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SPRAWY SPOŁECZNE
w przyszłym roku siemianowicki MOPS 
będzie realizował dwa nowe projekty: 
„SORSAL Siemianowicki Obszar Rewita-
lizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” 
oraz „Ucieczka od bierności”.

CZYTAJ NA STR. 3

GOSPODARKA
NIK pozytywnie oceniła wspieranie 
przedsiębiorczości w Siemianowi-
cach Śląskich.

CZYTAJ STR. 4
GOSPODARKA
Jesteś mikroprzedsiębiorcą, nie wiesz 
co to JPK_VAT, jak go przygotować 
i wysłać? W każdy listopadowy wtorek 
o godz. 13.00 będą szkolenia w Sie-
mianowickim  Urzędzie Skarbowym.

CZYTAJ STR. 5

SPRAWY SPOŁECZNE
W dniach 15-17 listopada odbędą się 
po raz pierwszy w naszym mieście Se-
nioralia. Zapoznaj się z programem.

CZYTAJ STR. 6

SPRAWY SPOŁECZNE
Po raz trzeci Siemianowice Śląskie 
wyróżniona jako Gmina Przyjazna Se-
niorom.

CZYTAJ STR. 10
ZDROWIE
Zapraszamy na prelekcje dotyczące 
profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 
Prelekcje poprowadzą lekarze ze Szpi-
tala Miejskiego. 

CZYTAJ STR. 11
KULTURA
„ Młodzi listy piszą”-jak pomysł siemiano-
wickiej nauczycielki zawojował Polskę.            

CZYTAJ STR. 12
SPORT
Podsumowanie akcji "Piłka nożna w na-
szych osiedlach" zakończyło się wyjątko-
wym spotkaniem ze specjalnym gościem. 
96-krotny reprezentant Polski w piłce noż-
nej - Jacek Krzynówek spotkał się z młodymi 
sympatykami futbolu w D.K. "Chemik".            

CZYTAJ STR. 14

 Reforma oświaty wprowadziła zmiany 
w strukturze siemianowickiego szkolnictwa. 
Zespoły składające się ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum przekształcone zostały w ośmio-
letnie szkoły podstawowe, pozostałe gimnazja 
ulegają wygaszeniu, zasadnicze szkoły za-
wodowe przekształcono w szkoły branżowe 
I stopnia. W roku szkolnym 2017/2018 6130 

Serdecznie zapraszamy 
2 grudnia br. (sobota) o godz. 11.00 

na „Bieg Mikołajów i Mikołajek oraz Nordic Walking”

JAK WYGLĄDA REFORMA OŚWIATY  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

SUPER
BELFROWIE 2017
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5,5 kilometrowa trasa, która niezmiennie 
prowadzi alejkami Parku „Pszczelnik”  

do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, 
staw „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”

uczniów/słuchaczy zostało objętych kształ-
ceniem, wychowaniem, opieką w 28 szkołach. 
Porównując dwa lata szkolne zauważa się, 
że w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest mia-
sto Siemianowice Śląskie, jest o 2 oddziały 
więcej w porównaniu do roku szkolnego 
2016/2017.    CZYTAJ STR. 9

Poznaj najpopularniejszych nauczycieli
 z siemianowickich szkół!  W tym roku już po raz drugi nasze miasto 

