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GOSPODARKA:
1 lipca 2016 zmianie ulegną koszty dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków 
w mieszkaniach komunalnych, które nie 
posiadają wodomierzy. Sprawdź, jaki wo-
domierz zamontować 
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RADA MIASTA:
Marcowa sesja Rady Miasta będzie poświę-
cona w głównej mierze bezpieczeństwu 
w Siemianowicach Śląskich.  Zaproszeni 
będą na nią przedstawiciele Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej i Sanepidu
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SPRAWY SPOŁECZNE:
Powoli zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, 
z tego tytułu w lipcu nasze miasto odwiedzi 
ponad 500 pielgrzymów z Włoch, Meksyku 
i Szkocji
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GOSPODARKA:
12 marca w Kompleksie Sportowym „Mi-
chał” odbyły się I Siemianowickie Targi 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Oferuję 
– Potrzebuję”
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Zarówno radni na lutowej sesji Rady Miasta 
(25.02) jak i mieszkańcy podczas spotkania 
z urzędnikami w Willi Fitznera (23.02) zaak-
ceptowali zasady Budżetu Obywatelskiego 2017. 
Zostały one wspólnie z nimi wypracowane na 
drodze rozmów i warsztatów, które rozpoczęły 
się już po rozstrzygniętym zeszłorocznym bu-
dżecie partycypacyjnym.

 Tegoroczna edycja będzie już z kolei czwartą 
realizowaną w naszym mieście. Prace nad nią ruszyły 
w listopadzie zeszłego roku, kiedy to w Willi Fitznera 
spotkali się mieszkańcy, radni oraz urzędnicy, aby 
podsumować zakończoną edycję i określić założenia 
na ten rok.

- Zdecydowaną większość propozycji mieszkańców 
jak i radnych uwzględniliśmy w uchwale i przygoto-
wywanym zarządzeniu dot. budżetu obywatelskiego. 
Cała procedura została tak skrojona, aby oczekiwania 
wszystkich zaangażowanych w projekt osób zostały 
spełnione. Rok za rokiem nasz siemianowicki budżet 
obywatelski się zmienia i zmienia się dzięki współpracy 
różnych środowisk co jest zgodne z jego duchem, 
jako projektu obywatelskiego. Dla nas jako urzęd-
ników, bardzo ważne i owocne okazały się głównie 
spotkania z mieszkańcami, za które im dziękujemy 
– mówi Barbara Wicik z Biura Rzecznika Prasowego.

Zapraszamy na stronę 8 i 9, gdzie opisaliśmy 
w przystępny sposób tegoroczne zasady budżetu 
obywatelskiego. Zachęcamy również do kontaktu 
telefonicznego pod nr tel. 32-760-53-31, gdzie 
uzyskacie wszystkie niezbędne informacje. 

JAKUB NOWAK
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W KWIETNIU RUSZA
BUDŻET OBYWATELSKI

DECYZJA GŁĘBOKO PRZEMYŚLANA
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Dzieci czekają na nową 
świetlicę środowiskową. 
Możesz pomóc również Ty.
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 18 marca godz. 15.30 – FILIA MBP NR 10 – Między-
narodowy Dzień Słońca – konkurs plastyczny dla dzieci 
z Siemianowic Śląskich

 18 marca godz. 16 – Siemianowiccy Artyści – Fitzner Cafe 
(bilety – 5 zł, w cenie kawa)

 21 marca godz. 9.30 – FILIA MBP NR 10 – Biblioterapia 
z udziałem uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych i Zespołu 
Szkół Specjalnych

 22 marca godz. 14 – FILIA MBP NR 5 – „Zabawa kształtem 
i formą” – zajęcia plastyczne dla dzieci

 25 marca godz. 17, SCK Willa Fitznera – Weekendowa 
Szkoła Rodzica (wstęp wolny)

 29 marca godz. 10-11– FILIA MBP NR 7 – „Przysło-
wia są mądrością narodów” – „Kto kupuje, czego mu 
nie trzeba, nie ma potem za co kupić chleba”, „Mydlić 
komuś oczy”
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MIEJSCE
JAKIE TO Przed nami kolejna zagadka w ra-

mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
21 marca 2016 r. (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 607 631 802  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 
Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia 18.02.2016 r.
1. Olszowski Henryk
2. Moskwa Katarzyna 
3. Romańczyk-Beliniak Mariola
Zdjęcie przedstawiało ul. Konopnicką wraz 
ze stojącym przy niej barem Karlik (zdjęcie ze 
zbiorów własnych).

MARIAN JADWISZCZOK

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuję, że 
od 21 marca do 4 kwietnia br. urzędnicy przeprowadzą 
wśród mieszkańców konsultacje społeczne w sprawie 
wstąpienia naszego miasta do tworzonego Związku 
Metropolitalnego. Materiały informacyjne wraz z ankietą 
będą dostępne na stronie internetowej ratusza (www.
siemianowice.pl). Konsultacje społeczne odbywać się 
będą w formie ankiety, którą należy wypełnić elektro-
nicznie i wysłać na adres e-mail: ratusz@um.siemia-
nowice.pl, wypełnić pisemnie i złożyć ją w jednej z urn 
znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta przy ul. 
Jana Pawła II 10 oraz ul. Michałkowickiej 105 lub wysłać 
za pośrednictwem operatora pocztowego, kierując na 
adres: Wydział Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Sie-
mianowice Śląskie.
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DODATKOWE PIENIĄDZE NA WYMIANĘ OKIEN
 Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym, Prezydent Miasta 

przeznaczył kwotę 100.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej  
w mieszkaniach komunalnych, przeznaczonych do remontu 
kapitalnego przeprowadzanego we własnym zakresie i na własny 
koszt oraz w mieszkaniach z tzw. „odrzutu”.

O wymianę stolarki okiennej mogą się starać osoby, które 
dopiero będą remontować mieszkania, jak i te, które już są 
w trakcie remontu, ale nie zdążyły jeszcze wymienić okien. 
Mieszkania do remontu kapitalnego i mieszkania z tzw. „odrzutu” 
wymagają zwykle poniesienia dużych nakładów finansowych, 

stąd Prezydent Rafał Piech podjął decyzję o takiej formie po-
mocy mieszkańcom.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Pawłem Kądziołką pod nr tel. 32 760-53-96.

ANNA REMBIERZ

GOSPODARKA

Coś mi się zdo co latoś bydymy za-
sik jak i łońskigo roku mieli pewnikym 
Wielgo Noc we śniygu, chocia to piyrwy 
przinoleżało na Godne casy. Ale to już 
tero tako maszketno muter Natura 
momy, co zowdy je inaksi niźli piyrwy. 

Cołkym inksi było za moich modych lot. 
Wtyncos to na Wielge Dni , kere napo-
czynajom się łod Kwietnyj (palmianyj) 
Niydziele było już tak szwarno i hicno 
co bajtle po bosoku lotały po dworze. 
Ale  ze palmoma zowdy do kościoła się 
szło we szczewikach. A były te palymki 
ino ze wiyrbnych prontek (kokociny) 
i nieroz jesce ze rozwityj brzoziny. Niy 
tam jak terozki  ze jakisik farbiónych 
suchorów i inkszych tam balakwastrów. 
Po świyncyniu jak się wrocało do chałpy 
to trza było zjeś po kotku bo to gut 
robioło na gorło.
A we „Żurowo Strzoda” się poliło żur. Ale 
to niy boł taki żur do ćkanio ino blank 
inkszy. Muterka mi eklerowali , jako baj-
tlowi jesce, że taki żur to sztyjc wszyj-
sko co łostałó na polach a pasiónkach 

po łóńskim roku. Take tam hamojzie 
co u nos na zegródku się poniywiyrało 
a jakisik połómane badyle, asty i tam 
insze harpyncie. A naczło się to polynie 
łod starych szkroboczek - zedartych 
mieteł kere się łozgorzało i łod nich się 
wszyjsko inksze zajmowało. To się pono 
robiyłó skuli tego, coby Natura jako się 
łobudzi łoboczyła porzóndek.
We inksze Dni Wielge jako szczwor-
tek abo piontek łazieło się wiecór ze 
kelkotkoma coby wyhadrusić casym 
łod starzyków jakiesi grosze.We Wie-
lgi Piontek trza było się wyszpluchtać 
na morgenrout we rzyce abo inkszyj 
wartkij sztrudze. Niyskorzi zaś gibko 
się wysuszyć przy kahloku bo łobciyrać 
palica boło zakozane.  To bez tóż coby 
być szwarny a gyzund.
We Wielgo Sobota to jako do dzisiok 
kożdo familijo łonacy we kobiełce 
świyncynnik i kulwisto się do kościoła 
go poświyncić coby jodła i maszketów  
boło za tela bez cołki god. Po połedniu, 
na swaczyna starzyki a bajtle dropały 
kroszónki. Z wiecora zaś w łobrzyndach 

we kirsie świynciyło się gromnice i woda 
coby boło co do żegnouczek (kropelni-
cek)  wlywać. No i tak się doharmynciyło 
do Wielgi Nocy.
We ta nocka pono możno boło Pon-
jezusika łobocyć jako wyłazi ze grabu, 
ale noleżało się łobudzic na szarzoku. 
A we Wielgo Niedziela to się fajrowało 
aże fajrowało. Ale nojsomprzód bajtle 
szukały gyszynków łod hazoka. A po-
tym już ino ćkanie a ćkanie. Przódzi 
się śniodało wszyjsko co poświyncone. 
Niyskorzij bół mitag a na przedwieczerz 
jesce maszkety jako to kołoce, babówki, 
marcypanowe hazoki i inksze. 
No i psziszół śmiergustowy pyndziałek 
kandy to wszyjske kalusy, a i co wy-
zgerniyjsze chopy ze kiblami, ajmrami, 
konewkoma lotali za dziołchami, frelami 
jako tyż samotnymi babami coby je 
poświyncić. A kero niy boła mokro, ta 
na bezrok się niy wydała. Tako żech 
wóm pogowyndzieł ło tym jako boło za 
starego piyrwy a wy się już wytuplikujcie 
co z tego łostało do dzisiok.

PYRSK PYJTER

GODOMY PO ŚLONSKU
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 Nie wyobrażam sobie Siemianowic bez tej najważniejszej 
placówki medycznej, dlatego moje działania oraz nowo wybranej 
pani prezes ukierunkowane są na konsolidację załogi, niezbęd-
ne remonty, zakup sprzętu medycznego oraz zabezpieczenie 
przyszłorocznego kontaktowania. To zapewni nam wszystkim 
odpowiedni poziom leczenia i zabezpieczy  sytuację naszego 
szpitala. 

 Wraz z 1 kwietnia rozpoczynamy w naszym mieście kolejną 
edycję Budżetu Obywatelskiego – swoiste święto społeczeństwa 
obywatelskiego, w trakcie którego zdecydujecie, na co wydać 
2.400.000,00 zł. W poprzednim roku wielu z Was się w ten projekt 
zaangażowało, nie tylko w momencie głosowania, ale również, 
a może przede wszystkim, w trakcie zgłaszania propozycji oraz 
w późniejszym etapie, kiedy wraz urzędnikami pracowaliście nad 
tegoroczną odsłoną budżetu partycypacyjnego. 

Oprócz zwiększonej kwoty do rozdysponowania, nowością będzie 
Młodzieżowy Budżet Obywatelski skierowany do dzieci i młodzieży 
z naszego miasta. Chcemy jeszcze na etapie nauki włączyć je w ten 
proces, w końcu to one w przyszłości będą mieszkały w Siemianowi-
cach, pracowały, wychowywały dzieci oraz zmieniały oblicze naszego 
miasta. Warto więc by od małego brały udział w różnego rodzaju 
działaniach, które później, już w ich dorosłym życiu zaprocentują. 

