolenia, Wykłady dla Seniorów 

 
Bus dla Seniora 

 
1 sierpnia 2017 r. na terenie Sosnowca uruchomiony został specjalny autobus do przewozu Seniorów. 
Prawo do korzystania z przewozu mają mieszkańcy Sosnowca posiadający imienną kartę seniora i/lub 
osoby, które ukończyły 60 rok życia. 
Specjalny bus wozi Seniorów wyłącznie do placówek służby zdrowia znajdujących się w granicach 
Sosnowca i miast ościennych oraz wydziałów Urzędu Miasta Sosnowca. Przewoźnikiem świadczącym 
usługę przewozową seniorów na zlecenie Urzędu Miasta w Sosnowcu jest Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. 
 

 
7 Źródło: Wydział Polityki Społecznej, „Sprawozdanie z działań z zakresu polityki społecznej w mieście w roku 2021”, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok” 
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Akcja CIEPŁOBUS 

W związku z nadejściem mroźnej aury w 2021 roku Wydział Polityki Społecznej i Centrum Usług 
Socjalnych i Wsparcia przy współpracy z PKM Sosnowiec zainicjowały akcję CIEPŁOBUS w ramach której 
po ulicach Sosnowca jeździł tzw. CiepłoBus. W tym specjalnym autobusie, osoby najbardziej 
potrzebujące mogły się ogrzać, zjeść gorący posiłek oraz otrzymać ciepłą odzież. 
 

Czas trwania akcji od 14.01.2021 r. do 28.02.2021 r. 
 

Wydano 4.986 gorących posiłków i ok. 1.100 l. herbaty (do tego ok. 1.800 pączków i ponad 
tonę odzieży) 
 

Wydatkowano na ten cel 11.445,28 zł. oraz prawie 900 kg produktów żywnościowych 
przekazanych nieodpłatnie przez Agencję Rezerw Materiałowych i Auchan Sosnowiec. 
Ciepłobus jeździł w godzinach wieczornych i nocnych zgodnie z poniższym harmonogramem: 

• 15.45 Konstantynów ul. Robotnicza  
• 16.30 Pogoń ul. Kasztanowa  
• 17.15 Pogoń ul. Niepodległości (Przychodnia)  
• 18.00 Milowice (Przychodnia)  
• 18.30 Stary Sosnowiec – Kresowa Parking 

• 19.00 Centrum (ul. Teatralna, Parking Teatru)  
• 20.00 ul. Partyzantów, ul. 1-go Maja  
• 21.00 Modrzejów – ul. Orląt Lwowskich obok Rynku  
• 22.00 Klimontów ul. Dobrzańskiego obok Parku  
• 23.00 Kazimierz Kopalnia  

W ramach akcji była możliwość podwiezienia zainteresowanych osób bezdomnych do Ogrzewalni, 
która stała się wtedy przystankiem końcowym. 

Utworzenie Klubu SENIOR+ 

2 czerwca 2021 roku przy ul. Jodłowej 4 w Sosnowcu rozpoczął oficjalną działalność  KLUB SENIOR +.  
Został on utworzony  w ramach wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2020 r. 
polegającego na wsparciu tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów 
„Senior+”. Na realizację zadania w postaci utworzenia klubu miasto Sosnowiec otrzymało dotację  
z tego programu w wysokości 149.999,87 zł przy udziale własnych środków 96.005,82 zł. Klub 
funkcjonuje w odpowiednio przygotowanym lokalu o powierzchni 105 m² i dla 20 nieaktywnych już 
zawodowo seniorów stanowi miejsce spotkań gdzie mogą oni rozwijać swoje zainteresowania  
i zdolności. 

 Rada Seniorów Miasta Sosnowca 

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności została utworzona 
Rada Seniorów Miasta Sosnowca. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym  
i konsultacyjnym organów Miasta Sosnowca. Podejmuje działania w celu integracji sosnowieckiego 
środowiska osób starszych oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej 
Sosnowca. Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Miejski w Sosnowcu. Rada Seniorów została powołana 
Uchwałą Rady Miejskiej w 2015 r. 
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Rada Seniorów realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1. występowanie do organów Gminy Sosnowiec z wnioskami w obszarach działań Rady Seniorów, 
mającymi na celu podjęcie inicjatywy uchwałodawczej,  

2. opiniowanie przedłożonych przez Radę Miejską projektów uchwał,  
3. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań na rzecz Miasta 

Sosnowca w obszarach działań Rady Seniorów,  
4. inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie współpracy Miasta Sosnowca ze 

środowiskiem seniorów,  
5. współpracę z podmiotami, bez względu na ich formę organizacyjną, które działają na rzecz 

osób starszych. 

W roku 2021 odbyły się wybory do Rady Seniorów kadencji 2021-2025. 
 
W dniu 30 listopada 2021 r. Zarządzeniem nr 486 Prezydenta Miasta Sosnowca został powołany nowy 
skład Rady Seniorów Miasta Sosnowca. 
 

1. Celina Alochno 
2. Stanisław Czekalski 
3. Robert Deląg 
4. Urszula Kaczmarczyk 
5. Jadwiga Kamerdyn 
6. Ewa Kamizela-Baranowska 
7. Jerzy Karpiński 
8. Jolanta Koziak 
9. Józef Krzynówek 
10. Roman Kwiatkowski 
11. Elżbieta Michalik 
12. Halina Podgórska 
13. Arkadiusz Rogala 
14. Zofia Roskosz 
15. Aleksandra Skoczeń 
16. Urszula Such 
17. Urszula Szumniak 
18. Bogusława Tutajewicz 
19. Stanisława Wolszczak 
20. Stanisława Wysocka 
21. Halina Zwaniecka 

 
W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Seniorów Miasta Sosnowca, podczas 
której, Radni Rady Seniorów w wyborach tajnych wybrali Zarząd Rady w skład którego weszły: 
 
Przewodnicząca Rady Seniorów – Halina Zwaniecka 
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów – Stanisława Wysocka 
Sekretarz Rady Seniorów – Celina Alochno 
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PROGRAM „MIEJ WIĘCEJ” 
 
Program „Miej Więcej” jest jednym z elementów polityki prorodzinnej realizowanej w Sosnowcu, 
kierowany do rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie 
miasta Sosnowca. Rodziny wielodzietne w rozumieniu Programu, to takie, które posiadają na 
wychowaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli się uczą lub studiują. 
 
Program „Miej Więcej” to system ulg i promocji udzielanych przez Partnerów Programu jego 
uczestnikom. Partnerzy Programu to firmy, instytucje kultury, ośrodki sportowe, placówki handlowe 
oraz punkty usługowe, które działają w branżach: 

• sport i rekreacja,  

• kultura, edukacja i rozrywka, 

• usługi, 

• sklepy, 

• zdrowie. 

W pomoc dla wielodzietnych rodzin zamieszkałych w Sosnowcu zaangażowanych jest 123 Partnerów 
Programu. 
W 2019 roku wydano blisko 6.800 kart uczestników programu. Natomiast do końca 2020 r. wydano 
7.050 kart dla członków rodzin uczestniczących w programie. W roku 2021 przekazano 433 nowe karty 
uczestnikom programu. 
 
 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 
wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych jak i prywatnych, niezależnie od uzyskiwanych  
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w gospodarstwie dochodów. Uprawnia ona do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju a nie tylko 
w obrębie gminy. Program ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych promujących 
rodziny wielodzietne. 
Od stycznia 2018 r. Karta dostępna jest w dwóch formach tzn. obok formy tradycyjnej wprowadzono 
Karty w formie aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) wzbogacone funkcją geolokalizacji 
najbliższych punktów oferujących zniżki dla posiadaczy Kart. 
Od czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel (poprzednio 
mKDR).  
 

Liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną Kartę 
Dużej Rodziny na dzień 31.12.2021 r. 
- elektroniczną 
- tradycyjną 
- tradycyjną lub elektroniczną 

 
 
1.923 
1.917 
1.930 

Liczba osób, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny na 
dzień 31.12.2021r. (narastająco) 
         w tym: 
- liczba rodziców 
- liczba dzieci 

 
7.750 
 
3.338 
4.412 

Liczba złożonych wniosków ogółem 
w tym: 
- dodanie nowej rodziny 
- duplikat Karty 
- nowa osoba w rodzinie 
- przedłużenie ważności Karty 
- domówienie dodatkowej formy Karty 

   294 
 
   196 
     10 
     34 
     44 
     10 

Liczba decyzji odmownych (osoby)        6 

Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki na 
realizację ustawy 

3.320,00 zł 

Wydatki poniesione na realizację ustawy przez gminę 
Sosnowiec  w okresie styczeń – grudzień 2021 

3.298,00 zł 

Tabela 11 Funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny w Gminie Sosnowiec w 2021 roku; źródło Wydział Polityki 
Społecznej 

Karta Dużej Rodziny od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem rodzin wielodzietnych. Przyczyn 
takiego stanu należy upatrywać przede wszystkim w nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny 
rozszerzającej uprawnienia dla rodziców posiadających kiedykolwiek trójkę lub więcej dzieci bez 
względu na ich wiek a także w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej prowadzonej w mediach, dużemu 
naciskowi na rozwój polityki prorodzinnej, oferowanych zniżkach. 
Wśród złożonych w 2021 roku wniosków dominowały wnioski rodzin, które po raz pierwszy ubiegają 
się o Kartę tzw. nowe rodziny oraz wnioski osób, które kontynuują naukę i przedłużają ważność Karty, 
a także wnioski o przyznanie Kart dla nowych członków rodzin (dzieci). 
W strukturze rodzin wielodzietnych dominującym modelem rodziny niezmiennie pozostaje rodzina  
5 osobowa (model 2+3). Rodziny z trójką dzieci najczęściej ubiegają się o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny. 
 
 

OPIEKA NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 
 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Sosnowiec funkcjonowała jednostka miejska 
Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w skład którego wchodziło 8 oddziałów żłobka i 2 kluby dziecięce. 
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Zespół dysponował łącznie 558 miejscami (w tym 526 miejsc w oddziałach żłobka i 32 miejsca  
w klubach dziecięcych).  
Ponadto na terenie gminy prowadziło działalność 14 podmiotów niepublicznych w 19 lokalizacjach, 
dysponujących łącznie 809 miejscami opieki. 
 
Zespół żłobka i klubów dziecięcych w Sosnowcu 
 

 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Oddział Nr 1  
ul. Wojska Polskiego 19 

65 65 65 

Oddział Nr 2 
ul. Jagiellońska 13F 

25 25 25 

Oddział Nr 3 
ul. Białostocka 17 

51 51 51 

Oddział Nr 4 
ul. Staropogońska 64A 

100 100 100 

Oddział Nr 5 
ul. Prusa 253A 

65 65 65 

Oddział Nr 6 
ul. Czołgistów 5 

40 40 40 

Oddział Nr 7 
ul. Sucha 23 

- 100 120 

Oddział Nr 8 
ul. Skwerowa 21 

- - 60 

SUMA: 346 446 526 

Tabela 12: Zestawienie miejsc w poszczególnych oddziałach Żłobka Miejskiego w Sosnowcu w latach 2019 – 2021 

Gmina Sosnowiec dzięki dofinansowaniu z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad 
Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” w 2021 r. zwiększyła liczbę miejsc w Zespole Żłobka i Klubów 
Dziecięcych o 80 miejsc. Powiększony został Oddział Nr 7 przy ul. Suchej 23 o 20 miejsc (z 100 do 120 
miejsc). Ponadto w ramach tej edycji Programu „MALUCH+” utworzono nowy 8 oddział żłobka przy  
ul. Skwerowej 21 na 60 miejsc opieki (wpis nowego oddziału do Rejestru Żłobków dnia 30.08.2021 r.)  
 
Kluby dziecięce wchodzące w skład zespołu żłobka i klubów dziecięcych w Sosnowcu 
 

 Liczba miejsc w 2019 r. Liczba miejsc w 2020 r. Liczba miejsc w 2021 r. 

Klub Dziecięcy 
ul. Jagiellońska 13 

15 15 15 

Klub Dziecięcy 
ul. Targowa 18 

17 17 17 

SUMA: 32 32 32 

Tabela 13 Liczba miejsc w klubach dziecięcych w latach 2019-2021 

 
W zakresie placówek niepublicznych liczba dostępnych miejsc opieki wzrosła w 2021 r. o kolejne  
43 miejsca (z 766 do 809 miejsc).  
Dotacja Gminy dla placówek niepublicznych wynosiła w 2021 r. 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką. 
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 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

średnia liczba dzieci 
objętych dotacją 

440 449 460 

wysokość dotacji 
(ogółem) 

2.627.533,66 zł 2.593.850,00 zł 2.689.000,00 zł 

Tabela 14 Zestawienie liczby dzieci objętych dotacją gminną oraz wysokość dotacji dla żłobków niepublicznych  
w latach 2019-2021 

Zgodnie z danymi Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Sosnowiec na dzień 31.12.2021 r. 
istniało łącznie 1.367 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z tego: 

• 558 miejsc zapewnianych przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych, 

• 809 miejsc zapewnianych przez żłobki niepubliczne. 

PROJEKTY SPOŁECZNE REALIZOWANE W ROKU 2021 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

W 2021 roku Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu realizował projekty 
współfinansowane z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego, które kontynuowały wsparcie na 
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych oraz społeczności lokalnych z obszaru Sosnowca, w tym 
szczególnie mieszkańców Centrum oraz Kazimierza Górniczego i Juliusza. Jednocześnie pomoc 
kierowano do osób z niepełnosprawnościami, kobiet i seniorów oraz dzieci. W ramach projektów 
Wydział współdziałał z organizacjami pozarządowymi, które prowadziły działania jako partnerzy Gminy 
w zakresie prowadzenia mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, 
organizacji społeczności lokalnej i wzmocnienia aktywności społecznej mieszkańców. Ponadto Wydział 
współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej wzmacniając 
aktywność zawodową uczestników, wspomagając podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych 
kompetencji. 
 
Projekty unijne, które Wydział Polityki Społecznej w 2021 roku wykonywał lub które są w trakcie 
wykonywania: 
 

1. Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja 
 
Okres realizacji projektu: 30.07.2020 r. – 31.12.2022 r. 
Dofinansowanie EFS: 1.381.671,51 zł 
Działania: 

a) warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje społeczne i edukacyjne; 
b) spotkania i inicjatywy lokalne; 
c) zajęcia w ramach indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego i prawnego; 
d) treningi kompetencji społecznych; 
e) inicjatywy lokalne (przykładowe tematy: festyn z okazji dnia sąsiada lub dnia rodziny, 

odnawianie klatek, gry terenowe, stworzenie muralu, przekształcenie podwórka w przestrzeń 
sąsiedzką itp.); 

f) doradztwo zawodowe; 
g) indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne w zależności od potrzeb uczestników projektu; 
h) szkolenia mające na celu podnoszenie lub zdobywanie kwalifikacji zawodowych; 
i) staże zawodowe dzięki którym UP zdobędą niezbędne doświadczenie na danym stanowisku 

pracy. 
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Grupa docelowa: 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia tylko w zakresie 
niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe  
w Sosnowcu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Centrum. 

2. Samo-Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
Dofinansowanie EFS: 663.680,00 zł 
Działania: 

a) prowadzenie mieszkań chronionych zlokalizowanych w lokalach pod adresem ul. Przejazd 1/1 
oraz 1/2 

b) sfinansowanie pobytu w lokalu mieszkalnym - w tym wydatki częściowo będą wnoszone  
w ramach wkładu własnego; 

c) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu świadczone przez wykwalifikowanych 
opiekunów; 

d) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu/wsparcie eksperckie wykonywane przez 
specjalistów m.in.: trenera rozwoju osobistego, trenera zdrowia lub innych w zależności od 
potrzeb; 

e) szkolenie dla osób NI w zakresie wiedzy o zakładaniu rodziny, pełnienia roli rodzica oraz 
postępowania zgodnego z własną płcią. 

Grupa docelowa: 
osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujące teren miasta Sosnowca. 

3. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Miasta Sosnowca 

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 31.10.2022 r. 
Dofinansowanie EFS: 1.451.245,80 zł 
Działania: 

a) szkolenia w zakresie ergonomii oraz profilaktyki chorób zawodowych dla pracowników Urzędu 
Miejskiego w Sosnowcu; 

b) zakup wyposażenia o ponadstandardowych cechach w zakresie ergonomii dla stanowisk pracy 
pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. 

Grupa docelowa:  
610 pracowników Urzędu Miasta Sosnowca zatrudnionych co najmniej w wymiarze 0,5 etatu (469 
Kobiet), w tym: 161 osób 50+ (123 Kobiet). 

4. Wejdź do gry, bądź aktywny zawodowo. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. 
Dofinansowanie EFS: 1.096.367,40 zł 
Działania: 

a) indywidualizacja wsparcia oraz dobór jego najkorzystniejszych form w oparciu o analizę 
umiejętności, predyspozycji i potrzeb rozwoju zawodowego uczestników projektu, jak również 
zapotrzebowania lokalnego rynku pracy; 
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b) staże zawodowe dla uczestników wymagających nabycia doświadczenia zawodowego oraz 
pomocy w wejściu na rynek pracy; 

c) szkolenia zawodowe dla uczestników bez kwalifikacji zawodowych; 
d) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla wszystkich uczestników. 

Grupa docelowa: 
osoby w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Sosnowiec jako osoby bezrobotne. 
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym Gminie z zakresu administracji rządowej na 
realizację którego Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zasady, sposób realizacji oraz 
finansowanie tego zadania zostały określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Ministerstwo 
Sprawiedliwości nowelizując ustawę wprowadziło, iż od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna, 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna zapewniana jest każdej osobie, która 
złoży stosowne oświadczenie o braku możliwości finansowych celem pokrycia kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej, znosząc tym wcześniejsze kryteria. Od 2020 r. wprowadzona została również 
obowiązkowa nieodpłatna mediacja. 
W 2021 r. w Sosnowcu funkcjonowało 8 punktów: 
 

• 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone radcom prawnym i adwokatom 
wyznaczonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz Okręgową Radę 
Adwokackiej w Katowicach na podstawie zawieranych co roku porozumień. Jeden z punktów, 
w którym porad prawnych udzielali adwokaci został przeznaczony również na potrzeby 
nieodpłatnej mediacji – 2 dni w tygodniu dyżurowali adwokaci z uprawieniami mediacyjnymi; 

• 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powierzone organizacjom 
pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
„Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej”; 

• 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej powierzone 
organizacjom pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 
 
W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu działał na podstawie Statutu nadanego 
przez Radę Miejską w Sosnowcu Uchwałą Nr 420/XXXIV/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. ze zmianami 
oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu 
zatwierdzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 225 z dnia 13 maja 2020 r. ze 
zmianami. 
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej funkcjonując w 
mieście na prawach 
powiatu wykonuje zadania 
gminy, powiatu oraz 
zadania zlecone przez 
administrację rządową. 
W 2021 r. na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wydano 
292.693.996,30 zł, z czego przeznaczono: 

• 71.369.846,41 zł - na zadania własne gminy i powiatu, 

• 221.324.149,89 zł - na zadania zlecone gminie i powiatowi. 
W 2022 r. na realizację zadań Ośrodka w planie budżetowym wg stanu na 31 stycznia 2022 r. 
zabezpieczono kwotę 194.888.762,42 zł. Kwota ta będzie zmieniała się głównie z powodu 
wprowadzania do budżetu środków pochodzących z dotacji oraz środków na realizację nowych zadań 
powierzonych do realizacji Ośrodkowi. 
 
W 2021 r. 81% środków budżetowych Ośrodka, tj. 234.266.527,03 zł pochodziło z dotacji budżetu 
państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2.646.835,36 zł. Pozostała kwota 
55.780.633,91 zł, stanowiąca 19% wydatków, pochodziła z budżetu Gminy Sosnowiec. 
 

 
Wykres 9 Budżet Ośrodka w 2021 r. z podziałem na źródło finansowania 

 
Wydatki na realizację zadań Ośrodka w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się  
o ponad 4 miliony zł. Powodem takiego spadku były przede wszystkim zmiany wprowadzone do 
rządowego programu „Dobry start”. W 2021 r. świadczenie z programu było przyznawane  
i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
 
Zadania realizowane przez Ośrodek są finansowane ze środków miasta (środki gminy i powiatu), dotacji 
przekazywanych przez budżet państwa oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł, np. Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Z dotacji pochodzą środki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi 
(m.in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych, wynagrodzenia dla opiekuna prawnego). 
Budżet państwa dofinansowuje również niektóre zadania własne (np. wypłatę zasiłków stałych, 
okresowych czy realizację programów rządowych oraz zgodnie z dofinansowaniem uzyskanym  
w ramach ogłaszanych konkursów). 
 
 

81%

19%

Kwota dotacji Środki Gminy i Powiatu
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W 2021 r. na realizację różnego rodzaju świadczeń dla mieszkańców Sosnowca Ośrodek wydał łącznie 
260.465.749 zł. Prawie 63% z tej kwoty wydano na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 
programu „Rodzina 500+”. Ponad 19% wydano na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu 
alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekuna oraz wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie 
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na wsparcie przyznawane na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej wydatkowano 11% kwoty przeznaczanej na świadczenia. Kwota wydana na 
świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 
prawie 3% środków. Na dofinansowanie do czynszu wraz z dodatkiem energetycznym wydano ponad 
3,5% środków. Na pomoc materialną dla uczniów w 2021 r. wydano 575.807 zł. 
 
Dodatkowo kwota przeznaczona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób  
z niepełnosprawnościami w 2021 r. wyniosła 4.737.587 zł. 
W 2021 r. pozyskano również z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe 
pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 
2021” oraz program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Wydatkowana kwota 
dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na ww. programy to 453.060 zł oraz 474.770 zł. 
W 2021 r. Ośrodek pozyskał środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania 
publicznego pn.: „Rodzina wolna od przemocy”, dofinansowanego w ramach Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie” w kwocie 43.700 zł. 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizacją zadań z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej zajmują się pracownicy zatrudnieni na Stanowiskach ds. Pierwszego Kontaktu, Zespół ds. 
Świadczeń Przyznawanych Decyzją z pięcioma Sekcjami Pomocy Środowiskowej i Sekcją Realizacji 
Świadczeń, Zespół Pracy Socjalnej i Zespół ds. Usług oraz w niewielkim zakresie Dział ds. Rodzin. 
 
W 2021 r. w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Ośrodek objął wsparciem 4.850 środowisk,  
w których funkcjonowało łącznie 8.849 osób korzystających z różnego rodzaju świadczeń: pieniężnych 
i w naturze, udzielanych w postaci pracy socjalnej lub w formie usług. 
Z uwagi na trwający stan epidemii w roku 2021 w stosunku do roku 2020 liczba środowisk 
korzystających z pomocy społecznej utrzymała się mniej więcej na podobnym poziomie.  

 
Wykres 10 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2019-2021 

 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności  
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 
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ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
a także trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz z powodu trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii. Pomoc 
udzielana jest także, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową czy 
wystąpieniem klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba środowisk 

2019 2020 2021 

Długotrwała lub ciężka choroba 2.575 2.298 2.222 

Bezrobocie 1.588 1.449 1.454 

Niepełnosprawność 1.749 1.549 1.410 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego 

765 741 677 

Tabela 15 Najczęściej występujące przyczyny ubiegania się o pomoc w latach 2019 – 2021 

W 2021 r. podobnie jak w ostatnich latach najczęściej występującą przyczyną ubiegania się o pomoc 
była długotrwała lub ciężka choroba, na drugim miejscu bezrobocie, kolejna to niepełnosprawność oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,  
w szczególności w rodzinach niepełnych. 

Programy i projekty realizowane i zakończone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” 
2. Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” 
3. Kontynuacja projektu rewitalizacyjnego - „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! – II edycja” 
4. Realizacja projektu konkursowego – „Sosnowiec dla Rodziny” 
5. Realizacja projektu – „SOS dla Seniora” 
6. Realizacja projektu – „Tyle wsparcia w całym mieście” 
7. Zakończenie projektu – „Tacy sami bez ściany między nami” 
8. Zakończenie realizacji projektu „Rodzina wolna od przemocy” 
9. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 
10. Program „Wspieraj seniora” 
11. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – „FEAD 2020 – 

Sosnowiec” 
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XI. Pomoc udzielana na podstawie ustawy  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 
W 2021 r. z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 1.286 osób. Łączna kwota dofinansowania 
ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 
4.737.587 zł. 
 

L.p. Nazwa zadania 

Ostateczny plan 
finansowy 2021  

Wykonanie planu 
finansowego 2021 

Wykonanie planu 
finansowego 2021 

w zł w zł w % 

REHABILITACJA SPOŁECZNA (MOPS) 

1. 
Dofinansowanie likwidacji barier 
funkcjonalnych 

846.000 837.367 98,98% 

2. 
Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych 

550.000 536.714 97,58% 

3. 
Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 
zajęciowej 

2.126.208 2.126.208 100,00% 

4. 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnościami 

21.000 20.937 99,70% 

5. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

1.217.000 1.216.361 99,95% 

6. 
Dofinansowanie usług tłumacza 
języka migowego 

1.041 0 0,00% 

Ogółem rehabilitacja społeczna 4.761.249 4.737.587 99,50% 

Tabela 16 Zestawienie wykonania planu finansowego PFRON 2021 r. 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami, 
mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, którym likwidacja barier na wewnątrz lokalu oraz 
budowa pochylni, platform i podjazdów do budynków mieszkalnych w znacznym stopniu umożliwi 
uczestnictwo w życiu społecznym. 
 
W 2021 r. wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON 
wynosiła: 

• do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 12.000 zł w zakresie likwidacji barier 
wewnątrz lokalu, 

• do 95% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 20.000 zł, w zakresie likwidacji barier 
polegających na budowie pochylni i podjazdów do budynków mieszkalnych, dofinansowanie 
dla osób aktywnych zawodowo mogło być podwyższone do 95% kosztów przedsięwzięcia, 
jednak nie mogło być wyższe niż 22.000 zł. 
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Wyszczególnienie 
Likwidacja barier 

architektonicznych 

Likwidacja barier 

technicznych 

Likwidacja barier w 

komunikowaniu się 

2019 

Liczba osób, korzystających z 
dofinansowania 

17 40 15 

w tym  
dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami 

0 2 7 

Łączna kwota środków 
przekazanych (w zł) 

134.000 195.854 13.587 

2020 

Liczba osób, korzystających 
z dofinansowania 

11 52 49 

w tym 
dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami 

0 4 22 

Łączna kwota środków 
przekazanych (w zł) 

66.000 274.333 73.864 

2021 

Liczba osób, korzystających 
z dofinansowania 

30 54 62 

w tym 
dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami 

0 1 25 

Łączna kwota środków 
przekazanych (w zł) 

373.601 319.793 143.974 

Tabela 17 Liczba osób korzystających z dofinansowania likwidacji barier w latach 2019-2021 r. 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami 

O dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 
z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, jeżeli: 

• prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej dwóch 
lat przed dniem złożenia wniosku, 

• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 
sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosiła w 2021 r. do 60% kosztów organizowanego 
przedsięwzięcia. 
 
W 2021 r. dofinansowaniem objętych zostało łącznie 92 osoby. Wysokość środków przeznaczonych 
wyniosła 20.937 zł. 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

O dofinansowanie do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mogą ubiegać się 
osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź 
też równoważne z nim), które dokonały zakupu bądź zamierzają kupić zlecony na wniosek lekarza 
przedmiot i otrzymały na ten cel dofinansowanie z NFZ oraz spełniają określone kryterium dochodowe. 
 
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wyniosła do 100% udziału własnego osoby 
z niepełnosprawnościami w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki 
udział był wymagany oraz do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do 
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spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnościami w zakupie tych 
przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. 
 
Natomiast o dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba, która 
posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź też 
równoważne z nim), u której zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych (lekarz zaleci 
konieczność stosowania określonego sprzętu) oraz spełnia określone kryterium dochodowe. 
 
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w 2021 r. wynosiła do 80% kosztów tego sprzętu, jednak 
nie więcej niż 10.000 zł, z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia sprzętu 
komputerowego nie może być wyższa niż 2.500 zł. 
W 2021 r. dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych otrzymało łącznie 626 osób, w tym 89 dzieci i młodzież  
z niepełnosprawnościami. Wysokość środków przekazanych na realizację zadań o dofinansowanie do 
nabycia sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
w 2021 r. wyniosła 1.216.361 zł. 

Turnusy rehabilitacyjne 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym ze środków PFRON. 
 
Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku lub rekreacji 
mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań 
osób z niepełnosprawnościami. O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się 
osoba, która posiada orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź też 
równoważne z nim), została skierowana na turnus przez lekarza oraz złożyła oświadczenie  
o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 
W 2021 r. dofinansowanie otrzymało łącznie 416 osób, w tym 76 dzieci i młodzież  
z niepełnosprawnościami, 203 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 137 opiekunów. Kwota 
wydatkowana w ramach przedmiotowego zadania to 536.714 zł. 

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 

W Sosnowcu funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których uczęszcza łącznie 98 osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
 
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest współfinansowana w wysokości 90% kosztów 
uczestnictwa ze środków PFRON, natomiast powiat ponosi 10% koszów pobytu. Celem działalności 
warsztatów jest realizacja zadań stwarzających osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do 
podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia 
zatrudnienia. 
W 2021 r. na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sosnowcu miasto przekazało 2.365.454 zł, 
w tym ze środków PFRON 2.126.208 zł oraz 239.246 zł ze środków powiatu. Ponadto mieszkańcy 
Sosnowca korzystają z zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w miastach ościennych: Dąbrowie 
Górniczej, Katowicach, Będzinie, Chorzowie. Gmina pokrywa 10% kosztów (36.956,46 zł) pobytu tych 
osób, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Z zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej poza terenem 
miasta skorzystało 16 osób. 
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

W 2021 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu przyjął do 
rozpatrzenia 6.383 sprawy. 

Rodzaj sprawy 2019 2020 2021 

Liczba przyjętych wniosków o ustalenie 
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności 

4.354 3.329 3.800 

w tym: 
Osoby przed 16-tym r. ż. 370 312 302 

Osoby po 16-tym r. ż. 3.802 3.017 3.498 

Liczba wydanych orzeczeń 4.381 3.371 3.672 

w tym: 

Osoby przed 16-tym r. ż. 364 332 294 

Osoby po 16-tym r. ż. – stopień 
niepełnosprawności 

3.693 3.039 3.378 

Liczba wydanych legitymacji 1.757 1.039 1.185 

w tym: 
Osobom przed 16-tym r. ż. 198 96 97 

Osobom po 16-tym r. ż. 1.460 943 1.088 

Liczba przyjętych odwołań 375 275 258 

Liczba wydanych kart parkingowych 1.066 949 1.010 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie kopii 
orzeczenia 

180 114 130 

Razem przyjętych spraw do realizacji 7.732 5.706 6.383 

Tabela 18 Sprawy rozpatrywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w latach 
2019 – 2021 
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Pomoc realizowana na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy 
Prawo energetyczne 
 
Dodatek mieszkaniowy 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. na wypłatę świadczeń w formie dodatku 
mieszkaniowego wydał łącznie 8.972.113,86 zł. Wypłacono 35.197 świadczeń, a średnia kwota dodatku 
osiągnęła wartość 254,91 zł. 

Rok 
Kwota 

wypłaconych 
dodatków w zł 

Liczba 
wypłaconych 

dodatków 

Średni dodatek 
w zł 

2019 9.605.470 40.089 239,60 

2020 8.635.040 36.578 236,07 

2021 8.972.114 35.197 254,91 

Tabela 19 Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2019–2021 

Pomimo tego, iż w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 spadła liczba gospodarstw domowych i liczba 
wypłaconych świadczeń, wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w 2021 r. były wyższe, niż w roku 
2020. Na wzrost wartości wypłaconych świadczeń miał wpływ przede wszystkim wzrost średniej kwoty 
wypłacanego dodatku mieszkaniowego. W 2020 r. średnia kwota wypłacanego świadczenia wynosiła 
236,07 zł, a w 2021 r. wzrosła do 254,91 złotych, czyli o 18,84 zł w stosunku do roku ubiegłego. Różnica 
ta w skali roku, przy wypłaconych do końca 2021 r. 35.197 świadczeniach daje kwotę 663.111,48 zł. 

Dodatek energetyczny 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w 2021 r. wypłacił 8.543 dodatków energetycznych 
na kwotę 119.246,23 zł dla 1.004 gospodarstw domowych, w skład których wchodzi 1.985 osób.  
W 2021 r. wartość i liczba wypłacanych świadczeń w porównaniu do 2020 r. miała tendencję malejącą. 
Spowodowane to było: niższym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców (niska kwota 
świadczenia), niespełnianiem łącznie wszystkich kryteriów niezbędnych do otrzymania dodatku 
energetycznego m.in. brak umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej; osoba, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy nie jest stroną ww. umowy; osoba ubiegająca się o przyznanie 
dodatku energetycznego, nie jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy; osoba nie 
zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Jedną z przyczyn jest również wygaszenie 
decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, a tym samym utrata uprawnień do dodatku 
energetycznego. 

Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 
 

Od 5 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11), w której dodano art. 15zzzic – 15zzzii 
do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095) zostały wprowadzone dopłaty do czynszu dla najemców 
lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu 
opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1.500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi 
różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością 
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dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek 
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy 
lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w 2021 r. wypłacił 24 świadczenia z tytułu dodatku 
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu na łączną kwotę 8.164,50 złotych dla  
4 gospodarstw domowych, w skład których wchodzi 12 osób. 

Świadczenia przeznaczane na wsparcie dla rodzin z dziećmi. 

Świadczenia rodzinne 

W ramach świadczeń rodzinnych wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 
świadczenie rodzicielskie i świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Rok 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

uprawnionych 

2019 8.767 18.888 12.865 

2020 7.741 15.360 11.203 

2021 7.354 13.661 10.448 

Tabela 20 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2019 - 2021 

W 2021 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 7.354 rodzin. Wypłacono 132.181 świadczeń dla 10.448 
osób uprawnionych, na łączną kwotę 40.167.645 zł. Porównując dane na przełomie trzech ostatnich 
lat widoczny jest spadek wydatków i ilości wypłacanych zasiłków rodzinnych z dodatkami. Zgodnie  
z zaprezentowanymi danymi w roku 2021 wypłacono 15% mniej świadczeń niż w roku poprzednim  
a kwota wypłacanych świadczeń zmalała o 12%. W porównaniu do roku 2019 spadek tych samych 
wartości jest jeszcze większy i wynosi odpowiednio 32% dla ilości świadczeń i 31% dla wypłacanych 
kwot. Przyczyną tego jest fakt, iż zasiłki rodzinne uzależnione są od dochodu rodziny a obowiązujące 
kryterium dochodowe stale utrzymuje się na niskim poziomie.  

Zasiłek dla opiekuna 

Zasiłek przyznawany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz.U. 2020 poz. 1297) przysługuje osobom opiekującym się osobą niepełnosprawną, które 
uprzednio w związku ze zmianą przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia  
1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku w 2021 r. wynosiła 620 zł. W 2021 r. wypłacono 211 zasiłków na łączną 
kwotę 130.227 zł. Jednak z roku na rok maleje liczba uprawnionych do tego świadczenia z uwagi na 
brak możliwości składania nowych wniosków. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku kiedy egzekucja alimentów jest 
bezskuteczna. 
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W 2020 r. zmieniono kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń – od października 
2020 r. świadczenie przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny nie przekracza kwoty 900 zł na osobę 
(kryterium dochodowe wprowadzone w 2020 r.). 

 

Rok Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 
Liczba uprawnionych 

2019 1.153 3.693 1.488 

2020 1.038 3.367 1.349 

2021 993 3.193 1.283 

Tabela 21 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w latach 2019 – 2021 

Podobnie jak w przypadku innych świadczeń uzależnionych od dochodu rodziny zauważalny był spadek 
ilości i kwot wypłacanych świadczeń. Coroczne wzrosty minimalnego wynagrodzenia, pomimo 
nieznacznego podniesienia kryterium dochodowego w roku 2020 spowodowały, iż z roku na rok wiele 
osób traci prawo do świadczenia z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Wyższe niż  
w zasiłku rodzinnym kryterium dochodowe oraz wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”  
w 2021 r. nieznacznie zmniejszyło spadek ilości osób uprawnionych do tego świadczenia. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

W 2021 r. wezwanie do stawienia się celem odebrania oświadczenia majątkowego i przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego wystosowano do 1.097 dłużników alimentacyjnych, z czego zgłosiło się 177 
osób, 26 osób zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba 
bezrobotna lub poszukująca pracy. W 42 przypadkach poinformowano Powiatowy Urząd Pracy  
o konieczności podjęcia działań aktywizujących zawodowo. 

Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wydano wobec 107 
osób. Wydanie prawomocnej decyzji w tym zakresie umożliwia w dalszej kolejności skierowanie 
wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo niealimentacji i złożenie wniosku  
o odebranie prawa jazdy. W 2021 r. skierowano 16 wniosków o odebranie prawa jazdy oraz 70 
zawiadomień do organów ścigania. 

 

Świadczenie wychowawcze - Program „Rodzina 500+” 

Rok 2021 był kolejnym rokiem obowiązywania rządowego Programu „Rodzina 500+”. Był to 
jednocześnie rok, w którym rozpoczął się czwarty okres zasiłkowy w którym utraciły moc wcześniejsze 
rozstrzygnięcia ustalające prawo do tego świadczenia i wszystkie osoby chcące je pobierać zmuszone 
były złożyć nowy wniosek. Poprzedni okres zasiłkowy trwał bowiem dłużej niż wszystkie inne bo od 
lipca 2019 r. do maja 2021 r. 
W 2021 r. w Sosnowcu ze świadczenia wychowawczego skorzystało 20.610 rodzin, programem łącznie 
objęto 29.285 dzieci.  
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Wyszczególnienie 

2019 2020 2021 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Świadczenie 

wychowawcze – 

„Rodzina 500+” 

119.030.879 211.028 165.263.332 332.480 163.446.751 328.806 

Tabela 22 Kwota i liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach 2019 - 2021 

Kwoty wypłacanych świadczeń wychowawczych oraz ich ilość w roku 2021 były na podobnym poziomie 
jak w roku poprzednim. 
 
Podobnie jak w przypadku realizowanych od wielu lat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego istnieje możliwość realizacji przyznanego świadczenia w formie rzeczowej 
lub w formie opłacania usług. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w których przyznane świadczenia są 
marnotrawione przez osobę je pobierającą. Każda uzyskana informacja o takiej sytuacji musi być 
potwierdzona przez pracownika socjalnego w drodze przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. 
W roku 2021 świadczenia w formie rzeczowej (poprzez wydanie bonów) wypłacano 3 rodzinom. 

Świadczenie „Za życiem” 

W 2021 r. kontynuowana była  realizacja ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020r.poz.1329) w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia  
w wysokości 4.000 zł. Świadczenie przysługuje w przypadku urodzenia dziecka, u którego stwierdzono 
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. W 2021 r. 
wypłacono 21 takie świadczenia na łączną kwotę 84.000 zł. 

Pomoc materialna dla uczniów  

Pomoc materialna dla uczniów z terenu Sosnowca realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Nr 282/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu. W ramach 
tej pomocy można wyodrębnić następujące rodzaje świadczeń: stypendium szkolne oraz zasiłek 
szkolny. 
 

Wyszczególnienie 

Liczba złożonych wniosków  
w roku szkolnym 

Liczba przyznanych świadczeń  
w roku szkolnym 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Stypendia 
szkolne 

695 595 523 549 446 401 

Zasiłki szkolne  20 38 30 17 23 24 

Tabela 23 Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy materialnej (rok szkolny – 2019/2020, 2020/2021  
i 2021/2022) 
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Udzielanie pomocy w ramach ustawy o wspieraniu Rodziny i pieczy zastępczej. 

Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin biologicznych w prawidłowym funkcjonowaniu w 2021 r. 
realizowała Sekcja Asysty Rodzinnej, w skład której wchodziło 16 asystentów rodziny oraz pedagog. 
Zadaniem ww. pracowników jest organizowanie wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo,  
w których istnieje potencjalne zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc 
rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w odzyskaniu zdolności 
prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych tak, aby dziecko mogło powrócić do 
naturalnego środowiska rodzinnego. 
 
W 2021 r. wsparciem asystentów objętych było 277 rodzin z 555 dziećmi. Ze wszystkimi rodzinami 
zostały sporządzone indywidualne plany pracy. Asystenturą objęte zostały rodziny typowane przez 
pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych, a 47 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy 
z asystentem na mocy postanowienia sądu. Natomiast 3 rodziny współpracują z asystentami w oparciu 
o złożony wniosek wynikający z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży  
i rodzin „Za życiem”. 
 
W 2021 r. w zajęciach wyrównawczych i usprawniających aparat mowy prowadzonych przez pedagoga 
uczestniczyło 155 dzieci. Przeprowadzono łącznie 319 indywidualnych zajęć z dziećmi oraz 487 
konsultacji z ich rodzicami. Asystenci wraz z pedagogiem zorganizowali grupę wsparcia i grupę 
edukacyjno-wspierającą. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. odbyło się 16 spotkań, podczas 
których obecnych łącznie było 78 osób. 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W przypadku stwierdzanych istotnych zaniedbań i nieprawidłowości w opiece, a także wychowaniu 
dzieci, koniecznym staje się odizolowanie dziecka od dotychczasowego środowiska wychowawczego 
poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 
W placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10 r. ż., wymagające szczególnej opieki lub mające 
trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. 
 
W 2021 r. do sosnowieckich placówek skierowano 43 dzieci pochodzących z Sosnowca. Do placówek 
na terenie innych powiatów w 2021 r. zostało skierowane 5 dzieci.  
Koszt utrzymania dzieci, które zostały umieszczone poza Sosnowcem w latach poprzednich  
i w 2021 r. nadal tam przebywały wyniósł 201.273,00 zł. 
Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu 
finansowanym ze środków gminy i powiatu 

Rodzinna piecza zastępcza 

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu przy 
współfinansowaniu ze środków gminy. Zadanie to realizowane jest poprzez m.in.: pozyskiwanie 
nowych niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, szkolenia 
kandydatów oraz kwalifikowanie ich do funkcji rodzin zastępczych i RDD, a następnie zapewnienie 
pomocy i wsparcia w sprawowaniu pieczy zastępczej oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji 
dzieci, rodzin zastępczych i RDD. W skład Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ZPZ), który 
realizował powyższe zadanie w 2021 r. wchodziło 17 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,  
1 pedagog, 4 psychologów oraz 2 specjalistów. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 

- 52 -   

Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

Na podstawie ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, procesem usamodzielnienia w 2021 r. 
objętych było łącznie 124 wychowanków pieczy zastępczej, w tym 74 wychowanków rodzin 
zastępczych i 50 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 
usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych w 2021 r. wyniosła 474.825,00 zł.  
Łączna kwota świadczeń wypłaconych usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w 2021 r. Wyniosła 298.319,00 zł. 
 

 

XII. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI8 

 
Gmina Sosnowiec realizuje program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”, którego najważniejszym celem jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, 
zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem Programu jest Wydział Zdrowia Urzędu 
Miejskiego. Program został wdrożony po raz pierwszy w 2012 roku obejmując swoim zasięgiem kilka 
obszarów wsparcia. Od kilku lat program znacznie ewaluował rozszerzając poszczególne obszary  
o dodatkową formę wsparcia. W 2021 roku na realizację programu zostały pozyskane środki  
w wysokości 589 tys. zł. Wnioskodawcy w ramach Modułu I i II złożyli 121 wniosków na kwotę 
725 tys. zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia Program Aktywny Samorząd w roku 2021. 
 
 
 
 

 
8 Źródło: Wydział Zdrowia. 
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MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 
 

Nazwa zadania 

Liczba osób, 
które 

skorzystały z 
dofinansow

ania 

Ogólna kwota 
udzielonego 

dofinansowania 

Przedmiot 
dofinansowania 

OBSZAR A 
Likwidacja bariery transportowej 

 
Zadanie 1 i 4 
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu 
 
(1 - adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu) 
(4- adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu) 

4 24.067,00 zł 

Oprzyrządowanie 
samochodu 

osobowego np. ręczny 
system sterowania 
hamulcem i gazem, 

system wspomagania 
parkowania, 

specjalistyczne fotele, 
tablet do komunikacji 
dla osoby niesłyszącej 

 
Zadanie 2 i 3 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
(1-adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
ruchu) 
(3- adresowana do osób ze znacznym  
albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  
z usług tłumacza języka migowego) 

4 7.665,00 zł 
Kurs prawa jazdy kat. B  

i egzaminy 

OBSZAR B 
Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
wzroku lub obu rąk) 

11 85.750,00 zł 

Sprzęt komputerowy, 
urządzenia brajlowskie, 
smartfony; inne 
urządzenia 
elektroniczne  
z interfejsem 
dźwiękowym ( np. 
odtwarzacze książki 
mówionej) 

Zadanie 2 
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania  
(adresowane do beneficjentów Zadania 1,3,4 
w obszarze B Programu) 

1 2.000,00 zł 

Szkolenie adresowane 
do osoby niewidomej z 
obsługi urządzeń 
elektronicznych: 
komputera, smartfona 
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Zadanie 3 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku) 

4 19.934,35 zł 

Sprzęt komputerowy, 
smartfony inne 
urządzenia 
elektroniczne  
z interfejsem 
dźwiękowym ( np. 
odtwarzacze książki 
mówionej) 

Zadanie 4 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu i trudnościami w 
komunikowaniu się za pomocą mowy) 

3 11.000,00 zł 
Sprzęt komputerowy, 
tablety, smartfony. 

Zadanie 5 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego, 
zakupionego w ramach programu 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności) 

0 0,00 zł 

Części zamienne, 
przegląd, naprawa 
posiadanego sprzętu 
elektronicznego 
zakupionego w ramach 
programu 

OBSZAR C 
Likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 
ręcznym); 

 

4 64.000,00 zł 
Wózek inwalidzki  
o napędzie 
elektrycznym 

Zadanie 2 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności) 

1 2.000,00 zł 
Części zamienne, 
naprawa, przeglądy, 
konserwacja. 

Zadanie 3 
Pomoc w zakupie protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne tj. protezy  
co najmniej na III poziomie jakości 
(adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności) 

3 68.000,00 zł 

Nowoczesne protezy,  
w których 
zastosowano 
technologie 
niedostępne  
w protezach 
finansowanych przez 
NFZ. 

Zadanie 4 0 0,00 zł Naprawa, konserwacja, 
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Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne - co najmniej na III poziomie 
jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności) 

części wymienne. 

Zadanie 5 
Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego 
(adresowana do osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 
roku życia lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania) 

5 37.500,00 zł 

Skuter inwalidzki o 
napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowanie 
elektryczne (napęd) do 
wózka ręcznego. 

OBSZAR D 
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
- dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 
(adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, które są 
przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 
prawnym dziecka) 

6 10.813,34 zł 

Koszty pobytu dzieci 
osób 
niepełnosprawnych 
w przedszkolu, żłobku 
lub zapewnieniu innej 
opieki instytucjonalnej  

 
MODUŁ II – POMOC W UZYSKAIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM 

 

Nazwa zadania 
Liczba osób, które 

skorzystały  
z dofinansowania 

Ogólna kwota 
dofinansowania 

Przedmiot 
dofinansowania 

Dofinansowanie do kosztów nauki na 
poziomie wyższym 
Adresowany do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, pobierających 
naukę: 
• w szkole policealnej, 
• w kolegium, 
• w szkole wyższej (studia 

pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite 
studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym / 
dziennym lub niestacjonarnym / 
wieczorowym / zaocznym lub 
eksternistycznym, w tym również 
za pośrednictwem Internetu), 

a także osób, które przewód doktorski 

61 217.043,21 zł 

Opłaty za naukę na 
różnych poziomach 
kształcenia, dodatek na 
pokrycie kosztów 
kształcenia, dodatek na 
uiszczenie opłaty za 
przeprowadzenie 
przewodu 
doktorskiego. 
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otworzyły poza studiami 
doktoranckimi. 

Tabela 24 Program Aktywny Samorząd w roku 2021 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI „III” OBSZAR D 
 
W ramach realizacji ww. programu celowego PFRON Wydział Zdrowia pozyskał dofinansowanie  
w wysokości 234 tys. zł  na zakup dwóch 18 miejscowych autobusów przystosowanych do przewozu 
osób z niepełnosprawnościami – uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Beneficjentami 
dofinansowania były podmioty prowadzące WTZ tj. Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddz. Miejski  
w Sosnowcu oraz Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach Oddz. Sosnowiec. Zakupione 
przez organizacje środki transportu zabezpieczają potrzeby transportowe 98 uczestników WTZ. Ogólny 
koszt zakupu autobusów wyniósł 350 tys. zł, w tym: 226 tys. (65%) zostało pokryte ze środków PFRON, 
a kwota 124 tys. zł. (35 %) stanowiła udział własny organów prowadzących WTZ. 
 

 

XIII. EDUKACJA9 
 
W myśl art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) począwszy od roku szkolnego 2019/2020 do informacji  
o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego stosuje się art. 11 ust. 7 
ustawy – Prawo oświatowe. 
Miasto Sosnowiec – jako jednostka samorządu terytorialnego - w roku szkolnym 2020/2021 było 
organem prowadzącym dla 85 publicznych szkół i placówek oświatowych – jednostek budżetowych 
samorządu terytorialnego podlegających odrębnym przepisom regulującym zasady gospodarki 
finansowej. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli 
oraz utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zagwarantowane są w dochodach jednostki samorządu 
terytorialnego, w których głównym źródłem finansowania zadań oświatowych jest część oświatowa 

 
9 Źródło: Wydział Edukacji, „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”. 
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subwencji ogólnej oraz dotacje celowe przyznawane z budżetu państwa na realizację ściśle określonych 
zadań. 

Placówki edukacyjne 
 
Przedszkola 
 
W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Gminy Sosnowiec funkcjonowało 39 publicznych przedszkoli. 

Wychowaniem przedszkolnym objętych było 5.105 dzieci w 234 oddziałach przedszkolnych. Średnia 

liczebność dzieci w oddziale w przedszkolu wynosiła 21,82. 

W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku 3 - 6 lat,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego realizują dzieci 6 - letnie. Dzieciom, które mają orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
 
 

Placówka 

Ogółem 

Rok 

urodzenia 

2018 

Rok 

urodzenia 

2017 

Rok 

urodzenia 

2016 

Rok 

urodzenia 

2015 

Rok 

urodzenia 

2014 

Rok 

urodzenia 

2013 

Dzieci 2,5-letnie 3-letnie 4-letnie 5-letnie 6-letnie 
7-letnie             

i więcej 

Przedszkola 5.105 70 1.154 1.245 1.277 1.327 32 

Tabela 25 Liczba dzieci w przedszkolach według roku urodzenia w roku szkolnym 2020/2021 

Placówka Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba dzieci 
Średnia liczebność 

oddziału 

Przedszkola 39 234 5105 21,82 

Tabela 26 Liczba oddziałów, dzieci w przedszkolach w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021 

Szkoły podstawowe 
 

W Sosnowcu funkcjonowało 36 szkół podstawowych, w tym dwie szkoły podstawowe 
specjalne (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 i nr 44).  
Do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 12.289 uczniów 
(stan na dzień 30.09.2020 r.), w tym: 

• 465 uczniów w 26 oddziałach integracyjnych (Szkoły Podstawowe nr: 12, 33, 38), 

• 297 uczniów w 67 oddziałach specjalnych (Szkoły Podstawowe nr: 30, 38, 44), 

• 244 uczniów w 11 oddziałach sportowych (Sportowa Szkoła Podstawowe nr 17 – hokej, judo, 
pływanie, Szkoła Podstawowe nr 42 – piłka ręczna, Szkoła Podstawowe nr 45 – piłka koszykowa, 
Szkoła Podstawowe nr 40 – judo, pływanie) i 141 uczniów w 9 oddziałach  mistrzostwa 
sportowego (Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego: gimnastyka artystyczna, piłka 
nożna, pływanie), 

• 162 uczniów w 6 oddziałach dwujęzycznych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa  
nr 45). 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 funkcjonowało 
dodatkowo łącznie 7 zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, w których kształciło się 23 uczniów  
z upośledzeniem w stopniu głębokim. 
 
Szkoły ponadpodstawowe 
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W sieci szkół ponadpodstawowych  na terenie naszego miasta w roku szkolnym 2020/2021 
funkcjonowały następujące jednostki:  

• 6 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 

• 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

• 8 techników dla młodzieży, 

• 6 branżowych szkół I stopnia, w tym 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna, 

• 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 

• Zespół Szkół Muzycznych. 
 
W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży i w szkołach 
dla dorosłych pobierało 6.694 uczniów i słuchaczy w 253 oddziałach. 

 
Inne placówki oświatowe 
 

• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

• Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 

• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

• Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 
 
Niepubliczne szkoły i jednostki edukacyjne 
 
W roku szkolnym 2020/2021, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2021 roku, na terenie miasta Sosnowca 
prowadziły działalność 43 niepubliczne jednostki szkolne, w tym:  

• 17 przedszkoli,  

• 5 szkół podstawowych dla dzieci,  

• 1 branżowa szkoła I stopnia, 

• 1 branżowa szkoła II stopnia, 

• 7 liceów ogólnokształcących młodzieżowych, 

• 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych,  

• 9 szkół policealnych zawodowych, 

• 1 technikum dla młodzieży. 
Ponadto 2 publiczne jednostki szkolne prowadzone przez osobę prawną:  

• 1 szkoła podstawowa, 

• 1 przedszkole. 
W sosnowieckim systemie oświaty funkcjonowały również 27 placówki niepubliczne, w tym: 

• 21 niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, 

• 1 centrum kształcenia zawodowego,  

• 3 niepubliczne  placówki  oświatowo - wychowawcze w systemie oświaty, 

• 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 
 

Wyniki egzaminów 
 
Szkoły podstawowe 
 
Egzamin ósmoklasisty, obejmujący wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych  
w klasach I–VIII, został przeprowadzony w roku szkolnym 2020/2021 po raz trzeci (pierwszy raz 
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przeprowadzono go w roku szkolnym 2018/2019). Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem 
obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę 
podstawową. Egzamin odbywa się w formie pisemnej przez trzy kolejne dni (25 – 27 maja 2021 r.). 
Uczniowie przystępowali do egzaminu z trzech przedmiotów: języka polskiego (120 min), matematyki 
(100 min), języka obcego nowożytnego (90 min). Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego  
z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego 
uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W sosnowieckich szkołach 
podstawowych uczniowie zdawali egzaminy z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego i rosyjskiego. Egzamin ósmoklasisty nie ma ustalonego progu zdawalności, co oznacza, 
że nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, aby egzamin zdać. Dlatego 
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
 

Przedmiot 
egzaminacyjny 

Województwo śląskie Sosnowiec 

Liczba 
uczniów zdających 

Średnia 
(%) 

Liczba 
uczniów (słuchaczy) 

Średnia 
(%) 

Język polski 38.102 60,57 1 449 59 

Matematyka 38.100 
 

47 1 449 46 

Język angielski 37.781 67 1438 69 

Język niemiecki 501 56 5 
Brak 

danych 

Język rosyjski 23 
Brak 

danych 
9 

Brak 
danych 

Język hiszpański 18 
Brak 

danych 
1 

Brak 
danych 

Język francuski 15 
Brak 

danych 
7 

Brak 
danych 

Tabela 27 Egzamin ósmoklasisty - wyniki uczniów sosnowieckich szkół na tle województwa śląskiego 

 
Szkoły ponadpodstawowe 
 
Egzamin Maturalny 
 
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego  
w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiło 29.826 tegorocznych 
absolwentów liceów ogólnokształcących i techników w województwie śląskim. Do egzaminu 
maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2021 roku przystąpiło 4.668 tegorocznych absolwentów. 
Były to osoby, które w terminie głównym i/lub w terminie dodatkowym w 2021 roku przystąpiły do 
egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej  
i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. 
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 Wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 
ogólnokształcącego 

absolwenci 
technikum 

Liczba zdających, którzy przystąpili 
do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych 
29.826 100% 17.505 100% 12.321 100% 

w tym: 

osób, które zdały egzamin 24.291 81,4% 15.038 85,9% 9.253 75,1% 

osób, które nie zdały egzaminu 5.535 18,6% 2.467 14,1% 3.068 24,9% 

Tabela 28 Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych  
w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2021 r. – odsetek sukcesów w województwie śląskim 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 
Sesja od 11 stycznia do 19 lutego 2021 r. 

 

Sosnowiec 

Część 
pisemna 

Część 
praktyczna 

Wydane  świadectwa 

Zdawalność  
w województwie 

śląskim (%) 

L.
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686 87,2 717 73,4 641 70,2 72,0 

Tabela 29 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ogółem w sosnowieckich szkołach 
(formuła 2017) 

Sesja od 7 czerwca do 8 lipca 2021 r. 

 

Sosnowiec 

Część pisemna 
Część 

praktyczna 
Wydane  

świadectwa 

Zdawalność  
w województwie 

śląskim (%) 

L.
 z

d
aj

ąc
yc

h
 

Zd
aw

al
n

o
ść

 (
%

) 

L.
 z

d
aj

ąc
yc

h
 

Zd
aw

al
n

o
ść

 (
%

) 

Li
cz

b
a 

p
rz

ys
tę

p
u

ją
cy

ch
 

d
o

 o
b

u
 c

zę
śc

i 

e
gz

am
in

u
 

Zd
aw

al
n

o
ść

 (
%

) 

447 83,2 507 75,1 407 72,2 76,25 

Tabela 30 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ogółem w sosnowieckich szkołach 
(formuła 2017 r.) 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 
W roku szkolnym 2020/2021 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka realizowane było  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Franciszkańskiej 5a w Sosnowcu oraz w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Boh. Monte Cassino 46 w Sosnowcu. 
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Interdyscyplinarny zespół rehabilitantów i terapeutów opracował arkusze obserwacji oraz 
indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. Programy te są wyznacznikiem prowadzenia 
rehabilitacji i terapii dzieci. Wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganiem miały przydzielone 
formy rehabilitacji i terapii zgodnie z zawartymi zaleceniami w opiniach o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 
Zajęcia realizowane były w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla 290 dzieci w ZSS nr 4 oraz 78 
dzieci w ZSO nr 5. Indywidualne programy były realizowane przez dzieci w formie zajęć indywidualnych, 
a po ukończeniu 3 roku życia w zależności od umiejętności funkcjonalnych, również w małych  
3 osobowych grupach.  
W okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie zajęcia w ramach WWRD prowadzone były  
w formie zajęć zdalnych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Nauczyciele realizowali w tym 
czasie wszystkie zadania wynikające z przydziału obowiązków. Począwszy od 12 kwietnia 2021r. 
wznowione zostały zajęcia w ramach WWRD w formie stacjonarnej z zachowaniem wszystkich 
procedur związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Równolegle utrzymana została możliwość 
uczestniczenia przez dzieci w zajęciach realizowanych w formie zdalnej. 
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XIV. BEZPIECZEŃSTWO 

Policja10 
 
Komeda Miejska Policji w Sosnowcu 
 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu podlega organizacyjnie Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach. Stan etatowy jednostki wynosił 536 etatów policyjnych (wg. stanu na dzień 31.12.2021r. 
– 10 wakatów) oraz 61,95 etatów pracowników Policji, w tym 39 etatów korpusu służby cywilnej  
(2 wakaty) i 22,95 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania. 
W pionie prewencji i ruchu drogowego w 2021 r. służbę pełniło 338 funkcjonariuszy, w pionie 
kryminalnym – 180 funkcjonariuszy, a w służbie wspomagającej – 8. 
 
W 2021 roku w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu funkcjonowały 
następujące komórki organizacyjne: 

• Wydział Kryminalny, 

• Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, 

• Wydział Prewencji, 

• Wydział Ruchu Drogowego, 

• Zespół Techniki Kryminalistycznej, 

• Zespół ds. Kontroli, 

• Zespół Kadr i Szkolenia, 

• Zespół Prezydialny, 

• Zespół Finansów i Zaopatrzenia, 

• Zespół Teleinformatyki, 

• Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

• Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych, 

• Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP, 

• Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej, 
 
oraz nadzorowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostki organizacyjne: 
 

• Komisariat Policji I w Sosnowcu, 

• Komisariat Policji II w Sosnowcu, 

• Komisariat Policji III w Sosnowcu, 

• Komisariat Policji IV w Sosnowcu, 

• Komisariat Policji V w Sosnowcu. 
 
Wsparcie finansowe 
 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu w 2021 roku finansowana była ze środków pochodzących  
z budżetu państwa za pośrednictwem dysponenta III stopnia - Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Sosnowiec. 
 
W 2021 roku Gmina Sosnowiec wsparła działalność KMP w Sosnowcu przekazując na konto 
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki 
finansowe w wysokości ogółem 233.749,50 złotych. 

 
10 Źródło: KMP w Sosnowcu. „Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wraz  
z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku”. 
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Przekazane środki finansowe w 2021 roku wpłynęły na poprawę warunków służby policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i przełożyły się na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie 
realizacji zadań nałożonych na jednostkę, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa na terenie miasta Sosnowca. 
 
W 2021 roku zakończyła się budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy  
ul. Janowskiego, gdzie wydatkowano środki finansowe w wysokości 8.432.248,46 złotych, w tym 
182.500 złotych pozyskanych z budżetu Gminy Sosnowiec. 
 
Działalność prewencyjna 
 
Poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności budują przede wszystkim działania prewencyjne 
podejmowane przez policjantów Ogniw Patrolowo – Interwencyjnych oraz dzielnicowych. Stąd stały 
wysiłek, aby zapewnić jak najwięcej policjantów pełniących służbę w miejscach zagrożonych, których 
obecność spowoduje ograniczenie negatywnie odbieranych zachowań w tym zwłaszcza przestępstw  
i wykroczeń uciążliwych społecznie. 
Stąd też potrzeba dokładnego analizowania, gdzie występuje największe zagrożenie dla porządku 
publicznego oraz, gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw i wykroczeń, aby przede wszystkim w te 
miejsca kierować patrole policjantów.  
 
Jednym z najważniejszych zadań funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową i obchodową jest 
zatrzymywanie sprawców przestępstw na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. W 2021 roku 
właściwe przygotowanie zadań oraz dyslokowanie patroli skutkowało zatrzymaniem na gorącym 
uczynku przestępstwa 1.144 osób, kształtując tym samym wskaźnik zatrzymań sprawców przestępstw 
na poziomie 48,70%. 
 
W 2021 roku odnotowano wzrost efektywności działań funkcjonariuszy pionu prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Sosnowcu w zakresie ujawniania wykroczeń, natomiast w obszarze wykroczeń 
szczególnie uciążliwych społecznie odnotowano spadek. Obszar ten jest monitorowany i podlega 
ocenie przez jednostkę nadrzędną, zgodnie z założeniami Strategii Działań Pionu Prewencji 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a poziom jego realizacji pozostaje w ścisłym 
zainteresowaniu kierownictwa tutejszej jednostki. W 2021 roku na terenie podległym KMP  
w Sosnowcu ujawniono 33.393 wykroczeń, z których 23.687 (70,93%) zakończono postępowaniem 
mandatowym. W stosunku do 3.244 sprawców wykroczeń zastosowano środek oddziaływania poza 
karnego jakim było pouczenie. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż w roku 2021 ujawniono 
o 5.072 wykroczeń więcej niż w roku 2020. 
 
Sosnowieccy policjanci przeprowadzili w 2021 roku łącznie 27.878 interwencji, w tym 1.749 interwencji 
domowych, czyli w przeliczeniu około 76,37 interwencji podejmowanych w ciągu doby, tj. średnio 3.18 
na godzinę, w porównaniu do 2020 roku kiedy to przeprowadzili 26.542 interwencje,  
w tym 4.868 interwencji domowych, czyli 72,51 interwencji dziennie. 
 
W dniu 1 czerwca 2021 roku zawarto porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Sosnowca  
a Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu w sprawie utworzenia służb ponadnormatywnych dla 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, w centrum miasta Sosnowca w godzinach 
wieczorowo - nocnych, których zadania ukierunkowane były na zapewnienie ładu i porządku 
publicznego w rejonie lokali gastronomicznych. Nasycenie tego rejonu miasta patrolami wpłynęło na 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a jednocześnie zyskało społeczne 
poparcie obywateli. 
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Działalność profilaktyczna 
 
W 2021 roku sosnowieccy policjanci przeprowadzili łącznie 372 spotkania z dziećmi i młodzieżą, które 
w większości realizowane były na terenie placówek oświatowych. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą były 
ukierunkowane zarówno na odpowiedzialność prawną w przypadku zachowań nieletnich, które mają 
cechy czynów karalnych lub demoralizacji oraz na informowaniu o sposobie postępowania,  
w przypadkach gdy małoletni jest pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa lub wykroczenia.  
 
Do najważniejszych inicjatyw realizowanych zarówno przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich i Patologii jak i dzielnicowych zaliczyć należy 10 przeprowadzonych spotkań  
z dziećmi w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych w ramach kampanii informacyjno-
edukacyjnej: „Mamo! Tato! Tutaj jestem”, których celem było wypracowanie zasad zachowania się 
dzieci w kontakcie z osobą nieznajomą i dorosłą. 
 
Mając na uwadze problem zażywania alkoholu przez osoby wchodzące w dorosłe życie, w szkołach 
ponadpodstawowych przeprowadzonych zostało 5 prelekcji w ramach kampanii edukacyjno- 
profilaktycznej pn. „Masz wybór-wybierz rozsądek” oraz „Bądź wolny od uzależnień”, omawiając  
z młodzieżą nie tylko szkodliwość alkoholu dla organizmu ale i odpowiedzialność prawną  
w kontekście m. in.: rozpijania nieletnich, demoralizacji i prowadzenia pojazdów pod wpływem 
alkoholu. 
 
Realizując działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skupiono się głównie na współpracy  
z pedagogami i dyrektorami szkół, w celu ujawniania dealerów oraz nieletnich posiadających lub 
zażywających narkotyki. 
W 2021 roku przeprowadzono 42 spotkania z pedagogami i dyrektorami, które zrealizowane były przez 
funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i 113 podobnymi z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji.  
Wspólnie z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu realizowano program profilaktyczno 
edukacyjny pn. „Narkotyki mogą być wszędzie – Bądź czujnym rodzicem i pedagogiem”, w ramach 
którego przy użyciu walizek edukacyjnych prowadzono 4 zajęcia dla nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów i opiekunów prawnych w zakresie przestępczości narkotykowej wśród dzieci i młodzieży. 
Podczas realizowanych zajęć zostały omawiane zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży, 
przyczyny sięgania po narkotyki przez dzieci i młodzież, zaprezentowano sygnały ostrzegawcze na które 
warto zwrócić uwagę oraz walizki profilaktyczne zawierające atrapy narkotyków i omawiano 
szczegółowo regulacje prawne dot. przestępczości narkotykowej. 
 
W zakresie profilaktyki narkotykowej, przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii na terenie podległym KMP 
w Sosnowcu, przeprowadzono 27 prelekcji wpisujących się w kampanie „Narkotyki i dopalacze 
zabijają” poświęconą m. in.: odpowiedzialności prawnej nieletnich. W ramach prowadzonych prelekcji 
dla młodzieży omawiane były aspekty prawne oraz konsekwencje dotyczące m. in. posiadania  
i dystrybucji narkotyków. Przedstawiono działanie tych środków oraz typowe objawy, występujące po 
ich zażyciu. Przekazano informacje o skutkach zarówno fizycznych jak i psychicznych dla osób je 
zażywających. 
 
W 2021 roku policjanci KMP w Sosnowcu kontynuowali działania edukacyjno-profilaktyczne 
”Bezpieczny Senior” oraz „Tacy sami, bez ścian między nami”. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
seniorów przeprowadzono 16 spotkań m. in.: w klubach seniorów oraz siedzibach ogródków 
działkowych. Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zorganizował w dniu 
18.11.2021 r. debatę społeczną podczas której tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów. 
 
Dodatkowo policjanci z KMP w Sosnowcu przeprowadzili na terenie miasta szereg akcji i działań 
profilaktycznych, które swoim  tematem obejmowały takie zagadnienia jak: 
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• Cyberprzestępczość 

• Handel ludźmi 

• Bezdomność i żebractwo 

• Akcja „Grawer. Oznakuj swoja własność” 

• Akcja „Bezpieczny Ogródek Działkowy” 

• Kurs samoobrony dla kobiet 

• Ofiary przestępstw 
 
Zadania realizowane w związku z COVID-19 
 
Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu Zespół Zarządzania Kryzysowego Wydziału 
Prewencji KMP w Sosnowcu koordynował działania związane z Covid-19. 
 
Zadania Policji w czasie pandemii podzielić można na trzy grupy tj: 

• kontrolno – monitorujące, 

• profilaktyczne, 

• karno – administracyjne. 
 
Do codziennych zadań funkcjonariuszy należało przygotowywanie list z adresami osób objętych 
kwarantanną lub izolacją domową, które następnie przekazywane były do Komisariatów Policji I-V  
w Sosnowcu, gdzie następnie realizowana była kontrola tych osób przez funkcjonariuszy pełniących 
służbę zewnętrzną. Ponadto codziennie przygotowywana była informacja w zakresie zrealizowanych 
zadań dot. kontroli osób, ponadto funkcjonariusze poddawali analizie dokumentację przekazywaną do 
Wydziału Prewencji KMP w Sosnowcu z Komisariatów Policji I-V w Sosnowcu w zakresie osób które: 

• zmieniły adres odbywania kwarantanny, 

• zakończyły kwarantannę, 

• nie realizowały obowiązku kwarantanny w wyznaczonym miejscu, 

• zmarły. 
 
W zakresie realizacji zadań związanych z SARS-COV-2 na funkcjonariuszach spoczywał również 
obowiązek przygotowywania okresowych meldunków w zakresie obcokrajowców nie realizujących 
obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 
 
Bezpieczeństwo imprez masowych 
 
W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu zabezpieczyli 70 imprez, w tym 55 
imprez sportowych, 3 imprezy artystyczno - rozrywkowe, 1 imprezę religijną, 6 zgromadzeń 
publicznych oraz 5 innych. 
 
W zabezpieczenia imprez masowych, sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, 
zaangażowanych było na zasadzie wielokrotności łącznie 2.336 policjantów w tym: 1.486 policjantów 
z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i 850 policjantów wsparcia z OPP w Katowicach.  
Podczas organizowanych na ternie Sosnowca wydarzeń zastosowano represje karną wobec sprawców 
wykroczeń w postaci postępowania mandatowego. Podczas prowadzonych działań zostało nałożonych 
łącznie 218 mandatów karnych kredytowych na łączną sumę 15.700 zł. Wylegitymowane zostały 963 
osoby oraz zatrzymano 10 osób, które popełniły przestępstwa zawarte w Ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomani. 
 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 

- 66 -   

Przestępczość 
 
W 2021 roku zanotowano wzrost liczby wszczętych postępowań przygotowawczych ogółem względem 
roku 2020. Wzrost ten dotyczy również liczby wszczętych postępowań przygotowawczych  
w zakresie przestępczości ogólnej, kryminalnej a także przestępczości gospodarczej na terenie miasta 
Sosnowca. W 2020 roku odnotowano wzrost wykrycia przestępczości gospodarczej oraz niewielki 
spadek wykrycia przestępczości kryminalnej. 
 

 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2018 5.655 6.768 78,49 

2019 6.015 6.737 77,68 

2020 5.430 6.207 77,02 

2021 5.783 (+353) 8.250 (+2.043) 78,70 [śr. KWP. 74,6] 

Tabela 31 Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec – OGÓŁEM 

 
 

 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2018 4.400 4.520 71,46 

2019 4.609 4.330 68,36 

2020 4.156 4.125 69,40 

2021 4.341 (+185) 3.818 (-307) 62,50 [śr. KWP. 67,7] 

Tabela 32 Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec – KRYMINALNE 

 

 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2018 564 1.046 86,20 

2019 715 1.624 92,69 

2020 718 1.612 90,40 

2021 854 (+136) 3.999 (+2.387) 92,31 [śr. KWP. 79,00] 

Tabela 33 Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec – GOSPODARCZE 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
 
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP  
w Sosnowcu w 2021 roku podejmowali szereg przedsięwzięć, które przyczyniły się do zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w podległym rejonie służbowym. Poniżej przedstawiono tabelę, 
która obrazuje zagrożenie ze strony kierujących sprawców zdarzeń drogowych z przyczyny 
niedostosowania prędkości za 2021 rok w porównaniu do 2020 roku. 
 

KMP 2020 2021 

Wypadki      17        10 

Kolizje    142      161 
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Razem    159       171 

Ujawnione przekroczenia prędkości 8.525 12.445 

Liczba ujawnionych przekroczeń prędkości 
powyżej 50 km/h 

   283       292 

Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku  
z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h 

   266       273 

Tabela 34 Zagrożenia ze strony kierujących sprawców zdarzeń drogowych 

Od 22 listopada 2019 r. na terenie miasta Sosnowca z powołania Urzędu Miasta działa „Zespół do 
spraw koordynacji inwestycji drogowych na terenie miasta Sosnowca”, w którym czynny udział biorą 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z uwagi na fakt, iż na drogach miasta Sosnowca 
prowadzona jest duża ilość inwestycji, które mają bezpośredni wpływ na płynność ruchu drogowego, 
a co za tym idzie również na bezpieczeństwo jego uczestników. 
 
Najbardziej zagrożonymi rejonami w 2021 r. w Sosnowcu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym są ulice i drogi: 
 

1. droga DK 94 196 zdarzeń drogowych, 
2. ul. 3 Maja 192 zdarzenia drogowe, 
3. ul. Józefa Piłsudskiego 136 zdarzeń drogowych, 
4. droga DK – S86   87 zdarzeń drogowych, 
5. droga DK – S1 115 zdarzeń drogowych, 
6. ul. 11 Listopada   89 zdarzeń drogowych, 
7. droga DK 79 109 zdarzeń drogowych, 
8. ul. Braci Mieroszewskich 101 zdarzeń drogowych, 
9. ul. Wojska Polskiego   56 zdarzeń drogowych, 
10. ul. Gen. Władysława Andersa   46 zdarzeń drogowych, 
11. ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego   59 zdarzeń drogowych, 
12. ul. 1 Maja   43 zdarzenia drogowe, 
13. ul. Będzińska   51 zdarzeń drogowych. 

Straż Pożarna11 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu działa w oparciu o przepisy Ustawy  z dnia 
24 sierpnia o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.z 2021r.poz.1940 ze zm.) oraz na podstawie 
Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu 
zatwierdzonego zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży 
Pożarnej w pięciostopniowej skali. 

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączny limit etatowy Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu, 
wynosił 130 z czego: 

• 124 etaty to funkcjonariusze, 

• 2 etaty to korpus służby cywilnej, 

• 4 etaty to stanowiska pomocnicze. 
Wykonanie limitu etatowego kształtowało się na poziomie 100% co oznacza, iż łącznie w przeliczeniu 
na pełne etaty zatrudnionych było 130 osób. 
 
 
Komenda Miejska PSP w Sosnowcu realizuje zadania bezpieczeństwa w dwóch obszarach: 

 
11 Źródło: KM PSP w Sosnowcu. „Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Sosnowiec w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
2021” 
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1. prewencyjnym, poprzez: 

• rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, 

• działania o charakterze edukacyjnym. 
2. operacyjnym, poprzez: 

• organizowanie, prowadzenie i koordynację akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 

• analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie 
Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych 
zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca 
aktualizacja, 

• sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych, 

• sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń, 

• planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze miasta, 

• koordynowanie i nadzorowanie, a także prowadzenie spraw związanych z organizowaniem 
obronności w Komendzie Miejskiej. 

 
W 2021 roku Państwowa Straż Pożarna w Sosnowcu odnotowała łącznie 2.533 zdarzenia na terenie 
miasta Sosnowiec (w stosunku do ubiegłego roku, gdzie odnotowano 2.381 zdarzeń, nastąpił wzrost  
o około 6,4 %). Ilość zdarzeń w rozbiciu na rodzaj przedstawia się następująco: 

• 573 pożarów (spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 14 %, w którym odnotowano 666 
pożarów), 

• 1.631 miejscowych zagrożeń (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 15,7 %, w którym 
odnotowano 1410 miejscowych zagrożeń), 

• 329 alarmów fałszywych (wzrost liczby alarmów w porównaniu do roku ubiegłego o około  
7,9 %, w którym odnotowano 305 alarmów fałszywych).  

 

 
Wykres 11 Zestawienie ilości zdarzeń w latach 2020 i 2021, źródło KM PSP w Sosnowcu 
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W likwidacji zdarzeń mających miejsce w 2021 roku na terenie naszego miasta brało łącznie udział: 
4.174 zastępów PSP i 203 zastępów OSP oraz 19.237 ratowników PSP i 1.038 ratowników OSP. 
 
Prowadzenie szybkich i skutecznych działań wymagało wielokrotnie współdziałania podczas akcji  
z innymi służbami i instytucjami co przedstawione zostało w poniższej tabeli. 

Rodzaj zdarzenia 

Służby i instytucje współdziałające 

Policja 
Pogotowie 
ratunkowe 

Straż 
Miejska 

Pogotowie 
Energetyczne 

Pogotowie 
Gazowe 

Inne 
służby/ 

instytucje 

Pożar 223 27 6 29 10 58 

Miejscowe 
zagrożenie 

956 467 31 38 59 408 

PODSUMOWANIE: 1.179 494 37 67 69 466 

Tabela 35 Ilość interwencji poszczególnych służb w zdarzeniach PSP, źródło KM PSP w Sosnowcu 

Najistotniejszym skutkiem zdarzeń, jakie wystąpiły na terenie miasta, jest liczba ofiar  
i poszkodowanych. W pożarach i miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 35 osób, w tym 1 dziecko 
a 238 zostało rannych, w tym 15 dzieci. 
 

 
Wykres 12 Liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach w latach 2020-2021, źródło: KM PSP w Sosnowcu 

Straż Miejska12 
 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. strażnicy wykonując czynności służbowe 

podjęli ogółem 43.349 interwencji na terenie miasta Sosnowca (dla porównania w 2019 r. 

zostało podjętych 53.679, a w 2020 r. 40.574 interwencji). 

 
12 Źródło: Straż Miejska w Sosnowcu. „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sosnowcu za okres od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r.” 
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Dotyczyły one głównie zdarzeń związanych z: 

• bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji – 13.480, 

• bezdomnością – 7.668, 

• ustawą o wychowaniu w trzeźwości – 7.183, 

• porządkiem i spokojem publicznym – 5.858, 

• urządzeniami użyteczności publicznej – 2.168, 

• utrzymaniem czystości i porządku w gminie – 1.367, 

• przeciwko zdrowiu (COVID-19 - brak maseczek) – 1.096 

• przekształcaniem odpadów – 993, 

• awariami – 885, 

• ochroną obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – 699, 

• ochroną zwierząt – 515, 

• pozostałe razem – 1.437. 
 