przyznało – zaszczytny – tytuł „Super Belfra”. 19 
nauczycieli siemianowickich szkół zostało wyróż-
nionych w konkursie prezydenckim za zaangażo-
wanie w podnoszenie efektywności kształcenia, 
a także działalność pozalekcyjną. Po raz kolejny 
„wyszło na jaw”, że Super Belfrowie potrafią do-
strzec potrzeby uczniów oraz aktywnie wspierają 
i rozwijają ich zainteresowania.
- Jedyne, co mnie może w pracy denerwować, to 
twierdzenie, że uczeń nie ma szans na… (w za-
sadzie obojetnie, na co) – mówi Rafał Wolni-
czak z ZSOiZ, jeden z laureatów.  I w zasadzie to 
zdanie pięknie obrazuje ideę, której przyświecał 
konkurs. Na stronie 8 prezentujemy sylwetki na-
grodzonych nauczycieli.     CZYTAJ STR. 8
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Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
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Dwadziścia szejś piyndziesiont czty-
ry i dwadziścia czi łoziymnoście ... tyj 
drugi marki niy dom, bo som jom musi 
wzionć... szefowo dyć wy tu mocie raja 
a jego zamorzyło i besto jo mu jom biera. 
Tak wyglonało pobiyranie znaczka na 
grubie, kej kamratowi pszipot geburstak 
(dzień urodzin) bes tydziyń i psziszoł 
troszka spóźniony na szychta a niy 
musioł iś na felezonek, ino prosto na 
robota. To boł dycki (stały) knif (spo-
sób) w budowlance na grubie i żodyn 
(nikt) sie niy ciepoł, że tak sie niy robi. 
Na tyn tymat sie niy faflało (mówiło 
za dużo). Budowlanka to boł oddział, 
kaj robili same fachmany a fachman 
zacynoł robota łot piwa, abo jabola, 
ale niy ino. Znom sklep, kaj jak chopy 
lecieli na szychta, to fpadali po żymła 
(bułka) jakoś bajlaga (plasterek sera 
lub wędliny) do tego, no i kfaretka, abo 
piwo i tak było codziynnie. Ftedy fszysko 
boło państwowe i kej jakiś elektrykosz, 
abo inkszy fachman szoł na fucha, to 
materioł mioł ze sfoji roboty za darmo 
i to boło blank (całkiem) normalne. Za 
tamtych casof na grubie nojwiyncy laku 
boło cerwonego, besto fszyscy na pod-
grubie mieli łokna posztrajchowane 
(pomalowane) na cerwono. Kej ftoś coś 
poczebowoł, to niy godało sie ukradnij 
mi np biksa (puszka) cerwonego laku, 
ino załatf mi trocha laku (farby olejnej) 

.Potym psziszoł bum... pieron piznył f 
sznitloch (szczypiorek) i casy sie zmiy-
nioły. Do roboty niy szło psziś natintany 
(wypity), bo szło stracić robota, tak 
samo niy szło jusz nic załatfić, bo po-
wstały fitulityngyszefty (małe firmy), 
kaj właściciel pilnowoł, coby mu żodyn 
nic niy zachachmyncioł. Coros barzi 
(bardziej) szefy (szefowie) wahowali 
(pilnowali) sfojich robotnikof. W jed-
nyj firmie w ałtach, w kerych jeździli 
pszedstawiciele handlowi zainstalowali 
GPS-y i sie łokozało, że te ałta zamias 
stoć w sobota i niydziela na placu na 
Ślnonsku, to dwa s nich, boły nat polskim 
morzym, bo kamraty (koledzy) pojechali 
ze sfojimi lipstami (narzeczonymi) sie 
dychnonć (odpocząć) łot roboty na 
koszt szefa, bo to łon bulił za paliwo. Kej 
pszijechali f poniydziałek do roboty, to 
mieli papiory psziszykowane i mogli sie 
szukać nowy roboty, tak samo jak inksi, 
co mieli zbiyrać zamówienia a pojechali 
sie na grziby. Bes (przez) te GPS-y kupa 
(dużo) ludzi strciło robota, bo jedyn 
karlus, kery jeździoł belowom zamias 
uczciwie pracować, to walił lewe kursy 
a firma tracioła piniondze. Skoro my som 
w tym MPGKiM, to mom take pytanie, 
czy idzie ukraś hasie ? Odpowiydź jes 
tako, idzie ino po co ?  Jusz wom kla-
ruja (tłumaczę). Kupa lot do zatku, kej 
powstawały take prywatne fitulityngy-