Kwiecień to również miesiąc, w którym rozpoczną się pierwsze 
inwestycje, takie jak np. pump track na os. Wróbla i Korfantego. 
Będzie to plac rowerowy dla różnych grup wiekowych. Ruszą 
także inwestycje okołodrogowe: parkingi na ul. Zielonej, Świer-
czewskiego, Michałowickiej, Skrzeka i Wójcika, Zgrzebnioka, 
Emilii Plater oraz Powstańców. Mieszkańcy starego Bańgowa 
w końcu doczekają się chodnika umożliwiającego dojście do 
skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Zwycięstwa. Ale nie tylko 

tam tworzone będą nowe chodniki, kolejny powstanie między 
ul. Waloszka i Obr. Westerplatte, a przy przy ul. Fojkisa zostanie 
przeprowadzony kompleksowy remont chodnika. Część z tych 
inwestycji to Wasze projekty, które zgłosiliście rok temu w ramach 
budżetu obywatelskiego. Nie są to jednak wszystkie tegoroczne 
inwestycje drogowe - przygotowujemy się do remontów ulic: 
Oświęcimskiej, Bytkowskiej, Westerplatte, Cmentarnej, Zielonej, 
Tarnogórskiej i Mysłowickiej. W drugiej połowie roku powstaną 
kolejne chodniki i miejsca parkingowe na ulicach: Jagiełły, Budryka, 
ZHP, Królowej Jadwigi, Wyzwolenia, Kasztanowej i Kołodzieja. 

Mieszkańcy Centrum dopytują co dalej z Parkiem Hutnik. 
Pragnę zaspokoić ciekawość wszystkich zainteresowanych. Na 
przełomie lipca i sierpnia zakończy się rewitalizacja tego obszaru.

Bardzo pozytywnie został przez Was przyjęty program remon-
tów klatek schodowych (w budynkach komunalnych) metodą 
gospodarczą, co nie powinno zresztą nikogo dziwić, ponieważ 
sami o to zabiegaliście. Zachęcam wszystkich do zgłaszania 
pracownikom Wydziału Gospodarki Lokalowej propozycji dalszych 
remontów, które będziemy chcieli systematycznie wykonywać. 
Również osoby zadłużone mogą dzięki tym pracom odpracować 
swoje zaległości, a osoby, które chcą same wziąć sprawy w swoje 
ręce mogą dostać od miasta materiały budowalne. 

1 kwietnia to nie tylko dzień rozpoczęcia Budżetu Obywatel-
skiego, ale też pierwszy dzień składania wniosków o przyznanie 
świadczenia rodzinnego w ramach rządowego programu „Rodzina 
500 plus”. Zdając sobie sprawę, z tego jak wiele rodzin będzie 
chciało z niego skorzystać uruchomiliśmy na terenie całego 
miasta punkty, gdzie oprócz złożenia stosownego wniosku każdy 
będzie mógł otrzymać wyczerpujące informacje oraz uzyskać 
pomoc przy jego wypełnieniu. 

„Oferuję-Potrzebuję” – pod tym hasłem odbyły się 12 marca 
w naszym mieście I Siemianowickie Targi Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. Miejsce targów, kompleks sportowy „Michał” 
odwiedziły tłumy mieszkańców. Żywię nadzieję, że każdy zna-
lazł to, czego szukał, a jednocześnie udało nam się wesprzeć 
siemianowicki biznes. Już teraz zapraszam na kolejną edycję.

Rozpoczęty prawie rok temu program „Czyste Miasto” przynosi 
kolejne efekty, oprócz skutecznej walki z dzikimi wysypiskami 
śmieci czy zakupem dodatkowych koszy na śmieci, wzrasta 
również nasza świadomość przy segregacji śmieci. Można tylko 
powiedzieć – TAK DALEJ!

Na koniec życzę Wszystkim spokojnych i wesołych Świąt Wiel-
kanocnych.

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

SZPITAL MIEJSKI JEST I BĘDZIE
Z RATUSZA
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NASZE PRYWATNE ZMARTWYCHWSTANIA
-Wielkanoc niesie dla osób wierzących bar-
dzo głębokie przesłanie. Wszechmogący 
Bóg podzielił los człowieka i to w wersji 
najtrudniejszej. Żył w ubóstwie, doznał upo-
korzeń zarezerwowanych dla przestępców, 
straszliwych męczarni na krzyżu, wreszcie 
śmierci. Jak powiedział ks. Twardowski, Jezus 
przedarł się przez to wszystko do Boga, 
przenosząc do niego nasze człowieczeń-
stwo. Papież Franciszek wskazuje, że jest 
to również boska odpowiedź na tajemnicę 
zła, bólu i śmierci, których istnienie rodzi 
pytanie ludzi, czemu Stwórca na to pozwa-
la. W naszej kulturze zwykliśmy wypierać 
temat śmierci, więc Wielkanoc nawet  dla 
wierzących jest trudna…

-Lęk przed śmiercią jest w nas czymś wtórnym. 
Nikt nie rodzi się z myślą o tym, żeby umrzeć. 
Człowiek chce żyć i życie prze – żyć. Ma do tego 
święte prawo. Nawet Chrystus przed śmiercią 
odczuwał trwogę. Tego uczucia, uczucia strachu, 
nie trzeba się wypierać. Natomiast, chrześcijanin, 
który boi się po śmierci spotkania z Chrystusem, 
najwidoczniej musi w swoim życiu coś zmie-
nić, mówiąc biblijnie „wydoskonalić się w miło-
ści”. Nie można się przecież bać Boga, który za 
mnie wykrwawił się na krzyżu. Nie można się 
bać Tego, który dzielił mój los z całym bagażem 

tego, co człowieczeństwo ze sobą niesie: lęku, 
zmęczenia, bólu, radości, tęsknoty, przyjaźni itd. 
Zmartwychwstanie pokazuje, że ostatnie słowo 
nie należy do nowotworu, który mnie wyżera, 
do depresji, która mnie przytłacza, czy śmierci, 
która mi „siedzi” na karku. Ostatnie słowo  - po-
wiada chrześcijaństwo – należy do Tego, który to 
wszystko nie tyle wziął na siebie, ale to wszystko 
zwyciężył. A zatem śmierci bać się można. Tego 
co po niej niekoniecznie.

- Czy myśli ksiądz, że to święto, niesie poza 
religijnymi, także uniwersalne wartości, które 
mogą inspirować ludzi niewierzących?

- Chrystus Zmartwychwstał dla wszystkich, 
także dla strażników, którzy pilnowali Jego grobu. 
W tym sensie święta Wielkanocne mają charakter 
uniwersalny. Jezus chce przychodzić także do 
współczesnych strażników, którzy tak uporczywie 
pilnują idei śmierci Boga. Święta Zmartwych-
wstania Pańskiego pokazują, że problem głazu, 
którym było zabarykadowane wejście do grobu, 
wcale nie stracił na swojej aktualności. Do dziś 
wiele serc pozostaje zamkniętych na prawdę  
o Zmartwychwstaniu. Nie zmienia to faktu, że 
Jezus z grobu powstał. Nie chodzi o to, żeby tę 
prawdę przyjmować czy kwestionować, ale raczej 
o to, żeby ją dla siebie odkryć. To jest pierwszy, 
jakby uniwersalny wymiar Wielkanocy; Chrystus 
zmartwychwstał dla wszystkich. Natomiast to, co 

jest uniwersalne dla wierzących jak i niewierzą-
cych, to idea dobra. Święta Wielkanocne podobnie 
jak Bożonarodzeniowe, dotykają w nas tego co 
najczulsze, uwrażliwiają na dobro. W tym cza-
sie chcemy być lepsi i to jest naturalne, piękne. 
Szkoda, że po świętach często wszystko wraca 
do normy. Inna kwestia to fakt, że pop–kultura 
swoje zrobiła tzn. jajeczka, zajączki i króliczki nie 
potrafią „dogonić” bałwanów, choinki i śniegu.   

- Ksiądz Tischner w jednej ze swoich książek 
podzielił się spostrzeżeniem, że zmartwych-
wstanie to coś, co dzieje się ilekroć w duszy 
człowieka powstaje płomień dobrego uczynku…

-Dobra jest ta intuicja ks. Tischnera. Zauważmy, 
że ks. Tischner, nie pisze o dobrym uczynku, ale 
o płomieniu dobrego uczynku. To oznacza, że 
wbrew znanemu przysłowiu, piekło nie jest wy-
brukowane dobrymi intencjami. Ludzka intencja, 
dodajmy, dobra intencja, ma w oczach Bożych 
ogromną wartość. Ilekroć powstaje w nas płomień, 
tego, aby czynić dobro, jesteśmy na dobrej drodze 
do Boga tzn. jeszcze nie uczyniłem konkretnego 
dobra, ale mam intencję, aby to zrobić. Czy mi się 
uda? Czas pokaże. Wiem natomiast, że to jest od 
Boga, bo to On jest w nas sprawcą każdego chce-
nia i działania. Zmartwychwstanie pokazuje na-
tomiast, że płomienia dobra, które eksplodowało  
w niedzielny poranek nie jest w stanie przyćmić 
żadna ciemność 

-Czy zgodzi się ksiądz ze stwierdzeniem, że 
Wielkanoc nie zainspiruje ateisty, jeżeli nie zo-
baczy miłości we wspólnocie chrześcijańskiej?

-I tak i nie. Tak, ponieważ, nic tak nie pociąga 
ludzi do Boga jak świadectwo życia drugiej 
osoby. W Biblii czytam, że tym co pociągało 
innych do Boga, było okazywanie sobie wza-
jemnej miłości przez pierwszych chrześcijan. 
Nie, ponieważ Bóg dociera do człowieka takimi 
drogami jakimi Mu się podoba. Kard. Ratzinger 
powiedział kiedyś, że tyle jest dróg do Boga, 
ilu jest ludzi na świecie. Może dobrze, że tak 
jest, bo gdybyśmy pozostali tylko na samym 
świadectwie to obawiam się, że za wiele byśmy 
nie zwojowali.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

ROZMOWA Z KSIĘDZEM TOMASZEM TESARCZYKIEM

- Jakim najistotniejszym wyzwaniom, przejmując stery 
szpitala, musi Pani stawić czoła?

- Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. jest jed-
nostką posiadającą ogromny potencjał kadrowy oraz bardzo dobrą 
opinię wśród swoich pacjentów. Na oddziałach ginekologii i położ-
nictwa, rehabilitacji oraz chirurgii ogólnej i urazowo–ortopedycznej 
leczeni są pacjenci nie tylko z Siemianowic Śląskich, ale także miast 
ościennych, a nawet z całego województwa. Tak jak i inne szpitale 
jednostka nasza w obecnej szybko zmieniającej się sytuacji praw-
no-politycznej boryka się z problemami związanymi z potrzebą 
dostosowania pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, koniecznością 
przeprowadzenia termomodernizacji oraz informatyzacji. Jednakże 
największym wyzwaniem dla naszego szpitala jest odzyskanie 
utraconego kontraktu na oddział anestezjologii i intensywnej 
terapii. Odrębnym zagadnieniem jest konieczność doposażenia 
szpitala w sprzęt medyczny nowszej generacji, który pozwoliłby 
na lepszą diagnostykę i leczenie naszych pacjentów.