Przedmiotowe interwencje wynikały z realizacji: 

• zadań doraźnych – 26.714, 

• zgłoszeń osób prywatnych – 8.443, 

• zgłoszeń operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – 2.670, 

• interwencji własnych – 1.511, 

• zgłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – 1.340, 

• zgłoszeń Policji – 1.257, 

• zgłoszeń Centrum Zarządzania Kryzysowego – 254, 

• zgłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 205, 

• zgłoszeń administracji domów mieszkalnych – 199, 

• II poziom alarmu smogowego – 131, 

• zgłoszeń pozostałych razem – 625. 
 

W wyniku podejmowanych interwencji strażnicy miejscy ujawnili w 2021 r. 8.229 wykroczeń. 

Największą grupę wykroczeń stanowiły wykroczenia drogowe. Szczegółowa analiza wykroczeń 
najczęściej popełnianych z podziałem na ich rodzaj przedstawia się następująco: 

• wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem np. w strefie zamieszkania  
w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu, na chodniku, nie przy krawędzi jezdni, brak 
pozostawionej szerokości chodnika dla pieszych minimum 1,5 m itp. (art. 97 Kodeksu 
wykroczeń) – 3.187, 

• niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 §1 Kodeksu wykroczeń) – 2.143, 

• niestosowanie się do obowiązku zakładania maseczki (art. 116 §1a Kodeksu wykroczeń) – 836, 

• niszczenie i uszkadzanie roślinności przeznaczonej do użytku publicznego poprzez parkowanie 
pojazdów (art. 144§1 Kodeksu wykroczeń) – 665, 

• niewskazanie sprawcy wykroczenia drogowego przez właściciela pojazdu (art. 96 §3 Kodeksu 
wykroczeń) – 638, 

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (art. 431 ust. 1 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – 377, 

• utrzymanie czystości i porządku na administrowanych terenach, brak rachunków za wywóz 
nieczystości ciekłych, brak segregacji odpadów, brak złożonej deklaracji, podrzucanie odpadów 
do pojemników użytkowanych przez inne osoby, nieprzestrzeganie obowiązków przez osoby 
utrzymujące zwierzęta domowe itp. (art. 10 ust. 2, 2a i 2b ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach) – 135, 

• zanieczyszczanie miejsc publicznych (art. 145 Kodeksu wykroczeń) – 108, 

• spalanie odpadów (art. 191 ustawy o odpadach) – 44, 
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• pozostałe razem – 96. 
 

W 2021 r. strażnicy miejscy nałożyli 5.313 mandatów karnych na kwotę 588.650 zł, udzielili 1.932 
pouczenia i skierowali 145 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 
 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Straż Miejska w Sosnowcu przeprowadziła 438 kontroli 
kotłowni i pieców, w trakcie których pobrano 90 próbek popiołu, a przeprowadzona ich analiza 
wykazała, iż w 23 przypadkach w instalacjach spalane były odpady. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, związanymi z termicznym przekształcaniem 
odpadów (wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach), na sprawców takich czynów w omawianym 
czasookresie nałożono 40 mandatów karnych na kwotę 14.300 zł, skierowano 4 wnioski o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Sosnowcu i nie udzielano pouczeń. 
 

 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Ilość przeprowadzonych kontroli 482 360 652 570 438 

Ilość pobranych próbek popiołu 22 79 134 124 90 

Ilość nałożonych mandatów karnych 
z art. 191 ustawy o odpadach 

25 62 76 52 40 

Kwota nałożonych mandatów karnych 
z art. 191 ustawy o odpadach 

2.370 zł 7.500 zł 20.550 zł 20.650 zł 14.300 zł 

Ilość wniosków o ukaranie 
skierowanych do Sądu z art. 191 

ustawy o odpadach 
3 2 23 14 4 

Ilość udzielonych pouczeń z art. 191 
ustawy o odpadach 

31 4 5 0 0 

Tabela 36 Zestawienie ilościowe i kwotowe wyników działań w latach 2017-2021 
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XV. BUDŻET OBYWATELSKI13 

Statystyki 
 

Sosnowiec to miasto aktywnych mieszkańców ale nie tylko sportowo czy kulturowo ale również  
w kwestii partycypacji społecznej. 

W 2021 roku odbyła się VIII edycja Budżetu Obywatelskiego, dla której wydzielono na nowe projekty 
mieszkańców, 6,2 mln zł z budżetu miasta i podzielono na 2 części: 

 

• Strefa ogólnomiejska – 1 mln zł,  

• Ogólnomiejskie Rejony Konsultacyjne – 5,2 mln zł. 

 

W ramach VIII edycji mimo utrudnień związanych z zastosowaniem obostrzeń wynikających ze stanu 
epidemiologicznego, mieszkańcy złożyli 106 projektów, z czego w wyniku głosowania do realizacji 
zostało skierowanych 27 zadań. 
Rozkład głosów w VIII edycji przedstawia się następująco: 

Głosujących – 17.339 
Głosy – 31.870 
Głosy nieważne – 282 
Głosy ważne – 31.588 
Frekwencja – 9,15% 

 

Wiek głosujących Liczba głosów Udział procentowy 

0-15 1.987 11,58 % 

16-25 1.239   7,22 % 

26-35 3.601 20,99 % 

36-45 4.153 24,20 % 

46-59 2.633 15,35 % 

60+ 3.545 20,66 % 

Tabela 37 Podział wiekowy głosujących w VIII edycji w 2021 r. 

Realizacja projektów 
 
 
  

 
13 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta. 
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L.p. 

Strefa 
projektu 
Numer 

projektu 

Tytuł projektu Wartość projektu 
Liczba 
głosów 

Zakres projektu 

Milowice 210.034 zł 

1. Milowice 
Strefa sportu w parku na 

osiedlu Kalety. 
210.034 356 

Budowa siłowni i 
street workoutu 

Pogoń 512.299 zł 

2. 
Pogoń 

II/1 

PERŁA POGONI - wymiana 
alejek w okolicy placu zabaw 

w parku Dietla przy  
ul. Żeromskiego. 

512.299 597 Wymiana alejek 

Stary Sosnowiec 285.142 zł 

3. 
Stary 

Sosnowiec 
III/3 

ParKing wypoczynkowy, 
czyli ogród literacki z placem 
piknikowym. Metamorfoza 

zaniedbanego skweru -  
etap I - ul. Piłsudskiego. 

285.142 602 
Rewitalizacja 

skweru 

Środula 352.861 zł 

4. 
Środula 

IV/1 
Rewitalizacja parku przy ul. 

Okrzei. 
352.861 400 Wymiana alejek 

Sielec Kukułek Andersa 368.895 zł 

5. 

Kukułek, 
Sielec, 

Andersa 
V/7 

Wygodne siedziska przy 
Tężni Solankowej i rzece - 

Park Sielecki. 
361.895 306 Strefa relaksu 

Centrum 452.568 zł 

6. 
Centrum 

VI/3 
Ogólnodostępny plac zabaw 

na Wspólnej. 
400.000 397 Plac zabaw 

7. 
Centrum 

VI/2 

Czytelnictwo w przyjaznym 
klimacie - zakup książek  

i klimatyzacji dla Biblioteki. 
30.000 143 

Książki i 
klimatyzacja 

8. 
Centrum 

VI/1 

Czytaki, czytniki e-booków  
i zbiory dla Zagłębiowskiej 

Mediateki. 
22.568 107 Czytniki czytaki 

Zagórze Północ 390.307 zł 

9. 
Zagórze 
Północ 
VII/3 

Międzypokoleniowa strefa 
relaksu - Zagórze Park Kępa. 

390.307 460 
Strefa relaksu i 

sportu 

Zagórze Południe 468.108 zł 

10. 
Zagórze 
Południe 

VIII/1 
Zielony Skwer - Kielecka. 

468.108* 
 (234.054 Gmina + 

234.054 SM Hutnik) 
1.327 

Strefa relaksu i 
sportu, remont 

chodników. 

11. 
Zagórze 
Południe 

VIII/5 

Zielone płuca BMC – akcja 
społeczna. 

12.000 332 Nasadzenia 

12. 
Zagórze 
Południe 

VIII/2 

Ścieżka kreatywna –  
ul. Kielecka. 

90.000* 
(45.000 Gmina + 

45.000  SM Hutnik) 
167 

Chodnik, 
urządzenia 
edukacyjne 

13. 
Zagórze 
Południe 

VIII/3 

Przeczytane – oddane filia 
nr 15. 

20.000 130 Zakup książek 
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Klimontów 240.563 zł 

14. 
Klimontów, 
Dańdówka 

IX/1 

Bezpieczny dojazd do 
 SP nr 13,  

ul. Jedności. 
240.563 480 

Remont drogi, 
miejsca parkingowe 

Kalinowa 257.900 zł 

15. 
Kalinowa 

X/1 
Wymiana nawierzchni drogi  

ul. Kalinowa 43-51. 
170.000 325 Ciąg pieszy 

16. 
Kalinowa  

X/3 

Zakup nowości 
wydawniczych do filii nr 7 - 

Dańdówka. 
5.000 126 Zakup książek 

Niwka, Bobrek 261.044 zł 

17. 
Niwka, Bobrek 

XI/1 

Za-JERZY-sta Niwka - 
kolorowe miejsce na mapie 
Sosnowca wraz z budową 

parkingu. 

256.044 311 
Rozbiórka 

zbiornika, skwer 

18. 
Niwka, Bobrek 

XI/3 

Zakup nowości 
wydawniczych dla filii nr 6 

Niwka. 
5.000 73 Zakup książek 

Modrzejów, Jęzor, Bór  275.078 zł 

19. 
Modrzejów, 
Jęzor, Bór 

XII/2 

Poszerzenie i wymiana 
nawierzchni drogi 

dojazdowej do SP 21, 
budowa chodnika. Aranżacja 

zieleni w postaci nowych 
nasadzeń - ul. Orląt 

Lwowskich  
i ul. Starowiejska. 

275.078 106 
Remont drogi, 

budowa chodnika 

Kazimierz Górniczy 242.341 zł 

20. 
Kazimierz 
Górniczy 

XIII/1 

Budowa kompleksu 
parkingów przy 
 ul. Wagowej. 

237.341 321 Parkingi 

21. 
Kazimierz 
Górniczy 

XIII/2 

Zakup książek do MBP filia 
nr 10 w Sosnowcu. 

5.000 108 Zakup książek 

Porąbka 153.877 zł 

22. 
Porąbka 

XIV/1 

Bezpieczna Porąbka - 2 - 
inteligentne przejścia dla 

pieszych. 
153.877 89 

Inteligentne 
przejścia 

Juliusz 272.072 zł 

23. 
Juliusz 
XV/5 

Rozbudowa i doposażenie 
placu zabaw - ul. Minerów. 

272.072 187 
Rozbudowa placu 

zabaw 

Ostrowy Górnicze 208.192 zł 

24. 
Ostrowy 
Górnicze 

XVI/2 

Ścieżka na Balaton – 
 ul. Juliuszowska. 

198.192 313 Remont pobocza 

25. 
Ostrowy 
Górnicze 

XVI/3 

Zakup książek do biblioteki - 
filia nr 11 Ostrowy Górnicze. 

10.000 84 Zakup książek 

Maczki 248.719 zł 

26. 
Maczki, 

Kolonia Cieśle 
XVII/2 

wspiMACZKI, całoroczna 
ściana wspinaczkowa do 

boulderingu  
ul. Skwerowa. 

248.719 161 
Budowa i montaż 

ścianki do 
boulderingu 
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Tabela 38 Wykaz projektów VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Sosnowca, przekazanych do realizacji w 2022 
roku. 

 

 

XVI. KONSULTACJE SPOŁECZNE14 
 
Od 2015 roku wszystkie konsultacje z mieszkańcami zamieszczane są na platformie 
www.konsultacje.sosnowiec.pl. Od momentu uruchomienia platformy corocznie umieszczanych jest 
na niej kilkadziesiąt spraw, na które do dyskusji z mieszkańcami zapraszają przedstawiciele miasta. Po 
zakończeniu procesu konsultacji, publikowany jest również na 
wspomnianej platformie raport, z którego mieszkańcy mogą 
dowiedzieć się o przebiegu spotkań, zgłoszonych uwagach i 
pomysłach, a także wynikach spotkań i poczynionych ustaleniach. 
Aktualnie w Sosnowcu obowiązuje uchwała nr 121/V/2019 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  
z mieszkańcami Miasta Sosnowca. Poniżej wykaz procesów konsultacyjnych umieszczonych na 
platformie w 2021 roku. 
 

L.p. Tytuł Czas trwania 

1. 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów planu przestrzennego w różnych częściach miasta 
Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 14/01/2021, 
Data zakończenia: 24/02/2021 

 
14 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta. 

Ogólnomiejska 1.000.000 zł 

27. O/6 

Park dinozaurów "Dino", 
leżaki miejskie, Park 

tematyczno - przyrodniczy, 
labirynt "Zielony Zakątek". 

Aktywność - Rekreacja - 
Odpoczynek w Parku  

im. J. Kuronia. 

1.000.000 3.489 
Stworzenie 

edukacyjnej ścieżki 
z dinozaurami 

http://www.konsultacje.sosnowiec.pl/
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2. 
Projekt uchwały w sprawie regulaminu realizacji 
przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG 

Data rozpoczęcia: 14/01/2021,  
Data zakończenia: 21/01/2021 

3. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla Zagórza-Zachód oraz dla terenu 
ograniczonego ulicami: S1, Lenartowicza, Braci 
Mieroszewskich, Dmowskiego oraz Paderewskiego 

Data rozpoczęcia: 01/02/2021,  
Data zakończenia: 28/02/2021 

4. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej 
Miasta Sosnowca 

Data rozpoczęcia: 10/02/2021,  
Data zakończenia: 21/02/2021 

5. 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu 
przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 08/03/2021,  
Data zakończenia: 01/04/2021 

6. 
Plan zagospodarowania przestrzennego dla różnych części 
miasta 

Data rozpoczęcia: 11/03/2021,  
Data zakończenia: 18/04/2021 

7. 
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Sosnowca na lata 2016-2023 

Data rozpoczęcia: 16/03/2021,  
Data zakończenia: 22/03/2021 

8. 
Projekt uchwały w sprawie połączenia Żłobka Miejskiego i 
Klubów Dziecięcych Gminy Sosnowiec w zespół oraz nadania 
zespołowi statutu. 

Data rozpoczęcia: 18/03/2021,  
Data zakończenia: 23/03/2021 

9. Zasady VIII edycji Budżetu Obywatelskiego 
Data rozpoczęcia: 23/03/2021,  
Data zakończenia: 06/04/2021 

10. 

Zmiany części tekstowej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 
wschodniej i południowo-wschodniej części gminy 
Sosnowiec 

Data rozpoczęcia: 26/03/2021,  
Data zakończenia: 16/04/2021 

11. 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na 
wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca 

Data rozpoczęcia: 06/04/2021,  
Data zakończenia: 13/04/2021 

12. 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektów miejscowych planów w rejonie ul. Wiejskiej, dla 
zachodniej części Sosnowca oraz zmian różnych planów. 

Data rozpoczęcia: 14/05/2021,  
Data zakończenia: 24/06/2021 

13. Dodatek mieszkaniowy oraz wzór deklaracji o dochodach. 
Data rozpoczęcia: 18/05/2021,  
Data zakończenia: 25/05/2021 

14. Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Data rozpoczęcia: 18/05/2021,  
Data zakończenia: 25/05/2021 

15. 
Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 01/06/2021,  
Data zakończenia: 21/06/2021 

16. Projekt uchwały dot. dopłat do wymiany źródeł ciepła. 
Data rozpoczęcia: 09/06/2021,  
Data zakończenia: 16/06/2021 

17. 
Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 01/06/2021,  
Data zakończenia: 21/06/2021 

18. Projekt uchwały dot. dopłat do wymiany źródeł ciepła. 
Data rozpoczęcia: 09/06/2021,  
Data zakończenia: 16/06/2021 

19. "Sosnowiecki Bon Żłobkowy" - konsultacje uchwały 
Data rozpoczęcia: 05/07/2021,  
Data zakończenia: 12/07/2021 

20. 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych 
planów dla zachodniej części miasta oraz dla terenu w 
rejonie ulicy Watta oraz projektu zmian miejscowych planów 
- Pogoni zachód i Środuli 

Data rozpoczęcia: 14/07/2021,  
Data zakończenia: 24/08/2021 

21. 
Projekt uchwały dot. regulaminu udzielania dofinansowania 
na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 17/08/2021,  
Data zakończenia: 24/08/2021 

22. 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów dot. ul. Armii 
Krajowej, Gałczyńskiego i Starzyńskiego oraz wzdłuż granicy 

Data rozpoczęcia: 08/09/2021,  
Data zakończenia: 19/10/2021 
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z miastem Dąbrowa Górnicza oraz dla obszaru „Bór-Wschód" 
i rejonu ul. Grenadierów. 

23. 

Konsultacje społeczne dot.: projektu Programu współpracy 
Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2022. 

Data rozpoczęcia: 28/09/2021,  
Data zakończenia: 05/10/2021 

24. 
Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Sosnowiec 

Data rozpoczęcia: 04/10/2021,  
Data zakończenia: 15/10/2021 

25. 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole 
Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę 
Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie 

Data rozpoczęcia: 13/10/2021,  
Data zakończenia: 19/10/2021 

26. 
Projekt Uchwały dotyczącej nadania statutu Młodzieżowej 
Radzie Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 19/10/2021,  
Data zakończenia: 26/10/2021 

27. 
Zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026. 

Data rozpoczęcia: 27/10/2021,  
Data zakończenia: 31/10/2021 

28. 
Plan zagospodarowania terenu w okolicy ul. gen. 
Władysława Andersa oraz ul. Klimontowskiej. 

Data rozpoczęcia: 08/11/2021,  
Data zakończenia: 20/12/2021 

29. 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi ... 

Data rozpoczęcia: 17/11/2021,  
Data zakończenia: 23/11/2021 

30. 

Konsultacje uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz 
sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu 
Miasta Sosnowiec na realizację zadań inwestycyjnych 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Data rozpoczęcia: 18/11/2021,  
Data zakończenia: 24/11/2021 

31. 
Badanie ankietowe dotyczące zjawisk społecznych i sytuacji 
w dzielnicy zamieszkania 

Data rozpoczęcia: 07/12/2021,  
Data zakończenia: 31/12/2021 

32. Program Ochrony Środowiska 2021-2024 
Data rozpoczęcia: 07/12/2021,  
Data zakończenia: 13/12/2021 

Tabela 39 Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2021 roku. 

XVII. KULTURA15 

Miejska Biblioteka Publiczna 
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu to mieszcząca się w centrum 
miasta nowoczesna Zagłębiowska Mediateka o powierzchni 6.200 m² oraz sieć 18 prężnie działających 
filii, z których każda jest aktywną placówką upowszechniania kultury swojej dzielnicy. Zapewnia 
mieszkańcom Sosnowca i okolic bezpłatny dostęp do bogatych, stale uzupełnianych zbiorów, liczących 
676.406 woluminów książek i czasopism oraz 16.330 zbiorów multimedialnych (stan na 31.12.2021 r.) 
w postaci audiobooków, e-booków, gier planszowych i elektronicznych, płyt winylowych itp.), 
rzetelnych informacji oraz atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Biblioteka swym zasięgiem działania 
obejmowała 32.891 czytelników (stan na 31.12.2021 r.). 
 

 
15 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Sosnowieckie Jednostki Kultury. 
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Biblioteka od momentu wprowadzenia rządowych obostrzeń i 
zalecenia społecznej izolacji skierowała swą uwagę na internetowe 
kanały komunikacyjne i media społecznościowe. Regularnie tworzy i 
publikuje filmy, mające na celu dostarczenie mieszkańcom miasta 
nieco rozrywki oraz podtrzymanie kontaktu z kulturą i sztuką. 
Pracownicy Biblioteki – zarówno Filii, Działu Instruktażu i Promocji, Pracowni Plastycznej, jak  
i Mediateki - tworzą artystyczne tutoriale, wirtualne wernisaże, pogadanki dla dzieci, występy pacynek, 
wideorecenzje oraz wykłady regionalne. Kontynuowano również nową usługę „Skan na e-mail”, 
polegającą na możliwości zamówienia w Mediatece skanów fragmentów książek lub artykułów, 
wysyłanych następnie na adres mailowy Czytelnika. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób 
uczących się, pracujących w domu, naukowców potrzebujących materiałów do prac itp. 
 
W trakcie stopniowego odmrażania gospodarki i życia społecznego w Polsce część działalności 
kulturalnej Biblioteki pozostała w sieci, a część prowadzona jest stacjonarnie, w reżimie sanitarnym. 
Wystawy w Zagłębiowskiej Mediatece można zwiedzać „przy okazji” odwiedzin w wypożyczalniach lub 
zdalnie - przez Internet, dzięki wirtualnym wernisażom. 
 
Pomimo trudności wynikających z pandemii sosnowiecka Biblioteka ma powody do satysfakcji. Dzięki 
dofinansowaniu przez MKiDN z programu: „Partnerstwo dla książki” udało się zrealizować drugą edycję 
projektu kulturalnego pn. Fantastyka2021 — adresowanego do fanów i sympatyków literatury science-
fiction i fantasy, 7. edycję Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej, oraz wakacyjny projekt dla dzieci  
i młodzieży „Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką”. Łączna kwota dofinansowania  
3 projektów kulturalnych wyniosła 92.110,00 zł. 
 
W bardzo trudnym organizacyjnie roku 2021 Zagłębiowska Mediateka rozpoczęła ‒ bez zewnętrznego 
wsparcia finansowego ‒ nowy, cykliczny projekt Przestrzeń Słowa, który jest międzynarodowym 
festiwalem artystycznym. Zgodnie z wymogami XXI wieku wszystkie tworzące go wydarzenia posiadają 
spektakularny i dynamiczny charakter. Innowacyjność Przestrzeni Słowa polega m.in. na całorocznej 
cykliczności festiwalu. Umożliwia to budowę trwałej więzi i silnych relacji z publicznością. Artystyczne 
wydarzenia odbywają się od marca do listopada (z wyłączeniem lipca i sierpnia), a kulminacją cyklu jest 
10-dniowy październikowy festiwal. Charakterystyczną cechą poszczególnych wydarzeń jest łączenie 
elementów literatury, muzyki, happeningu, sztuk wizualnych oraz filmu. Pierwsza edycja Przestrzeni 
Słowa ujawniła jej gigantyczny potencjał. Frekwencja i zainteresowanie ze strony publiczności oraz 
mediów dowiodły, iż wydarzenie wychodzi naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom. 
 
Po trwającym kilka miesięcy remoncie i skomplikowanych pracach, mających na celu przeobrażenie 
Biblioteki przy ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 23 w uniwersalną placówkę dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych, Biblioteka Tajemniczy Ogród otworzyła się 19 kwietnia 2021 r. Biblioteka Tajemniczy Ogród 
przeznaczona jest dla wszystkich miłośników książek, bez względu na wiek i zainteresowania – 
ceniących sobie przytulne, pogodne, zachęcające do literackich poszukiwań biblioteczne wnętrza. 
Wybór lektur jest naprawdę ogromny - 30 tysięcy woluminów. Dodatkowo, księgozbiór został ułożony 
w sposób niezwykle intuicyjny i wygodny dla czytelników. Dzięki temu każdy użytkownik może się, tuż 
po wejściu do lokalu, udać bezpośrednio do regałów, mieszczących jego ulubione książki z gatunku 
fantastyki, horroru, powieści obyczajowej, romansu itp. Do dyspozycji czytelników oddano dwa 
komputery z bezpłatnym dostępem do internetu oraz niewielką, za to dobrze oświetloną przestrzeń 
czytelnianą, w której (po pandemii) odbywać się będą zajęcia dla dzieci i spotkania hobbystyczne.  
Z wizyty w Tajemniczym Ogrodzie zachwycone z pewnością będą maluchy, gdyż dla nich przygotowano 
najsympatyczniejszy zakątek - uroczy domek pełen kolorowych książeczek, komiksów, gier i zabawek 
edukacyjnych. W czasie gdy rodzice i dziadkowie będą szperać między regałami, pociechy spędzą miłe 
chwile w przyjaznej im bajkowej przestrzeni. 
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Dzięki współpracy z firmą Amazon, która sfinansowała projekt Amazon STEM Kindloteka w przestrzeni 
Świata Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki powstała pracownia STEM Kindloteka (ang. Science, 
Technology, Engineering, Mathematics) specjalnie zaaranżowana, kreatywna i wielofunkcyjna 
przestrzeń, przeznaczona do takich aktywności jak: czytanie, zajęcia programistyczno-robotyczne, 
majsterkowanie, muzykowanie, odkrywanie i doświadczanie. We współpracy ze Stowarzyszeniem 
Cyfrowy Dialog, które wyszkoliło naszą kadrę biblioteczną, odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
 
Dla widzów, którzy cenią sobie intymność kinowego doświadczenia i przy wyborze repertuaru podążają 
własnymi ścieżkami, Multimedia dla Dorosłych Zagłębiowskiej Mediateki przygotowały wyjątkowe 
stanowisko w STREFIE KINOMANA. Na osoby chcące przetestować nową opcję korzystania ze zbiorów 
Mediateki czeka wygodny fotel z podnóżkiem, duży ekran (43 cale), profesjonalne (i regularnie 
odkażane) słuchawki, odtwarzacz DVD i Blu-Ray i ponad 600 filmów o doskonałej jakości obrazu  
i dźwięku. Wśród zgromadzonych i stale uzupełnianych filmowych skarbów, znaleźć można zarówno 
filmową klasykę, największe kinowe hity ostatnich lat, jak również coś dla koneserów i pasjonatów. 
Warto wspomnieć, że pracownicy Multimediów to też kinomani, więc w razie potrzeby fachowo 
doradzą w wyborze odpowiedniego filmu. Korzystanie ze STREFY KINOMANA w Multimediach dla 
Dorosłych Zagłębiowskiej Mediateki jest bezpłatne, ale dostępne tylko dla czytelników Biblioteki 
posiadających aktualną kartę biblioteczną. 
 
W sezonie letnim zainaugurowano również „Seanse w Ogrodzie” - nowy cykl pokazów filmowych, 
organizowany w plenerze, przy użyciu telebimu i nagłośnienia, które zostały zakupione i zamontowane 
w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki dzięki środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego. 
 

 
 
W Zagłębiowskiej Mediatece niezmiennie funkcjonują usługi online wypożyczalni cyfrowych.  
W bezpłatnie udostępnionym przez Bibliotekę Narodową systemie Academica zdigitalizowano  
i udostępniono w wersji elektronicznej kilkaset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych – 
monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. System umożliwia 
pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów oraz inteligentny system ograniczania wyników 
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wyszukiwania. Daje także możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych  
i zapamiętywania kwerend. Academica umożliwia nieograniczony dostęp, na każdym stanowisku  
z łączem internetowym, do publikacji niechronionych prawem autorskim, natomiast korzystanie  
z publikacji licencjonowanych, odbywa się na dedykowanych terminalach, należących do systemu 
Academica. Takie terminale znajdują się w Informatorium, mieszczącym się na I piętrze Zagłębiowskiej 
Mediateki. Rejestracja w systemie odbywa się za pomocą karty bibliotecznej. Istnieje możliwość 
rezerwacji dokumentu na dowolny termin. Ponadto istnieje również możliwość nieodpłatnego 
korzystania z usługi "Digitalizacji na życzenie" w ramach wypożyczalni cyfrowej „Polona”, czyli 
składania bibliotekarzom propozycji digitalizacji potrzebnych materiałów, zarówno do codziennej 
pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. Śląska Biblioteka Cyfrowa umożliwia natomiast bezcenny 
w czasach pandemii dostęp do platformy, na której udostępniane są cyfrowe kopie cennych zabytków 
piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, materiały dydaktyczne, prace 
naukowe, zbiory bibliofilskie oraz archiwalia regionalne zgrupowane w kolekcjach obejmujących 
piśmiennictwo: Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Śląska Czeskiego, Zagłębia 
Dąbrowskiego, regionów bielsko-bialskiego i częstochowskiego oraz Opolszczyzny. 
 
W czasie pandemii zdecydowanie wzrosło zapotrzebowanie na książki elektroniczne. W 2021 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu świadczyła usługi związane z rozpowszechnianiem dostępu 
do książek elektronicznych, audiobooków i kursów online. Od stycznia do marca 2021, w ramach 
współpracy z Biblioteka Śląską (tzw. „konsorcjum”), Czytelnikom posiadającym kartę biblioteczną 
rozdawane były kody do Legimi (28 kodów miesięcznie). Od kwietnia do lipca trwała przerwa w 
dystrybucji kodów, by następnie od sierpnia 2021 rozpocząć promocję usługi „Książki online dla 
każdego”, zaprojektowanej i koordynowanej przez Bibliotekę Śląską w ramach dofinansowania  
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Usługa dała Czytelnikom możliwość uzyskania dostępu 
do aż trzech platform e-bookowych: Legimi (144 kody miesięcznie), Ibuk Libra (kody bez limitu)  
i Ebookpoint Biblio (45 kodów miesięcznie). Największym zainteresowaniem cieszyła się oferta firmy 
Legimi. 
 
Najważniejsze imprezy kulturalne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w 2021 roku 
 
17. Sosnowieckie Dni Literatury (24 maja – 2 czerwca 2021 roku) 

 
Imprezy w ramach 17. Sosnowieckich Dni Literatury częściowo odbywały się w Ogrodzie Zagłębiowskiej 
Mediateki przy ul. Kościelnej 11, a częściowo online. 
 
Rozmowy o książkach: 

• Cezary Harasimowicz  

• Magdalena Grzebałkowska  

• Radosław Młynarczyk  

• Ałbena Grabowska  

• Andrzej Stasiuk  

• Maja Klemp – online  

• Radek Rak – online  
 
Spotkania autorskie: 7 spotkań – 282 uczestników na żywo, 243 wyświetleń spotkań online, łącznie: 
525. 
 
Imprezy towarzyszące: 

• „Takty i riffy. Subiektywny przegląd zespołów rodem z Sosnowca” 

• Wieczór filmowy z Iną Benitą 

• Bibliożerca Roku 2020/2021 finał 
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• Trójkąt trzech subkultur – finisaż wystawy „Takty i riffy” 
 
Łącznie – 11 imprez – 2.652 uczestników + 1.065 wyświetleń. 
 
Międzynarodowy Festiwal Przestrzeń Słowa 

W marcu 2021 roku MBP zainaugurowała nowy, interdyscyplinarny projekt „Przestrzeń słowa”. 

 

• „Bliskość zaczyna się w tekście” z udziałem Olgi Drendy, Przemysława Czaplińskiego – 
prowadzenie Grzegorz Jankowicz (online) 

• „Planeta słów” – spotkanie oraz prezentacje poetyckie: Kamila Janiak, Tomasz Bąk, Szczepan 
Kopyt – prowadzenie Anna Kałuża (online) 

• „Donośna przestrzeń dźwięków” – Piotr Metz: audycja radiowa bez radia – prowadzenie 
Bartłomiej Majzel (online) 

• „Plejady i rozstania” – Wojciech Brzoska i koncert zespołu Brzoska/Marciniak/Markiewicz. 
Prowadzenia: Bartłomiej Majzel (na żywo, w Ogrodzie) 

• „Bob Dylan: huczna osiemdziesiątka” – spotkanie z Jerzym Jarniewiczem i Filipem 
Łobodzińskim, prowadzenie: Szymon Kloska, koncert zespołu Dylan.pl (na żywo, w Auli) 

• Hatif Janabi – „Żeby motyl nie umierał we mnie”, prowadzenie Bartłomiej Majzel (na żywo,  
w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – Pokaz filmu „Trainspotting” z udziałem Irvine’a Welsha (na żywo, 
w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – spotkanie z Irvinem Welshem, prowadzenie: Jerzy Jarniewicz (na 
żywo, w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – spotkanie z Arturem Rojkiem, prowadzenie: Szymon Kloska (na 
żywo, w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – spotkanie z Chulud Szaraf, prowadzenie: Grzegorz Jankowicz, 
muzyka: Łukasz Marciniak, Jakub Wosik  (na żywo, w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – spotkanie z Filipem Zawadą, prowadzenie: Bartłomiej Majzel, 
muzyka: Nomady (na żywo, w Auli) 

• Festiwal Przestrzeń Słowa – spotkanie z Tomaszem Różyckim i Wojciechem Bonowiczem, 
prowadzenie: Krzysztof Siwczyk (na żywo, w Auli) 

• Finał Przestrzeni Słowa – Jurij Andruchowycz i zespół Karbido, prowadzenie; Szymon Kloska (na 
żywo, w Auli)  

 
Łącznie 13 imprez, w których udział wzięło 662 odbiorców + 1678 wyświetleń zapowiedzi, relacji, 
transmisji. 
 
Pokazy filmowe – Zagłębiowska Mediateka 
 
Z powodu pandemii koronawirusa pokazy filmowe odbywały się tylko w miesiącach, w których 
obostrzenia sanitarne były łagodniejsze. 
 
Filmowe Środy w Mediatece - Cykliczne spotkania w Auli Zagłębiowskiej Mediateki poświęcone 
wybranym zagadnieniom sztuki filmowej, to projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu mający 
na celu edukację filmową publiczności z terenu miasta i regionu. 

• Z książki na ekran (Emma, Słońce też jest gwiazdą, Osierocny Brooklyn, Jojo Rabbit)  

• 11 twarzy Brada Pitta (12 małp, Joe Black, Siedem, Mexican, Babel, Troja, Ciekawy przypadek 
Benjamina Buttona, Sprzymierzeni, Nad morzem, Ad astra, Zawód: szpieg)  
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Seanse w Ogrodzie - Nowy cykl pokazów filmowych, organizowany w plenerze, przy użyciu telebimu  
i nagłośnienia, które zostały zakupione i zamontowane w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki dzięki 
środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego (Atak paniki, Córka trenera, Za winy niepopełnione – 
Eugeniusz Bodo oraz Konterfekty Króla Jegomości. Spotkanie ze Stanisławem Janickim, Fuga, Ostatnia 
rodzina, Córki dancingu, Body/ciało, Wieża jasny dzień) 
 
Pokazy zorganizowane w ramach 17. Sosnowieckich Dni Literatury: 

• Wieczór filmowy z Iną Benitą - Sportowiec mimo woli  

• Trójkąt trzech subkultur – finisaż wystawy „Takty i riffy”  
 
Pokazy zorganizowane w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej: 

• Film o pszczołach  
 
Pokazy zorganizowane w ramach FANTASTYKI2021: 

• Solaris  
 
Pokazy zorganizowane w ramach 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej: 

• Tramwaj zwany pożądaniem  

• Kotka na gorącym blaszanym dachu  
 
Pokazy zorganizowane w ramach „Akcji-ilutsracji, czyli kreatywnego lata z biblioteką”: 

• Dziecięca klasyka na dużym ekranie (Kopciuszek, Piękna i bestia, Mała syrenka, Dzwonnik  
z Notre Dame, Pajęczyna Charlotty, Lorax, Przygody Tintina, Kot w butach)  

 
Pokazy zorganizowane w ramach Zagłębiowskich Czwartków: 

• Zielone lata (Stanisław Jędryka) 
 
Inne: 

• Immortal kombat – pokaz filmu dokumentalnego  

• Zygmunt Cybulski – pokaz filmu biograficznego  
 
Łącznie odbyło się 40 pokazów filmowych, w których udział wzięło 2.110 uczestników. 
 
Sosnowiecka Jesień Teatralna (1-15 października 2021 roku) 
 
W programie siódmej edycji imprezy znalazły się: spektakle, wykłady, konkursy, pokazy filmowe, 
spotkania artystyczne i warsztaty.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem 
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.  
z 2022r.poz.888). 
 

• Wystawa „Sztuka teatru. Z dziejów scenografii polskiej”. W programie prezentacja 
multimedialna „U źródeł polskiej scenografii” 

• Spektakl w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie „Tymoteusz i Psiuńcio” 

• Warsztaty z Agnieszką Bieńkowską „Zagram to śpiewająco” 

• „Showtime. Historie musicalowe” – spotkanie z artystami z warszawskiego Teatru Syrena 

• „W warsztacie kapelusznika” – warsztaty dla seniorów – prowadzenie Joanna Biesiada 

• Seanse filmowe „Ze sceny na ekran. Tennessee Williams” 

• Warsztaty dla seniorów „Aplikuj do kultury” 
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• Spektakl „Dziennik przebudzenia” – reż. Adam Ferency. Występują: Adam Ferency i  Joanna 
Kosierkiewicz 

• Koncert „Z tobą chcę oglądać świat”. Występują aktorzy z chorzowskiego Teatru Rozrywki: 
Wioleta Malchar i Daniel Cebula-Orynicz  

• „Opowiedział dzięcioł sowie” – przegląd teatralny dla uczniów szkół podstawowych  

• Wykład „Tacjanna Wysocka – czarny łabędź” – prowadzenie dr Magdalena Boczkowska 

• Gala finałowa 

• „Mój teatr” – ogólnopolski konkurs fotograficzny 

• „Muzyczna podróż w krainę teatru” - impreza artystyczna w wykonaniu uczniów ZSO nr 5  
w Sosnowcu 

• „Dom dla Moli” – warsztaty plastyczno-techniczne 

• „Teatrzyk słowa: lektor czyta, aktor przedstawia” – zajęcia literacko-teatralne  

• „Mój teatr” wystawa pokonkursowa 
 
Łącznie odbyło się 29 imprez, w których udział wzięło 4.068 uczestników + 48 wyświetleń. 
 
FANTASTYKA2021 (18 - 25 września 2021 roku) 
 
Fantastyka2021 to trwający tydzień projekt Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu), 
kierowany do miłośników fantastyki i osób, które dopiero chcą wkroczyć w świat magii, 
niewyjaśnionych zjawisk i tajemnic. W programie m.in.: plenerowy piknik z wikingami, wystawa, 
spotkanie autorskie, konkurs literacki, seans filmowy, panel dyskusyjny, sesja gier RPG.  
 
Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie 
z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
 

• Ocean – wystawa autorstwa Justyny Polakowskiej, inspirowana prozą Stanisława Lema. 
Opracowanie plastyczne: Ewa Gołda 

• W obozie wikingów - rodzinny festyn plenerowy. Prowadzenie: Grupa rekonstrukcji 
historycznej "Utgard" 

• Magia książki, magia ekranu – fotosesja z użyciem zielonego ekranu. Prowadzenie: Alicja 
Ludwichowska 

• Spotkanie z Wojciechem Orlińskim – dziennikarzem, publicystą, biografem Stanisława Lema. 
Prowadzenie: Agnieszka Włoka  

• Podręcznik znaleziony w wannie – spotkanie przeznaczone dla osób zainteresowanych grami 
RPG. Prowadzenie: Legion RPG 

• Prawdziwie obcy – pokaz filmowej adaptacji jednej z najsłynniejszych powieści Stanisława 
Lema. Reż. S. Soderbergh, w roli głównej: George Clooney 

• Kobiety w Fantastyce – panel dyskusyjny z Anną Hrycyszyn, Aleksandrą Zielińską i Magdaleną 
Kubasiewicz. Prowadzenie: Agnieszka Włoka 

• Plansza na stole – rozgrywki prowadzone przez Stowarzyszenie Trzy Plansze 

• Fantastyczne opowiadanie – konkurs literacki z nagrodami 
 
Łącznie odbyło się 10 imprez, w których udział wzięło 3.422 uczestników. 
 
Zagłębiowskie Czwartki 
 
Comiesięczne spotkania, organizowane przez Instytut Zagłębiowski oraz Zagłębiana – dział zbiorów 
regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.  

Tematy omawiane w 2021 roku:  
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• Schyłek II wojny światowej w Zagłębiu Dąbrowskim - prelekcja dr Mirosława Więcka  

• "Jeden uśmiech Stanisława Jędryki" - prelekcja M. Boczkowskiej połączona z projekcją filmu 
"Zielone lata"  

• "Historia i architektura Zamku w Siewierzu - prelekcja A. Roka  

• „Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec”  
 
Łącznie odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 237 uczestników. 
 