- Jest diagnoza, jaką więc zamierza Pani zastosować terapię?
- Pierwsze kroki jakie podjęłam to rozmowy z personelem 

medycznym oraz administracją, mające na celu przedstawie-

nie wizji dalszej działalności szpitala. Uważam, iż był to bardzo 
dobry krok, gdyż do realizacji przyjętych założeń, czy też pla-
nów potrzebny jest zgrany zespół pracowników. Nawet najlep-
szy prezes jednoosobowo nie zdziała nic. Zawsze stawiałam 
i stawiam na zgrany zespół pracowników, wtedy zarządzanie 
jednostką może przynieść zakładane efekty. W wyniku tych 
rozmów powstały pierwsze plany działań, jakie zamierzamy 
zrealizować w najbliższym czasie. Jest to: dokończenie wcze-
śniej już rozpoczętego remontu sal chorych na oddziale gine-
kologiczno-położniczym, odmalowanie oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii, remont izby przyjęć wraz z przeniesieniem 

w inną lokalizację izby przyjęć ginekologiczno-położniczej. Będą 
także kontynuowane dalsze prace związane z przeniesieniem 
pracowni endoskopowej do nowej lokalizacji. Większość tych 
działań w chwili obecnej prowadzimy własnym zasobem ka-
drowym tzw. metodą gospodarską. Przygotowujemy się także 
do przetargu na aparaturę medyczną, którą zamierzamy kupić 
z własnych środków finansowych. W tym celu obecnie dla per-
sonelu medycznego zostały udostępnione do testowania m.in. 2 
aparaty USG, laparoskop oraz diatermia. Szpital dokonał ostatnio 
zakupu oświetlenia ledowego, które jest w trakcie montażu 
w tych miejscach, gdzie musi ono świecić się nieprzerwanie, np. 
na korytarzach. To działanie ma w dłuższej perspektywie czasu 
przynieść wymierne oszczędności w zakresie kosztów energii 
elektrycznej. W miarę posiadanych środków finansowych będziemy 
dokonywać sukcesywnej wymiany oświetlenia na terenie całego 
Szpitala. No i oczywiście z jednej strony licząc na zapewnienie 
rządu o przyszłej kontraktacji dla podmiotów leczniczych finan-
sowanych ze środków publicznych, sami już teraz podejmujemy 
działania mające na celu zwiększenie wartości posiadanego 
obecnie kontraktu. Oczywiście bardzo liczymy na pozyskanie 
środków unijnych zarówno na wcześniej wymienione przeze 
mnie  zadania jak i na prowadzenie programów zdrowotnych.  

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

NAJWIĘKSZE WYZWANIE - ODZYSKAĆ KONTRAKT
ROZMOWA Z AGNIESZKĄ WOŁOWIEC, PREZES ZARZĄDU SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.
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Po publikacji w poprzednim wydaniu „Gło-
su Miasta” artykułu dot. remontów klatek 
schodowych otrzymaliśmy bardzo wiele 
zgłoszeń telefonicznych i osobistych na 
temat klatek wymagających remontu. 

 Gwarantujemy, że każde zgłoszenie zostało 
przyjęte i wpisane na listę. W najbliższym czasie 
przeprowadzimy wizje lokalne pod wskazanymi 
adresami, dzięki którym będziemy mogli zapo-
znać się z ich stanem technicznym oraz ustalić 
zakres wymaganych prac. Roboty budowlane 
będą wykonywać 4 czteroosobowe brygady 
oraz osoby zainteresowane odpracowaniem 
zaległości czynszowych. Zachęcamy również 
samych mieszkańców do podjęcia działań. Jeżeli 
wyrażą taką chęć, to urząd udostępni mate-
riały potrzebne do wykonania prac. Taka forma 
odnawiania klatek jest nowością zarówno dla 
mieszkańców jak i urzędników, dlatego trud-
no jest jednoznacznie określić ilość, którą do 

końca roku uda się tą metodą wyremontować. 
Osoby zainteresowane odmalowaniem klatki 
we własnym zakresie w budynku, w którym 
mieszkają prosimy o zgłaszanie się osobiście 
do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, pokój nr 7. 
Jednocześnie przypominamy, że również osoby 
z zadłużeniem czynszowym mogą składać 
wnioski na odpracowanie zaległości właśnie 
w ten sposób. Obecnie mamy podpisanych 21 
umów na odpracowanie zaległości. Zakres wy-
konywanych prac jest bardzo różny, są to m.in. 
prace remontowe, konserwacyjne, sprzątanie 
pomieszczeń biurowych, praca na portierni 
czy roznoszenie korespondencji. Zachęcamy 
do składania wniosków, gdyż wbrew ogólnemu 
przekonaniu nie są to tylko prace porządkowe 
w terenie. 

Wszystkie niezbędne informacje uzyskamy 
pod numerem telefonu: 32-760-53-93.

ALEKSANDRA PACZUŁA

 Straty wody na budynku będą występować 
zawsze. Należy pamiętać, że wodomierz jak każde 
urządzenie pomiarowe posiada swoją ograniczoną 
dokładność. 

Powinniśmy sobie zdać sprawę, że w dużej 
mierze to właśnie od nas zależy jak będzie wy-
glądało rozliczenie wody. Co możemy zrobić, aby 
wpłynąć na wysokość kwoty, jaką zostaniemy 
obciążeni z tego tytułu?

Straty wody na budynku to temat poruszany od 
lat. Nie możemy ich uniknąć, natomiast możemy 
wpłynąć na ich wysokość. Od 1 lipca 2016 na 
mocy przyjętego Regulaminu rozliczania kosztów 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego 
Gminy Siemianowice Śląskie wysokość opłaty 
ryczałtowej w lokalach nieopomiarowanych (z 
toaletami na klatkach schodowych) będzie wy-
nosić odpowiednio:

8 m3/os. za lokal bez łazienki,
8 m3/os. za lokal z łazienką,
1 m3/os. za ubikację na korytarzu.
W przypadku, gdy toaleta przypisana jest do 

dwóch lub więcej lokali koszty zużytej wody zo-
staną proporcjonalnie rozdzielone na wszystkich 
jej użytkowników.

Dlatego apelujemy do mieszkańców o ko-
nieczności opomiarowania mieszkań do końca 
czerwca br. 

Od 2016 roku, zgodnie z nowym Regu-
laminem, „straty wody na budynku” po-
krywać będą wszyscy jego mieszkańcy. Nie 
należy się jednak obawiać, że mieszkańcy 
będą pokrywać koszty awarii instalacji wodnej. 
W przypadku awarii straty te pokryje Miasto.  
W celu zminimalizowania strat wody na budyn-
kach na koszt Miasta opomiarowane zostały 
wszystkie ubikacje na klatkach schodowych.

Dlaczego warto zainwestować w wodomierze?
Posiadając opomiarowane mieszkanie pła-

cimy miesięcznie za wodę tylko tę, którą zu-
żyliśmy. Brak wodomierza powoduje, że za 
wodę płacimy ryczałt, którego wysokość  
od lipca wzrośnie, a tym samym podwyższeniu 
ulegnie opłata czynszowa.

Jak to wygląda w praktyce? 
Dostarczenie wody oraz sposób jej rozliczania 

określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie 
z którą urządzeniem pomiarowym na budynku jest 
wodomierz główny. Każdy budynek posiada wo-
domierz główny, którego właścicielem jest firma 
dostarczająca wodę (Wodociągi Siemianowickie 
Aqua – Sprint Sp. z o.o.). Wodomierze indywidu-
alne, zwane „podlicznikami”, to te zamontowane 
w mieszkaniach. Za montowanie wodomierzy 
głównych odpowiada ich właściciel, natomiast 
za wodomierze indywidualne najemca. 

Wodomierze posiadają swoją datę ważności, 
która wynosi odpowiednio dla wody zimnej – 5 
lat, ciepłej – 4 lata). Po upływie tego terminu, 
wodomierz należy poddać legalizacji lub wymianie. 

Co należy wiedzieć przed wymianą  
wodomierza?

Wybierając wodomierz należy zwrócić 
uwagę na klasę dokładności pomiaru, sposób 
montażu oraz klasę wodomierza głównego. 
Wyróżniamy 3 klasy wodomierzy wody zim-
nej (A, B, C) i 4 klasy wody ciepłej (A, B, C i D). 
Wodomierze klasy A i B wymagają montażu  
w poziomie. Montaż pionowy powoduje, że do-
kładność wodomierza klasy B jest równa klasie 
A. Dokładność wodomierza klasy C pozwala na 
dowolny montaż, nie powodując obniżenia jego 
jakości. Na budynkach montowane są wodomierze 
główne klasy C, dlatego najbardziej opłacalne jest 
założenie podobnej klasy wodomierza, tak aby 
dokładność obu urządzeń była zbliżona.

Opomiarowanie wszystkich mieszkań w bu-
dynku może spowodować, że różnica błędu po-
miarowego będzie mniejsza.

Czym jest błąd pomiarowy?
Każde urządzenie pomiarowe posiada swoją 

ograniczoną dokładność, tzw. „błąd pomiaro-
wy”.  W przypadku wodomierzy głównych błąd 
pomiarowy wynosi do ± 10%, a jego wielkość 
zależy od: klasy, montażu wodomierzy, różnicy 

czasowych przy odczycie wodomierza główne-
go i lokalowych, nieszczelności spłuczki w ubi-
kacjach, uszczelki w bateriach umywalkowych  
i wannowych, jakości instalacji i wody (korozja, 
osady), awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
kradzieży wody. 

Co jeszcze może wpływać na pracę  
wodomierza? 

Wodomierze nie powinny być narażo-
ne na wstrząsy lub wibracje pracujących  
w pobliżu urządzeń (tj. pralka, spłuczka). Wo-
domierz indywidualny może nie zarejestrować 
pełnego zużycia wody, jeśli w mieszkaniu tym 
samym momencie ktoś korzysta z pralki, myje 
naczynia czy też np. bierze prysznic. Wodomierz 
główny zarejestruje każde zużycie wody, co 
zwiększa różnicę między jednym a drugim od-
czytem.

Od 2016 roku woda, jak każde inne media 
dostarczane do budynku rozliczana będzie 
w lokalach należących do Miasta na takich 
samych zasadach jak pozostałe media. Warto 
wyposażyć swoje mieszkanie w odpowiedni 
wodomierz i płacić miesięcznie za wodę tyle 
ile się jej zużyło. Najemcy gminni, którzy do 
końca czerwca nie zdecydują się na założenie 
wodomierzy zostaną obciążeni ryczałtem za 
zużycie wody, co spowoduje wzrost wysokości 
opłaty czynszowej.

MARTA PAPROTNY

MIESZKAŃCY  ZGŁASZAJĄ
GOSPODARKA

CHCESZ PŁACIĆ MNIEJ - ZAŁÓŻ WODOMIERZ
GOSPODARKA
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Od 1 kwietnia zarówno w Urzędzie Miasta 
jak i specjalnie przygotowanych punk-
tach rodzice będą mogli składać wnioski 
o wypłatę comiesięcznego świadczenia na 
dzieci w wysokości 500 zł. 

 - W Siemianowicach jesteśmy już przy-
gotowani na wdrożenie rządowego progra-
mu  „Rodzina 500 plus”, choć czasu na to nie 
mieliśmy zbyt wiele. Teraz najważniejsze jest 
dla nas odpowiednie poinformowanie miesz-
kańców o zakresie pomocy, jaką otrzymają od 
Państwa, bowiem jest kilka kryteriów, które 
należy spełnić. Również nie zawsze docierają 
do nich sprawdzone, a tym samym prawdziwe 
informacje, co może później prowadzić do 
nieporozumień, których zapewne wszyscy 
wolelibyśmy uniknąć   – mówi Katarzyna Iskro-
wicz z Wydziału Polityki Społecznej.

Świadczenia będą wypłacane za okres od 
1 kwietnia – jednak pierwsze pieniądze na 
naszym koncie zobaczymy w lipcu, później 
będą już przekazywane systematycznie raz 
w miesiącu. Dlatego pierwszy okres składania 
wniosków trwa od 1.04.2016 r. do 1.07.2016 r. 
Po tym czasie pieniądze będą wypłacane od 
momentu złożenia wniosku, np. pod koniec 

grudnia urodziło nam się drugie dziecko , 
w ciągu kilku dni składamy wniosek, który 
rozpatrzony będzie dopiero w styczniu – jed-
nak środki i tak będą nam naliczane od dnia 
dostarczenia urzędnikom wniosku. 

- Apelujemy do wszystkich rodziców, aby 
w celu uniknięcia kolejek w punktach przyjmo-
wania wniosków nie spieszyć się z ich składa-
niem w pierwszych dniach kwietnia, ponieważ 
pieniądze  i tak będą przekazywane dopiero 
w lipcu. Mamy na to całe trzy miesiące – do-
daje K. Iskrowicz.

Ważna dla rodziców zapewne jest także 
informacja, że to świadczenie nie będzie łą-
czyło się z żadnym innym. Więc nie ma obawy, 
że korzystanie z niego może nam odebrać np. 
dodatek mieszkaniowy. Zaś same pieniądze 
mogą być nam przekazywane przelewem 
bankowym lub za pośrednictwem operatora 
pocztowego. W przypadku rodzin których 
dochód netto na jednego jej członka nie 
przekracza 800 zł miesięcznie, a posiadają  
tylko jedno dziecko, możliwe jest również 
ubieganie się o przyznanie dofinansowania. 
W tym wypadku pod uwagę będzie brany 
dochód za 2014 r.

JAKUB NOWAK

RODZINA 500 PLUS 
W NASZYM
MIEŚCIE
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 Wypełnione wnioski należy złożyć w jednej z kance-
larii Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 lub przy   
ul. Jana Pawła II 10 w godzinach urzędowania, tj. ponie-
działek 7:00 do 17:00, wtorek- czwartek 8:00 do 16:00, 
piątek 8:00 do 14:00. 

Dodatkowo w pierwszym miesiącu składnia wniosków (tj. od 1 
do 30  kwietnia br.) zostaną uruchomione specjalne punkty, które 
mają usprawnić cały proces. A znaleźć możemy je w: 

CENTRUM
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 10, 41-100 

Siemianowice Śl., w godzinach: poniedziałek-piątek 11:00 do 15:00

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17, 41-100 
Siemianowice Śl., w godzinach: poniedziałek-piątek 7:30 do 12:00

BYTKOWIE
- „Imperium Słońca” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Spe-

cjalnej Troski, ul. Zgrzebnioka 65, 41-106 Siemianowice Śl., w go-
dzinach: poniedziałek-piątek 11:00 do 15:00

- Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51, 41-106 Sie-
mianowice Śl., w godzinach: poniedziałek-piątek 7:30 do 11:00

- Zespół Szkół Sportowych – Gimnazjum nr 1, ul. Mikołaja 3, 
41-106 Siemianowice Śląskie, w godzinach: poniedziałek-piątek 
9:30 do 13:00

BAŃGOWIE
- Zespół Szkół nr 1, ul. Szymanowskiego 11, 41-103 Sie-

mianowice Śląskie w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00 
do 11:00

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z urzędnikami, którzy 
pomogą nam wypełnić wniosek i wyjaśnią wszystkie kwestie 
związane z programem: (32) 760 54 50, (32) 760 54 67, (32) 
760 54 65, (32) 760 54 68, (32) 760 53 89, (32) 760 53 90, 
(32) 760 54 61.

JAKUB NOWAK

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ 
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO "RODZINA 500 PLUS"

SPOŁECZEŃSTWO
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www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

SPOŁECZEŃSTWO

Katarzyna Iskrowicz 
od 1 kwietnia br. będzie 
weryfikowała 
uprawnienia do świadczenia 
wychowawczego "500 plus". 
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TEMAT KOLEJNEJ SESJI 
PRZEWODNICZĄCY RM ADAM CEBULA
- Każdego roku, w marcu, sesja Rady Miasta poświęcona jest bezpieczeństwu w  

Siemianowicach Śląskich. Zapraszamy wów-
czas komendantów poszczególnych służb, 
dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej, bywa że również prezesów 
stowarzyszeń, które działają także w dziedzi-
nie bezpieczeństwa. Jest to wyrazem troski 
Rady Miasta o dobro naszych mieszkańców. 
Omawianie tego ważnego tematu na forum 
samorządu częstokroć owocuje wnioskami 
do prezydenta miasta. Ich efektem było na przykład współfinansowanie  wozu 
strażackiego, radiowozów dla policji, pieniądze na zorganizowanie dodatkowych 
patroli. Cenna jest także obecność na takiej sesji przedstawiciela Sanepidu. Na 
bazie jego sugestii powstawały w naszym mieście ważne dla tutejszej społecz-
ności programy zdrowotne. Na tegorocznej marcowej sesji Rada Miasta zapozna 
się także z podsumowaniem stanu bezpieczeństwa w Siemianowicach Śląskich 
i jestem przekonany, że będzie to pomocne w podejmowaniu kroków w kierunku 
dalszej poprawy w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
SPRAWY MIEJSKIE

W OCENIE POLICJI
Rok 2015 był rokiem bezpiecznym. Odnotowaliśmy o ponad 340 mniej wszczętych postępowań przygo-

towawczych niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadła także liczba przestępstw stwierdzonych 
w prowadzonych postępowaniach z 2315 w roku 2014 do 2078 w roku ubiegłym. Przy spadku przestępczości, 
wzrósł procent wykrycia przestępców z 73,5% w 2014 roku do 76% w roku ubiegłym.

W naszym mieście spadła także liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu a także siedmiu najuciążliw-
szych dla ludzi przestępstw: bójek i pobić, uszkodzeń ciała, przestępstw rozbójniczych, kradzieży, włamań, 
kradzieży i włamań do samochodów oraz uszkodzeń mienia. Nasze miasto z roku na rok jest bezpieczniejsze. 
Stan ten odzwierciedla utrzymująca się od 4 lat tendencja spadkowa w przestępczości w 7 kategoriach. 
Porównując rok 2015 z rokiem 2012 różnica wyniosła 273 postępowań wszczętych mniej. Największy jednak 
spadek odnotowaliśmy w roku ubiegłym. Kształtował się on na poziomie 197 postępowań wszczętych mniej 
aniżeli w roku ubiegłym. W 7 kategoriach przestępczości wykrycie sprawców wzrosło o 5,3 procent w po-
równaniu do roku 2014. Zastosowanie przez sąd 15 tymczasowych aresztowań z całą pewnością wyelimino-
wało przestępców i wpłynęło na poziom bezpieczeństwa w mieście, tym bardziej, że sporo z nich dotyczyło 
sprawców przestępstw rozbójniczych. 

Bezpieczniej było również na drogach naszego miasta. Siemianowicka drogówka odnotowała spadek zdarzeń 
drogowych z 333 w 2014 roku do 320 w roku ubiegłym. Liczba kolizji zmalała z 306 do 296, a wypadków było 
o 3 mniej niż w roku 2014 (27/24). Niestety w roku ubiegłym odnotowaliśmy 1 wypadek ze skutkiem śmier-
telnym. W ubiegłym roku policjanci przeprowadzili o 13124 więcej badań stanu trzeźwości kierujących aniżeli 
w roku 2014, eliminując z dróg 197 kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu. 

W roku 2015 siemianowicka Straż Pożarna - jak poinformował pełniący obowiązki ko-
mendanta Rafał Świerczek - odnotowała spadek liczby zdarzeń, do których obok pożarów 
zaliczane są również tzw. zagrożenia miejscowe, czyli takie jak np. chemiczne, ekologiczne, 
techniczne, związane z tlenkiem węgla. O ile w 2014 r. było ich 800, w 2015 zarejestrowano 
ich 748. Ze struktury zdarzeń wynika, że zwiększyła się liczba pożarów, szczególnie w okre-
sie wiosennym, w którym ze względu na krótką i łagodną zimę odnotowano wzrost liczby  
interwencji związanych z wypalaniem traw i nieużytków. Właśnie umyślne podpalenia były 
przyczyną ponad połowy pożarów. Kolejna – to nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu 
się otwarty ogniem. Wadliwe użytkowanie urządzeń elektrycznych i instalacji elektrycznej 
a także nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych uzupełniają tę listę. Tragiczny 
finał miał pożar w budynku przy ul. Matejki, kiedy to odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. 
Interwencja strażaków była bardzo szybka, podjętą przez nich akcję resuscytacyjną kon-

tynuowali ratownicy medyczni, niestety mężczyzny zatrutego prawdopodobnie tlenkiem 
węgla nie udało się utrzymać przy życiu.

- Warto zwrócić uwagę na zdarzenia z tlenkiem węgla – mówi Rafał Świerczek- 
Trzeba z satysfakcją stwierdzić, że widać już efekty prowadzonej także przez nas 
kampanii uświadamiającej to zagrożenie Coraz więcej mieszkańców zainstalowało 
w mieszkaniach czujniki. Jeśli w 2013 r mieliśmy 5 sygnałów o podwyższonym stęże-
niu tlenku węgla od posiadaczy czujników, to w 2014 tych sygnałów było 8, a w 2015 
już 20. Tak więc wzrost liczby naszych interwencji – z 39 w roku 2014 na 43 w roku 
2015 - nie tyle musi oznaczać wzrost zagrożenia, co raczej większą czujność wobec 
niego. Głównymi przyczynami odnotowanych zdarzeń była niedrożność przewodów 
kominowych, przewodów wentylacyjnych, zaklejanie kratek oraz niesprawność pieców 
gazowych i węglowych.

Stan bezpieczeństwa sanitarnego to bardzo rozległe 
zagadnienie, obejmujące nie tylko sytuacje w placówkach 
oświatowych, służby zdrowia, użyteczności publicznej, na 
stanowiskach pracy ale także jakość wody i sytuację epide-
miologiczną w zakresie chorób zakaźnych.

W tej ostatniej z wymienionych kwestii, Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna stwierdza, iż na terenie Sie-
mianowic Śląskich w roku 2015 podobnie jak rok wcześniej 

sytuację należy uznać za stabilną. Nie zanotowano niepo-
kojącego wzrostu zachorowań na choroby zakaźne. Waż-
nym elementem zmniejszenia zagrożeń ze strony zakażeń 
wirusowych i bakteryjnych są szczepienia ochronne. W 2015 
roku w Siemianowicach Śląskich obowiązkowym szczepie-
niom podlegało 12635 dzieci i młodzieży do 20 roku życia. 
Odsetek uodpornionych osób waha się od 96% do 99% dla 
poszczególnych chorób. Uzyskanie wysokiego odsetka osób 

uodpornionych zapewnia ochronę przed zakażeniami również 
osobom, z rożnych powodów nie szczepionym, w wyniku po-
wstania tzw. odporności populacyjnej. Warto też przypomnieć, 
że w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń HPV realizowanego 
przez miasto Siemianowice Śląskie, w 2015 roku zaszczepiono 
120 osób, w tym 93,33% stanowią dziewczynki uodpornione 
przeciwko najbardziej onkogennym typom wirusa.

OPRACOWAŁA EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W OCENIE STRAŻY POŻARNEJ

Ponad 4000 opinii mieszkańców Siemianowic Śląskich zostało zebranych w trakcie ankiety, przeprowadzonej na zlecenie Prezydenta Miasta, której celem było zbadanie, jak postrzegana jest Straż 
Miejska przez siemianowiczan. Oceny pozytywne i negatywne rozłożyły się po połowie, wobec czego, prezydent zadecydował o poddaniu Straży Miejskiej restrukturyzacji. O jej przebiegu będziemy 
informować w kolejnych wydaniach gazety.

Będzie restrukturyzacja Straży Miejskiej
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Podział miasta 
na okoliczność przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2017 wraz z kwotą przypadającą na każdy obszar. Stan na dzień 30.12.2015 r.

Obszar liczba mieszkańców kwota
Os. Węzłowiec 5898 122 958,26 zł
Os. Chemik 4378 104 155,86 zł
Os. Młodych  4395 104 366,15 zł
Stary Bytków  1908 73 601,96 zł
Os. Wróbla i Korfantego  2959 86 602,83 zł
Os. Tuwim 4874 110 291,38 zł
Os. Fabud  4344 103 735,28 zł
Os. Falklandy  755 59 339,35 zł
Michałkowice  5987 124 059,19 zł
Os. Robotnicze  3132 88 742,84 zł
Stary Bańgów  527 56 518,99 zł
Nowy Bańgów  2620 82 409,40 zł
Przełajka  1304 66 130,48 zł
Pszczelnik  1494 68 480,78 zł
Huta Laura  4802 109 400,74 zł
Hugo  1343 66 612,91 zł
Centrum I  7628 144 358,36 zł
Centrum II  6311 128 067,07 zł

WAŻNE TELEFONY

Co to jest  
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski, zwany inaczej Budżetem Partycypacyjnym,  
to WIELOETAPOWY proces, w ramach którego mieszkańcy decydują  
o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta.  
Mając na uwadze, że chodzi o środki publiczne, o ich wydatkowaniu  
powinny decydować jak najbardziej obiektywne kryteria.