Zagłębiowska Giełda Winyli  
 
Niedzielne spotkania dla miłośników muzyki w stylu retro.  
Ogółem: 2 imprezy, 300 uczestników. 
 
Spotkania autorskie  
 
Ta forma upowszechniania czytelnictwa cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zwłaszcza  
w odniesieniu do postaci dobrze znanych i cieszących się dużą sympatią czytelników. W związku  
z pandemią koronawirusa część spotkań odbyła się w wersji online lub hybrydowo (z udziałem 
publiczności i retransmisją w Internecie). Poniżej nie wykazano spotkań w ramach 17. Sosnowieckich 
Dni Literatury, Przestrzeni Słowa, 7. Sosnowieckiej Jesieni teatralnej, FANTASTYKI2021, akcji letniej. 

 

• Adam Wajrak online (prowadzenie: Alicja Ludwichowska). Spotkanie organizowane w ramach 
ferii zimowych  

• Grzegorz Kasdepke online (prowadzenie: Bartłomiej Majzel). Spotkanie organizowane  
w ramach ferii zimowych 

• Magdalena Majcher online (prowadzenie: Magdalena Boczkowska). Spotkanie organizowane 
w ramach projektu Dyskusyjnych Klubów Książki 

• Jacek Jakubek – wykład o dworcu w Maczkach. Spotkanie organizowane w ramach projektu 
Dyskusyjnych Klubów Książki  

• Stanisław Janicki  

• Stefania Lazar. Spotkanie organizowane w ramach projektu Dyskusyjnych Klubów Książki  

• Mieczysław Bieniek  

• Bogusława Tutajewicz  

• "Od granicy do Maczek" spotkanie z Jackiem Jakubkiem  

• Grzegorz Kielar i Andrzej Duda 
 

Ogółem: 10 spotkań, 199 uczestników + 1.305 wyświetleń. 
 
Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej (4 września 2021 roku) 
 
 
Spotkanie zorganizowane w Zagłębiowskiej Mediatece, w ramach dziesiątej edycji ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania, odbyło się w plenerze, w malowniczym ogrodzie usytuowanym z tyłu budynku 
biblioteki. Partnerem wydarzenia była „Niekawiarnia” – przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 
osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.  
Ponadto, kameralne spotkania odbyły się w placówkach bibliotecznych na terenie miasta. 
 

• Zagłębiowska Mediateka  

• Biblioteka Młodzieżowa  

• Klimontów  
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• Sielec  

• Dańdówka  

• Zagórze  

• Mec  
 
Ogółem: 9 imprez, 200 uczestników. 
 
Tydzień Edukacji Globalnej 

Akcja propagująca idee ekologiczne oraz tematykę dotyczącą edukacji globalnej. Program obchodów 
został przygotowany z myślą zarówno o dorosłych, jak i najmłodszych czytelnikach.  

• "Co możemy zrobić dla klimatu, nie ruszając się z domu" - warsztaty dla dorosłych prowadzone 
przez D. Szewczyk 

• "Biżuteria z recyklingu" - warsztaty w ramach Kreatywnego Seniora 

• Pokaz filmu "Film o pszczołach" 

• Kalendarz adwentowy w stylu EKO - warsztaty dla dzieci 

• Sprawiedliwy handel - warsztaty dla dzieci 

• "Zrób to sam - ozdoby z recyklingu" - konkurs plastyczny 
 
Łącznie: 8 imprez, 183 uczestników. 
 
Międzynarodowy Projekt „BeePathNET Reloaded” 
 
W październiku 2021 roku Biblioteka przyłączyła się Projektu „BeePathNET Reloaded” (stworzenie 
przyjaznego pszczołom środowiska miejskiego oraz zachęcenie lokalnych interesariuszy do 
różnorodnych działań podnoszących świadomość na temat znaczenia pszczół w miejskim 
ekosystemie), współfinansowanego w ramach programu URBACT III i budowy sosnowieckiej Pszczelej 
Ścieżki. Koordynatorem projektu jest Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Funduszy Zewnętrznych  
i Współpracy. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w mieście Pszczelej Ścieżki, czyli miejsca 
przyjaznego pszczołom. Od momentu przyłączenia się do 
projektu do końca 2021 r. Bibliotece udało się zrealizować 
pomysł związany ze stworzeniem własnej bajki w formie 
teatrzyku kamishibai na temat pszczół, którą ma zamiar 
wykorzystać w ofercie edukacji ekologicznej skierowanej do 
szkół i przedszkoli. W grudniu 2021 r. Biblioteka 
zorganizowała ogólnopolski konkurs dla dzieci i dorosłych 
„Przytul pszczołę… - konkurs na pszczelą maskotkę”, który 
spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony 
społeczeństwa. Całość projektu „BeePathNET Reloaded” ma 
potrwać 18 miesięcy. 
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Teatr Zagłębia 
 
W 2021 roku Teatr Zagłębia przygotował 6 spektakli premierowych: 

• 11.06.2021 r. „Komedia. Wujaszek Wania” Anton Czechow, reż. J. Piaskowski, H. Sulima 

• 25.06.2021 r. „Czas wypadł z ram”, scenariusz i reżyseria Jacek Kozłowski  

• 10.09.2021 r. „Nikaj” Zbigniew Rokita, reż. R. Talarczyk 

• 15.10.2021 r. „Gniew” Zygmunt Miłoszewski, reż. Sz. Kaczmarek 

• 19.11.2021 r. „Utracona cześć Katarzyny W.” P. Sablik, reż. K. Szczypek 

• 06.12.2021 r. „Kreszany” [Festiwal Boska Komedia] Olga Maciupa, Olena Apczel, Wojtek 
Zrałek-Kossakowski, reż. Olena Apczel 

 
Oprócz w/w przedstawień w stałym repertuarze Teatru znajdowały się następujące spektakle: 

1. „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery,  reż. Jan Szurmiej,  
2. „Dead Girls Wanted” J. Janiczak G. Stępniak, reż. Wiktora Rubina 
3. „Horror szał” P. Pilarski, reż. Jacek Jabrzyk  
4. „Mesjasze (albo skoro nie zostało nam już nic do wierzenia, to czy wolno nam podważać coś, 

w co na nowo moglibyśmy uwierzyć?)” J. Czapliński, M. Kącki, reż. Aneta Groszyńska 
5. „Między ustami a brzegiem pucharu” M. Wawrzyniak, reż. Remigiusz Brzyk 
6. „Nowa Księga Dżungli” (na podstawie powieści Rudyarda Kiplinga, autor tekstu M. Kurkowski), 

reż. Iwo Vedrala 
7. „Opowieść Wigilijna” (Sz. Adamczak wg opowiadania Karola Dickensa), reż. Justyna Łagowska 
8.  „Powitanie” /B. Kurowski/ w reżyserii  Bartosza Kurowskiego 
9. „Przodownicy Miłości. Rewia Związkowo-Robotnicza” Harold Rome, reż. J. Mikołajczyk 
10.  „Pyza na polskich dróżkach”  H. Januszewska, reżyseria i adaptacja Arkadiusz Klucznik, 
11. „Republika Marzeń” W. Zrałek-Kossakowski, reż. J. Jabrzyk 
12. „Szewczyk dratewka” M. Kownacka, reż. Elżbieta Laskiewicz (Scena Inicjatyw Aktorskich), 
13. „Ślub”  W. Gombrowicz, reż. R. Rychcik 
14. „Tango” S. Mrożek, reż. Bogdan Cioska, 
15. „Tartuffe” Molier, reż. Rudolf Zioło 
16. „Upiory”  H. Ibsen, w reżyserii i adaptacji Macieja Podstawnego 
17. „Wróg – instrukcja obsługi”  D. Cali, S. Bloch, reż. Justyna Sobczyk. 

 
Scena Inicjatyw Aktorskich: 

• „Boeing, Boeing”  M. Camoletti, reż. Wojciech Leśniak, 
• „Pomoc domowa”  M. Camoletti, reż. Wojciech Leśniak. 
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W 2021 r. odbyło się 145 spektakli, w tym na deskach Teatru Zagłębia 97 spektakli, na platformie VOD 
38 spektakle, a 4 spektakle były streamowane na żywo, a dostęp do 1 spektaklu wykupiła szkoła 
podstawowa. 5 spektakli wystawiono na gościnnych scenach: w Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, 
Rybniku-Boguszowicach. 
Prezentowane przedstawienia w Teatrze Zagłębia obejrzało ogółem 16.948 widzów. Struktura 
wiekowa widowni przedstawiała się następująco: 

− dzieci i młodzież –  5.431 osób (przedstawienia dopołudniowe i familijne – 58 spektakle) - to 32% 
ogółu widowni, 

− dorośli – 11.517 osób (przedstawienia wieczorne – 87 spektakle) – to 68% ogółu widowni. 
 
Z uwagi na pandemię nie odbyło się 19 spektakli z szacunkową liczbą 5.404 widzów. 

W pierwszej połowie 2021 roku w Teatrze Zagłębia nie odbyły się dodatkowe imprezy kulturalne, 
zamiast tego odbywały się w przestrzeni wirtualnej. W drugiej części 2021 doszło do kilku wydarzeń 
dodatkowych stacjonarnych: 

• 06.01.2021 r. - Radiowa premiera słuchowiska przygotowanego przez artystów związanych  
z Teatrem Zagłębia i Teatrem Śląskim 

• 06.02.2021 r. – Otwarcie sklepu internetowego z gadżetami 

• 24.04.2021 r. – Wymiana Idei #1. Role społeczne. Rozmawiali online: Magdalena Środa, Marcin 
Napiórkowski, Wojtek Zrałek-Kossakowski 

• 29.05.2021 r. - Wymiana Idei #2. Ekologia. Rozmawiali online: Edwin Bendyk, Aleksandra Jach, 
Wojtek Zrałek-Kossakowski 

• 26.08.2021 r. – Mecz piłkarski samorządowców i artystów Sosnowiec - Katowice 

• 27-29.08.2021 r. - Letnie Granie Przedstawień Teatralnych - przegląd premier Teatru Zagłębia, 
zrealizowanych w mijającym sezonie artystycznym 

• 08.-10.09.2021 r. - Konferencja naukowa „Strefy KON/TAKTU – Strefy KON/FLIKTU jako 
narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej. Miejsce konferencji 
Zagłębiowska Mediateka 

• 10.09.2021 r. - Inauguracja Roku Kulturalnego Sosnowca 

• 20.09.2021 r. – Początek działalności Niegalerii na górnym foyer Teatru Zagłębia. Otwarcie 
wystawy Arkadiusza Ławrywiańca „Głosy” 

• 06.11.2021 r. – Benefis Wojciecha Leśniaka 

• 25.10.2021 r. - Pan Pikto pyta o PR. Co z tym Sosnowcem? Spotkanie w Niekawiarni 

• 29.10.2021 r. – Wymiana Idei #3. Lokalność. Rozmawiali online: Ewa Bal, Zbigniew Rokita, 
Wojtek Zrałek-Kossakowski 

• 06.12.2021 r. - Otwarcie wystawy "Dom ducha" malarstwo Pauliny Wojciechowskiej 

• 07.12.2021 r. - Pan Pikto pyta o PR. Co z tym zdrowiem psychicznym? Spotkanie w Niekawiarni 

• 19.12.2021 r. – Wspólne kolędowanie 
 
W ramach edukacji teatralnej odbyły się następujące zajęcia w szkołach oraz w teatrze: 

• 09-10.01.2021 r. - „Opowieść wigilijna” – warsztaty pedagogiczno-teatralne online do 
spektaklu, dla nastolatków, z okazji ferii zimowych 

• 15.01.2021 r. - Warsztaty aktorskie dla dzieci online z okazji ferii zimowych  

• 01.02.2021 r. - „Wróg” – warsztaty online „Laboratorium Wroga” z Justyną Sobczyk i Wisłą 
Nicieją, dedykowane nauczycielom, poświęcone pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą 
w warunkach zdalnego nauczania   

• 12.02.2021 r. - „Nowa Księga Dżungli” – 2 x warsztaty online do spektaklu, SP Aslan Głogów 

• 16.02.2021 r. - „Nowa Księga Dżungli” warsztaty online do spektaklu, 38 w Sosnowcu  

• 18.02.2021 r. - „Ania z Zielonego Wzgórza – 3 x warsztaty online do spektaklu, Społeczna 
SP w Warszawie  
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• 11-12.03.2021 r. - „Wróg” – warsztaty online dla wychowanków Domu Dziecka z Sosnowca 

• 15.03.2021 r. - „Wróg” – warsztaty pedagogiczno-teatralne otwarte (na żywo) dla 
nastolatków 

• 28.03.2021 r. - warsztaty aktorskie online z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru  

• 15.04.2021 r. - warsztaty dykcyjne online dla nauczycieli, Targi Edukacji WOM Katowice  

• 21-22.04.2021 r. - „Wróg” – warsztaty online do spektaklu, dla uczniów SP w Sieniawie 

• 22.05.2021 r. - warsztaty z cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru „Oblicza dramy”  

• 23.05.2021 r. - warsztaty z cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru „Pedagogika Teatru”  

• 29.05.2021 r. - warsztaty z cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru „Doświadczanie  teatru, 
czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”  

• 10-13.06.2021 r. – z cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru: WIZYTA STUDYJNA W TEATRZE 
KANA w Szczecinie 

• 19.06.2021 r. - warsztaty z cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru „Dobrodziejstwo 
improwizacji” 

• 28.06.2021 r. - warsztaty aktorskie dla grupy podopiecznych sosnowieckiego MOPS  
z okazji otwarcia Aktywnego Centrum 

• 3.07.2021 r. – warsztaty w cyklu Laboratorium Pedagogiki Teatru „Aktor lub aktorka  
w teatrze dramatycznym”; prowadzenie 

• 12.07.2021 r. – zwiedzanie zakamarków teatru dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej; prowadzenie Krzysztof Korzeniowski  

• 11.09.2021 r. – nocne zwiedzanie Teatru w ramach Metropolitalnej Nocy Teatrów; 
prowadzenie Michał Bałaga  

• 19.09.2021 r. – Rodzinna Niedziela Kulturalna: spektakl „Nowa Księga Dżungli” oraz warsztaty 
dla rodziców z dziećmi 

• 4.10.2021 r. – panel dyskusyjny „Włączać w kulturę – kogo i po co?”, podsumowujący 
Laboratorium Pedagogiki Teatru 

• 10.10.2021 r. – Rodzinna Niedziela Kulturalna: spektakl „Szewczyk Dratewka” oraz warsztaty 
dla rodziców z dziećmi 

• 4-5.12.2021 r. – warsztaty mistrzowskie przy Laboratorium Pedagogiki Teatru 

• 12.2021 r. – premiera podcastu Teatru Zagłębia w serwisie Spotify  
 
Teatr Zagłębia otrzymał następujące nominacje i nagrody: 

• Złota Maska / Mirosława Żak – za rolę Konferansjerki w spektaklu „Przodownicy miłości. Rewia 
związkowo-robotnicza” 

• Złota Maska / Andrzej Dopierała – za rolę Ignacego (Ojca i Króla) w spektaklu „Ślub” 

• Złota Maska / Jarosław Staniek – za choreografię do spektaklu „Przodownicy miłości. Rewia 
związkowo-robotnicza” 

• Mirosława Żak / Kreaton – Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia 

• „Ślub” / Wyróżnienia Łukasz Błażejewski – scenografia i kostiumy oraz Michał Lis za muzykę 
podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu 

• Nominacja do Złotej Maski – „Ślub” Witolda Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika  
w kategorii Spektakl roku 

• Nominacja do Złotej Maski – Michał Bałaga za rolę Henryka (Syna i Księcia) w spektaklu „Ślub” 
Witolda Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika 

• Nominacja do Złotej Maski – Radosław Rychcik za reżyserię spektaklu „Ślub” Witolda 
Gombrowicza 

• Nominacja do Złotej Maski – Michał Lis za muzykę do spektaklu „Ślub” na podstawie Witolda 
Gombrowicza w reżyserii Radosława Rychcika 
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W ramach edukacji teatralnej Teatr Zagłębia w Sosnowcu realizował stałe wydarzenia w szkołach oraz 
w teatrze: 
 

A. Klasa partnerska: innowacyjny w skali kraju projekt zakładający współpracę na linii teatr-szkoła, 
której celem jest rozwijanie edukacji humanistycznej. W projekcie biorą udział dwie klasy: 
młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu oraz młodzież z IV Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica 
 

B. Klub Teatralny: inicjatywa łącząca miłośników teatru, w ramach której odbywają się warsztaty 
Sekcji Aktorskiej. 

 
C. Laboratorium Pedagogiki Teatru: Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający 

umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. W 2021 roku do grona partnerów projektu dołączyli 
Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. 
Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych 
umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy. 

 
D. Lekcje teatralne: warsztaty i zwiedzanie teatru z aktorem.  

 
Działania w ramach kampanii promocyjnej 
 
Działania promocyjne Teatru Zagłębia odbywają się wielotorowo. Podstawowym medium jest strona 
internetowa teatru, youtube oraz media społecznościowe. Poprzez te kanały komunikacyjne 
przekazywane są materiały promocyjne w postaci filmów, zdjęć, plansz, banerów oraz komunikatów 
tekstowych. Materiały te są przygotowywane przez twórców zewnętrznych oraz przez pracowników 
teatru. Są to m.in. wywiady z aktorami zarówno w formie filmów jak i w wersjach tekstowych. 
 
W promocji wykorzystywane są też źródła zewnętrzne w postaci nośników bilbordów, citylightów, 
ekranów kinowych (współpraca z Silesia Film), nośników w komunikacji miejskiej i słupów 
ogłoszeniowych. 
Teatr ma także sieć zaprzyjaźnionych punktów dystrybucji materiałów drukowanych. Wśród nich są 
ulotki reklamujące spektakle i imprezy, książeczki i składanki repertuarowe, plakaty z repertuarami oraz 
te, które dotyczą konkretnych sztuk. 
 
Ogród Teatralna 
 
Teatr Zagłębia rozpoczął współpracę z firmą EZT S.A., która zajęła się uporządkowaniem i nowymi 
nasadzeniami w ogrodzie. Powstały też nowe ścieżki, a na drzewach zawisły budki lęgowe oraz hotele 
dla owadów. Docelowo w ogrodzie mogą odbywać się imprezy, spotkania i warsztaty.  
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Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki 
 
W 2021 roku Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprezentował 9 wystaw, w tym 5 wystaw 
sztuki współczesnej, 4 wystawy regionalne oraz 2 wystawy plenerowe. Zrealizowanych zostało  
14 spotkań/prelekcji, 1 seans filmowy, 2 koncerty, 41 warsztatów i lekcji. Poza tym przez cały rok 
odbywały się lekcje rysunku i malarstwa dla dzieci i dorosłych, których uczestnicy są laureatami nagród  
w konkursach ogólnopolskich. W roku 2021 nastąpiła przerwa w realizacji warsztatów i lekcji z uwagi 
na sytuację pandemiczną i decyzje ministerialne. 
 

L.p. Rodzaj wydarzenia Ilość wydarzeń 
Liczba 

uczestników/odwiedzających 

1. 
Wystawy: 

- w tym plenerowe 
   9 
   2 

6.294 
1.500 

2. Odczyty/prelekcje 14    222 

3. Seanse filmowe    1      30 

4. Koncerty/przedstawienia    2    196 

5. Warsztaty/lekcje 41    670 

 Razem: 67 7.412 

Tabela 40 Ilość wydarzeń i liczba uczestników w 2021 r. 

 
W ramach prowadzonej działalności wydano 5 katalogów do wystaw o łącznym nakładzie 1.500 
egzemplarzy oraz 3 foldery w nakładzie 1.500 egzemplaży.  
 

WYSTAWY w 2021 r. 
 

06.11.2020 r. – 28.02 – Wystawa malarstwa i rysunki Aldony Mickiewicz W tym RZECZ-malarstwo. 
4.01 – 28.02 – Wystawa zdjęć ze zbirów Muzeum Historii Fotografii Wywołane z przeszłości. Sosnowiec 
1900-1910. 
12.03 – 27.06 – Wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego punkt bieli. punkt czerni  
15.03 – 22.08 – Wystawa dla dzieci: Mózg. Skąd się bierze myślenie. 
31.05 – 14.07 – Druga odsłona wystawy plenerowej Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
Plac stulecia/Al. Zwycięstwa 
3.07 – 31.07 – Czasowa wystawa w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie Reicherowie z Sosnowca   
16.07 – 29.08 – Jadwiga Mitko-Rudź. Wystawa pt. Cisza dobra, cisza zła. Instalacja graficzna, video- 
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art, performance. 
10.09 – 23.12. „Reicherowie z Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej” 
17.09 – 31.10. wernisaż wystawy „Patogen”. Sławomir Witkowski. Malarstwo, grafika, rysunek.  Video-
art. Performance. 
9.11 – 09.01.2022 r. Wernisaż wystawy malarstwa ROBERTA MOTELSKIEGO „Abstrakt” 
 

STYCZEŃ 
(praca zdalna) 

Ferie Z Zamkiem Sieleckim  
I Warsztat: „Jak wygląda to, co czuję?” 
05.01 wprowadzenie: Małgorzata Malinowska-Klimek, historyczka sztuki, kuratorka wystaw 
07.01 omówienie prac: Monika Pawlas-Polańska, edukatorka artystyczna  
 
II Warsztat: „Jak wygląda to, co myślę?”  
12.01 wprowadzenie: Małgorzata Malinowska-Klimek, historyczka sztuki, kuratorka wystaw 
14.01 omówienie prac: Monika Pawlas-Polańska, edukatorka artystyczna 
 
18.01 Podcast z wystawy „w tym RZECZ – malarstwo”, cz.4. Opowiadała Aldona Mickiewicz (artystka) 
29.01 Podcast z wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, cz.5. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 
 

MARZEC 
(praca zdalna) 

12.03 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.1 
29.03 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.2 
 

KWIECIEŃ 
(praca zdalna) 

08.04 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.3 
14.04 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.4 
21.04 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.5 
29.04 „Punkt bieli. Punkt czerni. Fotografia Zdzisława Beksińskiego” – Małgorzata Malinowska-Klimek 
oprowadza po wystawie. Cz.6 
 

MAJ 
4 maja ponowne otwarcie instytucji 

06.05 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zdzisława Beksińskiego punkt bieli. punkt czerni. 
07.05 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zdzisława Beksińskiego punkt bieli. punkt czerni. 
 
 

CZERWIEC 
01.06 Dzień dziecka w Zamku Sieleckim. Mózg rządzi. Kulturalne zadania do zapamiętania. Quizy 
i zabawy. 
02.06 Dzień dziecka w Zamku Sieleckim. Mózg rządzi. Kulturalne zadania do zapamiętania. Quizy 
i zabawy. 
08.06 „Powrót do sztuki, powrót do życia!”. Wykład z historii sztuki. 
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15.06 „Piękno to jedno z imion Boga. Ikona i jej oddziaływanie estetyczne w XXI wieku”. Wykład  
z filozofii. 
27.06 Pożegnanie z fotografią Zdzisława Beksińskiego. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. 
 

LIPIEC 
Wakacyjne warsztaty dla dzieci. Myślę, działam kreuję! 
01.07 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Co się kryje w mojej głowie. 
08.07 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Pokój Amesa. 
15.07 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Iluzjonistyczny pokój. 
22.07 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Przygotowanie planszy do gry. 
29.07 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Linoryt. 
03.07 Nowy Świat Anieli Urbanowicz. Spotkanie z Dorotą Woyke-Polec i oprowadzanie po wystawie 
czasowej „Reicherowie z Sosnowca” w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. 
11.07 Manewry miłosne. Od operetki do musicalu. Letni Koncert na dziedzińcu.  
16.07 Wernisaż wystawy pt.: „Cisza dobra, cisza zła”. Instalacja graficzna, video-art, performance. 
Jadwiga Mitko-Rudź. 
Wystawa prezentowana do 29.08.2021 r. 
 

SIERPIEŃ 
Wakacyjne warsztaty dla dzieci. Myślę, działam kreuję!  
05.08 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Gra w labiryncie mózgu. 
12.08 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: GRA. 
26.08 Oprowadzanie po wystawie i warsztaty: Morska Przygoda. 
08.08 SŁOWA I DŹWIĘKI. Letnie koncerty w Zamku Sieleckim. Druga edycja. 
Dzikość zaklęta w ciszy. Koncert etno&folk. Wykonawcy: Calma Loca i Katarzyna Broda. 

 
WRZESIEŃ 

03.09 Wykład pod Gwiazdami. Różne imiona miłości w poezji i sztukach wizualnych 
10.09 otwarcie wystawy „Reicherowie z Sosnowca. Dzieje rodziny kupiecko-przemysłowej” 
17.09 wernisaż wystawy „Patogen”. Sławomir Witkowski. Malarstwo, grafika, rysunek. Video-art. 
Performance. 
WARSZATY 
01.09 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
15.09 Zamkowy kurs pisania ikon. 
22.09 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
29.09 Zamkowy kurs pisania ikon. 
 

PAŹDZIERNIK 
01.10 Pokaz filmu „IMMORTAL KOMBAT” i spotkanie z twórcami. 
03.10 Weekendowa Akademia Rodzinna. Warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców. 
05.10 Wykład „Dlaczego powstaje sztuka? Model labiryntu i model trójkąta.” 
16/17.10 P G W – Pracownia Grafiki Warsztatowej, zajęcia grafiki warsztatowej z miękkiego werniksu 
z elementami suchorytu.  
19.10 Wykład: „Historia rodziny Reicherów w Sosnowcu”. 
WARSZATY 
03.10 Weekendowa Akademia Rodzinna. 
06.10 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
13.10 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
20.10 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
27.10 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
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SZTUKOWANIE. Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywały się w każdy 
czwartek. 
 

LISTOPAD 
02.11 Wykład „Szaman, rzemieślnik, naukowiec – przemiany roli artysty”. 
09.11 Wernisaż wystawy malarstwa ROBERTA MOTELSKIEGO „Abstrakt”. 
16.11 Wykład z filozofii: Sztuka i jej związki z filozofią.  
WARSZATY 
14.11 Weekendowa Akademia Rodzina. 
03.11 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
10.11 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
17.11 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
14.11 Weekendowa Akademia Rodzinna. 
24.11 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
14.11 Weekendowa Akademia Rodzinna. 
SZTUKOWANIE. Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek. 
 

GRUDZIEŃ 
06.12 Mikołajki w Zamku Sieleckim – warsztaty artystyczne dla dzieci. Ozdoby świąteczne w różnych 
technikach plastycznych. 
07.12 Wykład: „Rosyjska filozofia egzystencji: Lew Szestow”. 
09.12 Panel dyskusyjny: „Czas świętowania w różnych wyznaniach i kulturach”. Zaproszeni goście:  
ks. dr Adam Palion, ks dr Adam Malina, Immam dr Abdul Jabbar Koubaisy, Włodzimierz Kac. 
21.12 Wykład: „Rosyjska filozofia egzystencji: Nikołaj Bierdiajew”. 
WARSZATY 
01.12 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
08.12 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
15.12 ZAMKOWY KURS PISANIA IKON. 
19.12 Weekendowa Akademia Rodzinna. 
22.12 GRUPA SIELECKA. Pracownia malarstwa dla dorosłych. 
SZTUKOWANIE. Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek. 
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Miejski Dom Kultury „Kazimierz” 
 
Miejski Dom Kultury „Kazimierz” to nowoczesna placówka kulturalna mieszcząca się w Kazimierzu 
Górniczym, wschodniej dzielnicy miasta. Oprócz budynku Domu Kultury jednostka administruje 
również Amfiteatrem mieszczącym się w parku im J. Kuronia. Tuż przed rozpoczęciem pandemii 
budynek Domu Kultury oraz Amfiteatr zostały wyremontowane oraz rozbudowane. Zmodernizowano 
również salę koncertową oraz zakupiono nowoczesne oświetlenie. Dzięki tym działaniom można 
zorganizować praktycznie każde wydarzenie artystyczne. Ogółem w 2021 r. w koncertach spotkaniach 
i warsztatach organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Kazimierz” wzięło udział około 6.400 osób. 
 
Miejski Dom Kultury „Kazimierz” prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród propozycji 
znalazły się zajęcia propagujące różne techniki fotograficzne, plastyczne, zajęcia taneczne, muzyczne, 
teatralne, literackie i filozoficzne. Organizowane są również festiwale, wystawy, wernisaże, spektakle, 
koncerty i spotkania autorskie. W związku z sytuacją pandemiczną w pierwszym kwartale 2021 roku 
działalność skupiała się przede wszystkim na zajęciach online.  
 
Podczas ferii zimowych zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Zima” odbywały się online. W ich 
trakcie zorganizowano: 

• 2 edycje warsztatów kreatywnego pisania 

• 2 edycje warsztatów wokalnych 

• 2 edycje warsztatów rysunkowych 

• 3 edycje warsztatów małego rękodzieła. 
 
20 maja zorganizowany został XIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża”, w którym wzięło udział 51 
Zespołów. Rywalizacja odbywała się w formie online. 
 
W MDK „Kazimierz” w ubiegłym roku odbyło się około 200 spotkań warsztatowych. W pierwszym 
kwartale zajęcia odbywały się w formie online po zniesieniu restrykcji zajęcia odbywały się 
stacjonarnie: 

• podwieczorek z filozofią 10 edycji,  

• klub czytelniczy „Zaczytany Kazimierz” 10 edycji, 

• warsztaty wokalne 40 edycji, w ramach zajęć zrealizowano materiał muzyczny oraz teledyski 
do utworów „W Nowy Rok - Hop” oraz „Wszystko mi mówi”. 

• warsztaty rysunkowe 36 edycji, 

• małe rękodzieło 38 edycji, 

• kreatywne pisanie 24 edycje, w efekcie tych warsztatów zrealizowano tomik haiku,  

• warsztaty taneczne 24 edycje, 

• warsztaty teatralne 10 edycji,  

• warsztaty umuzykalniające 7 edycji. 
 
Do czerwca 2021 r. przeprowadzono 3 warsztaty stacjonarne. W ramach Tygodnia Dziecka odbyły się 
warsztaty dla dzieci „Lalki Motanki” oraz warsztaty „Rajskie ptaki”. W dniu 29 czerwca odbyły się 
warsztaty dla dorosłych „Obrazy z mchu”. 
 
Ważnym elementem funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu jest 
działalność koncertowa. Proponowany repertuar jest różnorodny i trafia w gusta szerokiej gamy 
odbiorców. Na scenach promowani są również wykonawcy nie tylko z Sosnowca ale również z regionu. 
 
W 2021 roku w Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” odbyły się następujące koncerty: 
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• 29 maja z okazji Dnia Dziecka odbył się koncert Spirituals Singers Band, wystąpili również 
uczestnicy warsztatów wokalnych, 

• 10 października odbył się XII Metalfest, a na scenie zaprezentowały się 4 zespoły: Mentor, 
Deadly Vision, Post Profession oraz gwiazda Decapitated, 

• 09 listopada z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości miał miejsce koncert patriotyczny 
w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego, 

• 19 listopada odbył się koncert muzyki francuskiej, Francois Trio „Między Sekwaną a Wisłą”, 

• 17 grudnia koncert kolęd w wykonaniu góralskiej Kapeli Wałasi. 
 
W Amfiteatrze w Parku im. J. Kuronia zorganizowano następujące koncerty: 
 

• 12 czerwca odbył się koncert sosnowieckiego zespołu Skankan, 

• 26 czerwca odbył się koncert „Tribute to Maanam” w wykonaniu Agnieszki Bieńkowskiej, 
aktorki Teatru Zagłębia. 

• 17 lipca zorganizowano koncert młodego sosnowieckiego artysty Kasjana Cieśli, 

• 31 lipca miał miejsce koncert Ani Rusowicz, 

• 14 sierpnia na scenie wystąpił szantowy zespół Perły i Łotry, 

• 18 września odbył się koncert Anya Pereła Team, 

• 25 września na zakończenie działalności plenerowej zagrała sosnowiecka grupa ska Ziggie 
Piggie. 

 
W 2021 r. zrealizowano wystawy, które odbyły się w MDK „Kazimierz”, jak również w Parku im.  
J. Kuronia: 
 

• w marcu wystawa fotograficzną „966 dni modernizacji” prezentująca budynek MDK w trakcie 
ponad dwuletniego remontu, 

• w kwietniu odbyła się wystawa „Rysunek online w realu”, gdzie prezentowane były prace 
uczestników zajęć z rysunku, 

• w maju plenerowa wystawa prac Jacka Zygmunta „Rysunki z koroną”,  

• 25 maja odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Dzieci Boga” połączony ze spotkaniem  
z autorką zdjęć Aleksandrą Dynaś, 

• w czerwcu zorganizowana została pokonkursowa wystawa plenerowa „III Ogólnopolski 
Konkurs na Rysunek Prasowy im. A. Wołosa”, 

• w lipcu miały miejsce 2 wystawy plenerowe: prac satyrycznych Jacka Frąckiewicza  oraz „To  
i Owo” - plakaty autorstwa Magdaleny Wosik, 

• w sierpniu odbyła się również wystawa plenerowa „Rysunki bez pudła”-Daniela Strzelczyka,  

• we wrześniu w siedzibie MDK można było oglądać prace Zbigniewa Piszczako, 

• w ramach IX Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej 2021 zaprezentowana 
była wystawa fotografii trzech autorów, w tym dwóch zagranicznych: Anthony Carr (Kanada), 
Jochen Dietrich (Niemcy) oraz Radosław Rogalskiego.  

• w grudniu odbyła się wystawa archiwalnych kartek świątecznych. 
 
W okresie wakacyjnym w ramach „Akcji Lato” odbyło się 14 spotkań dla dzieci i młodzieży.  
W większości były to warsztaty plastyczne, animacje w Parku im. Jacka Kuronia oraz wycieczka 
ornitologiczna. W lipcu na terenie „Muszelki” zorganizowano również familijny dwudniowy Escape 
Room. 
 
W dniu 04.09.2021 r. przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 10 z okazji Narodowego 
Czytania odbyło się spotkanie pod patronatem Prezydenta RP. 
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03 grudnia 2021 roku Miejski Dom Kultury „Kazimierz” zorganizował Rodzinnego Mikołaja, podczas 
którego wystąpiła grupa wokalna działająca przy MDK oraz odbyły się animacje z wręczeniem 
prezentów przez św. Mikołaja. 
 
Od kilku lat Miejski Dom Kultury „Kazimierz” współpracuje z klubem seniora. Jej efektem była wspólna 
organizacja: 
 

• Barbórki dla seniorów, 

• balu seniorów na pożegnanie lata, 

• Wigilii dla seniorów, 

• dyskoteki dla seniorów. 
 
W XX Ogólnopolskiej Wystawie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Białystok 2021” wyróżnienie zdobyła 
Julita Świercz. 
 
W listopadzie (06.11) odbyła się 11 edycja stałej imprezy – „Noc Horrorów”. Uczestnicy wydarzenia 
mogli po raz kolejny sprawdzić się w mrocznym pokoju zagadek, który został przygotowany w Muszelce 
w Parku im. Jacka Kuronia.  
 
Po raz piętnasty 11 grudnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Zagłębia w Szachach. 
 
Miejski Dom Kultury „Kazimierz”  był współorganizatorem: 
 

• Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

• II Sosnowieckiej Gali Sportu, 

• Sosnowieckiego Iwentu Komediowego,  

• II edycji pokazów filmowych na tarasie MDK. 
 
W ramach sosnowieckiego Programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, wraz z Gmina Sosnowiec, 
zostały sfinansowane 22 projekty. 
 

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu 
 
Wykaz najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Pałac Schoena Muzeum  
w Sosnowcu w 2021 roku 
 

WYSTAWY 
- w siedzibie Muzeum 
 
Polskie szkło współczesne (wystawa stała) 
Frekwencja w 2021 r: 3.166 osób 
 
Sosnowieckie muzeum ma największą w Polsce kolekcję szkła współczesnego, liczącą obecnie ponad 
9.000 eksponatów. Na wystawie jest prezentowana część zbiorów: szkło historyczne, użytkowe, 
artystyczne. Eksponaty pochodzą z najbardziej prestiżowych hut szkła z całego kraju i zostały 
zaprojektowane przez najwybitniejszych polskich projektantów 
 
Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku  
Wystawa przygotowana ze zbiorów własnych muzeum. 
termin: 01 lutego – 9 maja, frekwencja 333 osoby 
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Wystawa prezentowała szeroki wybór szkieł z zakupionej w 2020 r. (z dotacji MKiDN) kolekcji z byłej 
wzorcowni huty „Zawiercie”. Na ekspozycji zostały pokazane masowo produkowane wzory od lat 60. 
XX w. do drugiego dziesięciolecia XXI w. Widzowie zobaczyli prace znanych, nie tylko w regionie, 
artystów takich jak Józef Podlasek, Maria Słaboń, Zofia Szmyd-Ścisłowicz i Zofia Piaskiewicz. Artyści ci 
na trwale zapisali się w historii polskiego designu.  Wystawie towarzyszył katalog w formie albumowej. 
 
Światłoczułość. XXIII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 
Wystawa prac uczestników XXIII Sosnowieckich Spotkań Artystycznych. 
termin: 15 maja – 27 czerwca, frekwencja 410 osób 
 
Wystawa była podsumowaniem XXIII Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, które odbyły się w 2020 
roku w Sandomierzu. Do Sandomierza zaproszono 27 twórców o odmiennym podejściu do problemu 
sztuki, pracujących w różnych technikach, zmagających się z różnorodną materią. Była to grupa 
fotografików, malarzy i rzeźbiarzy związanych z miastem i regionem: Marek Bebłot, Tamara Berdowska, 
Adam Bit, Jerzy Chrapka, Sławomir Drążkiewicz, Paweł Dusza, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołuch, Marcin 
Korek, Piotr Kossakowski, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz 
Ławrywianiec, Beata Mendrek, Stanisław Michalski, Damian Mickoś, Michał Minor, Jacek Mrozowski, 
Kamil Myszkowski, Zbigniew Podsiadło, Wojciech Prażmowski, Jolanta Rycerska, Krzysztof Rzeźniczek, 
Irena Skalik, Michał Szalast, Andrzej Zygmuntowicz.  
Każdy z zaproszonych twórców, prezentujących swoje prace na wystawie, zaproponował odbiorcom 
zupełnie inne doznania artystyczne. Tym co łączyło wszystkich, wspólną idea było odniesienie się do 
hasła przewodniego XIII SSA i jednocześnie tytułu wystawy.  
 
Od Maneta do Cézanneʼa 
Grafiki impresjonistów i postimpresjonistów z kolekcji prywatnej 
termin: 09 września – 05 grudnia, frekwencja 1.320 osób 
 
Wystawa prezentowała 130 prac graficznych najbardziej znanych i cenionych artystów nowej sztuki: 
Armanda Guillaumina, Édouarda Maneta, Augusta Renoira, Alfreda Sisleya, Paula Cézanne’a, Edgara 
Degasa, Paula Gauguina, Henri de Toulouse-Lautreca. Do najcenniejszych należały cykle: E. Degasa La 
Famille Cardinal (Rodzina Cardinal) (1877-1878), H. de Toulouse-Lautreca Au pied du Sinaï  (U stóp góry 
Synaj) (1898), P. Gauguina Avant et après  (Przed i po) (1902-1903). 
Większość „rytych impresji - jak mawiał Pissarro, oddawała atmosferę ówczesnego Paryża. 
Prezentowała wizerunki aktorów, postaci z wyższych sfer i zwykłych mieszkańców. Na ekspozycji nie 
zabrakło także egzotycznych odniesień. Portrety mieszkańców Polinezji Francuskiej Gauguina 
przenosiły widzów tysiące kilometrów na południe od Sekwany.  
 
Ładniej. 75 lat Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu 
Wystawa przygotowana z kolekcji szkoły 
termin: 16 grudnia – 30 grudnia, frekwencja 281 osób 
Wystawa prezentowała historię szkoły zapisaną w przedstawionych na ekspozycji projektach 
graficznych ubiorów, modelach, fotografiach, filmach z pokazów mody, dokumentach.  
 
Papuga Félicité – instalacja malarska Poli Dwurnik w ramach festiwalu Ars Cameralis 
termin: od 28 października, frekwencja do 31 grudnia  2021 r. – 1.197 osób 
 
Monumentalny obraz Papuga Félicité jest wyobrażeniem papugi z opowiadania Gustava Flauberta 
Prostota serca wydanego w 1877 roku, jako pierwsza część Trzech opowieści.  
We foyer Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu zwiedzający mogli zobaczyć papugę przedstawioną na 
obrazie P. Dwurnik unoszącą się ponad ich głowami, nieprzeniknioną, jak w opowiadaniu Flauberta. 
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Galeria Trójkąt w Kole  

 
Czytając samotność. Monika Kuboś 
termin: 18 lutego – 28 marca, frekwencja 230 osób 
 
Wystawa fotografii Moniki Kuboś. Artystka w swojej twórczości najczęściej patrzy „do wewnątrz”, 
poddaje się autoanalizie, której wynikiem są wizualne refleksje, dotyka często tematów trudnych  
i osobistych. Wchodząc głębiej w jej twórczość widz dostrzega, że pozornie prosty temat daje wiele 
ścieżek interpretacji – od tych zakładanych przez artystkę, po te wynikające z własnych doświadczeń 
odbiorcy.  
 
Obrazy Zagłębia. Grupa Plastyczna Relacje  
termin: 20 maja – 27 czerwca, frekwencja 185 osób 
 
Wystawa prezentowała prace 27 członków Grupy Plastycznej „Relacje”, która działa w Sosnowcu od 
ponad dwudziestu lat. Tematem wystawy było Zagłębie Dąbrowskie w subiektywnym spojrzeniu 
każdego z artystów Grupy „Relacje”. 
 
De Luxe. Wystawa prac Karoliny Kindler Skowronek  
termin:16 września – 17 października, frekwencja 460 osób 

Wystawa prezentowała obiekty szklane oraz fotografie Karoliny Kindler-Skowronek. Zbiór 
pokazywanych na ekspozycji kompozycji szklanych wyrażał tęsknotę artystki za pracą z masą szklaną. 
Był swego rodzaju wspomnieniem a zarazem dopełnieniem zestawu szkieł, które zaprojektowała  
w 2005 roku.  

 
Powiększenia. Piotr Zatorski. Fotografia 
termin: 20 października – 21 listopada, frekwencja 420 osób 
 
Wystawa prezentowała fotogramy Piotra Zatorskiego. Był to kameralny cykl zdjęć, eksperymentalna 
gra dopełnień pomiędzy tym co wyraziste i rozmyte, kompletne i fragmentaryczne, nawiązująca do 
filmu „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego z 1966 roku. 
 
Ulotny świat pastelu. Pracownia plastyczna Salve w Sosnowcu 
termin: 25 listopada – 31 grudnia, frekwencja 580 osób 
 
Wystawa prezentowała prace wykonane pastelami. Ich autorami byli członkowie Grupy Plastycznej 
Salve. Powstały pod artystyczną kuratelą Czesława Gałużnego w Środowiskowym Domu Samopomocy 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Sosnowcu.  
 
WYSTAWY CZASOWE poza siedzibą Zamku Sieleckiego 
 
Sosnowiec wobec III powstania śląskiego 
Planszowa wystawa plenerowa zrealizowana przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego w strukturze Pałacu 
Schoena Muzeum w Sosnowcu. 
 
Miejsca prezentacji:  

• 12 maja - Senat RP, Warszawa,  

• 04 maja – 05 lipca - Plac Stulecia, Sosnowiec,  
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• 06 lipca – 05 listopada - ul. Kościelna, Sosnowiec 
 
Kryształy Zagłębia. Projektanci szkła 1960 - 2000 
Współorganizator: Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu 
 
Miejsca prezentacji:  

• 10 września – 07 października Galeria Bebe w Krakowie,  

• 15 października –  04 grudnia Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 
 
XXIV SOSNOWIECKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE  
Po raz 24. artyści związani z miastem i regionem spotkali się w Zamościu w ramach SSA. Udział wzięło 
25 artystów. 
 
FILMY on-line 
 
Zagłębie Tajemnic (Instytut Zagłębia Dąbrowskiego) 
Cykl filmów na kanale YouTube o historii Sosnowca i regionu. 

• 8 lutego - Czy pod hutą Katarzyna w 1. rocznicę masakry doszło do eksplozji bomby? – 1.367 
wyświetleń 

• 4 maja - Historia samochodu pancernego „Korfanty” – 1.100 wyświetleń 

• 29 czerwca - Skąd w Sosnowcu wzięła się nazwa Jeneralska Góra? – 899 wyświetleń 

• 21 sierpnia - Czy marszałek Jean Lannes został księciem siewierskim w 1897 roku” – 379 
wyświetleń 

• 02 października - 12. batalion Obrony Narodowej. Sosnowiec a bitwa pod Tomaszowem 
Lubelskim 1939 – 926 wyświetleń 

 
WYDAWNICTWA 

• Chmielewska, Paweł Dusza, Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum  
w Sosnowcu. Szkło dolnośląskie i kryształowe. Sosnowiec 2021, nakład: 500 egz. 

• Gajda, Światłoczułość. XXIII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne. Sosnowiec 2021 nakład: 300 
egz. 

 
POZOSTAŁE WYDARZENIA 
 
Międzynarodowa Noc Muzeów 
15 maja - Widowisko światło-dźwięk kończące prezentację instalacji artystycznej „Kuszenie"  
M. Sałajewskiej, realizacja: Agencja Artystyczna Gama, frekwencja 200 osób 
 
Festyn rodzinny Egzotyczne lato w Parku Schoena 
Termin: 22 sierpnia, frekwencja 950 osób 

• Pan Twardowski - spektakl dla dzieci, Studio Teatralne KRAK-ART 

• Skrzydłorzech, tulipanowiec, platan. Egzotyka Parku Schoena - spacer z prof. Oimahmada 
Rahmonova  

• Rezydencja rodziny Schoenów - zwiedzanie z przewodnikiem 

• W rytmie samby i bossa novy - koncert zespołu Pedro y Mari 
 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
Nagroda specjalna w 14. edycji konkursu „Wydarzenie Historyczne Roku” (2020) za projekt „Na tropie 
tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek”, którego premiera odbyła się w ramach obchodów 
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35-lecia muzeum. Projekt powstał dzięki współpracy trzech sosnowieckich instytucji kultury (muzeum, 
teatr, zamek). 
 
Wyróżnienie w Konkursie Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2020 Roku  
w kategorii publikacje za wydawnictwo "Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku". Autorzy:  
E. Chmielewska, P. Dusza 
 
Nominacje w 16. edycji konkursu Śląska Rzecz w dwóch kategoriach: wystawiennictwo - za ekspozycję 
"Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku" oraz grafika użytkowa - za katalog towarzyszący tej 
wystawie. Projekt graficzny: Monika Chrabąszcz-Tarkowska. 

Nagroda Miasta Sosnowca dla prof. Dariusza Nawrota - dyrektora Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego  
w strukturze Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu w kategorii upowszechnianie kultury za Wybitne 
zasługi na polu krzewienia wiedzy o historii regionu we wszystkich miastach Zagłębia. 

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla siedmiu projektantów szkła, wytypowanych przez nasze 
muzeum. Srebrny został przyznany: Eryce Trzewik-Drost, Janowi Sylwestrowi Drostowi, Januszowi 
Robaszewskiemu, Wszewłodowi Sarneckiemu i Stefanowi Sadowskiemu. Brązowy przyznano Marii 
Słaboń i Bogdanowi Kupczykowi. 
(Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do wniosków złożonych przez Sosnowieckie 
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki i uhonorował w/w designerów). 
 

 

Miejski Klub „Maczki” 
 
Decyzją ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego domy kultury były zamknięte dla 
odwiedzających przez większą część I półrocza 2021 roku, a w Klubie od 10 lutego do końca maja trwał 
remont dachu i naprawa sufitu, dlatego działania zostały skoncentrowane na prowadzeniu kanału  
w serwisie YouTube oraz profilu na Facebooku, czyli na zajęciach online. Na profilu Facebook pojawiały 
się różnego rodzaju łamigłówki i krzyżówki, zadania srabblowe i szachowe. 
 
Wydarzenia okolicznościowe oraz działania związane z feriami zimowymi również zostały przeniesione 
do sieci – odbyły się zimowe spotkania z Królową Śniegu i Bałwankiem Olafem, świętowany był Dzień 
Babci i Dziadka, wspólnie powitano nadejście wiosny. Zorganizowane zostały zabawy podczas Prima-
Aprilis, przygotowane były wielkanocne dekoracje i pisanki oraz rozwiązywano ekologiczne zadnia  

https://www.facebook.com/mon.chrabaszcz?__cft__%5b0%5d=AZUFyzpJ-OTiGPXNjD8VikD3fmoR1K0Gtz3wQqBv4rMdAMk03ti-MPs6QcspHnIDlbCB9KmPWUBWxWPXz28dX_Y8-aUvM-wOILzOWzQRTVU8VBspWNpOysrnYCtkeC4RHXE&__tn__=-%5dK-R
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z okazji Dnia Ziemi. Klub „Maczki” przyłączył się również do organizacji Tygodnia Dziecka. W miesiącu 
czerwcu, po zakończeniu prac remontowych dachu budynku i sufitu sali głównej, wznowione zostały 
zajęcia organizowane w Klubie – odbywały się:  

• zajęcia plastyczne dla dzieci;  

• Zabaworama – animacje dla dzieci; 

• nordic walking dla dorosłych i seniorów; 

• scrabble i szachy – zajęcia dla dorosłych, dzieci i seniorów. 
 
Istotna część codziennej działalności koncentrowała się na zajęciach związanych z wykorzystaniem 
nowoczesnej pracowni komputerowej. 
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz pracownikom Klubu, zostały 
realizowane aktywności, których organizacja mogła być pogodzona z zastosowaniem reżimu 
sanitarnego. Klub został wyposażony w środki dezynfekcji rąk i odkażania sprzętów po każdorazowym 
użyciu, zapewniono uczestnikom zajęć rękawiczki ochronne. Wprowadzony został wymóg zakrywania 
nosa i ust wewnątrz budynku, z wyjątkiem gry w tenisa stołowego. Ograniczono liczbę uczestników do 
maksymalnie trzech w przypadku pracowni komputerowej i szesnastu w przypadku sali głównej.  
 
Podczas zajęć na świeżym powietrzu (wycieczki, warsztaty) obowiązywało zachowanie dystansu oraz 
adekwatna liczba opiekunów do ilości nieletnich uczestników. Mając na uwadze trwające zagrożenie 
epidemiczne większość działań obywała się w plenerze. Podczas „Akcji Lato” odbyło się szereg 
wycieczek pieszych i rowerowych, wyjazdy na basen, zawody sprawnościowe oraz podchody. 
Zorganizowano „Jesienny koncert operetkowy”, I Otwarte Mistrzostwa Sosnowca w Scrabble pod 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego, spotkanie z piosenką 
literacką „Piosenka jest dobra na wszystko”, spotkanie autorskie z Jackiem Jakubkiem „Od granicy do 
Maczek”, występ kabaretu K2, I turniej gier planszowych „Osadnicy z Maczek”, Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski, a dla najmłodszych Andrzejki i imprezę mikołajkową. 
 
W grudniu odbył się Jarmark świąteczny. Tak jak w poprzednich edycjach celem Jarmarku było 
zaprezentowanie, zarówno mieszkańcom Sosnowca, jak i regionu różnorodnych produktów 
związanych z czasem Bożego Narodzenia. 
Przy Klubie działał również zespół folklorystyczny „Klimontowianki”. 
 
Imprezy zorganizowane w Miejskim Klubie „Maczki” 2021 roku: 

 

• Jesienny koncert operetkowy (24.09) 
• I Otwarte Mistrzostwa Sosnowca w Scrabble pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta 

Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego (02.10) 
• Spotkanie autorskie z Jackiem Jakubkiem „Od granicy do Maczek” (08.10) 

• Międzyszkolny konkurs recytatorski (09.11) 

• I turniej gier planszowych „Osadnicy z Catanu” (27.11) 

• Andrzejki (30.11) 

• Spotkanie z Mikołajem (03.12) 

• Sosnowiecki Jarmark Świąteczny (4-5.12) 

• Spotkanie z piosenką literacką „Piosenka jest dobra na wszystko” (10.12) 

• Kabaret K2 (28.12) 

Miejski Klub im. Jana Kiepury 
 
Misją Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest tworzenie inspirującego miejsca do rozwoju pasji, 
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności poprzez wychowanie, kulturę i edukację oraz zaspokajanie 
potrzeb kulturalnych poprzez ich rozpoznawanie, inicjowanie, stymulowanie, organizowanie  
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i wspieranie różnorodnych działań kulturalno - społecznych. W myśl hasła: „Z pasją dla kultury  
w Sosnowcu!”. 
 
Podstawowa działalność Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury to popularyzacja tzw. ruchu amatorskiego 
wśród najmłodszych, starszych i najstarszych uczestników. Największą frekwencją cieszę się 
organizowane przez placówkę zajęcia. Codzienna działalność to praca ponad 31 grup, w których 
uczestniczy ponad 500 osób. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć Małą Akademię Teatralną, 
Studio Piosenki Kiepurki, Studio Sportowego Tańca Towarzyskiego Kiepura, Zespół Tańca 
Nowoczesnego & Cheerleaders Skandal, Tuptusie, Fun Step, Fabryka Twórczych Rączek, Rysunek  
i malarstwo oraz wiele innych. 
 

W 2021 roku Miejski Klub im. Jana Kiepury był organizatorem następujących wydarzeń o zasięgu 
międzynarodowym i ogólnopolskim: 

• Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej, 
• Europejski, Integracyjny Festiwal Piosenki Dziecięcej Intermuza, 

• Festiwal Kiepura, Szpilman, Cygan - chłopaki z Sosnowca, 

• Festiwal St. Patrick's Day. 
 
Wybrane, ważniejsze wydarzenia z działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w 2021 roku: 
 

• koncert Muzyczne Twarze Jacka Kawalca, 
• operetka Noc w Wenecji, 
• koncert Macieja Zakościelnego,  
• widowisko Irlandia, muzyka, taniec, śpiew, 
• koncert zespołu Carrantuohill, 
• spektakl teatralny Wieczór Panieński Plus, 
• wieczór autorski Sławomira Pietrasa, 
• koncert Piotra Bukartyka Być może  - to wszystko, 
• koncert Pawła  Domagały Wracaj Tour, 
• koncert Stanisławy Celińskiej, 

• Stand Up Błażeja Krajewskego,, 
• spektakl teatralny Akompaniator, 

• Gala Artystyczna wręczenia Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas, 

• koncert duetu skrzypcowego, 
• Stand Up Katarzyny Piaseckiej, 
• spektakl teatralny Babski przekręt, 
• koncert zespołu Mikromusic, 
• spektakl teatralny Ni pies, ni wydra,  
• wystawa malarstwa Małgorzaty Brodzińskiej – Powroty M do M, 

• koncert Masz Mnie - Pokonajmy samotność w wykonaniu artystów: Titus (Acid Drinkers), 
Sidney Polak, Tomasz Makowiecki, Joka (Kaliber 44), Mietall (Negatyw, Lenny Valentino),  

• koncert Masz Mnie - Pokonajmy samotność, w wykonaniu Gutka, 
• koncert Folk nad Przemszą – Pieśni wędrowców w wykonaniu Marka Andrzejewskiego oraz 

zespołów Sąsiedzi  i Wolna Grupa Bukowina, 
• spektakl teatralny – Kolacja dla głupca, 
• wystawa fotografii Beaty Sołtysik – Afrykańskie safari,, 
• koncert zespołu Raz Dwa Trzy – Trzydzieści lat jak jeden koncert…, 
• III Zagłębiowski Wieczór Bardów – Stateczek, 
• wystawa malarstwa uczestników zajęć plastycznych Rysunku i malarstwa prowadzonych przez 

Beatę Sołtysik w Miejskim Klubie im. J. Kiepury - W krainie czarów. Realizm magiczny, 
• spektakl teatralny – Pikantni, 
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• koncert Muza Dei, 
• koncert Michała Bajora – Kolor Cafe przeboje włoskie i francuskie, 

• występ Królewskiego Narodowego Baletu Gruzji Potskhishvili, 

• koncert Korteza Kwadro Tour, 
• koncert Artura Rojka – Bez końca, 
• występ Kabaretu Moralnego Niepokoju – Za długo panowie byli grzeczni, 
• koncert Andrzeja Piasecznego – Akustycznie, 

• koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, 

• koncert Retoryka Czterech Kultur, 

• koncert Edyty Geppert, 

• koncert Pieśni Patriotycznych, 

• koncert zespołu Funkylogic, 
• koncert Od opery do musicalu, 
• spektakl teatralny Mąż mojej żony, 
• koncert KC Nwokoye Świąteczny Swing,  
• spektakl teatralny Nerwica natręctw. 

XVIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

 
29 października 2020 roku Rada Miejska w Sosnowcu Uchwałą Nr 579/XXXII/2020 przyjęła „Program 
współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021”, który przewidywał różnorakie formy obustronnego 
współdziałania pomiędzy lokalnym III sektorem a Miastem Sosnowiec. 
 
Program był realizowany poprzez 7 celów kierunkowych: 
 

Cel 1: Wzmacnianie profesjonalnej infrastruktury dla III sektora 
Cel 2: Wspieranie samoorganizacji społecznej 
Cel 3: Doskonalenie systemu wymiany informacji między i wewnątrz sektorowej 
Cel 4: Upowszechnianie wiedzy na temat organizacji pozarządowych wśród mieszkańców 

Sosnowca, ich promocja oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku 
Cel 5: Przekazywanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji 
Cel 6: Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych: poradnictwo, doradztwo  

i szkolenia 
Cel 7: Partycypacyjne tworzenie systemowych i programowych rozwiązań w sferze zadań 

publicznych 
 
Jednym z najważniejszych działań podjętych przez Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych 
to przeprowadzenie corocznej kampanii pn. Zostaw Swój 1% w Sosnowcu. 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, jak co roku, w okresie rozliczeniowym prowadziło 
kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem „Zostaw swój 1% w Sosnowcu”. Kampania ta miała 
na celu zachęcenie mieszkańców Sosnowca do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na lokalne organizacje pożytku publicznego. 
 
W ramach kampanii prowadzono następujące działania: 

• Przygotowano i emitowano spot radiowy zachęcający mieszkańców Sosnowca do 
przekazywania 1% na sosnowieckie organizacje pozarządowe. Spot emitowany był w okresie 
od 25 lutego do 5 marca 2021 r. w Radiu Eska; 
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• Informacja na temat korzyści wynikających z przekazywania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych umieszczona została w kalendarzu książkowym wydanym przez SCOP;  

• Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do pobierania 1% wraz z opisem ich 
działalności była dostępna na ulotkach oraz na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl; 

• Wykaz sosnowieckich OPP został umieszczony na stronie gazety pn. Kurier Miejski; 

• Lista uprawnionych organizacji pozarządowych była wyświetlana na 5 CityLightach na terenie 
Sosnowca. 

 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych - wychodząc naprzeciw mieszkańcom – 
zaplanowało organizację bezpłatnego rozliczania deklaracji podatkowych przez doświadczonego 
księgowego w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu. Osoby chętne miały możliwość skorzystania 
z bezpłatnego rozliczenia w dniach 26 marca oraz 2 kwietnia 2021 roku.  

Kampania „Zostaw 1% w Sosnowcu” 
 
W Sosnowcu w latach 2017-2020 zmniejszyła się nieco liczba organizacji uprawnionych do otrzymania 
1% podatku od dochodów osobistych – ale wyraźnie wzrosła liczba mieszkańców Sosnowca, którzy 
przekazali swój 1% na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz znacznie zwiększyła się 
przekazana na ten cel kwota. 
 

 
Wykres 13 Kwoty przekazywane w latach 2017-2020 w ramach 1% 

 
 
Wszystkie działania podejmowane przez Sosnowieckie Centrum 
Organizacji Pozarządowych w roku 2021 są szczegółowo przedstawione 
w Sprawozdaniu z Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz pomiotami działalności pożytku publicznego za 
rok 2021, które to jest dostępne na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl 
w zakładce Dokumenty. 
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XIX. SPORT16 

Miejskie stypendia sportowe 
 
W 2020 roku Rada Miejska w Sosnowcu ustanowiła, Uchwałą Nr 550/XXX/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 
roku, Stypendium Sportowe Miasta Sosnowca wraz ze znowelizowanym Regulaminem przyznawania  
i pozbawiania stypendiów.  
 
W myśl postanowień Regulaminu beneficjentem stypendium może być osoba fizyczna, dla której 
miasto Sosnowiec jest miejscem zamieszkania. Kandydat do stypendium powinien legitymować się 
określonym wynikiem sportowym wywalczonym w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,  
w igrzyskach głuchych, w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach 
Europy, pucharze świata, pucharze Europy, mistrzostwach Polski lub mistrzostwach województwa 
śląskiego. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego w sporcie, w którym w celu 
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w tym sporcie został utworzony i działa (w momencie 
osiągnięcia wyniku sportowego) zgodnie z ustawą o sporcie polski związek sportowy oraz w sporcie 
elektronicznym. Stypendium przyznawane jest w danym roku budżetowym za osiągnięcia sportowe 
wywalczone w roku poprzednim. 
 
Nabór wniosków prowadzony był od 2 do 10 stycznia roku, na który przyznawane jest stypendium. 
Wniosek o przyznanie stypendium składał pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun 
prawny małoletniego zawodnika na formularzu, którego wzór ogłoszony jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej: Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 
Do wniosku stypendialnego kandydat załączał informację o osiągniętym wyniku sportowym 
potwierdzoną przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, organizację 
pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego, przez organizatora współzawodnictwa lub 
przez podmiot zrzeszający zawodnika. Przyznanie stypendium oraz odmowa przyznania stypendium 
następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
 
Za wyniki osiągnięte w 2021 roku przyznano stypendia 116 osobom, odmówiono przyznania 
stypendiów 6 osobom (według stanu na dzień 4 marca 2022 roku). Stypendia będą wypłacane 
miesięcznie w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Łączna roczna kwota 
przyznanych stypendiów wynosi: 384.500,00 zł. 
W porównaniu do roku 2020 łączna roczna kwota przyznanych stypendiów zmniejszyła się o 92.000zł 
 

Ranga zawodów Dyscyplina sportu 
Wynik 

sportowy 

Liczba 
stypendystów 

ogółem 

Liczba 
stypendystów 

według 
podmiotów 

zrzeszających 

Podmiot zrzeszający 
stypendystę 

Mistrzostwa 
Świata 

pływanie III 

3 

1 
Stowarzyszenie 

Sportowe Niesłyszących 
„MIG” 

siatkówka plażowa udział 2 
Polski Związek Sportu 

Niesłyszących 

Mistrzostwa Polski badminton III 60 1 
Beskidzki Klub 

Badmintona SET 

 
16 Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 
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III 1 
Miejski Klub Sportowy 

Imielin 

boks I 2 KS Górnik Sosnowiec 

jazda na hulajnodze I 1 
Stowarzyszenie 

Sportowe Extreme Live 
For Ride 

jeździectwo V 1 Katowicki Klub Jeździecki 

judo 

I 1 KS Budowlani Sosnowiec 

II 1 KS Budowlani Sosnowiec 

III 
1 KS Budowlani Sosnowiec 

1 AZS – AWF Katowice 

V 2 KS Budowlani Sosnowiec 

VII 2 KS Budowlani Sosnowiec 

karate I 1 UKS „SATORI” 

kolarstwo IV 1 Niezrzeszony 

lekkoatletyka 

I 

1 AZS – AWF Katowice 

1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

III 1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

VI 
2 

MKS – MOS Płomień 
Sosnowiec 

1 AZS – AWF Katowice 

VIII 
1 

MOS CSiR Dąbrowa 
Górnicza 

1 KS Prefbet-Sonarol 

muay thai I 1 Gymnazion Sosnowiec 

pływanie I 1 UKP Unia Oświęcim 

skateboarding 

I 1 
Stowarzyszenie 
Sportowe Team 

Apostrov 

IV 1 
Stowarzyszenie 
Sportowe Team 

Apostrov 

V 1 
Stowarzyszenie 
Sportowe Team 

Apostrov 

snooker I 1 
Polski Związek Snookera 

i Bilarda Angielskiego 

sport elektroniczny udział 1 Wisła Kraków S.A. 
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strzelectwo 
sportowe 

II 1 
Śląskie Towarzystwo 

Strzeleckie 

szermierka 

I 

4 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

2 
Towarzystwo 

Miłośników Szermierki 
Zagłębie Sosnowiec 

II 4 
Towarzystwo 

Miłośników Szermierki 
Zagłębie Sosnowiec 

III 

5 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

2 
Towarzystwo 

Miłośników Szermierki 
Zagłębie Sosnowiec 

VI 

2 
Towarzystwo 

Miłośników Szermierki 
Zagłębie Sosnowiec 

4 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

VIII 3 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

tenis stołowy III 1 
KS Giobal Pharma Orlicz 

1924 

żeglarstwo VII  1 
Warszawski Klub 

Sportowy Głuchych 
„WARS” 

Mistrzostwa 
Województwa 

Śląskiego 

boks 

I 

53 

3 KS Górnik Sosnowiec 

II 1 KS Górnik Sosnowiec 

III 1 KS Górnik Sosnowiec 

gimnastyka 
artystyczna 

I 1 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 

II 2 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 

III 1 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 

gimnastyka 
sportowa 

II 1 
Evo Gym AZS AWF 

Katowice 

jeździectwo 
I 1 Niezrzeszony 

III 1 Niezrzeszony 

judo I 

3 KS Budowlani Sosnowiec 

1 MKS Pałac Młodzieży 

1 UKS Oktagon Sosnowiec 
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II 2 KS Budowlani Sosnowiec 

III 4 KS Budowlani Sosnowiec 

lekkoatletyka 

I 

2 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

2 
UKS „Miotacz” 

Sosnowiec 

II 

1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

1 
UKS „Miotacz” 

Sosnowiec 

III 

1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

3 
UKS „Miotacz” 

Sosnowiec 

pływanie 

I 

4 KS Górnik Sosnowiec 

2 
MOS CSiR Dąbrowa 

Górnicza 

3 UKS Huragan Sosnowiec 

1 UKP Ruda Śląska 

1 UKS Dragon Będzin 

1 UKS Dragon Sosnowiec 

II 
1 UKS Dragon Będzin 

1 UKP Ruda Śląska 

III 

2 UKS Huragan Sosnowiec 

1 UKS Dragon Sosnowiec 

1 UKS Dragon Będzin 

zapasy I 
1 

MOS CSiR Dąbrowa 
Górnicza 

1 Klub Sportowy Olimpus 

Tabela 41 Zestawienie wyników sportowych osiągniętych w 2021 roku uhonorowanych Stypendium Sportowym 
Miasta Sosnowca 
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Kolejowy Klub Sportowy – Czarni Sosnowiec17 
 
Historia Klubu rozpoczyna się w kwietniu 1924 roku kiedy to 
zarejestrowano Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy 
Ruch. Prowadziło ono sekcje piłki nożnej, siatkówki i strzelectwa.  
W 1936 piłkarze awansowali do rozgrywek okręgowych a zaraz po 
wojnie klub otrzymał nazwę Kolejarz. W 1975 klub stracił stadion, 
który był położony przy dworcu Kolejowym Sosnowiec Południowy. 
W 1976 doszło do połączenia KKS Kolejarza Sosnowiec z Czarnymi 
Sosnowiec i w ten sposób powstał Kolejowy Klub Sportowy Czarni. 
Obecnie stadion Czarnych Sosnowiec przy al. Mireckiego nosi imię 
Jana Ciszewskiego 
 
Sekcja piłki nożnej kobiet "Czarni" Sosnowiec powstała 5 września 1974 roku a pierwsze spotkanie  
z chętnymi zawodniczkami zorganizowane zostało w jednej ze świetlic tuż obok siedziby klubu. 
Współzałożycielką sekcji i późniejszą kierowniczką drużyny Czarnych była Irena Półtoraka na spotkanie 
przyjechało prawie 100 dziewczyn z całego regionu. 
 
Sekcja stworzona w 1974 roku ma do dzisiaj na koncie wiele sukcesów: 
 
Mistrzostwo Polski Kobiet  (13x): 
1979/1980, 1980/1981, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991, 
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2020/2021. 
 
Puchar Polski Kobiet (12x): 
1984/1985, 1986/1987, 1988/1989, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2020/2021. 
 
Mistrzostwo Polski Kobiet w Halowej Piłce Nożnej Pięcioosobowej (12x): 
1980/1981, 1984/1985, 1985/1986, 1987/1988, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005. 
 
Obecnie I drużyna kobieca występuje w Ekstralidze kobiet, w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. 
W sezonie 2017/2018 zespół prowadzony przez Grzegorza Majewskiego wrócił na podium zdobywając 
wicemistrzostwo Polski i dochodząc do Finału Pucharu Polski. W sezonach 2018/2019 i 2019/2020 
zagłębiowski zespół ponownie zawitał w Finale Pucharu Polski oraz zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Natomiast w sezonie 2020/2021 po 21 latach przerwy Czarni Sosnowiec pod wodzą Sebastiana 
Stemplewskiego odzyskali Mistrzostwo Polski zdobywając równocześnie Puchar Polski. 
Rezerwy drużyny żeńskiej z powodzeniem biorą udział w rozgrywkach 3 ligi.  
Bardzo prężnie funkcjonują również grupy młodzieżowe. W Akademii Piłkarskiej "Czarni" Sosnowiec na 
chwilę obecną szkoli się ok. 400 zawodników i zawodniczek w wieku od 4 do 18 lat. Liczba ta jest 
zmienna, ze względu na duże zainteresowanie i stałe nabory do Akademii. 

Nagrody i wyróżnienia 
 
Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom i trenerom, którzy są mieszkańcami miasta Sosnowca 
w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, pod warunkiem że wynik sportowy został osiągnięty dla kluby 
sportowego mającego siedzibę na terenie gminy Sosnowiec lub poza terenem gminy Sosnowiec, jeżeli 

 
17 http://www.czarnisosnowiec.eu/o-nas.html 
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dana dyscyplina sportu nie jest prowadzona przez klub z terenu Sosnowca lub jest prowadzona na 
terenie Sosnowca, ale na niższym poziomie od poziomu reprezentowanego przez zawodnika. 
 

Ranga 
zawodów 

Dysypilna 
sportu 

Wynik 
sportowy 

Liczba 
zawodników 

ogółem 

Liczba 
zawodników 

według 
podmiotów 

zrzeszających 

Nagroda / 
Wyróżnienie 

Podmiot zrzeszający 
zawodnika 

Mistrzostwa 
Świata 

pływanie III 1 1 Nagroda 
Stowarzyszenie 

Sportowe 
Niesłyszących „MIG” 

Mistrzostwa 
Europy 

brazylijskie 
jiu-jitsu 

I 

3 

2 
Nagroda 

 

Klub Sportowy 
Wataha FC 

snooker III 1 
Klub Dekada 
Sosnowiec 

Mistrzostwa 
Polski 

boks I 

7 

2 Wyróżnienie KS Górnik Sosnowiec 

jazda na 
deskorolce 

I 1 Wyróżnienie 
Stowarzyszenie 

Sportowe „Team 
Apostrov” 

judo III 1 Wyróżnienie 
Klub Sportowy 

Wataha FC 

lekkoatletyka 
III 2 

Wyróżnienie 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec VI 1 

Tabela 42 Zestawienie otrzymanych kwartalnie nagród/wyróżnień w rozbiciu na kluby sportowe 

Imprezy sportowe na terenie miasta 
 
Dział Rozwoju i Promocji Sportu w pierwszym półroczu 2021 roku zrealizował następujące imprezy 
sportowo-rekreacyjnych ujęte w kalendarzu imprez na rok 2021. 
 

1. „II Puchar Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn” 
2. Spływy Kajakowe 
3. III Bieg Wolności 
4. „Piknik Euro 2020” 
5. Turniej Piłkarski Dzieci o Puchar Podokręgu 
6. Zawody Gimnastyki Artystycznej Winter Cup 2021 
7. Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Gimnastyce Artystycznej 
8. „Motoserce – Bezpieczna droga” 
9. Ćwierćfinały Turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt U13 
10. Turniej Piłki Ręcznej Sosnowiec Cup 2021 
11. I Memoriał im. Ireny Półtorak 
12. Zawody Gimnastyki Artystycznej Summer Cup 2021   
13. „7. Ekstremalna Bitwa o Sosnowiec” – zawody w jeździe na deskorolkach 
14. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
15. Zagłębiowski Spływ Kajakowy 
16. „7. Harpagańska Crossowa Dycha” 
17. Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki 
18. „5. Memoriał J. Nabrdalika w ramach Triady Trójkąta Trzech Cesarzy” 
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19. Puchar Świata Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn 
20. Turniej Tenisa Ziemnego „Trójkąt Trzech Cesarzy” 
21. „Koci Bieg” 
22. Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem 
23. Obchody 100-lecia KS ZEW Sosnowiec 
24. Turniej Szachowy o tytuł Mistrza Sosnowca 
25. Zagłębiowska Masa Krytyczna 
26. Puchar Polski Juniorek w Gimnastyce Artystycznej 
27. Mikołajkowe Zawody Pływackie 
28. Zawody Gimnastyki Artystycznej „Sosnowiec Winter Star 2021” 
29. II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Weteranów i Amatorów w Tenisie Stołowym 

 

 
 

XX. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I MIASTAMI 
PARTNERSKIMI18 

 
Współpraca z miastami partnerskimi przede wszystkim ma za zadanie służyć mieszkańcom Sosnowca. 
Nawiązanie kontaktów na szczeblu oficjalnym zawsze przekłada się na współpracę obywatelską na polu 
kultury, sztuki, sportu, gospodarki i edukacji. 
 
W 2021 na współpracę partnerską Sosnowca nadal bardzo poważny wpływ miała pandemia  
COVID-19, konieczność respektowania reżimu sanitarnego i ograniczenia w kontaktach bezpośrednich 
oraz podróżach przez nią spowodowane.  
 
Działania i projekty zrealizowane przez Referat Współpracy w 2021 roku. 
 

 
18 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta 
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1. Projekt „Seniorzy dla Seniorów - tworzenie innowacyjnych rozwiązań i wymiana najlepszych 
praktyk dotyczących przeciwdziałania negatywnym skutkom izolacji społecznej seniorów w czasie 
pandemii”. 

W projekcie wzięły udział miasta: Sosnowiec, Les Mureaux, Suczawa, Roubaix, Nakło nad Notecią. 
Działania realizowane będą w przedziale czasowym marzec 2021 – maj 2022, w formule on-line jeśli 
chodzi o kontakty pomiędzy miastami i w formule mieszanej on-line + kontakt bezpośredni (zależnie 
od obowiązującego w danym momencie realizacji projektu reżimu sanitarnego). 
 
Celem projektu było wypracowanie 
 i wdrażanie skutecznych rozwiązań 
w miastach partnerskich, służących 
wzmacnianiu odporności  
i inkluzyjności seniorów w czasach 
kryzysu. Pomysłodawcą i partnerem 
wiodącym był Referat Współpracy 
(Wydziału Funduszy Zewnętrznych 
i Współpracy a obecnie w strukturze 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta). 
Uczestnikami byli seniorzy i osoby 
zaangażowane w politykę senioralną 
z miast partnerskich i 
współpracujących z Sosnowcem. 
 
Główne działania to warsztaty (on-
line i w bezpośrednim kontakcie – 
zależnie od warunków sanitarnych w 
momencie ich realizacji): 

• „Cyfrowy świat seniora”, 

• „Bezpieczny i świadomy 
swoich praw senior”, 

• „Senior w formie, czyli jak 
zadbać o kondycję fizyczną w 
czasie pandemii”, 

• „Świadome odżywianie, czyli 
jak powinna wyglądać 
zdrowa dieta seniora”, 

• „Odporny na stres senior, czyli jak zadbać o zdrowie psychiczne w czasie pandemii”, 

• „Bezpieczeństwo seniora w mediach”. 
 
Miasta biorące udział w projekcie opracowały i wdrożyły u siebie, w lokalnym środowisku seniorów 
szereg działań angażujących seniorów i wspierających ich w czasie pandemicznej izolacji oraz metod  
i narzędzi ułatwiających zaspokajanie ważnych potrzeb osób starszych. Nie tylko materialnych ale 
przede wszystkim ułatwiających życie codzienne i zapewniających poczucie bezpieczeństwa  
i równowagi psychicznej w czasie pandemii.  
 
2. Projekt pn. „BeePathNet - Reloaded”, do którego Gmina Sosnowiec przystąpiła w sierpniu 2021r., 

otrzymała dofinansowanie z Programu URBACT III 2014–2020. 
URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów 
Miejskich. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, 
łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi 
praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę 
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miejską w Europie. 
 

 
Celem projektu 
„BeePathNet - Reloaded” 
jest transfer wiedzy 
pomiędzy miastami 
partnerskimi projektu w 
zakresie tworzenia 
przyjaznego pszczołom 
środowiska miejskiego  
i zachęcenie lokalnych 
interesariuszy do 
różnorodnych działań 
podnoszących świadomość 
na temat znaczenia pszczół 
w ekosystemie. 
Partnerem wiodącym 
projektu jest miasto 

Lublana (Słowenia). Pozostali partnerzy to miasta: Bańsko (Bułgaria), Osijek (Chorwacja), Bergamo 
(Włochy) oraz Sosnowiec. 
 
Czas trwania projektu: 18 miesięcy (lipiec 2021 – grudzień 2022). 
 
3. Projekt „Praktyka czyni mistrza – Sosnowiec łączy młodych profesjonalistów”. 

W dniach 27 września – 1 października br. w Sosnowcu została zorganizowana przez Referat 
Współpracy wymiana młodzieżowa z udziałem uczniów i nauczycieli z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego oraz grupy młodzieży wraz z opiekunami z francuskiego miasta 
partnerskiego Les Mureaux. 
 
Celem projektu było 
podniesienie kompetencji 
i zdobycie nowych 
umiejętności 
zawodowych w dziedzinie 
turystyki, gastronomii, 
hotelarstwa przez 
młodzież, zwiększenie 
konkurencyjności uczniów 
na rynku pracy, wdrażanie 
nowych metod i form 
pracy w kształceniu 
praktycznym, 
podniesienie kompetencji 
interpersonalnych, wzrost 
świadomości 
międzykulturowej i nauka 
tolerancji. 
W programie wymiany znalazły się między innymi warsztaty z obsługi ruchu turystycznego, 
gastronomiczne, hotelarskie i fotograficzne, odbywające się w nowoczesnych pracowniach CKZiU. 
Gospodarze mieli okazję również w praktyce zaprezentować nasze miasto i region francuskiej 
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młodzieży, która po raz pierwszy odwiedziła Polskę. 
 