2,4 mln zł
kwota przeznaczona na realizację 
Budżetu Obywatelskiego 2017

Pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej:
Weronika Liszka - 
32 760 54 89
Agata Matysik - 
32 760 54 93
odpowiedzą na pytania 
związane z szeroko pojętą
gospodarką komunalną i 
zielenią miejską (bez dróg)

Pracownicy Biura 
Geodety Miasta:
Aleksandra Kozielska - 
32 760 54 11
Agnieszka Czerwińska - 
32 760 54 55
skonsultują z pomysłodawcą 
propozycji projektu
Budżetu Obywatelskiego 
2017 stan prawny
nieruchomości miejskich.

Pracownik Wydziału 
Infrastruktury:
Adam Peterek - 
32 760 54 62
pomoże z kwestiami 
organizacyjnymi  
(logistyka, wycena) a także 
związanymi z remontami 
dróg i chodników.

Pracownik Wydziału  
Rozwoju Miasta:
Ireneusz Nazimek -  
32 760 53 82
Pomoże rozwikłać dylematy 
związane z wszelkimi
sprawami budowlanymi, 
technicznymi, wstępnym
kosztorysem. Będzie wspar-
ciem przy różnego rodzaju 
ograniczeniach technicznych 
(np. podziemne sieci itp.)

Pracownicy Biura 
Rzecznika Prasowego
Piotr Kochanek - 
32 760 53 21
Jakub Nowak - 
32 760 53 31
udzielą wyczerpujących 
odpowiedzi na wszelkie
pytania związane 
z kwestiami Budżetu 
Obywatelskiego 2017

PODZIAŁ ŚRODKÓW BO 2017

1,7 mln zł  
na projekty lokalne
Kwota na realizację projektów lokalnych została podzielona 
na 18 obszarów i jest sumą dwóch kwot:
a) Stałej – wynoszącej 50 tysięcy złotych na każdy obszar,
b) Zmiennej - będącej iloczynem liczby mieszkańców na dzień 
30.12.2015 r. danego obszaru i kwoty 12,37 zł

500 tysięcy zł  
na projekty ogólnomiejskie

200 tysięcy zł  
na Młodzieżowy
Budżet Obywatelski

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
1 kwietnia rozpoczęcie
30 kwietnia zakończenie
WERYFIKACJA PROJEKTÓW
1 maja rozpoczęcie
14 lipca zakończenie
OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW
15 lipca
ROZPOCZĘCIE AKCJI  
INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ
18 lipca
GŁOSOWANIE
5 września rozpoczęcie
18 września zakończenie
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
do 30 września
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NA CO MOŻNA WYDAĆ
PIENIĄDZE?
Mieszkańcy miast, w których funkcjonuje budżet
obywatelski, często głosują na budowę boisk
wielofunkcyjnych oraz wybiegi dla psów.  
Dużą popularnością cieszą się również inwestycje 
okołodrogowe (np. pasy zieleni, parkingi czy 
chodniki). 
Nie brakuje pomysłów na wymianę nawierzchni 
dróg oraz infrastruktury sportowej. W ten sposób 
mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i decydują, 
czy chcą oświetlić drogę przez park, odnowić 
plac zabaw czy stworzyć miejsce aktywnej 
rekreacji dla młodzieży i seniorów.

KTO MOŻE  ZGŁOSIĆ PROJEKT?
Lokalny
może zgłosić każdy pełnoletni  mieszkaniec naszego 
miasta, zameldowany na okres stały lub czasowy na 
danym obszarze, którego dotyczyć
będzie jego propozycja.
Wykaz obszarów znajduje się do pobrania na stronie:
www.um.siemianowice.pl/budzet_obywatelski_2017

Ogólnomiejski
może zgłosić każdy pełnoletni
mieszkaniec naszego miasta,
zameldowany na okres stały lub
czasowy.

Młodzieżowy Budżet
Obywatelski
może zgłosić każdy mieszkaniec
w wieku do 18 lat, który może być
autorem tylko jednego projektu.

WAŻNE!
Propozycję projektu należy składać na formu-
larzu zgłoszeniowym, którego wzór można 
pobrać ze strony internetowej:
www.um.siemianowice.pl/budzet_obywatelski_2017
W przypadku projektów zgłaszanych w ramach
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, do-
zwolona jest inna forma przedstawienia projek-
tu, na podstawie którego można określić jego 
założenia.

JAK ROZPOCZĄĆ?

Budżet Obywatelski to nie jest
koncert życzeń
Budżet Partycypacyjny to proces. Nie wystarczy
napisać „chcę, aby wyremontowali mi chodnik”,  
albo „zróbcie mi oświetlenie do garażu”.  
Jeżeli chcesz, aby twój projekt został zrealizowany, 
zbierz pod nim co najmniej 30 podpisów, wyceń koszt 
jego realizacji oraz, co bardzo ważne:
upewnij się, że Twój projekt chcesz realizować  
na działce gminnej lub takiej, gdzie można bez
problemu uzyskać zgodę właściciela.
Pomoc uzyskasz u pracowników Biura Geodety
Miasta (patrz: ważne telefony)

KONSULTACJE
Spotkaj się z sąsiadami, znajomymi, wszystkimi
którzy mogliby być zainteresowani Twoją
propozycją. Wspólnie ją skonsultujcie co do
rozmachu, wielkości, kosztu, zaangażowania.
Zawsze możesz zaprosić na spotkanie 
urzędników z zespołu pracującego przy 
projekcie Budżet Obywatelski 2017, by 
wsparli Cię w spotkaniu lub zasugerowali 
najwłaściwszą drogę realizacji.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Odpowiedni formularz jest do pobrania ze strony internetowej:
www.um.siemianowice.pl/budzet_obywatelski_2017 
oraz w punktach konsultacyjnych:
1) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Żeromskiego 13a
2) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Niepodległości 45
3) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 4, ul. Szymanowskiego 11
4) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 5, ul. Sobieskiego 11
5) Miejska Biblioteka Publiczna, al. Sportowców 3
6) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, ul. Fojkisa 2
7) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 8, ul. Zgrzebnioka 43a
8) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Powstaców 54
9) Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 10, ul. Jaworowa 2
10) Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw, ul. Kapicy 15
11) Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów 
i Przyjaciół, Ośrodek „Wichrowe Wzgórze”, ul. Wiejska 2

GRUNT
Projekty złożone w ramach:
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - mogą
być realizowane na terenach szkolnych,
przedszkolnych i Żłobka Miejskiego
Projektów Ogólnomiejskich - nie mogą dotyczyć
budynków użyteczności publicznej,
Projektów Lokalnych - nie mogą dotyczyć zadań 
realizowanych na terenach parków miejskich 
i budynków użyteczności publicznej.  
Mogą dotyczyć jedynie inwestycji, remontów, 
modernizacji.
W przypadku propozycji projektu realizowanego 
na nieruchomościach niebędących własnością 
Gminy Siemianowice Śląskie lub Skarbu 
Państwa, należy przedłożyć zgodę podmiotu 
posiadającego tytuł prawny do nieruchomości.

SZACUNKOWE KOSZTY
Szacunkowe koszty brutto robót budowlanych 
oraz elementów infrastruktury do pobrania ze 
strony internetowej:
www.um.siemianowice.pl/budzet_obywatelski_2017

ZWIĘZŁY OPIS
Krótki, rzeczowy opis ułatwi pracę zespołowi
weryfikującemu. Unikajmy rozbudowanych 
opisów, kwiecistych sformułowań.  
Im prościej - tym lepiej

POPARCIE
Bardzo istotnym elementem każdej propozycji
projektu Budżetu Obywatelskiego 2017 jest
zapewnienie poparcia co najmniej 30 
mieszkańców Siemianowic Śląskich 
zameldowanych na pobyt stały lub czasowy.
W przypadku projektów lokalnych mogą być  
to jedynie mieszkańcy danego obszaru.
W przypadku Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego do projektu należy dołączyć 
listę poparcia co najmniej 30 osób  
w wieku do 18 roku życia

Obowiązek zameldowania się
Przypominamy, że zgodnie z art.27 pkt.1 
Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności, obywatel Polski przebywający na 
terenie RP jest zobowiązany do zameldo-
wania się  tymczasowego, czy stałego, w 
miejscu swojego pobytu najdalej w 30 dniu, 
licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Informujemy mieszkańcom wynajmującym 
lokale w budynkach będących prywatną 
własnością, że podstawą do meldunku jest 
umowa najmu.

Konsultacje przedprojektowe 
z urzędnikami
Pod koniec marca urzędnicy spotkają 
się z mieszkańcami, którzy będą chcieli 
zgłosić do budżetu obywatelskiego swoje 
propozycje. W trakcie spotkań zostaną 
poinformowani o formie i zakresie pomy-
słów jakie mogą składać. Na miejscu będą 
obecni przedstawiciele różnych komórek 
siemianowickiego magistratu, którzy 
biorą udział w realizacji poszczegól-
nych wniosków. Wszystko po to, aby jak 
największa liczba zgłaszanych projektów 
przeszła weryfikację formalną i została 
poddana pod głosowanie.

Spotkania będą miały miejsce:
- 30 marca w DT Zameczek 
(Michałkowice) o godz. 18.00
- 31 marca ZS nr 1 (Bańgów) 
o godz. 18.00.
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O tym, że trzeba zadbać o środowisko 
naturalne i segregować odpady, mówiło 
się od dawna. Idei nikt nie kwestionował, 
jednak, aby można ją było urzeczywistnić, 
należało stworzyć odpowiednie warunki. 
Pierwsze próby wprowadzenia selektywnej 
zbiórki  śmieci w Siemianowicach Śląskich 
to rok 2003. Wówczas jeszcze nie było w tej 
sprawie „pospolitego ruszenia”, choćby 
ze względu na mocno niewystarczającą   
liczbę pojemników. Trzeba jednak sobie 
powiedzieć, że ten czas nie został zmar-
nowany, stanowił bowiem okres zmiany 
przyzwyczajeń mieszkańców, kształtowania 
nawyku segregowania odpadów.

 - Warto podkreślić, że coraz lepiej rozpo-
znajemy poszczególne frakcje odpadów komu-
nalnych za czym przemawiają coraz szybciej 
zapełniające się pojemniki (tzw. „dzwony” – 
zestawy do selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych zlokalizowane w pobliżu naszych 
bloków) oraz większe ilości kolorowych wor-

ków (wystawianych przed posesję w domkach 
jednorodzinnych) - mówi Damian Kołakowski, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
- Dane statystyczne dotyczące selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych nastrajają opty-
mistycznie. Na przestrzeni 3 lat – bo tyle mniej 
więcej ma Nowy System Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi - nastąpił znaczny wzrost 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. 
Porównując rok 2015 do roku 2013 najważ-
niejsze, pozytywne zmiany to znaczny wzrost 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
w postaci: tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych oraz papieru i tektury o po-
nad 50%, a także szkła (o 43%)  oraz odpadów 
ulegających biogedradacji (o 13%). 