4. Projekt “Kształtowanie empatii poprzez pomoc drugiemu człowiekowi: pierwsza pomoc  

i wolontariat”. 
Kolejny etap tego projektu współorganizowanego organizowanego przez miasta partnerskie 
Sosnowiec i Komarom miał miejsce w Sosnowcu w dniach 20-24 września 2021 r. Uczniowie obu szkół 
wspólnie opracowali założenia wymiany, której głównym celem jest promowanie postawy empatii 
poprzez wsparcie udzielane innym: pierwszą pomoc i wolontariat; lepsze wzajemne poznanie  
i zrozumienie młodzieży z obu krajów w oparciu o wspólne zainteresowania uczniów polskich  
i węgierskich związane z wolą angażowania się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
Wśród działań zorganizowanych w Sosnowcu znalazła się między innymi: 

• wizyta w Muzeum Farmacji w Sosnowcu, 

• gra symulacyjna “Jak pomożesz?”, 

• wizyta w sali symulacyjnej Wyższej Szkole Planowania Strategicznego, 

• warsztaty - wykonanie plansz instruktażowych na temat pierwszej pomocy, 

• zajęcia integracyjne oraz zwiedzanie miasta i regionu. 
Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach, we wrześniu 2022 r. w Komarom i w maju 2023 r.  
w Sosnowcu. 
 
5. Wymiana młodzieży z Sosnowca i Dziwnowa.  

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Sosnowiec i Dziwnów wznowiły organizację corocznej 
wymiany młodzieży z VIII i VIII klas szkoły podstawowej w swoich miastach. W dniach 20-27 września 
2021 r. w Sosnowcu przebywała 15 osobowa grupa młodych mieszkańców Dziwnowa, która spędziła 
w mieście tydzień, poznając Sosnowiec, biorąc udział w różnorodnych zajęciach rekreacyjno-
edukacyjnych i sportowych, w tym Zawodach o Puchar Prezydenta Sosnowca i Burmistrza Dziwnowa. 
W programie ich pobytu w Sosnowcu znalazło się także spotkanie z przedstawicielami władz miasta, 
podsumowanie dotychczasowej współpracy, przejście aleją miast partnerskich, pamiątkowe zdjęcie 
obok kotwicy upamiętniającej nawiązanie współpracy pomiędzy Sosnowcem i Dziwnowem, zwiedzanie 
miasta i regionu śladami przemysłowego dziedzictwa kulturowego, prezentacja terenów 
pokopalnianych, którym nadano nowe funkcje społeczne, zwiedzanie Zagłębiowskiej Mediateki oraz 
sosnowieckich parków i ich atrakcji: Park Tysiąclecia, Park Bioróżnorodności im. J. Fusińskiego, Park im. 
J. Kuronia. W październiku 2021 r., sosnowiecka młodzież wzięła udział równie interesującym i pełnym 
atrakcji programie pobytu w Dziwnowie. 
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XXI. BUDŻET MIASTA W 2021 ROKU19 
 
Budżet miasta na rok 2021 uchwalony został uchwałą Nr 629/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 17 grudnia 2020 r.  

Dochody 
 
W budżecie miasta Sosnowca na 2021 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 
1.201.632.132,85 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany 
w planie finansowym wynikały m.in. z: 

• korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, 

• pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków 
z Unii Europejskiej), 

• otrzymanych środków na walkę z pandemią Sars-CoV-2, 

• zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. 
W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 1.305.173.182,86 zł. Realizacja 
dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. ukształtowała się na poziomie 1.310.033.067,83 zł, czyli 
100,4% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 4,1% tj. ponad 51,4 
mln zł. 
 
Epidemia miała swoje odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Gminy. Strukturę wykonania dochodów 
w  2021 roku związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia poniższy wykres (w podziale na 
źródła dochodów). 
 

 
Wykres 14 Ubytek dochodów w 2021 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 w podziale na źródła dochodów 

 
19 Źródło: Wydział Budżetu Miasta. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sosnowca oraz Sprawozdanie o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok”. 

Środki na 

dofinansowanie 

własnych zadań 

bieżących pozyskane 

z Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19

3.958.943,12 zł 

Środki na realizację 

projektów 

z udziałem środków 

unijnych 

264.274,86 zł    

Środki z Funduszu 

Pracy otrzymane na 

realizację zadań 

wynikających z 

odrębnych ustaw

46.000,00 zł    

Dotacja celowa otrzymana 

z tytułu pomocy 

finansowej na zakup 

sprzętu niezbędnego do 

przeciwdziałania oraz 

ograniczania skutków 

zagrożenia epidemicznego 

dla Szpitala (GZM)

140.100,00 zł    
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Wydatki 
 
Planowane na 2021 r. wydatki ogółem w wysokości 1.397.786.169,26 zł, zrealizowano w kwocie 
1.323.566.370,85 zł, tj. w 94,7 %. 
 
Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.138.921.053,23 zł, co stanowi 97,1 % planu 
rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku 
budżetowego. W stosunku do roku 2020 wydatki bieżące wzrosły o 11,3 %, a w odniesieniu do roku 
2019 – o 21,2 %. 
Wydatki majątkowe osiągnęły w 2021 roku wysokość 184.645.317,62 zł, co oznacza zaawansowanie 
finansowe na poziomie 82,3 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 46.798.826,17 zł, 
natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 137.846.491,45 zł. 
 
Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ 
wraz z /Dział 854/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowią one 30,9 % wydatków 
ogółem.  
Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /Dział 852/, Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ i Rodzina /Dział 855/ - razem 26,2 %. 
 

 
Wykres 15 Wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe ich grupy 

35,16 %  wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.  
Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta 
stanowią 17,72 % ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki 
mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, „Program Rodzina 500+” to 18,44 % wydatków ogółem. 
Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 13,18 % wydatków, natomiast 
wydatki majątkowe – łącznie 11,56 %. 

Wynagrodzenia i 
składki 

od nich naliczane
35,16%

Statutowe
17,72%

Świadczenia na 
rzecz 

osób fizycznych
18,44%

Wydatki bieżące na 
programy 

finansowane z 
udziałem środków 

unijnych
0,95%

Dotacje 
na zadania 

bieżące
13,18%

Obsługa długu 
J.S.T

0,15%

Poręczena i 
gwarancje

0,45%

Inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

łącznie z dotacjami
11,56%

Zakup i objęcie akcji 
i udziałów

0,93%

Wniesienie wkładów 
do spółek 

prawa handlowego
1,46%

Struktura realizacji wydatków budżetu miasta w 2021 roku
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XXII. MIENIE KOMUNALNE20 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym, mieniem komunalnym „jest własność i inne prawa 
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 
prawnych, w tym przedsiębiorstw”. 
Wykaz spółek prawa handlowego, w których Gmina Sosnowiec posiadała udziały/akcje w kapitale 
zakładowym (na podstawie danych Biura Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego z dnia  
21 lutego 2022 r.). 
 

L.p. Firma Udział (%) Główny przedmiot działalności 

1. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami 

100,00 Gospodarka odpadami i rekultywacja 

2. 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 
TBS 

100,00 
Budownictwo mieszkaniowe i 
zarządzanie nieruchomościami 

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 52,20 Transport pasażerski miejski (autobusy) 

4. Przychodnia „Milowice” 100,00 Działalność lecznicza 

5. Rozgłośnia Radiowa „Rezonans” 60,00 Działalność radiowa 

6. SIM Zagłębie 9,99 Budownictwo mieszkaniowe 

7. Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa 100,00 
Zarządzanie częścią operatorską sieci 
szerokopasmowej 

8. 
Sosnowiecki Szpital Miejski w 
restrukturyzacji 

100,00 Działalność lecznicza 

9. Sosnowieckie Inwestycje 100,00 Działalność wydawnicza i inwestycyjna 

 
20 Źródło: Biuro Radców Prawych i Nadzoru Właścicielskiego. 
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10. Zagłębiowski Park Sportowy 100,00 
Budowa i zarządzanie infrastrukturą 
sportową 

Tabela 43 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

L.p. Firma Udział (%) Główny przedmiot działalności 

1. Agencja Rozwoju Lokalnego 43,76 
Wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości 

2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 4,99 
Rozwój gospodarczy strefy 
ekonomicznej 

3. Sosnowieckie Wodociągi 100 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

4. Tramwaje Śląskie 11,55 Transport pasażerski miejski (tramwaje) 

5. Zagłębie 97,92 
Działalność klubów sportowych (piłka 
nożna) 

6. 
Międzykomunalna Spółka Akcyjna 
„Municipium” 

0,19 
Usługi informacyjno – wydawnicze dla 
jst 

7. Stilna 4,77 Działalność hutnicza 

Tabela 44 Spółki akcyjne 

L.p. Firma 

Ilość akcji/udziałów 
Gminy Sosnowiec 

oraz wartość 
nominalna 

Kapitał zakładowy 

1. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o. 

444.581 / 50,00 zł 22.234.050,00 zł 

2. 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS 
Sp. z o.o. 

34.775 / 1.000,00 zł 34.775.000,00 zł 

3. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. 

213.540 / 100,00 zł 40.908.000,00 zł 

4. Przychodnia Milowice Sp. z o.o. 4.904 / 1.000,00 zł 4.904.000,00 zł 

5. Rozgłośnia Radiowa „Rezonans” Sp. z o.o. 180 / 1.000,00 zł 300.000,00 zł 

6. SIM Zagłębie Sp. z o.o. w organizacji 60.000 / 50,00 zł 30.000.100,00 zł 

7. Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. 1.450 / 1.000,00 zł 1.450.000,00 zł 

8. Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. 7.520 / 500,00 zł 3.760.000,00 zł 

9. 
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w 
restrukturyzacji 

107.652 / 1.000,00 zł 107.652.000,00 zł 

10. Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. 17.101 / 1.000,00 zł 17.101.000,00 zł 

11. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 58.456 / 100,00 zł 13.355.500,00 zł 

12. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 458 / 1.000,00 zł 9.176.000,00 zł. 
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13. Sosnowieckie Wodociągi S.A. 23.052.213 / 10,00 zł 230.522.130,00 zł 

14. Tramwaje Śląskie S.A. 1.730.999 / 10,00 zł 149.885.310,00 zł 

15. Zagłębie S.A. 447.245 / 100,00 zł 48.734.500,00 zł 

16. Międzykomunalna Spółka Akcyjna „Municipium” 10 / 100,00 zł 515.000,00 zł 

17. Stilna S.A. 847.704 / 0,69 zł 12.256.403,76 zł 

Tabela 45 Kapitał zakładowy spółek miejskich 

XXIII. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE21 

Projekty podpisane w 2021 r. i dofinansowane z środków Unii Europejskiej 
 

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

Program Projekt Wnioskodawca 
Wartość 

przyznanego 
dofinansowania 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Śląskiego 2014-2020 

Rozbudowa i modernizacja siedziby Izby 
Wytrzeźwień w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 
23 – Etap I termomodernizacja 

Gmina Sosnowiec 1.105.070,39 zł 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Śląskiego 2014-2020 

Likwidacja źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich 
energetycznie - uzupełnienie Programu STOP 
SMOG 

Gmina Sosnowiec 129.665,96 zł 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Śląskiego 2014-2020 

Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów 
hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Spółka z o. o. w Sosnowcu - Etap I 

PKM Sosnowiec 20.190.177,50 zł 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Śląskiego 2014-2021 

Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów 
hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu - Etap III 

PKM Sosnowiec 9.394.412,50 zł 

 Suma: 29.584.590,00 zł 

 

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

Program Projekt Wnioskodawca 
Wartość 

przyznanego 
dofinansowania 

URBACT 
"Tworzenie sieci miast świadomych roli 
pszczół w Europie-reaktywacja" 

Gmina 
Sosnowiec 

313.362,45 zł 

ERASMUS + "Akredytacja IX LO_1" 
Gmina 

Sosnowiec 
 (IX LO) 

295.087,84 zł 

 
21 Źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych 
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ERASMUS + "Akredytacja CKZiU_K" 
Gmina 

Sosnowiec 
(CKZiU nr 1) 

260.707,06 zł 

ERASMUS + 
"GREENACT. Zielone szkoły w działaniu 
przeciw zmianom klimatu" 

Gmina 
Sosnowiec  

(ZSEiI) 
150.902,69 zł 

Mechanizm 
finansowy EOG 

"Pilotażowe wdrożenie modelu 
Specjalistycznych Centrów Wspierających 
Edukację Włączającą-SCWEW" 

Gmina 
Sosnowiec  
(ZSS nr 4) 

1.894.201,00 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów  
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

Gmina 
Sosnowiec  

(Dom Pomocy 
Społecznej nr 1) 

19.286,56 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów  
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-
opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

Gmina 
Sosnowiec 

(Dom Pomocy 
Społecznej nr 2) 

66.228,30 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

"Śląskie pomaga" 

Gmina 
Sosnowiec 

 (Dom Pomocy 
Społecznej nr 1) 

98.680,00 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

"Śląskie pomaga" 

Gmina 
Sosnowiec 

 (Dom Pomocy 
Społecznej nr 2) 

80.080,00 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

"Wsparcie zawodowe osób młodych w dobie 
pandemii" 

Gmina 
Sosnowiec 

(PUP) 
549.062,50 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

"Tyle wsparcia w całym mieście" 
Gmina 

Sosnowiec 
(MOPS) 

3.697.568,60 zł 

Europejski Fundusz 
Społeczny 

"Zagłębiowskie wsparcie na starcie" 
Agencja Rozwoju 

Lokalnego S.A. 
3.636.806,59 zł 

 Suma: 11.061.973,59 zł 
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Projekty ze środków Krajowych dofinansowane w 2021 r. 
 

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 

Źródło 
dofinansowania 

Projekt Wnioskodawca 
Wartość 

przyznanego 
dofinansowania 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Rządowy Program Budownictwa 
Komunalnego - TBS Dombud 

Gmina 
Sosnowiec 

24.228.573,20 zł 

Górnośląsko-
Zagłębiowska 

Metropolia 

Dotacja z tytułu pomocy finansowej na zakup 
sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania 
oraz ograniczania skutków zagrożenia 
epidemicznego dla Szpitala (GZM) 

Gmina 
Sosnowiec 

(Sosnowiecki 
Szpital Miejski  

Sp. z o. o.) 

140.200,00 zł 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Zakup aparatury diagnostycznej dla 
wczesnego wykrywania nowotworów – 
Mammografy 

Sosnowiecki 
Szpital Miejski 

Sp. z o.o. 
600.000,00 zł 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Doposażenie podmiotów leczniczych W 
aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej 
naczyń krwionośnych Z funkcją Duplex na 
potrzeby neurologii 

Sosnowiecki 
Szpital Miejski 

Sp. z o.o. 
232.315,78 zł 

Ministerstwo 
Zdrowia 

Doposażenie podmiotów leczniczych W 
urządzenia do wczesnej rehabilitacji 
neurologicznej kończyn górnych I dolnych z 
biofeedback na potrzeby rehabilitacji 

Sosnowiecki 
Szpital Miejski 

Sp. z o.o. 
130.466,00 zł 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

"Budowa infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu" 

Gmina 
Sosnowiec 

1.000.000,00 zł 

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej - 
Maluch + Edycja 2021 

"Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 
21 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia 
żłobka" (WIM) 

Gmina 
Sosnowiec 

750.000,00 zł 
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Ministerstwo Sportu i 
Turystyki- 

Program budowy 
zadaszeń boisk 

piłkarskich - edycja 
2021 

"Budowa pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego wraz z zadaszeniem 
pneumatycznym przy ul. Hubala 
Dobrzańskiego 99D w Sosnowcu" 

Gmina 
Sosnowiec 

(MOSIR) 
3.000.000,00 zł 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

"Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od 
skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do 
zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II 
wraz z realizacją zespołu parkingów w celu 
poprawy dostępności do Centrum Pediatrii 
im. Jana Pawła II w Sosnowcu" 

Gmina 
Sosnowiec 

993.754,00 zł 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

"Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Br. 
Mieroszewskich w Sosnowcu" 

Gmina 
Sosnowiec 

118.675,22 zł 

Rezerwa Subwencji 
Ogólnej - 

Ministerstwo 
Infrastruktury 

"Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu" 
Gmina 

Sosnowiec 
2.570.972,00 zł 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju 

Mieszkalnictwa 

Objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie Sp. z 
o.o. 

Gmina 
Sosnowiec 

3.000.000,00 zł 

Rządowy Fundusz 
Polski Ład w ramach 
Programu Inwestycji 

Strategicznych - 
edycja 1 

"Kompleksowa przebudowa dróg na terenie 
Gminy Sosnowiec" 

Gmina 
Sosnowiec 

61.465.380,00 zł 

 Suma 98.230.336,20 zł 

 

DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

Źródło 
dofinansowania 

Projekt Wnioskodawca 
Wartość 

przyznanego 
dofinansowania 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

Transport osób mających trudności w 
samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2,  
w tym: infolinia, koordynator 

Gmina 
Sosnowiec 

58.763,61 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
Dopłata do czynszu 

Gmina 
Sosnowiec 

8.246,83 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
Punkt szczepień 

Gmina 
Sosnowiec 

5.000,00 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
Promocja szczepień 

Gmina 
Sosnowiec 

30.000,00 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
"Laboratoria przyszłości" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

edukacyjne) 

3.679.100,00 zł 
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Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

Przygotowanie i zabezpieczenie domów 
pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń 
wywołanych wirusem SARS-CoV-2 

Gmina 
Sosnowiec 

(Domy Pomocy 
Społecznej) 

79.549,00 zł 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 
Program "Wspieraj Seniora" 

Gmina 
Sosnowiec 

(MOPS) 
100.000,00 zł 

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu 
Solidarnościowego 

Program  "Opieka Wytchnieniowa - edycja 
2021" 

Gmina 
Sosnowiec 

(MOPS) 
524.280,00 zł 

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu 
Solidarnościowego 

Program "Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej - edycja 2021" 

Gmina 
Sosnowiec 

(MOPS) 
939.420,00 zł 

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej - 
Maluch + Edycja 2021 

Dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. 
nowych miejsc w żłobkach i klubach 
dziecięcych oraz u dziennego opiekuna oraz 
zapewnienie ich funkcjonowania (również 
dla dzieci niepełnosprawnych i 
wymagających szczególnej opieki) 

Gmina 
Sosnowiec 

(ZŻiKD) 
582.720,00 zł 

Darowizna z Fundacji 
Timken 

"Nowy Renesans. Humanistyka dla 
przyszłości" 

Gmina 
Sosnowiec 

 (IV LO) 
504.201,15 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 

Narodowego - w 
ramach programu 

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

oświatowe) 

83.000,00 zł 

Minister Obrony 
Narodowej 

"Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" 
Gmina 

Sosnowiec  
(ZSO nr 14) 

84.752,00 zł 

Budżet Państwa "Aktywna tablica" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

oświatowe) 

217.000,00 zł 

Budżet Państwa "Dotacja podręcznikowa" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

oświatowe) 

1.829.364,95 zł 

Budżet Państwa "Wyprawka szkolna" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

oświatowe) 

105.910,00 zł 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

"Zielone Szkoły" 

Gmina 
Sosnowiec 
(placówki 

oświatowe) 

2.040,00 zł 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Program Czyste Powietrze 
Gmina 

Sosnowiec 
30.000,00 zł 
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Sztuki wizualne. 
Zachęta - Narodowa 

Galeria Sztuki, 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego 

Głównym celem zadania jest przede 
wszystkim odkrycie wybitnego Artysty jakim 
jest Wojciech Siudmak dla mieszkańców 
Sosnowca i regionu, a w dalszej 
perspektywie - przypomnienie, ale też 
przybliżenie tej ważnej postaci polskiemu 
odbiorcy. 

Muzeum Pałac 
Schoena 

50.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 

Narodowego - w 
ramach programu 

Partnerstwo z książką 

"Akcja ilustracja, czyli kreatywne lato z 
biblioteką" 

Biblioteka 40.000,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 

Narodowego - w 
ramach programu 

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025 

Zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych 

Biblioteka 112.033,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 

Narodowego - w 
ramach programu 

Partnerstwo z książką 

Fantastyka 2021 Biblioteka 20.022,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 

Narodowego - w 
ramach programu 

Partnerstwo z książką 

"Teatr syntezą sztuk" 7. Sosnowiecka Jesień 
Teatralna 

Biblioteka 32.088,00 zł 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

Laboratorium Pedagogiki Teatru Teatr Zagłębia 56.000,00 zł 

Górnośląsko-
Zagłębiowska 

Metropolia 
Wydarzenia artystyczne w trakcie NTM Teatr Zagłębia 34.950,00 zł 

 Suma: 9.208.440,54 zł 
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XXIV. PROMOCJA MIASTA22 
 
Przewodnik po żydowskim dziedzictwie Sosnowca 
Dawne siedziby chasydów i syjonistów, balkony z menorami, a nawet pierwsze znane zdjęcie z wnętrza 
synagogi. Regionaliści z portalu internetowego „I Like Zagłębie” przez półtora roku podążali tropem 
znanych i zapomnianych miejsc związanych z sosnowieckimi Żydami. Wynikiem tych podróży jest 
Przewodnik po żydowskim dziedzictwie Sosnowca – publikacja Urzędu Miasta w Sosnowcu, której 
premiera odbyła się 12 lipca 2021 r. w Zagłębiowskiej Mediatece. 
Przewodnik po żydowskim dziedzictwie Sosnowca składa się z pięciu rozdziałów-szlaków: Modrzejów, 
Społeczność, Ludzie, ulice i budynki, Wojna oraz Kirkut. Można z niego korzystać na różne sposoby: 
czytać, podziwiać współczesne i archiwalne fotografie lub chodzić po mieście, posiłkując się dołączoną 
do publikacji mapą. 
Z myślą o czytelnikach z innych krajów powstała angielska wersja językowa przewodnika. 
 
Rondo praw kobiet 
23 listopada 2021 r., w rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych, skrzyżowanie u zbiegu ulic 
Piłsudskiego, Dęblińskiej i 3 Maja w Sosnowcu otrzymało nazwę Rondo im. Praw Kobiet. Podczas 
uroczystości otwarta została także galeria poświęcona prawom kobiet, zainstalowana  
w wyremontowanym przejściu podziemnym pod rondem Praw Kobiet. Wystawa prezentuje nie tylko 
najważniejsze sosnowiczanki w historii miasta, ale również tematy praw kobiet. 
W uroczystości wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, radni, przedstawiciele sosnowieckiej oświaty, 
organizacji i stowarzyszeń, zawodniczki sosnowieckich klubów sportowych. 
 
Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
 
Nazwę „Rondo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” zyskało rondo u zbiegu ulic Kombajnistów, 
Zaruskiego i Małe Zagórze - tuż przy parku, nieopodal Górki Środulskiej, gdzie odbywają się finały 
WOŚP. 
26 maja 2021 r. w uroczystości odsłonięcia tablic wziął udział Jurek Owsiak. 

XXV. WYDARZENIA W MIEŚCIE 
 
W 2021 roku wiele cyklicznych wydarzeń w mieście takich jak np. Sosnowiec Fun Festival, Wakacyjne 
Grillowanie czy Miejskie Kolędowanie z MUZĄ nie odbyło się ze względu na pandemię. 
 
Konkursy na ferie „Rzecz dzieje się w Sosnowcu” 
4-17 stycznia 2021 r. 
 
W czasie zimowych ferii zorganizowano dwa konkursy dla dzieci i młodzieży z Sosnowca: 
„Gra z Sosnowcem w tle” – konkurs polegający na wymyśleniu gry planszowej lub gry komputerowej 
związanej z Sosnowcem. 
„Sosnowiecka opowieść” – konkurs polegający na napisaniu bajki lub narysowaniu komiksu o tematyce 
sosnowieckiej. 
 
W czasie konkursu łącznie do Urzędu Miejskiego przesłano 43 prace. Komisja konkursowa miała trudne 
zadanie, zgodnie z regulaminem konkursu, przyznała w każdej kategorii wiekowej następujące nagrody 
i wyróżnienia: 

 
22 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta. 
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Sosnowiecka opowieść – Bajka 
Kategoria wiekowa 0 - 10 lat - Zwycięzca:  Paulina – 10 lat, „Baśń o Janku Kiepurze”;  
Wyróżnienie: Daniel - 6 lat, „Daniel fotoreporter” 
Kategoria wiekowa 10 - 18 lat - Zwycięzca: Julia - 11 lat, „Podróż po Sosnowcu króla Maciusia”; 
Wyróżnienie: Dominika – 17 lat, „Opowieści sosnowieckiej treści…” 
 
Sosnowiecka opowieść – Komiks 
Kategoria wiekowa 0 - 10 lat - Zwycięzca: Iga - 5 lat, „Wesoła Zuzia zwiedza zabytki Sosnowca” 
Kategoria wiekowa 10 - 18 lat - Zwycięzca:  Marika - 11 lat, „Sosnowiec nasze miasto” 
 
Gra z Sosnowcem w tle - Gra planszowa 
Kategoria wiekowa 0 - 10 lat - Zwycięzca: Milena – 10 lat, „Czy znasz odpowiedź na tysiąc pytań?”; 
Wyróżnienia: Krzysztof - 8 lat, „Rowerowe spotkanie na Górce Środulskiej”, Adam - 6 lat, „Zgadnij kto 
to? Zgadnij co to?”, Dawid - 10 lat, „Monopoly Sosnowiec” 
Kategoria wiekowa 10 - 18 lat - Zwycięzca: Jagoda - 11 lat, „Sosnowiec tu wszystko gra”; Wyróżnienia: 
Zuzanna - 11 lat, „Sosnowiec gra planszowa”, Piotr - 12 lat, „Sosnograp”, Pola - 14 lat, „Bliżej 
Sosnowca”, Maria - 12 lat, „Zostań Prezydentem Sosnowca”, Agata – 11 lat, „Wyścig z zagadkami po 
Sosnowcu” 
 
Gra z Sosnowcem w tle - Gra komputerowa 
Kategoria wiekowa 0 - 10 lat - Zwycięzca: Zuzia – 6 lat, „Na patelni” 
Kategoria wiekowa 10 - 18 lat - Zwycięzca: Antoni – 11 lat, „Gra z Sosnowcem w tle” 
 
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
31 stycznia 2021 r. 
 
Sosnowiec grał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy po raz kolejny. Hasło finału brzmiało 
"Gramy z głową!", a zbiórka funduszów prowadzona była na zakup nowoczesnych urządzeń 
medycznych dla oddziałów laryngologicznych i diagnostyki głowy. 
Ze względu na pandemię nie odbył się tradycyjny koncert na Górce Środulskiej, ani wydarzenia w Hali 
Sportowej. Natomiast relacje z miasta można było zobaczyć na żywo w TVN, TTV i TVN24 - rozmowy  
z lekarzami oddziału laryngologii, położnikami. Dzieci oraz ich rodzice, opowiadały jak pomogła im 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na ulice miasta wyjechał WOŚPOBUS - pojazd z wolontariuszami 
zatrzymywał się w kilku miejscach miasta. Kulminacją tego dnia było niezwykłe światełko do nieba, 
które można było obejrzeć w telewizji. 
Wydarzeniu towarzyszyły aukcje internetowe z których pieniądze trafiły na konto WOŚP. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się następujące aukcje: patronat nad Stawikami, pióro Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy przekazane przez Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, umieszczenie tabliczki na 
ławeczce w Parku Sieleckim oraz nadanie imienia fontannie Rybce w Parku im. J. Kuronia. W ww. 
aukcjach udało się zebrać ponad 28 tys. zł. 
 
Otwarcie Parku im. Fusińskiego – Dzień Mamy 
26 maja 2021 r. 
 
Park im. porucznika pilota Jana Fusińskiego czyli Park Bioróżnorodności przy ulicy Kresowej  
i Piłsudskiego został uroczyście otwarty przy okazji Dnia Mamy. Przygotowano mnóstwo atrakcji,  
z których mogli skorzystać także najmłodsi mieszkańcy Sosnowca. Były bańki mydlane, balony z helem, 
wata cukrowa i zajęcia fitness. Przygotowano sadzonki roślin i specjalne bukiety dla mam. 
Ponad 47 tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, a także budowa oczek wodnych, domków dla owadów, 
budek dla nietoperzy i budek lęgowych dla ptaków – to najważniejsze zmiany, jakie zaszły w parku. 
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Tydzień Dziecka 
1-6 czerwca 2021 r. 
 
Tydzień Dziecka, po przerwie w 2020 r., powrócił. Dla dzieciaków przygotowano 6 dni pełne zabaw,  
w różnych częściach Sosnowca. 
1 i 2 czerwca wiele wydarzeń przygotowały sosnowieckie jednostki kultury. Na najmłodszych czekały 
gry i zabawy, wycieczki, warsztaty, festyn, a także spektakl teatralny. 
3 czerwca świętowano na terenie miasta - w parkach i na placach zabaw. Od godziny 16 na 
najmłodszych czekały pokazy cyrkowe, a także animacje. Ekipy animacyjne można było spotkać m.in. 
w Zagórzu, Pogoni, Klimontowie, Juliuszu, Sielcu. W wybranych miejscach zagrała także Sosnowiecka 
Orkiestra Dęta. 
Od 4 czerwca również w jednostkach kultury przewidziane były wydarzenia. 5 czerwca w obchody 
włączył się Wake Zone Stawiki, a 6 czerwca Akademia Zagłębia Sosnowiec przy ul. Kresowej 
zorganizowała Zagłębiowski Dzień Dziecka ze strefą piłkarską, gastronomiczną oraz innymi atrakcjami. 
 
Piknik EURO 2020 
11 czerwca – 11 lipca 2021 r. 
 
Z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej, w Parku Sieleckim powstała rodzinna strefa kibicowania 
wraz z dużym telebimem na którym można było obejrzeć mecze mistrzostw. 
Dla fanów piłki nożnej przygotowano niespodziankę: przed każdym meczem Polaków przy strefie 
Sosnowiecka Orkiestra Dęta odegrała hymn Polski na letniej scenie sali koncertowej. Nie zabrakło także 
atrakcji dla najmłodszych. Malowanie flag, sztuka wykonywania animacji z biało-czerwonych 
baloników, tworzenie parkowych murali oraz wspólne zabawy połączone z aktywnością ruchową. 
Dla kibiców oglądających w strefie mecze naszej reprezentacji przygotowano możliwość zaszczepienia 
się w Punkcie Szczepień Masowych, w Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych, tuż obok. 
 
Czerwony autobus 
Lipiec – sierpień 2021 r. 
 
Wyprodukowany w latach osiemdziesiątych Jelcz M11, ponownie pojawił się na ulicach Sosnowca. 
Pięknie zachowany pojazd w oryginalnych barwach i wyposażeniu przewoził na osiedla i parki 
animatorów. Oklejony symbolami Sosnowca - postaciami Jana Kiepury, Poli Negri, Włodzimierza 
Mazura, maskotką Zuzią oraz logotypami miasta i akcji „Bliżej Siebie”. Dodatkowo podczas wydarzenia 
zabierał chętnych na krótką przejażdżkę po okolicy. 
Specjalny autobus z animacjami jeździł po mieście w weekendy od 31 lipca do końca sierpnia. Program 
zaczął się tanecznie - na początek mini disco i tańce do muzyki. Następnie tradycyjne animacje dla 
dzieci - kącik malucha, modelowanie balonów, pokaz baniek mydlanych, malowanie na streczu, zabawy 
z chustą, quizy, zagadki, konkursy etc. 
 
Zagłębie za pół ceny 
3 - 5 września 2021 r. 
 
Weekend za pół ceny powrócił - w Sosnowcu oraz miastach Zagłębia ponownie można było skorzystać 
z promocyjnych cen korzystając m.in.: z usług branży gastronomicznej. Akcja polegała na 
jednorazowym wspólnym obniżeniu cen o 50% na wybrane produkty lub usługi w jeden weekend. 
Wszystko zaczęło się od akcji „Sosnowiec za pół ceny” w 2012 roku. W 2015 oferta została rozszerzona 
i od tej pory za pół ceny jest Zagłębie: Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza. 
W 2021 r. ponad 40 podmiotów gastronomicznych i usługowych wzięło udział w akcji. 
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Manufaktura św. Mikołaja 
5 grudnia 2021 r. 
 
Po rocznej przerwie do Sosnowca powróciła Manufaktura św. Mikołaja. 5 grudnia na placu przed 
Urzędem Miejskim przy Al. Zwycięstwa 20, przygotowano mnóstwo atrakcji m.in.: mobilny tor do nauki 
snowboardu dla dzieci, górka snowtubingu, karuzele, chatka św. Mikołaja, w której będzie można sobie 
zrobić zdjęcie, ciuchcia św. Mikołaja, fotobudka, a także pokazy rzeźbienia w lodzie, pokazy cyrkowe, 
konkursy, gry i zabawy. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć spotkania ze św. Mikołajem. Każde dziecko mogło podejść i zrobić 
sobie zdjęcie z Mikołajem, który siedział na specjalnym tronie, i jego pomocnikami. Najważniejszą 
atrakcją jaka towarzyszyła Mikołajowi był fakt, że dzieci mogły napisać list do niego ze specjalnym 
życzeniem i wrzucić go do urny. Takich listów napisano blisko 500! Następnie elfy przejrzały te prośby 
i dzięki m.in. partnerom wydarzenia udało się zrealizować ponad 400 życzeń.  
Przed godz. 17.00, tradycyjnie, uczestnicy utworzyli szpaler i uroczyście przemaszerowali pod 
kierownictwem Sosnowieckiej Orkiestry Dętej spod Urzędu w stronę miejskiej choinki. Na miejscu 
uczestnicy wspólnie odśpiewali kolędy i po raz pierwszy zapalono ozdoby na najwyższej choince, jaką 
miasto miało w ostatnich latach. 
 
 
„JA PŁONĘ” - koncert upamiętniający 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 
13 grudnia 2021 r. 
 
13 grudnia na Placu Papieskim odbył się niesamowity koncert upamiętniający 40. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W wydarzeniu pod nazwą „JA PŁONĘ” wzięli udział 
znakomici muzycy: Martyna Jakubowicz, Małgorzata Ostrowska, Janusz Panasewicz (Lady Pank), 
Wojciech Waglewski (VooVoo), Robert Matera (Dezerter), Mietall Waluś (Negatyw, Lenny Valentino), 
Tomasz Organek oraz gość specjalny Zbigniew Hołdys. Artyści wykonali kultowe utwory, przekazujące 
atmosferę czasu, kiedy muzyka była jedną z nielicznych wolnych form wypowiedzi. Za całość aranżacji 
i oprawy muzycznej, wraz z wykonaniem na żywo programu koncertu, odpowiedzialny był wybitny 
producent muzyczny Marcin Bors. 
Oprócz muzyki, na Placu Papieskim pojawiły się również grupy rekonstrukcyjne - dioramy posterunków 
Milicji Obywatelskiej i żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, w tym min. 20 osób umundurowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 
 

 - 129 - 

XXVI. BUDUJEMY DLA WAS23 
 
Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju Sosnowiec dzień po dniu staje się miejscem 
przyjaznym dla każdego a inwestycje, które pod wspólnym szyldem #BudujemyDlaWas będą służyć 
polepszeniu jakości życia obecnym oraz przyszłym pokoleniom Sosnowiczan. Poniżej przedstawiono 
zestawienie inwestycji będących w fazie projektowej, w trakcie realizacji prac oraz po ich zakończeniu. 
 

l.p. Nazwa zadania Opis realizacji 

1. 
Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 
rowerowych- ETAP III 

W ramach zadania przebudowano przejście  podziemne  
ul. Sienkiewicza (rejon CH Plaza)  budowa  wypożyczalni 
rowerów, budowa  biletomatu, budowa ciągu pieszo-
rowerowego o długości ok. 1 km. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie z środków RPO WSL 2014-2020 
Stan realizacji inwestycji:  
Zakończono przebudowę przejścia podziemnego przy  
ul. Sienkiewicza, budowę ciągów pieszo - rowerowych o 
długości ok 1 km. oraz budowę wypożyczalni rowerów.  
W dniu 15 października 2021 r. podpisano umowę na 
dostawę biletomatu. 

2. 

Przebudowa  ul. Ostrogórskiej, w tym:  
1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku 
od skrzyżowania  
z ul. Jagiellońską do skrzyżowania  
z ul. 1 Maja; 
2) Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 
Jagiellońskiej 

Zadanie dot. budowy ścieżki rowerowej w ul. 
Jagiellońskiej zostało zakończone. W ramach zadania dot. 
przebudowy ul. Ostrogórskiej trwają roboty dot. ciągów 
pieszych, kanału technologicznego. Zakończono 
wykonywania warstwy wiążącej na jezdni, sieci kanalizacji 
deszczowej, częściowo wykonano oświetlenie 
projektowanego pasa. 

3. 
Przebudowa przejścia dla pieszych  
w ul. Br. Mieroszewskich w Sosnowcu 

W listopadzie 2021 r. podpisana została umowa, trwa 
opracowanie dokumentacji projektowej. 

4. Przebudowa ul. Lenartowicza w Sosnowcu 

Wykonano część kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, 
trwają roboty dot. zabezpieczenia elementów 
istniejącego obiektu inżynieryjnego, przebudowy sieci 
sanitarnych, elektrycznych, wykonano częściowo nasyp 
zbrojony pod projektowany układ drogowy. 

5. Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec odstąpiła od umowy z wykonawcą 
robót Junkobud sp. z o.o. Przygotowano nowe 
postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji 
zadania. 

6. 
Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z 
połączeniem z istniejącym układem 
drogowym miasta Sosnowiec 

Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy 
aktualizacji dokumentacji projektowej. Planowane 
podpisania umowy: luty 2022 r. 

7. 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala 
Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu 
wraz z realizacją zespołu parkingów w celu 
poprawy dostępności do Centrum Pediatrii 
im. Jana Pawła II w Sosnowcu 

28.10.2021 r. została podpisana umowa na realizację 
zadania z Ambet sp. z o.o. sp. k. z podziałem na dwa 
zadania:  
Zadanie 1 Rozbudowa ul. Hubala - Dobrzańskiego od 
skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z ul. Zapolskiej 
– termin realizacji 30.11.2022 r.  
Zadanie 2 Rozbudowa ul. Zaruskiego – termin realizacji 
30.06.2022 r. 

 
23 Źródło: Wydział Inwestycji. 
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8. 
Kompleksowa przebudowa dróg na terenie 
gminy Sosnowiec 

Zadanie składa się z następujących części:  
część 1 – Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza,  
ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu; 
część 2 – Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel  
w Sosnowcu; 
część 3 – Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z  
al. Paderewskiego w Sosnowcu  
część 4 – Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami 
PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu; 
część 5 – Przebudowa ul. Małachowskiego; 
część 6 – Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego; 
część 7 – Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. 
Niepodległości. 

 

9. 
Budowa odcinka drogi 4KDZ wraz z 
rozbudową skrzyżowania z ulicą Teofila 
Lenartowicza w Sosnowcu 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez 
inwestora Inwestycji Niedrogowej - Panattoni. 

10. 
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w Sosnowcu 

W ramach zadania wykonano drogę do terenów 
inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską.  
W ramach zadania wykonano nową drogę wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem. Drogę została 
sfinansowana przed prywatny podmiot a następnie 
przekazana Gminie Sosnowiec.  
Zadanie zakończone. 

11. 
Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu 
Etap I-Przebudowa skrzyżowania DK94 z ul. 
Długosza w Sosnowcu 

W ramach zadania wykonano: 
Rozbudowa skrzyżowania jednopoziomowego  DK-94 z ul. 
Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe z rondem 
w ciągu ul. Długosza, 
-przebudowa DK-94 od skrzyżowania z ul. Długosza do  
wiaduktu węzła Zuzanna oraz od skrzyżowania do Stacji 
Paliw "Shell", 
- przebudowa ul. Długosza, 
- budowa łącznic ulic, 
- przebudowa zjazdów, 
- budowa wiaduktu, 
- budowa, przebudowa oświetlenia. ulicznego, kanalizacji 
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deszczowej i sanitarnej, sieci teletechnicznych i kabli 
elektroenergetycznych 
- budowa monitoringu, 
- budowa ekranów dźwiękochłonnych. 

12. 
Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu - 
Etap II 

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na 
opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

13. 
Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 
rowerowych na terenie Sosnowca - Etap II 

Zakończona została przebudowa wszystkich przejść 
podziemnych (skrzyżowanie ul. Ostrogórskiej z ul. 1 Maja; 
skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Piłsudskiego; skrzyżowanie 
ul. Piłsudskiego z Al. Mireckiego; skrzyżowanie ul. 
Piłsudskiego z ul. Sobieskiego, skrzyżowania ul. 3 Maja z 
ul. Żeromskiego) budowę ciągów pieszo - rowerowych 
oraz budowę wypożyczalni rowerów. W dniu 15 
października 2021 r. podpisana została umowa na 
dostawę dwóch biletomatów. 

14. 
Budowa wypożyczalni rowerów w dzielnicy 
Milowice 

W ramach zadania wykonana została 10-stanowiskową 
wypożyczalnie rowerów w rejonie Hali Sportowej przy ul. 
K.K. Baczyńskiego. 

15. 
Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z  
ul. Gospodarczą w Sosnowcu 

Opracowano program Funkcjonalno - Użytkowy 

16. 
Budowa ul. Klimontowskiej - bocznej w 
Sosnowcu 

Opracowano program Funkcjonalno - Użytkowy 

17. 
Przebudowa placu przed dworcem PKP przy 
ul. 3 Maja w Sosnowcu 

Trwają roboty budowalne w zakresie nawierzchni 
kamiennej, zejść do pasażu. W dniu 17 września 2021 r. 
podpisano umowę na przebudowę drogi przy Sezamie 
wraz z przebudową chodnika pomiędzy parkingiem za 
Sezamem a ul. Piłsudskiego 
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18. 
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14 

Wykonano nową instalację c.o., częściowo instalację 
wod-kan oraz instalacji wentylacji, wykonano częściową 
izolację termiczną elewacji od strony dziedzińca, 
wykonano izolacje termiczną dachu krótkiego skrzydła, 
wykonano remont IV i III piętra (wymiana instalacji 
elektrycznej, oświetleniowej, c.o., odmalowanie 
pomieszczeń) wykonano wymianę stolarki okiennej. 

19. 

Rozbudowa i nadbudowa budynku przy  
ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania byłego budynku pogotowia na 
cele biurowe 

Opracowano dokumentację projektową. Umową 
darowizny została przekazana Prokuraturze Okręgowej w 
Sosnowcu. 

20. 

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych 
w Sosnowcu 
część I - Termomodernizacja obiektów 
oświatowych SP nr 21 i nr 35 w Sosnowcu 

Zadanie zostało zrealizowane. W zakresie SP 21: m. in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 
drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji 
wewnętrznej c.o., wymiana kotłowni węglowej na 
gazową, remont pokrycia dachu; dodatkowo remont 
szatni dla dziewcząt i chłopców przy Sali gimnastycznej;  
W zakresie SP 35: m. in. remont konserwatorski ceglanej 
elewacji, remont dachu, docieplenie stropu, 
modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana 
kotłowni węglowej na gazową. 

21. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 
36 przy ul. Czołgistów w Sosnowcu 

Opracowano dokumentację projektową. Realizacja 
uzależniona od otrzymanego dofinansowania. 

22. 
Przebudowa patio i wentylacji w budynku ZSO 
5 ul. Bohaterów Monte Cassino 

Ogłoszono postępowanie przetargowe. Unieważniono 
postępowanie z uwagi na brak ofert. 

23. 
Przebudowa kuchni z jadalnią w budynku SP 
21 ul. Zawodzie 34 

Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 
14.03.2022 r. z uwagi na roboty dodatkowe w zakresie 
konieczności zwiększenia mocy do uruchomienia nowej 
kuchni. Wykonywane są prace związanie z układaniem 
płytek, pozostaje wyposażenie pomieszczeń, prace 
wykończeniowe w strefie jadalni, montaż stolarki/ślusarki 
drzwiowej. 

24. 
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu 

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót 
budowlanych. 

25. 
Dostosowanie budynku ZSO 14  
ul. Kisielewskiego 4B do wymagań ppoż 

Opracowano dokumentację projektową, wykonano 
roboty budowlane w zakresie ekspertyzy ppoż. i 
dostosowani budynek do wymogów i przepisów 
przeciwpożarowych. 

26. 
Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali 
gimnastycznej wraz z sanitariatami w 
budynku SP 32 ul. Armii Krajowej 93 

Wykonano roboty budowlane w zakresie tynków i 
malowania ścian w korytarzach, wykonano nową 
posadzkę i ułożono wykładzinę na Sali gimnastycznej. 

27. 

Modernizacja ciągów komunikacyjnych, 
klatek schodowych, szatni wraz z 
sanitariatami w budynku SP 36  
ul. Czołgistów 12 

Wykonano malowanie ścian i sufitów, wymiana 
wykładzin, Roboty elektryczne polegające na ukryciu kabli 
prowadzonych na tynkowo (wykucie i zaprawienie 
bruzd), Wymiana opraw oświetleniowych w szatni, 
Uzupełnienie braków w kanałach kablowych, wymiana 
kratek wentylacyjnych. 
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28. 
Modernizacja ciągów komunikacyjnych w 
budynku SP 20 ul. Andersa 

Wykonano gładzie gipsowe na ścianach i sufitach 2-
warstwowe wraz z obsadzeniem narożników 
aluminiowych perforowanych. Gruntowanie ścian 
 i sufitów (grunt polimerowy na niechłonne podłoże), 
wykonanie powłok malarskich ścian i sufitu. Lakierowanie 
ścian uprzednio malowanych farbą, wykonanie powłok 
malarskich elementów metalowych, rozbiórka ściany  
w pokoju nauczycielskim, wymiana drzwi drewnianych, 
wymian okna podawczego (jadalnia, dyżurka, sklepik) na 
okno z parapetem wykonane z profili PCV lub aluminium, 
wymiana kratek wentylacyjnych. 

29 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Hutniczej w Sosnowcu 

Opracowano dokumentację projektową. 

30. 
Termomodernizacja SP nr 1 przy  
ul. Niepodległości w Sosnowcu 

Opracowano dokumentację projektową. 

31. 

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych 
w Sosnowcu część II -Termomodernizacja 
obiektów oświatowych - Przedszkoli Miejskich 
nr 3, nr 18, nr 31 w Sosnowcu 

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie PM 3: m. in. 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.w.u., remont dachu;  
w zakresie PM 18: m. in. ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., remont 
dachu, remont schodów i tarasów, wymiana kotłowni 
węglowej na gazową;  
w zakresie PM 31: m. in. remont konserwatorski ceglanej 
elewacji, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
modernizacja instalacji wewnętrznej c.o., wymiana 
kotłowni węglowej na gazową; dodatkowo adaptacja 
pomieszczeń piwnicznych dla harcerzy. 

32. 
Budowa Przedszkola Miejskiego przy  
ul. Naftowej 

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. 

33. 
Termomodernizacja obiektu przedszkolnego 
PM nr 5,  
ul. Ostrogórska 37 

Opracowano dokumentację projektową. Realizacja 
uzależniona od otrzymanego dofinansowania 

34. 
Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy ul. 
Gwiezdnej w Sosnowcu 

Opracowano dokumentację projektową, realizacja 
uzależniona od otrzymanego dofinansowania. 

35. 
Przebudowa sanitariatów w budynku PM 38 
ul. Krzywoustego 6 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Zadanie zakończone i odebrane. Zrealizowano 
przebudowę czterech sanitariatów w zakresie: wykonania 
nowych misek ustępowych wraz z kabinami oraz czterech 
umywalek dla dzieci, wykonano nowe okładziny ścienne i 
podłogi oraz wyprawy tynkarskie, wymieniono drzwi i 
oprawy oświetleniowe. Wykonano nowe wyposażenie 
sanitariatów w pojemniki na papier i mydło, lustro oraz 
półki na kubeczki. 
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36. 
Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na 
potrzeby przeniesienia przedszkola PM nr 30 

W ramach zadania wykonano: 
1. Pomieszczenia przedszkolne – sale zajęć wraz z 
zespołem sanitarnym i schowkami, sala rehabilitacyjna 
do zajęć rewalidacyjnych, szatnie dla dzieci 
odpowiadające ilości grup; 2. Pomieszczenia 
administracyjno – socjalne – pokój nauczycielski, gabinet 
intendenta, pokój socjalny, pomieszczenie dla 
konserwatora, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, 
toaleta dla personelu;  
3. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne – magazyn 
przemysłowy na środki czystości, pomieszczenie 
gospodarcze, archiwum, pralnia;  
4. Blok żywieniowy – kuchnia, rozdzielnia posiłków, 
magazyn żywieniowy, toaleta i pomieszczenia socjalne 
dla pracowników kuchni, pomieszczenia dodatkowe  
5. Pomieszczenia wspólne takie jak szatnia, komunikacja. 

37. Modernizacja przedszkolnych placów zabaw 

W ramach zadania wykonano place zabaw przy PM 14 ul. 
Maliny 25, PM 20 ul. Śliwki 38, PM 20 przy SP 21 ul. 
Zawodzie, PM 22 ul. Hutnicza, PM 29 ul. Hallera, PM 30 
ul. Legionów PM 34 ul. Kryptologów, PM 57 ul. 
Gospodarcza 

38. 
Budowa funkcjonalnego placu zabaw PM 39 - 
ul. Dmowskiego (BO21/O/6) 

Zadanie zakończone. Wykonano wyposażenie obiektu 
(zestaw zabawowy, huśtawki, karuzele, bujaki, 
piaskownica, sklepik do pisania kredą, tablice edukacyjne 
wraz z nawierzchnią oraz elementami małej 
architektury). 

39. 
Termomodernizacja budynku VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy ul. 
Zamenhofa 15 w Sosnowcu 

Opracowano dokumentacje projektową. Realizacja 
uzależniona od otrzymanego dofinansowania. 

40. 
Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO, 
ul. Dormana 9a 

Opracowano dokumentacje projektową. Realizacja 
uzależniona od otrzymanego dofinansowania. 

41. 
Modernizacja instalacji technologicznych w 
budynku ZSM ul. Wawel 2 w Sosnowcu 

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: - 
wymianę rozdzielnic zasilająco-sterujących wraz z 
elementami automatyki w centralach wentylacyjnych 
NW1 i NW2 i wizualizacją Webserver - wymianę 
okablowania central NW1 i NW2 - wymianę pasów 
klinowych wymiennika obrotowego - wymianę pomp 
cyrkulacyjnych, zaworów 3-drogowych oraz zaworów 
regulacyjnych. 

42. 
Rozbudowa ZSO nr 11 przy  
ul. Skwerowej 21 w Sosnowcu na potrzeby 
utworzenia żłobka 

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty 
rozbiórkowe (istniejący wiatrołap przy wejściu do 
przedszkola), roboty budowlane wewnątrz budynku 
istniejącego (wzmocnienie istniejącego stropu), roboty 
budowlane związane z rozbudową i nadbudową budynku 
wraz z ociepleniem części nadbudowanej i rozbudowanej, 
prace związane z zagospodarowaniem terenu, wykonanie 
przekładki sieci i instalacji zewnętrznych w miejscu 
lokalizacji rozbudowy, przebudowa istniejącej kotłowni 
wraz z montażem nowego pieca i systemowego komina 
(przy budynku), demontaż istniejącego komina z kotłowni 
wraz z istniejącą instalacją, budowa parkingu dla 
samochodów osobowych oraz uzupełnienie istniejącego 
placu zabaw dla dzieci celem adaptacji dla żłobka. 
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43. 
Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. 
Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 

Trwają roboty budowlane. Podpisano aneks terminowy 
do umowy. 

44. 
Budowa Żłobka Miejskiego przy  
ul. Naftowej 

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy 

45. Odwodnienie ul. Jedności 

Opracowano dokumentację projektową. Trwa 
postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz 
Inżyniera Kontraktu. Planowany termin podpisania umów 
to styczeń 2022 r. 

46. 
Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - 
etap IV 

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano 
decyzje zezwalające na  realizację zadania. 

47. 

Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z 
budowa przepompowni przy ZSO nr 11 ul. 
Skwerowa w tym środki z Ochrony 
Środowiska 

Zadanie zakończone. Wykonano sieć kanalizacyjną oraz 
wybudowano przepompownie wraz z ogrodzeniem 
terenu. 

48. 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przebudową dróg w rejonie ulic A. Fredry i  
Nowej w Sosnowcu 

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, 
Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji OOS i 
pozwolenia wodno-prawnego. Uzyskano MDCP, 
zaakceptowana została koncepcja budowy kanalizacji 
deszczowej. 

49. 

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja 
obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy 
i Brynicy przez rozwój terenów zielonych  
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - 
Egzotarium  
2. Zagospodarowanie terenów przy  
ul. Baczyńskiego" 

Wykonanie budynku A w technologii żelbetowej, wraz 
 z pokryciem dachu, częściowym montażem okien i drzwi, 
roboty tynkarskie i rozpoczęcie posadzek, montaż 
konstrukcji stalowej i drewnianej budynku A, rozpoczęcie 
montażu dachu w technologii szklanej, wykonywanie 
instalacji wod-kan, wentylacji, elektrycznych, 
technologicznych, wykonanie w stanie surowym budynku 
B, wykonywanie sieci zewnętrznych. Utworzenie Parku 
przy ul. Baczyńskiego. 
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50. 

Zagłębiowski Park Linearny - Rewitalizacja 
obszaru funkcjonowania doliny rzeki 
Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów 
zielonych - Utworzenie Parku 
Bioróżnorodności w Sosnowcu 

W ramach zadania wykonano budowę systemu ścieżek, 
budowę oczek wodnych, wykonanie oświetlenia, 
wykonanie tarasów, pomostów, wykonanie elementów 
małej architektury, wykonanie ogrodzenia, wykonanie 
nasadzeń kolekcji naturalistycznych, systematycznych, 
tematycznych, wykonanie toalety, wykonanie budek 
lęgowych, domków dla nietoperzy i owadów, wykonanie 
systemu nawadniania, zasilanego wodą ze studni 
głębinowej. 

 

51. 
Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach 
remont części alejek - ul. Studzienna. 
(BO21/I/5) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap robót 
budowlanych. 

52. 
Rewitalizacja parku przy ul. Okrzei 
(BO21/IV/1) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap robót 
budowlanych. 

53. 
Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. 
Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka. 
(BO21/VI/8)" 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji 
projektowej. 

54. 
Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - 
Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. 
(BO21/O/22) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto konsultacje 
z Konserwatorem zabytków i opracowywanie 
dokumentacji projektowej. 

55. 
PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z 
uporządkowaniem skweru przy ul. 
Królewskiej. (BO21/III/3) 

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano 
wybieg dla psów, nawierzchnie, ogrodzenie, nasadzenia 
oraz elementy małej architektury 

56. 
Perła Pogoni-rewitalizacja glorietty w Parku 
Dietla (BO21/II/9) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto konsultacje 
z Konserwatorem zabytków i opracowywanie 
dokumentacji projektowej. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 
 

 - 137 - 

57. 
Zagospodarowanie terenu przy  
ul. Warszawskiej 

W ramach zadania wykonano nawierzchnie, nasadzenia, 
oraz wyposażenie obiektu w elementy małej 
architektury. 

58. Utworzenie parku przy Placu Papieskim Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. 

59. 
III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. 
Kalinowej. (BO21/X/2) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji 
projektowej. 

60. 
Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza 
(BO21/VIII/6) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji 
projektowej. 

61. 
Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworskiej 
(BO21/VII/2) 

Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Podpisano umowę z wykonawcą. Etap dokumentacji 
projektowej. 

 

XXVII. GOSPODARKA24 
 
Do początku lat 90. XX wieku podstawą gospodarki Sosnowca był przemysł ciężki: górnictwo  
i hutnictwo. Restrukturyzacja tych branż przyniosła za sobą zmianę struktury gospodarczej miasta, 
które nabrało charakteru handlowo-usługowo-przetwórczego. Obecna gospodarka jest 
wielogałęziowa, a w jej strukturze dominują małe i średnie firmy prywatne. Rozwój odnotowują centra 
logistyczne, przedsiębiorstwa branż: przemysłowej, spożywczej, akcesoriów samochodowych. Ze 
względu na atrakcyjną lokalizację, a także istnienie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
i Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w Sosnowcu mają swoją siedzibę zakłady będące 
oddziałami światowych koncernów. 

„Ulokowani” u Nas 
 

 

Międzynarodowy gigant branży e-commerce, zatrudniający ok. 3000 pracowników i operujący 
w największej tego typu hali w Europie o wielkości 13 boisk piłkarskich. 

 
24 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości. 

https://www.amazon.com/
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Centrum Dystrybucyjne – portugalskie przedsiębiorstwo świadczące bardzo szeroki wachlarz usług, w tym 
zaopatrzenie dla sklepów i gastronomii. 

 

 

Spółka produkcyjna z amerykańskim rodowodem. W halach spółki ulokowane są linie produkcyjne 
obróbki drewna, lakiernia i urządzenia zautomatyzowanego pakowania produktów, które tworzą obiekty 
o przeznaczeniu rekreacyjnym. 

 

Park logistyczny z kapitałem amerykańskim, znajdujący przy drugiej najbardziej uczęszczanej trasie 
w Polsce – S86 – z szeroką ofertą usług logistycznych oraz możliwością wynajmu biur o wysokim 
standardzie. 

https://dystrybucja.grupaeurocash.pl/
http://pl.hags.com/
https://www.hillwood.pl/pl-pl/
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Właściciel m.in. sieci Biedronka oraz parku logistycznego, obsługującego dziesiątki punktów handlowych 
w południowej Polsce. 

 

Potentat branży automotive oraz jeden z największych pracodawców w mieście, posiadający kilka fabryk 
części samochodowych. 

 

Międzynarodowy deweloper powierzchni magazynowej, który od 2005 roku zrealizował w Polsce projekty 
o łącznej powierzchni ponad 5,9 miliona m2. 

https://karierawjm.pl/
https://www.al.world/
http://www.panattonieurope.com/pl/kraj/polska/
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Potentat na międzynarodowym rynku zbytu stali, producent łożysk stożkowych i stały punkt pejzażu 
miasta, z uwagi na firmowy biurowiec przy Placu Stulecia w ścisłym centrum miasta. 

W gospodarce miasta dużą rolę odgrywają usługi, w tym m.in. handel, bankowość, transport  
i gastronomia. Sosnowiec posiada placówki większości sieci handlowych, które mają po kilka punktów.  
W mieście znajdują się również duże centra handlowe: Auchan, Centrum Handlowe Plejada 
z hipermarketem Carrefour, Designer Outlet Sosnowiec, Galeria Handlowa Plaza, Decathlon, Castorama, 
Leroy Merlin, Makro Cash and Carry. 

Programy miejskie wspierające przedsiębiorców 
 
Pakiet Przedsiębiorcy to kluczowy program poprawiający warunki prowadzenia firmy w Sosnowcu, który 
od 2015 roku ułatwia rozpoczynanie działalności, bądź 
też jej rozwój w naszym mieście. Pakiet ma pomóc 
zmniejszać obciążenia fiskalne, czy też ułatwić 
poruszanie się w sferze instytucjonalnej podczas 
procesu inwestycji. 

Od kilku lat z powodzeniem na terenie miasta 
funkcjonują następujące narzędzia: 

• indywidualny opiekun inwestora 
• zwolnienie od podatku od 

nieruchomości 
• niskie stawki podatku od środków transportowych 
• opłata 10 groszy za ogródek gastronomiczny 
• likwidacja opłaty targowej 
• nowe plany zagospodarowania przestrzennego 
• zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tworzących wysokopłatne miejsca pracy  
• zwolnienie z podatku dla nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

Instytucje otoczenia biznesu 
 
Aby w 2021 roku nadal utrzymać poprawny poziom jakości życia i prowadzenia biznesu przez 
przedsiębiorców oraz wdrażanie Pakietu Przedsiębiorcy, na terenie Sosnowca działają różnorodne 
instytucje, które pomagają w kontaktach biznesowych z przedsiębiorcami z terenu miasta. Każda z nich 
ma do zaoferowania coś, co może usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Czynimy biznes prostszym, dzięki takim instytucjom, jak: 

https://www.timken.com/pl/
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Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
 
Agencja realizuje nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych  
i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy w funkcjonowaniu na 
Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 
 
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny 

Jednostka podlegająca pod sosnowiecką Agencję Rozwoju Lokalnego, mieszcząca się  
w nowoczesnym biurowcu zaadoptowanym w budynku po byłej KWK Niwka-Modrzejów w dzielnicy 
Niwka. Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym zarówno regionu jak i miasta, 
polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania 
innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii. 

Regionalna Izba Gospodarcza 

Od 2015 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. pełni również rolę delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej mającej siedzibę w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Jej celem jest rozwój 
przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego i niezależnego 
samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze firm członkowskich oraz 
działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu i kraju we współpracy 
z samorządami terytorialnymi, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami otoczenia 
biznesu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 

Instytucja, której celem jest troska o poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez świadczenie 
usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz wsparcia 
finansowego i administracyjnego. Wszystko po to by zapewnić mieszkańcom jak największe szanse 
na zatrudnienie a pracodawcom na pozyskanie jak najlepszej kadry. 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska 

Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać z pomocy 
publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc miejsca pracy. 
To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu procent. Co 
równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg FDI Business Financial Times została uznana za najlepszą 
strefę ekonomiczną w Europie. W Sosnowcu mieści się siedziba Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej, 
oferująca interesujące tereny do inwestycji na terenie stolicy Zagłębia. 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  
 
Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją  
w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy 
w regionie. Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać 
z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc 
miejsca pracy. To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu 
procent. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg prestiżowego FDI Business Financial Times 
została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. Sosnowiec jest jednym  
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z fundamentów tej instytucji otoczenia biznesu, będąc jednocześnie siedzibą Podstrefy Sosnowiecko-
Dąbrowskiej. 

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce  

Od 2019 r. działa w Sosnowcu regionalna siedziba Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce - La 
Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP). Jest to organizacja non-profit, której 
celem jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Włochów w polskiej gospodarce, poprzez 
tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami 
miejscowymi. 

Atrakcyjność inwestycyjna 
 
Wraz z wygaśnięciem działalności branży górniczej w Sosnowcu do miasta zaczęły napływać nowe 
inwestycje. Część z nich była przyciągnięta dobrymi warunkami oferowanymi przez samorząd  
i łatwym dostępem do nowych pracowników. Można jednak stwierdzić, że po upadku tradycyjnych 
gałęzi gospodarki Sosnowiec stał się miastem atrakcyjnym, w szczególności dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, w tym przede wszystkim włoskich, amerykańskich i niemieckich. 
 

 
 
Technologie dronowe na rzecz Sosnowca 

 
Sosnowiec to miasto które angażuje się na rzecz najnowszych technologii i innowacji. Jedną z nich, 
która może odmienić wiele procesów społeczno-gospodarczych jest technologia dronowa. Drony mogą 
ułatwić życie mieszkańców i różnego rodzaju interesariuszy: służb, firm logistycznych czy wspierać 
walkę z niską emisją, ale również służyć instytucjom publicznym i samorządom. 

 
Sosnowiec jest aktywnym członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która realizuje różnego 
rodzaju projekty rozwijające technologie związane z dronami. 12 września 2018 roku, w obecności 
sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Mikołaja Wilda zostało podpisane porozumienie 
o uruchomieniu Programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), który będzie 
realizowany na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Partnerami współpracy zostali m.in. 
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Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia. CEDD jest odpowiedzią na rosnący rynek dronów i przewidywane  
w niedalekiej przyszłości zapotrzebowanie na usługi wykonywane przez Bezzałogowe Statki Powietrzne 
(BSP). Pierwszy etap funkcjonowania pozwoli na integrację środowiska BSP na obszarze testowym 
obejmującym Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. 
 
Pod koniec 2021 r. w Sosnowcu zaplanowane były serie lotów testowych z wykorzystaniem 
automatycznego drona. Bezzałogowy statek powietrzny, miał poruszać się pomiędzy specjalnymi 
stacjami dokującymi, który miał przetransportować pilny ładunek medyczny na odległości 3 km. Jednak 
żeby dopełnić wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa, przeloty, które miały się odbyć, 
zostały przesunięte na 2022 rok. 
Bezpieczeństwo to także jeden a najważniejszych aspektów wskazywanych przez mieszkańców 
Sosnowca, którzy brali udział w dedykowanych warsztatach, poświęconych pilotażowym lotom 
automatycznego drona. Spotkanie odbyło się w październiku 2021 r. w sosnowieckiej Mediatece, a sam 
pomysł testowania technologii bezzałogowych spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony 
mieszkańców. 

XXVIII. REWITALIZACJA25 
 
W aktualnie obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 
zidentyfikowano 6 podobszarów rewitalizacji, w których znajduje się 41 projektów (stan na 
31.12.2021r.) obejmujących działania społeczne i infrastrukturalne (tzw. „miękkie” i „twarde”), które 
są w trakcie realizacji przez różne podmioty publiczne i prywatne. 

 
Rysunek 2 Obszary wyznaczone do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 
2016-2023 

W 2020 roku prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji miały być kontynuowane jednakże plany 
przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz analizy badań ankietowych pokrzyżowała pandemia. 
Skutkiem tego było ponowne wstrzymane prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 

 
25 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości 
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W 2021 roku zostały podjęte działania mające na celu aktualizację danych, które ze względu na 
wstrzymanie prac w latach 2019 i 2020 uległy zmianie a co za tym idzie uległy zmianie parametry 
obszarów typowanych do Gminnego Programu Rewitalizacji.  
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XXIX. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE26 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 
Według stanu na 31.12.2021 r., około 62% powierzchni miasta objętych jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
Rysunek 3 Zakres obszarowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stan na 31.12.2021 r. 

W 2021 roku w ramach prac nad planami miejscowymi, Wydział Planowania Przestrzennego opracował 
następujące dokumenty: 
 

l.p. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1. 

Uchwała Nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w 
rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 02.04.2021 r., 2405 

2. 

Uchwała Nr 694/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Zagórze-
Zachód". 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 02.04.2021 r., poz. 2406 

3. 

Uchwała Nr 695/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
1. dla obszaru „Sosnowiec Śródmieście” zatwierdzonego Uchwałą Nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie terenu oznaczonego symbolem R.32UO, 
2. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana 

 
26 Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego. 
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Żeromskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr 925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
30 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 9, 

3. dla obszaru „Środula – Park” zatwierdzonego Uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w 
Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017 r. w zakresie ustaleń w części tekstowej dla terenu 
oznaczonego symbolem Da.10 KD-Z. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 02.04.2021 r., poz. 2407 

4. 

Uchwała Nr 761/XLV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie 
drogi S1oraz ulic: T. Lenartowicza i Wiejskiej 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 28.07.2021 r., poz. 5140 

5. 

Uchwała Nr 763/XLV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
1. dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 

623/L/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. dla terenów RR. 1ZP i RR. 2ZP, 
2. przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 587/XXXII/2020 dla północnej części 

Klimontowa oraz 612/XXXIV/2020 dla obszaru Ostrogórska-Zachód i dla obszaru przy ul. 
Teatralnej w zakresie ustaleń dla terenów NN.30 MNn, NN.60 MN oraz dla terenów P.21c 
MW,U, P.42b ZI. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 28.07.2021 r., poz. 5141 

6. 

Uchwała Nr 764/XLV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
1. dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)P,U zlokalizowanego w obszarze zmiany fragmentu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-
wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w 
Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL 
„Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r., 

2. dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)ZN zlokalizowanego w obszarze miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej 
części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowca z dnia 
25 sierpnia 2005 r. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 28.07.2021 r., poz. 5142 

7. 

Uchwała Nr 796/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami 
kolejowymi. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 14.10.2021 r., poz. 6558 

8. 

Uchwała Nr 797/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie  
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów: 
1. „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w 

Sosnowcu Nr 635/XXXV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., w zakresie ustaleń dla terenów: 
LL.105KP oraz LL.103 MNn;  

2. „Pogoń Zachód”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
6 sierpnia 2018 r., w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem AA.141 U 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 11.10.2021 r., poz. 6476 

9. 

Uchwała Nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Będzińską oraz 
granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 11.10.2021 r., poz. 6477 

10. 

Uchwała Nr 814/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu w rejonie 
ulicy Armii Krajowej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Starzyńskiego oraz wzdłuż 
granicy z miastem Dąbrowa Górnicza – etap 1. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 10.11.2021 r., poz. 7167 
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11. 

Uchwała Nr 815/XLIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-
Wschód" i rejonu ulicy Grenedierów – I etap przyjętego Uchwałą Rady 
miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. Nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń dotyczących rzędnej 
rekultywowanego terenu. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 10.11.2021 r., poz. 7168 

12. 

Uchwała Nr 863/LII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie ustaleń dla terenów G.31 U,UM, 
G.33 MW, G.34 MW, G.35 MN, G.38 MN oraz G.47 MW,U oraz dla terenów oznaczonych symbolami 
G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b  X. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 7.01.2022 r., poz. 200 

l.p. Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

1. 

Uchwała Nr 652/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami 
kolejowymi. 

2. 
Uchwała Nr 666/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla wyznaczenia fragmentu przebiegu drogi relacji S1-Sławków. 

3. 

Uchwała Nr 667/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 87/XXXII/2020 dla północnej części 
Klimontowa oraz 612/XXXIV/2020 dla obszaru Ostrogórska-Zachód i dla obszaru przy ulicy 
Teatralnej w zakresie ustaleń dla terenów NN.30 MNn, NN.60 MN oraz dla terenów P.21cMW,U, 
P.42bZI. 

4. 

Uchwała Nr 668/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego 
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 623/L/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla terenów RR.1ZP i 
RR.2ZP. 

5. 

Uchwała Nr 669/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – I etap 
przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. Nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń 
dotyczących rzędnej rekultywowanego terenu. 

6. 

Uchwała Nr 702/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec 
przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005r. dla terenu 
oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN. 

7. 

Uchwała Nr 715/XLI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszarów: 
1. „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”' „ZUZANNA” etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w 

Sosnowcu Nr 635/XXXV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., w zakresie ustaleń dla terenów: 
LL.105KP oraz LL.103 MNn; 

2. „Pogoń Zachód”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
6 sierpnia 2018 r., w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem AA.141 U. 

8. 
Uchwała Nr 771/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w prawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru dzielnicy Porąbka w rejonie ulicy Grenadierów. 
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9. 

Uchwała Nr 772/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego, zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 821/LIX/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. dla terenów 
oznaczonych symbolami: FF.40MN,U, FF.39U oraz FF.KD18W. 

10. 

Uchwała Nr 773/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: J. Szewczyka, C. K. Norwida, 3-go Maja i S. Staszica. 

11. 

Uchwała Nr 774/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 666/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla wyznaczenia fragmentu drogi relacji S1-Sławków, w zakresie zmiany Załącznika 
graficznego Nr 1 

12. 

Uchwała Nr 775/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: T. Lenartowicza, Al. I. J. Paderewskiego, Braci 
Mieroszewskich, marsz. E. Rydza-Śmigłego. 

13. 

Uchwała Nr 794/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci 
Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila 
Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr 693/XXXIX/2021 Rady 
Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym. 

14. 

Uchwała Nr 795/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-
Dobrzańskiego, marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada, zatwierdzonego uchwałą Nr 
587/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r., dla terenu oznaczonego 
symbolem NN.14 IW 

15. 

Uchwała Nr 858/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018r. w zakresie terenów 
oznaczonych symbolami: FF.33 U,UC oraz FF.34 ZI.  

16. 

Uchwała Nr 859/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Stanisława Staszica, 3-go Maja, Chemicznej i 
Mariackiej. 

17. 

Uchwała Nr 864/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru „Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ul. Teatralnej przyjętego 
Uchwałą Nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r. dla terenu 
oznaczonego symbolem P.23UN. 

18. 

Uchwała Nr 865/LI/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
położonego w gminie Sosnowiec obszaru "Naftowa" przyjętego Uchwałą Nr 573/XLIII/2017 z dnia 
30 marca 2017 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym.  

Tabela 46 Przystąpienia do planów i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego sporządzone w 2021 
roku 
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XXX. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Wodociągi i kanalizacja 
 
Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2021 roku i w porównaniu do lat poprzednich. 
 

Wyszczególnienie sieci w 2019 r. w 2020 r. w 2021 r. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA RAZEM w tym: 629,03 km 632,75 km 635,29 km 

a)   sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 50 – 
500 mm 

478,19 km 481,28 km 484,40 km 

b)  przyłącza wodociągowe Ø 32 – 150 mm 150,83 km 151,47 km 150,89 km 

    

Ponadto Spółka eksploatowała:    

·   sieci użyczone (własność UM Sosnowiec) 1,29 km 1,29 km 1,29 km 

·  sieci wybudowane w umowach  
   trójstronnych 

   

·  w ramach posiadania samoistnego 1,18 km 1,18 km 1,18 km 

    

 w 2019 r. w 2020 r. w 2021 r. 

SIEĆ KANALIZACYJNA RAZEM w tym: 457,10 km 465,06 km 469,40 km 

a) kanalizacja ogólnospławna 174,53 km 174,48 km 175,50 km 

b) kanalizacja sanitarna 217,75 km 225,76 km 229,08 km 

c) przyłącza kanalizacyjne 64,82 km 64,82 64,82 km 

    

Ponadto Spółka eksploatowała sieci:    

a) użyczone lub dzierżawione: 2,45 km 2,44 km 2,44 km 

b) będące w posiadaniu samoistnym 12,58 km 12,58 km 12,58 km 

c) nabyte przez Gminę Sosnowiec  
w ramach umów trójstronnych 

0,25 km 0,25 km 0,25 km 

Tabela 47 Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2019-2021 

Zbiorcze zestawienie długości modernizowanych/nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz 
łączne nakłady finansowe. 

 
Wykonano rzeczowo (mb) 

Nakłady Inwestycyjne 
(tys. zł) 

Wodociągi (2017 r.) 21.593,26 9.191,01 
Wodociągi (2018 r.) 19.558,23 8.449,12 
Wodociągi (2019 r.) 10.891,73 9.741,91 
Wodociągi (2020 r.) 6.153,24 4.191,04 
Wodociągi (2021 r.) 3.076,82 2.972,71 

Kanalizacja (2017 r.) 12.469,43 12.319,10 
Kanalizacja (2018 r.) 17.828,04 20.303,81 
Kanalizacja (2019 r.)   8.632,89 19.493,54 

Kanalizacja (2020 r.) 2.743,14 6.658,92 
Kanalizacja (2021 r.) 1.490,68 3.776,37 

Tabela 48 Zestawienie długości modernizowanych/nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz łączne 
nakłady finansowe 
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Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna 
 
Stan Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej na koniec 2021 roku przedstawia się 
następująco: 

 
Długość trasowa sieci światłowodowej – 79.910,78 m. 
Ilość kamer obsługiwanych przez Miejską Szerokopasmową Sieć Teleinformatyczną – 158 sztuk. 
Ilość budynków podłączonych do MSST – 181 sztuk. 
Ilość punktów Hot SPOT – 39 sztuk. 

 
Liczba podłączonych budynków do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej  pozostaje na 
niezmienionym poziomie. 

Gaz 
 
Na podstawie danych zabrzańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa poniżej przedstawiono 
informacje dotyczące infrastruktury gazowej w naszym mieście: 
 

L.p. Wybrane Informacje 
na dzień 31 grudnia 

2020 r. 
na dzień 31 grudnia 

2021 r. 

1. 
Ogółem sieć gazowa  
z przyłączami (m)  

572.243 591.937 

2. 
Sieć wysokiego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

  9.162   9.160 

3. 
Sieć podwyższonego średniego 
ciśnienia bez przyłączy (m)  

10.527 10.527 

4. 
Sieć średniego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

169.551 179.878 

5. 
Sieć niskiego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

239.013 245.317 

6. 

Przyłącza gazowe (m)  
w tym:  

• w/c (m)  

• ś/c (m)  

• n/c (m)  

143.990 
 

  1.048 
49.953 
92.989 

147.055 
 

1.048 
51.767 
94.240 

7. 
Przyłącza gazowe (szt.)  
w tym do bud. mieszk.(szt.)  

10.993 
10.463 

11.384 
10.819 

8. Stacje gazowe I º (szt.)  6 6 

9. Stacje gazowe II º (szt.)  15 15 

Tabela 49 Dane dotyczące infrastruktury gazowej w Sosnowcu 

Zadania zrealizowane na terenie Gminy Sosnowiec 2021 roku 

1. Modernizacja i remonty 

• Modernizacja gazociągu ś/c, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego SRP Radocha – 1.005,0 m 

• Modernizacja gazociągu ś/c, ul. Niwecka – 456,7 m 

• Remont gazociągu ś/c, ul. Sobieskiego – 360,8 m 

• Remont gazociągu ś/c, ul. Białostocka – 819,0 m, przyłącza – 2 szt. 

• Remont gazociągu ś/c, ul. Grenadierów – 252,9 m 

• Remont gazociągu n/c, ul. Dąbrowszczaków – 139,1 m, przyłącza – 7 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Hallera – 173,6 m, przyłącza – 8 szt. 
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• Remont gazociągu n/c, ul. Piękna – 125,2 m, przyłącza – 6 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Sucha – 55,5 m, przyłącza – 4 szt. 

• Remont gazociągu n/c, od ul. Zapały – 159,6 m 

• Remont gazociągu n/c, ul. Długosza, ul. Sokorskiego – 101,3 m, przyłącza – 3 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Goszczyńskiego – 195,7 m, przyłącza – 8 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Klimontowska – 213,3 m, przyłącza – 12 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Koszalińska – 468,5 m, przyłącza – 20 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Regulacyjna – 64,1 m, przyłącza – 3 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Rodakowskiego – 275,1 m, przyłącza – 5 szt. 

• Remont gazociągu n/c, ul. Zielonogórska – 177,4 m, przyłącza – 6 szt. 

• Remont, ul. Kwiatowa od Zapały, przyłącza n/c – 12 szt. 
 
2. Rozbudowa sieci gazowej i przyłącza do sieci 

• Gazociągi ś/c – 39 zadań   8.232,4 m 

• Gazociągi n/c – 45 zadań   7.496,6 m 

• Przyłącza     1.743,8 m tj. 194 szt. 

Energetyka 
 
Zadania inwestycyjne będące w trakcie przygotowania i realizacji oraz zrealizowane przez TAURON 
Ciepło w 2021 roku na terenie Sosnowca: 
 

l.p. 
Zadania będące w trakcie projektowania  

i realizacji w 2021r 
Zadania zrealizowane w 2021r 

1. 

Budowa wnętrzowej stacji 
transformatorowej dla zasilania budynku 
transportu w miejscowości Sosnowiec przy 
ul. 3 Maja.  
Wnioskodawca: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

Budowa stacji transformatorowej dla zasilania 
budynków przy ul. Chemicznej w Sosnowcu 

2. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania obiektów przed Dworcem Głównym 
PKP w Sosnowcu. 
Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec 

Zasilanie obiektu wielolokalowego przy  
ul. Partyzantów dz. nr 4206 w Sosnowcu . 
Wnioskodawca: INVEST-ARTBUD Sp. z o.o. 

3. 
Budowa ZK dla zasilania hal magazynowo - 
usługowych w Sosnowcu przy ul. Komuny 
Paryskiej. 

Budowa stacji transformatorowej dla zasilania 
stadionu, hali sportowej, stadionu zimowego w 
Sosnowcu przy ul. 3 maja, ul. Zaruskiego  
Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec 

4. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania obiektów wielolokalowych w 
Sosnowcu przy u. Marszałka Edwarda Rydza 
Śmigłego 

Dobudowa pola 20kV w sekcji 1 stacji BDJ21127 
Środula 3 dla zasilania obiektu handlowo - 
usługowego w Sosnowcu przy ul. Norwida 

5. 

Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 
dla zasilania budynków wielolokalowych w 
Sosnowcu przy ul. Reymonta nr dz. 6017, 
6022 

Budowa stacji transformatorowej dla zasilania 
zakładu produkcyjnego w Sosnowcu przy  
ul. Baczyńskiego 11 
Wnioskodawca: REMONDIS Sp. z o. o. 

6. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania stacji prostownikowej NIWKA w 
Sosnowcu przy ul. Wygoda 1 
Wnioskodawca: Tramwaje Śląskie S.A. 

Budowa stacji transformatorowej  dla zasilania 
osiedla budynków  przy ul. Kukułek  
Wnioskodawca: GTB Metropolis 

7. 
Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania osiedla budynków wielorodzinnych 
w Sosnowcu przy ul. Gwiezdnej,   

Budowa stacji wnętrzowej dla zasilania budynku 
wielolokalowego przy ul. Romualda Traugutta w 
Sosnowcu. 
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Wnioskodawca: ADATEX Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec 

8. 
Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania 12 domów jednorodzinnych w 
Sosnowcu przy ul. Odkrywki nr dz. 1257/6 

Na terenie miasta Sosnowca Tauron Dystrybucja S.A 
wykonał około 430 nowych przyłączy dla klientów 
indywidualnych i małych firm 

9. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania zakładów przy ul. Wopistów w 
Sosnowcu.   
Wnioskodawca: PROTON 

 

10. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania osiedla mieszkaniowego w 
Sosnowcu przy ul. Naftowej.  
Wnioskodawca: TBS DOMBUD 

 

11. 

Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 
dla zasilania budynków wielolokalowych w 
Sosnowcu przy ul. Reymonta nr dz. 6017, 
6022 

 

12. 
Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania osiedla przy ul. Klimontowskiej   
Wnioskodawca: MURAPOL 

 

13. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania obiektów wielolokalowych w 
Sosnowcu przy u. Klimontowskiej   
Wnioskodawca: ADS Nieruchomości 

 

14. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania obiektów wielolokalowych w 
Sosnowcu przy u. Klimontowskiej   
Wnioskodawca: ANATRAX 

 

15. 
Budowa 4 polowej stacji transformatorowej 
dla zasilania reklamy wolnostojącej przy ul. 
Daimlera w Sosnowcu. 

 

16. 

Budowa linii kablowej nN dla zasilania 
osiedla domów jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej w Sosnowcu przy 
 ul. Edwarda Rydza-Śmigłego nr dz. 413/55, 
413/56, 413/57, 413/58 

 

17. 
Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV 
dla zasilania budynków wielolokalowych w 
Sosnowcu przy ul. Stefana Jędryczki 

 

18. 
Budowa złącza kablowego dla zasilania 
obiektu PKP S.A. przy ul. Niweckiej w 
Sosnowcu. 

 

19. 
Budowa ZK SN 20kV dla zasilania 
przepompowni wód deszczowych w 
Sosnowcu nr dz. 7314/2 

 

20. 

Budowa stacji transformatorowej dla 
zasilania osiedla domów jednorodzinnych w 
zabudowie szeregowej przy ul. Wiązowej dz. 
nr 200/16 

 

21. 

Budowa ZKSN dla zasilania Sądu 
Apelacyjnego w Sosnowcu przy ul. 
Kombajnistów. 
Wnioskodawca: Sąd Apelacyjny 
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22. 
Budowa ZKSN dla zasilania PKM Sp. z o. o.  
przy ul. Lenartowicza 

 

23. 
Budowa 2 szt. ZKSN Dla zasilania zakładu 
produkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica 

 

Tabela 50 Inwestycje wykonane przez TAURON Ciepło w 2021 roku na terenie Sosnowca 

Sieć ciepłownicza 
 
Dalkia Polska Energia S.A. (dawniej ZEC S.A.) wykonała w roku 2021 następujące zadania inwestycyjne 
na terenie Sosnowca: 
 

a) Uciepłownienie budynków w dzielnicy Juliusz; 
Do sieci ciepłowniczej na osiedlu Juliusz przyłączono kolejne trzy budynki. Wybudowano nowe 
przyłącza i węzły cieplne Ciepło produkowane jest i przesyłane z pobliskiej ciepłowni „Juliusz”. 
Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia niskiej emisji poprzez likwidację pieców węglowych  
w mieszkaniach.  
- wartość inwestycji 645 tys. PLN. 
 

b) Modernizacja grupowego węzła cieplnego Broniewski w dzielnicy Kazimierz 
wymiana części zewnętrznej instalacji odbiorczej ciepłej wody użytkowej. 
- wartość inwestycji 323 tys. PLN 
 

c) Modernizacja budynku kotłowni Kazimierz 
Odtworzenie dachu i elewacji, wymiana poszycia, odnowienie ogniomurów, wzmocnienie 
fundamentów. Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa obsługi i urządzeń.  
- wartość inwestycji 270 tys. PLN. 
 

d) Zmiana zasilania odbiorców ciepła z węzła grupowego Wagowa II w dzielnicy Kazimierz. 
W budynkach zasilanych z węzła grupowego Wagowa II zabudowano indywidulne węzły cieplne. 
- wartość zadania 1.838 tys. PLN.  
 

e) Modernizacja magistrali Wagowa w rejonie Kazimierz. 
Wymieniono około 450 m wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej, czteroprzewodowej na 
dwuprzewodową w celu ograniczenia strat ciepła i zwiększenia niezawodności przesyłu. 
- wartość inwestycji 1.289 tys. PLN.  
 

f) modernizacja instalacji odpylania kotła Babcock i kotła WR25 w kotłowni Kazimierz. 
W cel spełnienia standardów emisyjnych wymieniono wyeksploatowane elementy urządzeń odpylania 
spalin. Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia emisji pyłowej z kotłów węglowych. 
- wartość zadania 317 tys. PLN. 
 

g) modernizacja nawęglania w kotłowni Kazimierz 
Wymieniono wyeksploatowany przenośnik zgrzebłowy oraz kraty zbiorników zasypowych węgla w celu 
zapewnienia dyspozycyjności nawęglania 
- wartość zadania 207 tys. PLN. 
 

h) przebudowa przyłącza do „Katowickiego Węgla” w dzielnicy Juliusz. 
- wartość zadania 123 tys. PLN. 
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XXXI. USŁUGI KOMUNALNE27 
 

Przedmiotem działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu, samorządowej 
jednostki budżetowej, zgodnie z jego Statutem (Załącznik do Uchwały Nr 899/LXV/2018 Rady Miejskiej 
w Sosnowcu z dnia 21 czerwca 2018 roku), jest działalność w zakresie: 

1. wykonywania robót zabezpieczających na terenie gminy w zakresie nienależącym 
do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; 

2. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych 
podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; 

3. zieleni miejskiej; 
4. placów zabaw; 
5. targowiska miejskiego (przy ulicy Bohaterów Monte Cassino); 
6. zarządzania cmentarzem komunalnym (przy ulicy Wojska Polskiego); 
7. usług cmentarnych; 
8. parkingu miejskiego (dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym); 
9. ogrodów zoologicznych i botanicznych; 
10. schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

Zieleń miejska 
 
Tereny zieleni publicznej stanowią podstawowy element tkanki urbanistycznej miasta. 
Ich rola ekologiczna, społeczna i estetyczna systematycznie wzrasta w związku z jego rozwojem. Średni 
wskaźnik zieleni publicznej urządzonej (parków, zieleńców, zieleni osiedlowej i zieleni ulicznej) na 
jednego mieszkańca Sosnowca jest istotnie większy biorąc pod uwagę dwadzieścia sześć największych 
miast Polski. 
 
Analiza udziału poszczególnych rodzajów zieleni publicznej na terenie miasta Sosnowca wykazuje duże 
zróżnicowanie. Znaczący udział zieleni publicznej stanowią głównie tereny parków oraz zieleni 
osiedlowej związanej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. 
W Sosnowcu około 30% powierzchni zajmują parki, zieleńce, bulwary nadrzeczne, zieleń przy trasach 
komunikacyjnych, zieleń ochronna przy terenach przemysłowych, zieleń osiedlowa, ogródki działkowe 
i lasy. W mieście znajduje się wiele terenów cennych przyrodniczo, dwa z nich zostały objęte ochroną 
prawną. Dużą wartość przyrodniczą i kulturową posiada osiem parków powołanych uchwałą rady 
miasta oraz dwa parki wpisane do śląskiego wojewódzkiego rejestru zabytków. 
 
W Sosnowcu założone zostały łąki kwietne, które łącznie stanowią teren ponad kilku tysięcy metrów 
kwadratowych. Kolorowe kwiaty cieszą oczy mieszkańców ale przede wszystkim stanowią element 
działań ekologicznych. Miasto stara się także zmniejszyć powierzchnie koszonych trawników, dzięki 
czemu powstają naturalne łąki kwietne. 
 

L.p. Założone łąki kwietne: Powierzchnia łąki 

1. ul. Wawel 1.770 m2 

2. ul. Orla 4.500 m2 

3. ul. Baczyńskiego 2.520 m2 

4. ul. Ostrogórska    770 m2 

Tabela 51 Lokalizacja i powierzchnia łąk kwietnych na rok 2021 

 
27 Źródło: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. 
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W utrzymaniu jednostki znajdują się następujące tereny zielone: 
 

I Parki powołane uchwałą rady miasta 60,34 ha 

1. Park im. Jacka Kuronia 29,1ha 

2. Park im. Wandy Malczewskiej 3,3 ha 

3. Park im. Włodzimierza Mazura 1,6 ha 

4. Park im. Porucznika pilota Jana Fusińskiego 4,8 ha 

5. Park Sielecki (nowa część) 9,84 ha 

6. Park przy ulicy Powstańców 3,4 ha 

7. Park przy ulicy Wojska Polskiego 4,5 ha 

8. Park przy ulicach Benedykta Dybowskiego, Szybowej i Kopalnianej 3,8 ha 

II Parki wpisane do rejestru zabytków 22,43 ha 

1. Zespół parkowo - pałacowy Schoena przy ulicy Chemicznej 5,6 ha 

2. Zespół zamkowo - parkowy Sielec przy ulicy Zamkowej 10,4 ha 

3. Park Dietla w dzielnicy Pogoń (w utrzymaniu MOSiR) 6,43 ha 

III Pozostałe parki oraz tereny rekreacyjne 164,37 ha 

1. Park przy ulicy Stefana Okrzei 3,3 ha 

2. Park Tysiąclecia 102 ha 

3. Park w dzielnicy Środula 45 ha 

4. Park w dzielnicy Milowice przy ulicy K.K. Baczyńskiego 2,5 ha 

5. Park w dzielnicy Milowice przy ulicy Studziennej 1,7 ha 

6. Ogród zabaw dziecięcych w dzielnicy Milowice przy osiedlu Kalety 2,7 ha 

7. Park polisensoryczny przy ulicy Ostrogórskiej 4,3 ha 

8. Park Zorza przy ulicy Wiejskiej 0,46ha 

9. Park w dzielnicy Maczki przy ulicy Krakowskiej 1,01ha 

10. Park w dzielnicy Maczki 1,4 ha 

IV Bulwary nad rzeką Czarną Przemszą 10,7 ha 

1. przy ulicy Ignacego Mościckiego (za dworcem autobusowym) 4,9 ha 

2. od ulicy 1 Maja do ulicy Królowej Jadwigi 1,5 ha 

3. od ulicy Rozwojowej do kładki przy parku Harcerskim 1,0 ha 

4. od ulicy 1 Maja do ulicy Władysława Warneńczyka 1,4 ha 

5. od Centrum Edukacji „Kana” do ulicy Wawel 0,2 ha 

6. przy ulicy Rybnej 1,7 ha 

Tabela 52 Tereny zielone w utrzymaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 

Uzupełnieniem zieleni publicznej w mieście jest obecność akwenów wodnych i rzek, które dodatkowo 
podnoszą walory estetyczne przestrzeni publicznej oraz poprawiają stan aerosanitarny powietrza  
w mieście. 
Rzeki i cieki wodne na terenie miasta: 

• Czarna Przemsza 
• Biała Przemsza 
• Brynica 
• Bobrek 
• Potok Zagórski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Przemsza#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Przemsza#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brynica_(dopływ_Czarnej_Przemszy)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrek_(dopływ_Białej_Przemszy)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok_Zagórski#_blank
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• Jamki 
Zbiorniki wodne i jeziora: 

a) Balaton w dzielnicy Zawodzie  
b) Leśna w dzielnicy Kazimierz Górniczy 
c) Stawiki w dzielnicy Stary Sosnowiec 

Park im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym 
 

Prace przy urządzaniu Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Kazimierzu Górniczym rozpoczęto pod 
koniec 1959 roku. W 1969 roku Społeczny Komitet Budowy Ośrodka założył na jego terenie Mini ZOO. 
Park położony we wschodniej części Sosnowca, w dzielnicy Kazimierz Górniczy, przy ul. Armii Krajowej 
94. Jego powierzchnia to 35 ha w tym, 4,5 ha stanowi powierzchnia zbiornika wodnego Leśna. 
 
Na terenie parku znajdują się następujące atrakcje: 

• ogród Jordanowski, 
• skatepark, 
• ogród zoologiczny - minizoo,  
• amfiteatr „Muszelka”, 
• zbiornik wody „Leśna”, 
• tężnia solankowa, 
• strefa aktywnego seniora, 
• park linowy wraz ze ścieżką i trampolinami, 
• ścieżki spacerowo-rowerowe, 
• bezpłatny parking. 

 
Park im. Jacak Kuronia jest parkiem miejskim powstałym na terenach leśnych gdzie występuje 
biocenoza z gatunkami typowymi dla grądów czyli liściastych lasów z przewagą grabów i dębów oraz 
licznych gatunków drzew takich jak lipy, brzozy i sosny. 
W Parku żyją wiewiórki, dzięcioły średnie, dzięcioły zielone, kowaliki, sierpówki, grzywacze, sójki, 
wróble oraz bażanty zwyczajne, natomiast w okresie zimowym rudziki i sikorki. W części leśnej żyją 
zaskrońce oraz jaszczurki i nornice. 
Centralną część parku stanowi staw Leśna, wokół którego rośnie szereg drzew typowych dla lasów 
łęgowych takich jak olsza czarna, brzoza brodawkowata i wierzba. W zbiorniku wodnym swoje miejsca 
lęgowe znalazły kaczki krzyżówki, łabędzie oraz łyska zwyczajna, a w okresie letnim kaczki głowienki 
zwyczajne. Park położony jest na podmokłym terenie, dzięki czemu można spotkać w nim florę i faunę 
typową dla wilgotnych lasów i terenów podmokłych (olsza czarna, brzoza brodawkowata, wierzba biała 
i skrzyp ostry). 
Flora Parku charakteryzuje się występowaniem różnorodnych gatunków zarówno drzew liściastych, jak 
katalpa, miłorząb, tulipanowiec, dęby szypułkowe oraz iglastych takich jak sosna żółta i limba. 
W części przedniej parku znajduje się tak zwana „płyta”, na której po rewaloryzacji umieszczono 
pomnik pary górniczej, przy którym znajdują się ławeczki z posadzonymi platanami, a od wiosny park 
zdobią barwne kwietniki sezonowe. 
Najciekawszą atrakcją dla najmłodszych jest Ogród Jordanowski, który wyróżnia 
się rozmaitością zabawek, umieszczonych w podzielonych na strefy miejscach, które umożliwiają 
bezpieczną zabawę różnych grup wiekowych. Pierwsza strefa dla malucha wyposażona jest 
w huśtawki, karuzelę, bujaki sprężynowe, piaskownice, elementy muzyczne itp. 
Kolejną strefą jest strefa starszaka, której centralnym elementem jest wieża do wspinaczki i zjeżdżalnie. 
Dodatkowo na terenie placu zabaw znajduje się wiele zabawek typu huśtawki, karuzele, twister, 
symulator rodeo oraz wieża linowa do wspinaczek.  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamki_(potok)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Balaton_(Sosnowiec)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Górniczy#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_przyrodniczo-krajobrazowy_#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Sosnowiec#_blank
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Koszty utrzymania Działu botaniczno-zoologicznego w Parku Kazimierz wyniosły w 2021 roku ogółem 
1.971.981,39 zł a w porównaniu do 2020 roku to 1.828.304,17 zł co stanowi wzrost wydatków  
w 2021 roku o 143.677,22 zł. 
 

Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu 
 
W ramach inwestycji miejskich w 2020 roku przeprowadzono przetarg na budowę Centrum Edukacji 
Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu.  
Nowy obiekt ma zastąpić starą siedzibę z 1956 roku i stać się wizytówką miasta. 
Teren Egzotarium w sierpniu 2020 roku został przekazany Wykonawcy na budowę nowego obiektu.  
Roboty budowlane są wykonywane na podstawie umowy zawartej w dniu 30 lipca 2020 roku pomiędzy 
Gminą Sosnowiec, a konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego S.A. i Przedsiębiorstwem MAXIMUS ZBH Sp. z o.o. Sp.k.  
 
Planowany termin ukończenia powyższej inwestycji przewidziany został na wrzesień 2022 roku. 
 

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt zostało wybudowane systemem gospodarczym i zaplanowany na 
utrzymywanie w schronisku 120 sztuk psów i 20 kotów. Przekazane przez Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt w Sosnowcu Schronisko wymagało natychmiastowych prac remontowych  
i modernizacyjnych. Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom stan obiektu w chwili obecnej 
po przeprowadzonych remontach i modernizacji, wskazanych niżej, zapewnia godne warunki dla 
umieszczanych w nim zwierząt. 
 
Schronisko prowadzi działalność w zakresie: 

1. Wyłapywania, przyjmowania i przetrzymywania zwierząt zagubionych, zbłąkanych  
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.  
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2. Poszukiwania nowych właścicieli dla przetrzymywanych zwierząt w celu adopcji.  
3. Przekazywania zwierząt odpłatnie osobom zainteresowanym ich posiadaniem i deklarującym 

zapewnienie im należytych warunków życia. 
4. Właściwego i zgodnego z normami żywienia zwierząt. 
5. Leczenia chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję 

na wyzdrowienie a także wykonywania terminowych szczepień ochronnych. 
6. Współpracy z innymi podmiotami w zwalczaniu wścieklizny i innych zakaźnych chorób 

zwierząt. 
7. Sprawowanie opieki nad kotami wolo żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
9. Elektroniczne znakowanie zwierząt. 
10. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt 

dojrzałych płciowo przebywających w Schronisku. 
11. Bezpłatna sterylizacja i kastracja szczeniąt/kociąt na bon 

adoptowanych z Schroniska. 
 
Koszty utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
wyniosły w 2021 roku ogółem 1.751.223,46zł a w porównaniu 
do 2020 roku to 1.327.691,12 zł co stanowi wzrost wydatków  
w 2021 roku o 423.532,34 zł. 
 

Usługi Cmentarno-Pogrzebowe 
 
Cmentarz Komunalny w Sosnowcu zlokalizowany jest przy ulicy Wojska Polskiego 124, został założony 
w grudniu 1996 roku. Teren cmentarza jest ogrodzony a na jego terenie znajduje się kaplica (dom 
przedpogrzebowy) z częścią ceremonialną, zapleczem i magazynem towarów oraz budynek 
administracyjny, w którym funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta i szatnie dla pracowników z częścią 
socjalną. W pozostałych pomieszczeniach jest wzorcownia trumien i garaż samochodowy na karawan 
pogrzebowy. 
Kolumbarium, znajdujące się na terenie cmentarza, zostało zaprojektowane i wybudowane w formie 
murów, w kształcie wycinka koła, wykonanych z cegły klinkierowej z wmurowanymi prefabrykowanymi 
żelbetowymi wnękami na urny. Kolumbaria mają zróżnicowaną wysokość: od niskiego murka 
mieszczącego jeden rząd wnęk, poprzez średniej wysokości murki mieszczące dwa rzędy wnęk, do 
najwyższych mieszczących trzy rzędy wnęk na urny. Całość przewidziana jest na 420 urn. Wszystkie 
nisze w kolumbarium zostały sprzedane w 2019 roku. 
 
Do zadań Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu należą:  

• sprzedaż grobów, 
• planowanie pól grzebalnych, 
• przygotowanie grobów do ceremonii pogrzebowych, 
• utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego i Prosektorium 

Miejskiego oraz najbliższego otoczenia, 
• utrzymanie alejek i dojść do kwater, w tym utrzymanie zimowe,  
• nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Cmentarza Komunalnego. 
• powierzchnia cmentarza to 17,4 ha, powierzchnia budynku administracji - 185,70 m2, 

powierzchnia kaplicy cmentarnej – 515,70 m2. 
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Usługi wykonane w 2020 i 2021 roku: 
 

Tabela 53 Usługi pogrzebowe i prosektoryjne wykonane w 2021 roku 

Planowane dochody z obchodów Dnia Wszystkich Świętych w 2021 roku na podstawie zawartych 
umów dzierżawy nieruchomości na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu przy ulicy Wojska 
Polskiego 124 oraz Prosektorium Miejskiego wynosiły 5.412,00 zł. 
 
W okresie pandemii 2020 roku Dział Usług Cmentarno-Pogrzebowych dokonywał odbioru odpadów 
komunalnych na terenie miasta Sosnowca z gospodarstw domowych osób przebywających na 
kwarantannie domowej oraz w izolacji spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W okresie od 
9 kwietnia 2020 roku do 29 października 2020 roku odpady odbierane były 17 – krotnie. Od stycznia 
2021 roku do 31 maja 2021 roku wykonano 11 odbiorów odpadów komunalnych. 

Utrzymanie czystości w mieście 
 
Świadczeniem usług publicznych w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Sosnowca 
zajmuje się Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. Usługa obejmuje letnie i zimowe 
oczyszczanie miasta. 
Obecnie na terenie miasta Sosnowca oczyszczane mechanicznie są ulice oraz ścieżki rowerowe,  
których nawierzchnia to umożliwia. Równie duży zakres prac związany jest z ręcznym oczyszczaniem 
terenów miejskich poprzez grabienie i zamiatanie. 
 
Pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych usuwają dzikie wysypiska na działkach gminnych 
oraz takich działkach, które nie posiadają właściciela. 
 

L.p. Odpady Ilość odpadów (t) 

1. Dzikie wysypiska 1.357,74 

2. Kosze uliczne (w tym parki i place zabaw)   546,08 

3. Kosze przy wiatach przystankowych   206,22 

Tabela 54 Ilość odpadów zebraną i zutylizowaną w 2021 roku 

Poza zadaniami utrzymania porządku i czystości w mieście jednostka wykonuje również następujące 
zadania: 

1. Utrzymanie w czystości na: 
a. placach zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicach, 
b. siłowniach zewnętrznych,  

Usługi pogrzebowe i prosektoryjne 
2020 rok 2021 roku 

Ceremonie pogrzebowe wykonane przez 
Zakład Pogrzebowy „ZNICZ” na terenie 
Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu  
przy ulicy Wojska Polskiego 124 oraz na innych 
cmentarzach 

249 pogrzebów  
(188 na terenie 

Cmentarza Komunalnego, 
61 na innych 
cmentarzach) 

w tym 103 kremacje 

245 pogrzebów  
(185 na terenie 

Cmentarza Komunalnego, 
60 na innych 
cmentarzach) 

w tym 122 kremacje 

Liczba osób zmarłych przechowywanych  
w Prosektorium Miejskim w Sosnowcu 

772 osoby 817 osób 
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c. strefach street work out,  
d. wybiegach dla psów. 

2. Wykonywanie oględzin ogólnego stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, siłowniach 
terenowych, strefach street work out, wybiegach dla psów oraz dokonywanie zabezpieczeń 
elementów uszkodzonych (obecnie pod opieką jednostki znajduje się 60 obiektów 
rekreacyjnych i 10 wybiegów dla psów). 

3. Utrzymanie wiat przystankowych będących własnością Gminy Sosnowiec, ich naprawy  
i konserwacja oraz utrzymanie wiat rowerowych w dobrym stanie technicznym. W 2021 roku 
pracownicy Jednostki obsługiwali ponad 240 wiat na terenie całego miasta dbając o ich stan 
techniczny i wizualny. 

4. Utrzymanie wind i platform dla osób niepełnosprawnych w stałej sprawności technicznej 
i estetycznej zapewniającej bezpieczną eksploatację.  

5. Utrzymanie fontann. Zadanie polegające na utrzymaniu czystości, naprawie i konserwacji 
fontann (6 urządzeń) na terenie miasta, 

6. Utrzymanie toalety publicznej przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Parkowej, polegające na 
regularnym dozorze, wybieraniu oraz rozliczaniu środków finansowych pobranych z toalety, 

7. Deratyzacja. 
 
Na potrzeby powyżej opisanych zadań Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu wydatkował  
w 2021 roku kwotę 14.657.926,19 zł. 

Akcja Zima w Mieście 
 
W okresie od 1 listopada do 31 marca kolejnego roku, na terenie Miejskiego Zakładu Usług 
Komunalnych w Sosnowcu, działa całodobowo Ośrodek Dyspozytorski, w ramach prowadzonej Akcji 
Zima. Jednostka zadysponowała do zadania sprzęt w ilości 5 pługo-posypywarek oraz 14 ciągników  
z pługiem odśnieżnym. 
Praca wykonywana jest całodobowo w systemie 3 zmianowym. W zimowe ręczne 
i mechaniczne oczyszczanie dróg i chodników jest zaangażowanych około 150 pracowników.  
 
Likwidowanie skutków opadów śniegu i obniżonej temperatury, poprzez utrzymanie ciągłej 
komunikacji pieszej na chodnikach, alejkach parkowych, schodach terenowych, przystankach 
autobusowych, placach gminnych oraz w rejonie przejść dla pieszych przekracza powierzchnię 
868.858 m2. 
 

2020/2021 2021/2022 

307,00 t 3.145,31 t 

Tabela 55 Ilość zużytej soli drogowej w dwóch ostatnich sezonach zimowych 

XXXII. GOSPODARKA LOKALOWA28 
 
Według danych z Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, w 2021 r. zostało 
wyremontowanych 144 pustostanów na kwotę 1.945.367,39 zł. Zgodnie z Wieloletnim Programem 
Remontowym Zasobu Mieszkaniowego Gminy Sosnowiec, zostały zrealizowane następujące 
inwestycje: 
 
 

 
28 Źródło: Wydział Gospodarki Lokalowej 
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l.p. Opis i tytuł zadania Kwota 

1. Budowa altany śmietnikowej przy ul. Mikołajczyka 25 25.338,00 zł 

2. Budowa altany śmietnikowej przy ul. Mikołajczyka 33 20.442,60 zł 

3. 
Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej i ul. Warszawskiej na 
potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalizacyjnego dla 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

729.651,81 zł 

4. 
Wykonanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych przy  
ul. Naftowej 2, 23, 25, 27, 23/I, 25/I 

1.557.296,90 zł 

5. 
Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy  
ul. 3 Maja 45A 

647.429,99 zł 

6. Budowa zespołu mieszkalnego przy ul. Traugutta 7.131.179,41 zł 

7. 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  
ul. Traugutta i Kalinowej  na działkach nr 316/3, 153”  (I etap) 

30.750,00 zł 

8. 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
zlokalizowanych  przy  ul. Szczecińskiej 1, 2 ,4, 5, 12, 14, 15A, 
16, ul. Wierzbowej 3, ul. Lipowej 18a, 20, 22, ul. Sobieskiego 
18, ul. Andersa 81, 83A, 85, 87, ul. Pułaskiego 9 i ul. Czeladzkiej 
25 cd  (I etap) 

961.910,39 zł 

 

9. 
Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z wykonaniem 
instalacji domofonowej   w budynku mieszkalnym przy ul. 
Zamenhofa 24ab 

12.852,00 zł 

10. 
Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z wykonaniem 
instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym przy ul. Grota 
Roweckiego 17 

12.852,00 zł 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2021 rok 

- 162 -   

11. Termomodernizacja budynku przy ul. Dobrzańskiego 124 69.800,00 zł 

12. 
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przebudową 
poziomów wewnętrznych instalacji kanalizacyjnej w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Bronowej 34 

106.786,74 zł 

13. 
Wykonanie szlabanu parkingowego zlokalizowanego przy  
ul. Kołłątaja 17 

13.314,61 zł 

14. 
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Staropogonskiej 87 

1.845,00 zł 

 Razem kwota brutto: 11.321.449,45 zł 

Tabela 56 Inwestycje Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w 2021 roku 

W ubiegłym roku wyremontowano o 24 pustostany mniej niż w roku 2020 r. natomiast kwota 
przeznaczona na inwestycje w 2021 r. była prawie trzykrotnie wyższa od wysokości kosztów 
poniesionych w 2020 r.   
 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu poinformował, że na dzień 
31.12.2021 r. administrował 189 Wspólnotami Mieszkaniowymi w Sosnowcu (w 2020 r. były to 192 
wspólnoty). 
W związku ze zrealizowaną inwestycją rewitalizacji Osiedla RUDNA I w Sosnowcu polegającej na 
nadbudowie  lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Patriotów 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 i ul. Łącznej 2, MZBM-TBS Sp. z o. o. posiada 23 lokale mieszkalne w zasobach TBS oraz 50 
lokali mieszkalnych wynajmowanych na zasadach ogólnych przepisów o najmie. Wszystkie ww. lokale 
stanowią własność Spółki, jak również 40 mieszkań w zasobach TBS w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 
39. 
Na dzień 31.12.2021 r. mieszkania były wynajęte w 100 %. W latach 2010 – 2021 Spółka nie 
wybudowała mieszkań do wynajmu. 
 
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Sosnowcu przekazały następujące dane w ramach realizacji swoich działań 2021 r. 
 

• ilość udzielonych pozwoleń na budowę ogółem:   818 
(w tym w zakresie zabudowy mieszkaniowej)    157 

• budowa domów wielorodzinnych:       13 

• budowa domów jednorodzinnych:     140 

• nadbudowy, rozbudowy, przebudowy:       16 

• ilości budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy  181 
(zawiadomień o rozpoczęciu budowy budynków mieszkalnych) 

• ilości wybudowanych budynków mieszkalnych na sprzedaż i wynajem   69 
(budynków mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż) 

• ilość zaadaptowanych lokali na cele mieszkaniowe:       9 
 
Analiza danych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na budownictwo mieszkaniowe w gminie. 
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w ramach realizacji działań zawartych w Polityce 
Mieszkaniowej przekazał następujące informacje: 

• sprzedaż 24 nieruchomości o łącznej powierzchni 41.448 m2 

• w okresie sprawozdawczym nie dozbrojono terenów budowlanych 

• w 2021 roku sprywatyzowano 80 komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 
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• plany wykorzystania zasobów sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami na okresy 3-letnie. W roku 2021 obowiązywał plan na okres 
2021-2023 

• informacja o wolnych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i wielorodzinne jest podawana do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych UM w Sosnowcu, natomiast wykazy wolnych terenów gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży na powyższe cele w drodze publicznych przetargów są w trakcie 
danego roku na bieżąco aktualizowane. 

 

Budynki Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 304 45,0 190.125,71 42,1 

Wspólnoty Mieszkaniowe 328 48,6 x x 

    - własność gminy x x 240.926,59 53,3 

Budynki prywatne 43 6,4 20.751,98 4,6 
 675 100,0 451.804,28 100,0 

 

Lokale mieszkalne Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 3.136 35,0 140.232,04 36,0 

Wspólnoty Mieszkaniowe 5.434 60,6 229.354,65 58,9 

Budynki prywatne 394 4,4 19.627,77 5,0 
 8.964 100,0 389.214,46 100,0 

 

Lokale użytkowe Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 402 71,8 44.227,96 79,4 

Wspólnoty Mieszkaniowe 137 24,5 10.324,09 18,5 

Budynki prywatne 21 3,8 1.124,21 2,0 
 560 100,0 55.676,26 100,0 

Tabela 57 Powyższe tabele przedstawiają komunalny zasób Gminy Sosnowiec na dzień 31.12.2021 r. 

XXXIII. WALKA ZE SMOGIEM I EKODZIAŁALNOŚĆ29 
 
Największym problemem dla jakości powietrza na terenie miasta jest w dalszym ciągu występowanie, 
w szczególności w sezonie grzewczym ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, 
benzo(a)pirenu i tlenków azotu. Źródłem emisji tych zanieczyszczeń jest spalanie w piecach i kotłach 
domowych paliw stałych, a także środki transportu i przemysł. 
 
Dlatego konieczne jest nadal podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających wpływ na 
ograniczenie niskiej emisji. Działania te dotyczą przede wszystkim wymiany przestarzałych źródeł 
ciepła, termomodernizacji budynków, w tym budynki użyteczności publicznej i będące w zasobach 
Gminy a także edukacji ekologicznej i zapewnienia mieszkańcom dostępu do dofinansowania, również 
ze środków unijnych i rządowych. W ramach działań na rzecz poprawy jakości powietrza prowadzone 
są przez strażników miejskich również kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej. 
 

 
29 Źródło: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok na terenie 
Miasta Sosnowca” 
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Rok 
udzielenia 

dotacji 

Wysokość środków 
finansowych 

zaplanowanych  
w budżecie 

Wysokość środków 
finansowych 

wydatkowanych 

Ilość 
udzielonych 

dotacji 

Ilość 
zlikwidowanych 

palenisk węglowych 

2016 787.673,00 zł 538.070,00 zł 162 282 

2017 2.298.307,00 zł 1.748.067,00 zł 456 584 

2018 3.011.293,00 zł 2.471.612,00 zł 358 687 

2019 2.592.457,00 zł 2.304.995,00 zł 423 680 

2020 2.610.487,00 zł 2.096.820,00 zł 352 568 

2021 4.007.473,43 zł 3.162.711,00 zł 571 711 

Tabela 58 Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Sosnowca do modernizacji systemów grzewczych  
i instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2016-2021 

Program STOP SMOG 
 
W dniu 9 września 2020 r. zawarto porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie ustawy z dnia  
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). 
Przedmiotem Porozumienia było współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmujących m. 
in. wymianę bądź likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zmniejszenie zapotrzebowania 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze. Porozumienie zawarto na okres do dnia 
9 września 2023 r. 
 
W ramach realizacji Programu przewiduje się wymianę lub likwidację przestarzałych systemów 
grzewczych w 100% budynków objętych porozumieniem. Całkowity koszt realizacji Porozumienia: 
1.590.000,00 zł, średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego dla jednego budynku nie może 
przekroczyć 53.000,00zł. 5% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego stanowi wkład własny 
mieszkańca. 
W wyniku przeprowadzonego naboru mieszkańców, zgodnie z wymaganiami przyjętego Regulaminu 
do dalszej realizacji zakwalifikowanych zostało 15 nieruchomości.  

Program Czyste Powietrze 
 
Gmina Sosnowiec 4 grudnia 2020r. zawarła porozumienie w/s współpracy z WFOŚiGW w Katowicach 
w zakresie wdrażania Programu Czyste Powietrze, który jest dedykowany właścicielom domów 
jednorodzinnych realizującym przedsięwzięcia niskoemisyjne tj. wydatki związane z dociepleniem 
budynku i wymianą urządzenia grzewczego.  
 
Do zadań Gminy w ramach programu Czyste Powietrze należy: 

• udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym, 

• podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 
mogliby być objęci dofinansowaniem,  

• wsparcie Wnioskodawców o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań 
Programu, 

• zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW 
pracownika gminy, który będzie informował i pomagał przy wypełnianiu wniosków (punkt 
konsultacyjny), 

• przekazywanie do WFOŚ wniosków składanych przez Wnioskodawców w Gminie, 

• pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym poprawnym 
wypełnieniu wniosków itp. 
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Punkt konsultacyjny Programu został uruchomiony 1 lutego 2021 r.  
Od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r. przyjętych zostało 191 wniosków o dofinansowanie w ramach 
Programu Czyste Powietrze, w tym 18 wniosków z podwyższonym dofinansowaniem. 

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 
4.6 Czyste powietrze. 
 
W styczniu 2021 r. został ogłoszony regulamin naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, działanie 4.6 Czyste powietrze: Wymiana i modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła dla beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, grupa docelowa osoby fizyczne. Nabór 
dotyczył gmin: Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Godów, Katowice, Knurów, Myszków, 
Pszczyna, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Żory, Żywiec, 
wytypowanych ze względu na występowanie w nich złej jakości powietrza. 
 
Gmina Sosnowiec w listopadzie 2021 r. wystąpiła z wnioskiem konkursowym do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącym realizacji poddziałania 4.6.1 Czyste Powietrze 
w Gminie Sosnowiec – konkurs RPO WSL 2014-2020. 
Poddziałanie to przewiduje wymianę na terenie Sosnowca urządzeń lub systemów grzewczych 
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne charakteryzujące się minimalnym standardem 
efektywności energetycznej. Przed przystąpieniem do konkursu przeprowadzono nabór zgłoszeń 
mieszkańców Sosnowca zainteresowanych programem, a następnie przygotowano i złożono wniosek 
o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. 
Obecna alokacja środków dla Miasta Sosnowiec, w ramach poddziałania 4.6.1 wynosi: 1.755.247,86 
EUR. Gmina zamierza ubiegać się o pełną wysokość dofinansowania. 
Operator Programu przeprowadził nabór wniosków od mieszkańców do 15 października 2021 r. 
Zakwalifikowanych zostało 165 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie porozumienia  
z Gminą w/s finansowania projektu przewidywane jest na maj 2022 r. 

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście30 
 
Masa wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Sosnowiec, przez jednego mieszkańca 
w roku 2021 wyniosła 0,49 Mg. Ilość ta została wyliczona na podstawie danych pozyskanych ze 
sprawozdań podmiotów działających na terenie miasta Sosnowca, które zawierają ilości wszystkich 
odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zebranych przez podmioty 
zbierające odpady komunalne oraz oddawanych przez mieszkańców do Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Grenadierów 21 w Sosnowcu. 
Pomimo licznych akcji edukacyjnych, prowadzonych na terenie miasta, składowanie odpadów  
w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. tworzenie się tzw. „dzikich wysypisk”, niestety wciąż jest 
częstym zjawiskiem. Najczęściej w takich miejscach podrzucane są odpady pochodzące z remontów, 
takie jak: gruz, okna, drzwi, armatura sanitarna, styropian a także odpady pochodzące z demontażu 
pojazdów. W 2021 roku zlikwidowano 53 dzikie wysypiska, o łącznej masie 1.349,80 Mg odpadów. 
 
W roku 2021 na terenie miasta Sosnowca funkcjonował jeden Gminny Punkty Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy ul. Grenadierów 21, gdzie mieszkańcy mogli w ramach uiszczonej opłaty, 
własnym transportem przywieźć każdą ilość i każdy rodzaj odpadu komunalnego (oprócz zmieszanych 
odpadów komunalnych), poza ustalonym harmonogramem. Masa poszczególnych rodzajów odpadów 
w 2021 r. przyjętych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., wyniosła 5.945,49 Mg. 

 
30 Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami, „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 na 
terenie miasta Sosnowiec”. 
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XXXIV. PODSUMOWANIE 
 
Niniejszy Raport o stanie Gminy za rok 2021 jest dokumentem, który począwszy od Raportu za 2018 
zawiera w sobie syntetyczny zbiór najważniejszych informacji z życia naszego miasta. Wszystkie 
zawarte w nim informacje pochodzą z wydziałów oraz jednostek podległych i są podsumowaniem 
działań podjętych w 2021 roku. 
 
Kształt i forma dokumentu są zbliżone do Raportów z poprzednich lat, tak aby można było w prosty 
sposób porównać jak zmieniają się poszczególne działania w każdym obszarze tematycznym. Treść 
zawiera podsumowanie działań w między innymi takich obszarach życia miasta jak: demografia, rynek 
nieruchomości, zdrowie, rynek pracy, pomoc społeczna, edukacja, bezpieczeństwo, kultura, sport, 
inwestycje. Znalazły się tutaj również informacje o wydarzeniach w mieście, promocji, walce ze 
smogiem i ekologii. To tylko część zagadnień, które można znaleźć w Raporcie o stanie Gminy za 2021 
rok. Autorzy dołożyli wszelkich starań aby ten dokument zawierał kompleksową i aktualną wiedzę na 
temat stanu Gminy Sosnowiec. 