Dziękujemy za zaangażowanie mieszkańców 
miasta we wspólne dbanie o środowisko oraz 
prosimy o więcej mając na względzie, że im 
bardziej my zanieczyścimy nasze środowisko 
tym gorzej będzie się w nim żyło naszym dzie-
ciom i wnukom. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Program „Bezpieczna Kobieta” na terenie Sie-
mianowic Śląskich został zapoczątkowany w roku 
2007, dzięki inicjatywie funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej m.in. Dariusza Płoskonki oraz Angeliki 
Kratochwil-Achtelik - prowadzących zajęcia. 
Bardzo pozytywne przyjęcie programu, jak również 
nad wyraz duże zainteresowanie pierwszą edycją 
zajęć, spowodowały konieczność podzielenia pań 
na trzy grupy (w pierwszej edycji udział wzięło 
prawie 90 osób). Zachęceni dużą frekwencją 
oraz pozytywnymi opiniami na temat tej for-
my pomocy w propagowaniu bezpieczeństwa, 
inicjatorzy programu rozpoczęli równocześnie 
edukację gimnazjalistek pod kątem zachowań 
w sytuacjach zagrożenia (program „Bezpieczna 
Gimnazjalistka”). 

Dość nowatorska, jak na owe czasy, forma zajęć, 
łączących zarówno wykład teoretyczny dotyczący 
zagadnień z zakresu obrony koniecznej i aspektów 
prawnych, pierwszej pomocy (teoria oraz praktyka) 
oraz praktycznych zajęć z realnej samoobrony, 
spowodowała zainteresowanie mediów lokalnych 
i ogólnopolskich.

Do teraz w zajęciach prowadzonych w ramach 
programów „Bezpieczna Kobieta” oraz „Bezpieczna 
Gimnazjalistka”, a także ćwiczeń z samoobrony 
realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Uniwersytet Trzeciego Wieku” na terenie Siemia-
nowic Śląskich udział wzięło już prawie 400 osób.

Aktualnie zajęcia, przy współpracy ze Strażą 
Miejską, prowadzi uprawniony instruktor Psz-
czyńskiej Akademii Sztuk Walki, pracownik Wy-
działu Polityki Społecznej UM – Dariusz Płoskonka. 
Opierają się one głównie na praktycznej wiedzy 
przekazywanej w formie konkretnych technik 
stosowanych w samoobronie, wielokrotnie po-
wtarzanych i przyswajanych na poszczególnych 
zajęciach. 

Kolejna - VI edycja „Bezpiecznej Kobiety” od-
będzie się w okresie 31.03.2016 – 09.06.2016 r 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy  
ul. 1-go Maja 16 w Siemianowicach Śląskich.

- Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkie peł-
noletnie panie, zarówno te, które nie uczestniczyły 
jeszcze w zajęciach, jak i te, które już wcześniej 
brały w nich udział. Zgłoszenia można dokonać 
telefonicznie pod numerem telefonu 692 403 529 
lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła 
II 10, pok. nr. 33. Zajęcia są bezpłatne. Jedynym wa-
runkiem uczestnictwa jest wypełnienie stosownej 
deklaracji oraz posiadanie przez osobę biorącą 
udział w programie ubezpieczenia. Do zobaczenia 
na zajęciach – zachęca do udziału Płoskonka.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z SEGREGACJĄ CORAZ LEPIEJ
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www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

JUŻ VI EDYCJA "BEZPIECZNEJ KOBIETY"
ASPEKT PRAWNY, PIERWSZA POMOC, REALNA SAMOOBRONA

Z RATUSZA

Rodzaj odpadów 2013 w tonach 2014 w tonach 2015 w tonach

Odpady komunalne zmieszane 
zebrane w ciągu roku – ogółem 

20189,30 18052,50 17965,70

Odpady komunalne zebrane se-
lektywnie w ciągu roku – ogółem 

3001,60 3398,76 3680,1

w tym papier 428,6 573,4 676,4
w tym szkło 593,7 784,4 852,4
w tym tworzywa sztuczne 442,4 635,4 685,4
w tym niebezpieczne 1,4 1,46 2,1
w tym wielkogabarytowe 773,2 563,7 620,4
w tym biodegradowalne 745,4 832,5 843,4

W tabeli poniżej kilka danych statystycznych przedstawionych 
na przestrzeni lat dotyczących poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych. Zestawienie ilości odebranych od właścicieli 
nieruchomości odpadów komunalnych w Siemianowicach 
Śląskich w latach 2013-2015 r.
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 „Chcieć to móc”- sens tej sentencji od trzech lat z po-
wodzeniem potwierdzają seniorzy z Michałkowic. Nazwali 
się Michałkowice 60+. Nie są organizacją zarejestrowaną, 
oficjalnie działającą. Są grupą. Po prostu. Udowadniają, że 
grupa ludzi, którzy chcą coś wspólnie robić – to wszystko, co 
potrzeba, aby realizować owe zamierzenia. Trzy lata, przez 
które się spotykają, naznaczone są wieloma ciekawymi wy-
darzeniami. Na tle istniejących w Siemianowicach Śląskich 
klubów seniorów wyróżniają się nie tylko tym, że nie figuru-
ją na liście tutejszych stowarzyszeń, ale przede wszystkim 
jakością wspólnych przedsięwzięć. Tutaj, tak lubiana przez 
seniorów forma spotkań przy kawie, czy herbacie, nie jest tą 
dominującą. Tu zawsze musi dziać się więcej – najczęściej są 
to spotkania z gośćmi, którzy przynoszą michałkowiczanom 
wiedzę z zakresu zdrowia i  bezpieczeństwa. Zapraszani są 
więc dietetycy, lekarze, policjanci i strażacy. Bardzo cenią 
sobie także spotkania z psychologami. Gdy tylko dowiedzą się 
o jakichś akcjach na terenie miasta – razem zgłaszają się do 
udziału. Przybyli więc na sprzątanie Lasku Bytkowskiego, czy 
Parku Ludowego, uczestniczyli w powitaniu i zakończeniu lata 
na Hugo, gdzie bawili się z tamtejszymi dzieciakami, wykonując 
dla nich z gazet czapeczki, czy samoloty.

- Wszystko zaczęło się w 2013 roku – opowiada Bogumił 
Walczak, kierujący działalnością grupy - kiedy Magda Dziubek 

z katowickiego Stowarzyszenia „Świat Jest dla Nas” przyjechała 
do Michałkowic, aby zachęcić tutejszych seniorów do wyjścia 
z domów. Zaproponowała nordic walking. Trafiła na podatny 
grunt, bowiem w naszej dzielnicy seniorzy nie byli zorganizowani. 
Pomocną dłoń wyciągnął także ksiądz proboszcz michałkowickiej 
parafii, który jedną z katechetycznych salek udostępnił nam 
na spotkania.

Aktywność grupy, jej apetyt na wrażenia, zachęcała innych 
do jej wspierania. Stowarzyszenie „Świat Jest dla Nas” sfinan-

sowało michałkowiczanom w 2014 r. szereg zajęć sportowych, 
warsztatów i wycieczek. Z dumą wspominają zorganizowane 
wspólnie Dni Seniora w Parku Tradycji, podczas których  odbyły 
się zawody sportowe, cykl prezentacji dotyczących zagrożeń 
ludzi starszych. Współpraca z Fundacją „Lex Civis” zaowocowała 
wycieczką do Wrocławia, celem zapoznania się z tamtejszymi 
działaniami miasta na rzecz seniorów. Kolejnym wspierającym 
został Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego z Katowic. 
To dzięki niemu Michałkowice 60+ wzięły udział w szeregu 
wykładów, warsztatów, pojechały na wycieczki do Nikiszowca 
i Koszęcina, wreszcie podjęły grupę seniorów z Piwnicznej, 
z którymi wymienili doświadczenia.

Nie zawsze przecież grupa może pozyskać środki od innych 
organizacji. Ale to nie podcina jej skrzydeł. Pan Bogumił ma 
spisane miejskie imprezy, wydarzenia i wspólnie wybierają, 
na którą z nich się udadzą. Ostatnio odbyło się spotkanie 
z policjantami, którzy poinformowali o nowszych, niż ten „na 
wnuczka” sposobach oszukiwania starszych osób. W planach 
są także szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

-Dowiedziałem się, że jest taki program, na który można 
pozyskać fundusze. To ma być wspólne przedsięwzięcie z mło-
dzieżą. Bardzo mnie to ciekawi, muszę się tym zainteresować 
– mówi lider grupy z Michałkowic.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

CHCIEĆ TO MÓC

 Aby przekazać 1% swojego podatku za 2015 rok nale-
ży wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu 
podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 
(które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”), 
tj. wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz 
kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota stanowi 1% podatku 
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po za-
okrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KRS 0000284727      SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
AMAZONEK „RAZEM”

Celem stowarzyszenia jest niesienie wsparcia kobietom chorym 
na raka piersi. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po 
operacji piersi oraz szerzenie profilaktyki  idei wczesnego wykrywania 
chorób nowotworowych. 

 
KRS 0000167689      STOWARZYSZENIE  SIEMIANOWICKI KLUB 

ABSTYNENTÓW „SZAFRAN”
Stowarzyszenie działa na rzecz zdrowienia moralnego i psy-

chicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu,  
osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych 
skutkami uzależnień. Prowadzi grupę wsparcia oraz świetlicę 
środowiskową dla dzieci.

 
KRS 0000105482  SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO”
W stowarzyszeniu odbywają się zajęcia taneczne (taniec towarzy-

ski, nowoczesny,  Latino Solo, lekcje indywidualne dla narzeczonych), 
które są prowadzone przez zawodowych tancerzy. Stowarzyszenie  
organizuje także, turnieje tańca towarzyskiego.

 KRS 0000273051      ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: HUFIEC W SIEMIANOWICACH 
ŚLĄSKICH 

Misją Hufca w Siemianowicach Śląskich jest oddziaływanie na wszech-
stronny rozwój młodego człowieka poprzez stwarzanie warunków do 
aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wychowanie świadomych 
obywateli, potrafiących sobie poradzić z problemami współczesnego świata. 

KRS 0000012847      POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 
ŚLĄSKI

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: DLA KOŁA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie prowadzi między innymi rehabilitację podsta-

wową, leczniczą, społeczną i zawodową niewidomych dorosłych 
i dzieci. Działa na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt re-
habilitacyjny, organizuje różne formy aktywności  między innymi: 
działalność kulturalną, turystyczną i rekreacyjną.

 
KRS 0000069581      TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA 

ALBERTA
* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: KOŁO SIEMIANOWICKIE, UL. 

SOBIESKIEGO 21, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta działa na rzecz pomocy 

osobom bezdomnym, ubogim, starszym, niepełnosprawnym i innym 
potrzebującym wsparcia. Koło Siemianowice jako priorytet przyjęło 

działania zmierzające do uruchomienia w Siemianowicach Śląskich 
Domu dla Kobiet i Matek z Dzieckiem – ofiar przemocy w rodzinie.

 
KRS 0000131323      TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY 
* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: ODDZIAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie prowadzi Klub Młodzieżowy dla  dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem. W ramach zajęć 
z dziećmi realizowany jest autorski program profilaktyczny i edukacyjny. 

KRS 0000189430      POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSY-
CHICZNEJ 

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: ODDZIAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej krzewi zasady prawidło-

wego rozwoju psychofizycznego, moralnego i duchowego, walcząc 
z dewiacjami i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój. 

KRS 0000 116 212    ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR-
NYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKI 

* „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”: OSP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 
UL. PUŁASKIEGO 2 

Celem OSP jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia 
i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami 
ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 

MARTA GRZYWOCZ-OWOC

JAK PRZEKAZAĆ  1 % PODATKU?
ZOSTAW 1% SWOJEGO PODATKU W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

SPRAWY SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech, Stowarzyszenie Nasz Dom z Chorzowa wspólnie z Biurem Poselskim Posła na Sejm RP Grzegorza Długi zapraszają na szkolenie „Po-
zyskiwanie funduszy na działania statutowe stowarzyszeń i organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 11.04.2016r. o godz. 16.30 w Willi Fitznera ul.27 stycznia 3, Siemianowice Śląskie. 
Szkolenie jest bezpłatne.
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 - Już niejedna osoba pytała mnie, czy będzie 
mogła do nas dołączyć później, czy będzie można 
przyjść do ogrodu ze swoją doniczką – mówi Danuta 
Czechowska, wybrana liderką projektu. – Odpowia-
dam, że oczywiście, każdy tu będzie mile widziany.

Pani Danuta to wielka entuzjastka ogrodu 
społecznego. Jest rodowitą bytkowianką. Jej 
dziadkowie mieszkali w familoku, mieli swój 
ogródek. Do dzisiaj przechowuje w pamięci smak 
marchewki prosto z ziemi, czy agrestu zerwa-
nego z krzaka. Wspomina serdeczną atmosferę 

rozmów z sąsiadami „zza płota”. Teraz te obrazy 
z przeszłości ożyły. Dzięki projektowi ogrodu 
społecznego. Piękne osiedle, obciążone jednak 
stygmatem anonimowości blokowiska, zyska 
duszę - jak wierzy w to moja rozmówczyni - 
stanie się miejscem, gdzie ludzie nie mijają się, 
lecz poczują więź, podobną do niegdysiejszej 
„tych z jednego podwórka”. Więcej informacji 
na: www.um.siemianowice.pl/ogrod_spoleczny, 
lub pod nr telefonu: (32) 760 53 31.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

WŚRÓD SWOICH 
KWIATÓW I POMIDORÓW
Wiosna ante portas i temat pierwszego w Siemianowicach Śląskich ogrodu społecznego, 
który powstanie na Węzłowcu, nabiera coraz mocniejszych rumieńców, jak nie przy-
mierzając w przyszłości pomidory z tego ogrodu. Inicjatywa Urzędu Miasta spotkała 
się z żywym oddźwiękiem mieszkańców. Grupę mocno zainteresowaną projektem, tych 
którzy regularnie biorą udział w kolejnych spotkaniach, pomnaża grono osób, którym 
trochę brakuje wiary w powodzenie inicjatywy, choć z drugiej strony miałyby wielką 
ochotę na taki ogród.

SENIOR
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 W środę 9 marca w Urzędzie 
Miasta odbyło się pierwsze inaugu-
racyjne spotkanie Komisji Ekspertów 
ds. Polityki Senioralnej. Zebranych 
powitała Zastępca Prezydenta Anna 
Zasada-Chorab, przedstawiając 
działania prowadzone do tej pory 
w Siemianowicach skierowane do 
Seniorów.  Do udziału w komisji zo-
stały zaproszone osoby z różnych 
środowisk zajmujące się tematyką 
osób starszych oraz przedstawiciele 
urzędu, MOPSu i Szpitala Miejskiego. 
Komisja ma pomóc w opracowaniu spójnej polityki 
senioralnej w mieście, może również swoim do-
świadczeniem wesprzeć działania Rady Seniorów, 
która 16 marca się ukonstytuowała.

W pierwszym posiedzeniu uczestniczy-
li przedstawiciele środowisk:

- naukowych: dr Maria Zrałek, prof. dr Miro-
sław Wójcik, dr Arkadiusz Wąsiński; 

- organizacji zajmujących się seniorami: 
Beata Tomanek – redaktor Radia Katowice, 
Ewa Kulisz – członek Wojewódzkiej Rady ds. 
Seniorów

- medycznych: lek. med. Krystian Ledwoń, 
lek. med. Joanna Morawiec, lek. med. Jerzy 
Słowik oraz przedstawiciele Urzędu Mia-
sta oraz MOPS.

Kolejne  spotkanie  zostało  zaplanowa-
ne na kwiecień.

(Od redakcji: w dniu wysyłania gazety do 
druku odbywały się wybory do Rady Seniorów. 
O ich wyniku będziemy informować na stronie 
internetowej www.siemianowice.pl oraz w ko-
lejnym, kwietniowym wydaniu „Głosu Miasta”) 

ELŻBIETA NIESZPOREK

KOMISJA EKSPERCKA DS. 
POLITYKI SENIORALNEJ

SENIOR

 Na okładkach kolorowych magazynów prężą 
się ciała w rozmiarze 34, no może czasem trafi 
się nieco pulchniejsza modelka -36. Wszyscy 
naokoło właśnie się odchudzają, obiektywnie 
szczupłe laski z niepokojem obserwują swoje 
odbicia w lustrze, po czym biegną do komputera 
szukać rewelacyjnej diety-cud. Świat piętnujący 
każdy nadprogramowy kilogram, a w nim ludzie 
XXL. Współcześni wyklęci.

Beata Krajewska miała nadwagę nawet wów-
czas, kiedy uprawiała wyczynowo pływanie. 
Stosowane dotychczas, zalecone przez die-
tetyków żywienie, nie dawało oczekiwanych 
rezultatów. 

-Mam już serdecznie dość diet, dość, gdy 
w czasie wizyt u lekarzy słyszę, że trzeba by 
zrzucić trochę kilogramów, ale o wdrożeniu dia-
gnozowania, skąd ta nadwaga , nie ma mowy–
mówi pani Beata - Mam dość uszczypliwych 
uwag na basenie, chciałabym wreszcie móc 
sobie kupić ładne buty, a nie takie, które lubią 
nosić starsze panie i nie wracać z zakupów 
z depresją.

To absolutnie nie wstęp do promowania nad-
wagi, to wyraz rozgoryczenia i zniecierpliwie-
nia. To jednak również – przewrotnie - kolejny 
bodziec, aby się nie dać. No i właśnie pani Be-
ata ma plan, który wraz z nią chce jeszcze 

realizować grupa  osób mających problem ze 
zbędnymi kilogramami. Plan z rozmachem, 
plan, któremu z życzliwością udzielił wsparcia 
prezydent Rafał Piech. 

- Program „Metamorfoza”, to projekt, który 
proponuje jego uczestnikom nie jakieś krótko-
terminowe działania, ale zmianę stylu życia, 
wzajemne wspieranie się w osiągnięciu tego 
celu, uprzyjemnienie odchudzania, przeprowa-
dzanie go w przyjaznych warunkach – wyjaśnia 
B. Krajewska - Jesteśmy ogromnie wdzięczne, 
że prezydent Rafał Piech odniósł się do naszych 
problemów z takim zrozumieniem. Mamy już 
zgodę MOSiR-u na korzystanie z basenu, sali 
gimnastycznej i siłowni w czasie, kiedy znaj-
dziemy się tam same, byśmy swobodnie, bez 
skrępowania mogły pracować nad poprawą 
formy. Z pomocą życzliwych nam osób za-
mierzam nawiązać kontakt z lekarzami, którzy 
zechcą nam pomóc poprzez zdiagnozowanie 
przyczyn nadwagi, z dietetykami, którzy dosto-
sują każdemu sposób odżywiania, nie będący 
katorgą na całe życie, ale propozycją zdrowego 
menu. Marzą mi się konsultacje z fryzjerka-
mi, wizażystkami, bo każdy pozytywny efekt, 
będzie motywował i zachęcał, żeby osiągnąć 
jeszcze więcej.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

SAMOTNOŚĆ SIZE PLUS
SENIOR

Danuta Czechowska wskazuje miejsce gdzie za jakiś czas okoliczni mieszkańcy będą mogli 
w otoczeniu - pielęgnowanej przez siebie zieleni, warzyw i owoców - spędzić wolny czas.
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520 pielgrzymów, uczestników 
tegorocznych Światowych Dni 
Młodzieży, gościć będą od 20 do 
25 lipca Siemianowice Śląskie. 
Według aktualnych danych w tej 
grupie znajdzie się 200 Włochów, 
100 Meksykanów oraz 40 Szkotów, 
których przyjmą pod swój dach 
siemianowickie rodziny. 

 Oczywiście, jako troskliwi go-
spodarze, chcemy także naszym 
gościom miło, ciekawie i zgodnie 
z ideą religijnego wydarzenia zor-
ganizować czas. A skoro tak, to 
przygotowywana oferta nie tylko 
obejmuje relaks, zabawę, ale także 
uwzględnia to, co stanowi pod-
stawową treść Światowych Dni 
Młodzieży – wspólną modlitwę, 
religijną kontemplację oraz znak 
szczególny tej edycji  Dni – dzie-
ło miłosierdzia. Jest ono związane 
z programem duszpasterskim wpi-
sującym się w hasło ŚDM Kraków 
2016: „Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
oraz jest odpowiedzią na ogłoszo-
ny przez papieża Franciszka Rok 

Święty Miłosierdzia i wezwanie, by 
w tym czasie świadczyć o miłosier-
nej miłości Boga przez konkretne 
działania. W Siemianowicach Ślą-
skich dzieło miłosierdzia znajdzie 
wyraz w planowanym wspólnym 
działaniu mieszkańców i pielgrzy-
mów na rzecz osób ubogich i po-
trzebujących pomocy. Młodzież 
weźmie udział w mszach św. W ko-
ściele św. Krzyża oraz św. Michała 
Archanioła, a także w katechezie, 
odwiedzi sanktuarium Matki Boskiej 
w Piekarach Śląskich.

Uczestnicy ŚDM zostaną zapro-
szeni na Pszczelnik, gdzie będą mogli 
wziąć udział w imprezach rekre-
acyjnych – zabawach na świeżym 
powietrzu, biegu na 5 km, gdzie zor-
ganizowane dla nich będą pokazy 
i mecz. Młodzież zwiedzi również 
Park Tradycji. Na jego terenie także 
czekały ją będą rozmaite rozrywki, 
a wśród nich pokaz iluzji i break-
dance. W Siemianowickim Centrum 
Kultury na Bytkowie odbędzie się 
zorganizowany z myślą o niej wie-
czór talentów uświetniony koncer-
tem zespołu „Albo i nie”.

 Przypomnijmy genezę  powstania 
Światowych Dni Młodzieży. Gdy Or-
ganizacja Narodów Zjednoczonych 
ogłosiła rok 1985 Międzynarodowym 
Rokiem Młodzieży, papież Jan Paweł 
II postanowił, żeby również Kościół 
katolicki przygotował jakąś propo-
zycję dla młodych ludzi. W tym też 
roku Jan Paweł II, który  od pierw-

szych dni swojego pontyfikatu 
wiązał przyszłość świata i Kościoła 
z młodym pokoleniem, który w dniu  
jego inauguracji, zwracając się do 
młodych ludzi na placu św. Piotra, 
powiedział: „Wy jesteście nadzieją 
Kościoła i świata - wy jesteście moją 
nadzieją”, oficjalnie ogłosił ustano-
wienie Światowych Dni Młodzieży. 

 Ich celem jest ukierunkowanie mło-
dzieży na bardzo konkretne zada-
nia życiowe. Z każdym Światowym 
Dniem Młodzieży związane jest 
orędzie Ojca Świętego, w którym 
papież akcentuje najważniejsze 
sprawy, jakie stoją w tym momencie 
przed młodymi.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  Przez długi czas było to takie siemianowickie miejsce, 
gdzie diabeł mówi dobranoc. Kiedy w minionym roku zorga-
nizowano tam imprezę na powitanie lata, pewna mieszkanka 
dzielnicy powiedziała, że jak sięgnie pamięcią, a to kilka dzie-
sięcioleci, nie przypomina sobie, aby coś takiego wcześniej się 
wydarzyło. Hugo, bo o nim mowa, już nie jest zapomnianym 
fragmentem miasta. Po objęciu urzędu prezydenta, Rafał Piech 
spotkał się także z jego mieszkańcami. Rozmowy wówczas 
przeprowadzone sprawiły, że postanowił utworzyć tu świetlicę 
dla dzieci. Taką potrzebę potwierdził Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Prowadzona bowiem przez niego świetlica przy  
ul. Śniadeckiego nie wystarcza.

I oto idea wkroczyła w fazę realizacji. Na miejsce świetli-
cy wybrano lokum przy ul. Matejki 4, opracowano projekt 
budowlany. Bardzo szeroki zakres remontu, jaki on zakłada 
sprawia, że mile widziani są darczyńcy, którzy zechcą 
wesprzeć szczytny cel. I trzeba powiedzieć, że pomysł 

utworzenia świetlicy zyskał już poparcie. Mamy wszakże 
nadzieję, że kolejni zechcą się przyłączyć, bo sprawa bez 
wątpienia jest tego warta. Ze świetlicy od rana do póź-
nych godzin popołudniowych będzie mogło korzystać 50 
dzieci. Otrzymają one tutaj wyżywienie: drugie śniadanie, 

obiad oraz podwieczorek. Profesjonalną opiekę zapewnią  
im psycholog, logopeda oraz pracownik socjalny. Zabawy, 
w których wraz z rówieśnikami wezmą udział, będą nie tylko 
ciekawe, atrakcyjne, ale także rozwijające. Tu dzieci znajdą 
sprzyjający klimat do uprawiania swoich pasji, gdyż będą 
działać liczne koła zainteresowań, tu również stworzona 
im zostanie szansa na nadrobienie zaległości w nauce oraz 
na bieżącą pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Jeżeli chcielibyście Państwo wspomóc projekt utworzenia 
świetlicy dla dzieci z Hugo, prosimy o kontakt z pracow-
nikami Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: Katarzyną 
Jończyk (32) 760-53-90 i Anną Rembierz (32) 760-54-90. 
W s z e l k i e  d a ro w i z n y  f i n a n s o w e  m o ż n a  k i e -
rować na  pon iższy  nr  rachunku  bankowego: 
ING Bank Śląski: 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906 z do-
piskiem: „Darowizna – świetlica na Hugo”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SIEMIANOWICE PRZYJMĄ
 520 PIELGRZYMÓW

ŚWIETLICA DLA DZIECI Z HUGO
KULTURA
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Podczas Światowych Dni Młodzieży Papież Franciszek odwiedzi Polskę po raz pierwszy.
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SREBRNO-ZŁOTY WIKTOR, 
SREBRNA OLA!

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Złoto i tytuł mistrza Polski na 50 m stylem 
klasycznym Wiktora Szynawy oraz srebro 
na 200 m „klasykiem” Aleksandry Piskorz, 
do tego kilka miejsc w finale A i poprawione 
„życiówki” pozostałych zawodniczek i za-
wodników – to efekt wystepów reprezen-
tantów UKS „Wodnik” podczas Zimowych 
Mistrzostw Polski w pływaniu, w kategorii 
juniorek i juniorów. 

 Mistrzostwa 15 – latków odbywały się w Go-
rzowie Wielkopolskim, a jedyną reprezentantką 
siemianowickiego klubu była Aleksandra Piskorz. 
Ta, czołowa w kraju, zawodniczka potwierdziła 
swoją klasę, zdobywając wicemistrzostwo 
Polski na dystansie 200 m stylem klasycznym 
oraz dwukrotnie plasując się na czwartym 
miejscu - na 50 i 100 m stylem klasycznym. 
Podopieczna trenera Leszka Małyszka podtrzy-
mała mistrzowski poziom z letniej edycji mi-
strzostw kraju, gdzie również zdobyła „srebro”. 
14-latkowie z kolei walczyli o prymat w kraju, 
w tej kategorii wiekowej, podczas zawodów 
w Olsztynie. Tutaj UKS „Wodnika” reprezen-
towali: Emilia Fuks, Emilia Krosta, Remigiusz 
Bartosiewicz, Eryk Pawłowski, Kamil Sieradzki 
oraz Wiktor Szynawa. Wychowankowie Janu-
sza Komendy, obecnie szlifujacy formę także 
pod okiem trenera Małyszka, pozazdrościli 
Oli sukcesów i również pokazali, że należą do 
ścisłej krajowej czołówki. Praktycznie każdy 
z nich zrobił „życiówkę” pokazując, że kilo-

metry wypływane w siemianowickim basenie 
Zespołu Szkół Sportowych nie idą na marne.  
Najwięcej powodów do radości i dumy do-
starczył siemianowicki młody „król żabki”, czyli 
Wiktor Szynawa, który zdobył Mistrzostwo 
Polski na dystansie 50 m stylem klasycznym, 
a następnie dołożył  wicemistrzostwo Polski tym 
samym stylem na 100 m. Zajął także V miejsce 
w kraju na dystansie dwukrotnie dłuższym. 
Świetnie zaprezentowała się również Emilia 
Krosta zajmując X miejsce w Polsce, w bardzo 

wymagającej konkurencji - 200 m stylem 
zmiennym. Na 50 m stylem motylkowym 
dobrze popłynął Kamil Sieradzki, zajmując 16 
miejsce w kraju w swojej kategorii wiekowej.  - 
Jestem bardzo zadowlony z postawy swoich 
podopiecznych. Myślę, że tak wspaniałe wyniki 
są nagrodą za ich regularny trud i wysiłek, za 
godziny spędzane na basenie – podkreśla 
zadowolony Leszek Małyszek. - Sukces na 
pewno doda jeszcze pewności siebie oraz 
motywacji do dalszej wytężonej pracy. Bardzo 

pozytywne u naszych zawodniczek i zawod-
ników jest to, że stawiają sobie kolejne cele, 
ciagle czują niedosyt i mają ogromną wolę 
wygrywania, co dla młodych sportowców 
jest bardzo ważne. To znakomity prognostyk 
przed Letnimi Mistrzostwami Polski, podczas 
których postaramy się potwierdzic swoją 
przynależność do krajowej czołówki, a może 
nawet zanotować progres – podsumował 
szkolenioweice UKS „Wodnik”. 

KRZYSZTOF NOS
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 Jubileuszowy, dwudziesty sezon rozgrywek ligi futsalo-
wej, organizowanych przez siemianowicki oddział MTKKF 
w hali MOSiR w Parku „Pszczelnik”, dobiegł końca. W I lidze 
przebiegał pod dyktando dwóch zespołów – Milimexu i Hun-
ger-Budu. Obydwie drużyny solidarnie wygrywały swoje 
spotkania i przed ostatnią kolejką, w której zmierzyły się 
ze sobą, miały na koncie po 46 punktów. Mecz decydujący 
o mistrzowskim tytule był bardzo emocjonujący, zgromadził 
w hali w „Pszczelniku” prawie 200 widzów i zakończył się 
wygraną (4:1) Milimexu. Dzięki temu zespół Eugeniusza 
Maroka mógł cieszyć się z jedenastego tytułu mistrzow-
skiego w swojej historii występów w siemianowickiej I lidze. 
Opiekun Milimexu był bardzo szczęśliwy: Przede wszystkim 
chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy 
przyczynili się do tego skcesu. Słowa uznania należą się 
także Hunger-Budowi, którego świetna postawa sprawiła, 

że do końca sezonu kibice mogli się emocjonować walką 
o mistrzostwo. Dla mnie najważniejsze jest to, że tytuł 
pozostał w naszym mieście – jesteśmy zespołem wywo-
dzącym się i identyfikujacym z Siemianowicami Śląskimi – 
podkreśla Eugeniusz Marok. - W siedemnastoletniej historii 
występów w siemianowickiej I lidze nigdy nie zeszliśmy 
z podium (11 mistrzostw, 5 wicemistrzostw i raz III miej-
sce – przyp. red.). To powód do dumy i radości, a zarazem 
motywacja do walki o kolejne trofea i sukcesy sportowe. 
Dziękuję wszystkim którzy nas wspierali – podsumował. 
Tytuł wicemistrzowski, z dorobkiem 46 punktów przypadł 
w udziale drużynie Hunger-Budu. Na najniższym stopniu 
podium uplasowała się ekipa Blue Boys, która zgromadzi-
ła 31 „oczek”. Z I ligą żegnają się …beniaminkowie – Piast 
i Premium Apetit, a ich miejsce zajmą najlepsze drużyny II 
ligi – FC Giszowiec oraz Rafmex. Najlepszym strzelcem ligi 

został Andrzej Wronowski (Premium Apetite), z dorobkiem 
21 goli, najlepszym zawodnikiem wybrano Sebastiana Klausa 
(Milimex), a najlepszym bramkarzem Damiana Gieracza 
(Milimex). Puchar „Fair Play” zdobyła drużyna Rosomaka. Na 
zapleczu I ligi tytuł „króla strzelców” zdobył Bartosz Gon-
cerz (FC Giszowiec), który w piętnastu spotkaniach strzelił 
29 goli, a Puchar „Fair Play” powędrował do zespołu MTO.
W całym sezonie, jedenasty tytuł mistrzowski w drużynie 
Milimexu wywalczyli: Mateusz Blady, Piotr Bryk, Dmitry 
Drozd, Michał Dyrda, Damian Gieracz, Marcin Grzywa, Łukasz 
Jagiełło, Martin Klaus, Sebastian Klaus, Marcin Krzywka, 
Mateusz Lubkowicz, Szymon Pasko, Sławomir Pękala, Damian 
Purolczak, Michał Tkacz, Marek Walczak, Aleksander Waszka, 
Marcin Wolny i Michał Włodarek. Opiekunami zespołu byli: 
Krzysztof Solarz i Eugeniusz Marok.

KRZYSZTOF NOS

JEDENASTY TRYUMF MILIMEXU
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TARGI Z SUKCESEM

 W minioną sobotę, 12 marca, na hali KS 
Michał po raz pierwszy w naszym mieście 
odbyły się I Siemianowickie Targi Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw OFERUJĘ/PO-
TRZEBUJĘ. Zarówno wystawcy, jak i odwie-
dzający, są zgodni: impreza była strzałem 
w dziesiątkę. Organizowane przez Urząd 
Miasta Targi okazały się atrakcyjnym wyda-
rzeniem nie tylko dla samych wystawców, 
którzy mieli okazję poznać się, wymienić 
wizytówki i nawiązać kontakty bizneso-
we, będące często początkiem przyszłej 
owocnej współpracy, ale także dla odwie-
dzających, którzy w jednym miejscu mogli 
zapoznać się z ofertą produktów i usług 
prezentowaną przez lokalnych przedstawi-
cieli różnych branż, a nawet poznać próbkę 
ich możliwości w praktyce. - Ideą impre-
zy było ukierunkowanie siemianowickich 

przedsiębiorców na nich samych. Wymiana 
doświadczeń, kontaktów, to wbrew pozorom 
bardzo ważna rzecz - mówił Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich. - Istotne 
bowiem jest to, by ktoś kto prowadzi swoją 
firmę w naszym mieście, mógł znaleźć np. 
podwykonawców czy kooperantów tu na 
miejscu, a nie w sąsiednich miastach. Może 
się przecież okazać, że na sąsiedniej ulicy 
czy dzielnicy może funkcjonować ktoś, kto 
uzupełni waszą ofertę albo pomoże wskazać 
nowe kierunki rozwoju  - dodaje. 

Oprócz samych przedsiębiorców, pośród 
których można było spotkać zarówno prężne, 
cenione firmy, przedstawicieli mniejszego 
biznesu czy zupełnie początkujących. Grono 
wystawców uzupełniliśmy o instytucje takie 
jak: PUP, ZUS, Urząd Skarbowy czy, rzecz 
jasna, Urząd Miasta, których reprezentanci 

udzielali fachowych porad przez cały czas 
trwania imprezy. Wydarzeniu towarzyszy-
ły także liczne atrakcje – występy i pokazy 
umiejętności w praktyce czy losowanie na-
gród wśród odwiedząjacych.

W Targach udział wzięło ponad sto 
firm i instytucji z terenu miasta, a liczbę 
odwiedzających szacujemy na niespełna 
tysiąc. Tak duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców oraz pozytywne relacje od 
samych przedsiębiorców potwierdzają, że 
tego typu wydarzenia wspierające lokalną 
przedsiębiorczość powinny na stałe zago-
ścić w kalendarzu siemianowickich imprez. 
Wszystkim wystawcom oraz odwiedzają-
cym dziękujemy za udział i już zapraszamy 
za rok na drugą edycję Targów.

MARTA SZALENIEC
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

GOSPODARKA
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