szefty a łazi ło masorzy, to ludzie jeździli 
nawet do inkszego miasta, bo szło ku-
pić dobry wuszt (kiełbasę), preswuszt 
(salceson), lyjberwuszt (pasztet), abo 
krupnioki. Tak tysz pojechałi chopy, ke-
rzy jednom śmieciarom wywozili hasie. 
Pszijechali pot sklep, stanyli na zakazie 
zaczimywanio sie, bo jedyn s kamratof 
polecioł do masorza. Szofer łobejrzoł we 
żradle (lusterku), co za nimi stanyło ałto 
s policmajstrami i włonczonymi koguta-
mi i sie pszestraszoł, że zapłaci sztrofa 
(mandat) i kozoł reszcie chopom wyliś 
i iś łoprożniać hasioki ze pobliskich fa-
milokof. Tak s blindujoncymi kogutami 
stoła śmieciara i radiowóz. Kej łobejrzeli 
jak policmajster włazi to ałta s tasiom 
(torbą) łot masorza, to sie dychli i za-
coni sie hichrać a w robocie kupa casu 
sie kamraty śmioli f korzdy piontek, cy 
zaś jadom ukraś hasie do Katowic.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

GODOMY PO ŚLONSKU

KOMBINATORY

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
13 listopada 2017 r., (od godz. 15:00 do 
15:10) pod numer telefonu 607631802 
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zosta-
ło na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z mia-
sta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 05.10.2017 r. :
1. Radosław Daszkiewicz - Bytków 
2. Jerzy Mitrenga - Centrum
3. Józef Wąsik - Bytków
Zdjęcie przedstawiało bramę wejściową 
do Parku Pszczelnik

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
07.12.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?JAKIE TOCzy jesteś osobą, która nie potrafi przejść 
obojętnie nad ludzkim nieszczęściem?
 
 Jeśli jesteś człowiekiem, który lubi pomagać to świetnie 
trafiłeś. Szlachetna Paczka jest czymś wprost dla Ciebie. Mo-
żesz zostać darczyńcą i pomóc ludziom, którzy są w naprawdę 
ciężkiej sytuacji. Lecz żeby się z niej wydostać potrzebują 
naszej pomocy, mądrej pomocy, która pozwoli im stanąć na 
nogi i zacząć nowe, lepsze życie. 
 W zeszłym roku, na terenie naszego miasta zostało wrę-
czonych 49 paczek. W tym roku chcemy, aby było ich jeszcze 
więcej. Czy nam się uda? Tego nie wiemy, ale możesz się 
przyczynić do tego, aby nam się udało. Zgłoś się i zostań dar-
czyńcą. Bazę rodzin otwieramy już 18 listopada. Możemy na 
Ciebie liczyć? Zmieniaj świat na lepsze wraz z nami! Wszystkie 
potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej 
www.szlachetnapaczka.pl oraz będą pojawiały się na fanpage'u 
Szlachetna Paczka Siemianowice Śląskie na Facebook'u.

W związku z zaplanowanymi na dzień 10 listopada br. (piątek) 
w naszym mieście obchodami Narodowego Święta Niepodległo-
ści, uprzejmie informujemy o mogących wystąpić utrudnieniach 
w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia te przewiduje się 
w godzinach od 17.00 do 18.45 na odcinku od ulicy 1 Maja, przez ul. 
Śląską, ul. Staszica (wiadukt) do ronda „Siemion” przy Placu Skargi.
Zalecamy następujące objazdy:

 od strony Katowic Al. Korfantego – objazd w kierunku Bytkowa
 od strony Katowic ul. Bytkowska - objazd w kierunku Bytkowa
 od strony Chorzowa ul. Siemianowicka - objazd w kierunku Bytkowa
 od drogi krajowej DK 94 ul. Zwycięstwa – objazd ulicami: Parkowa, 
PCK, Obwodowa

 od Dąbrówki Małej ul. Mysłowicka – objazd ulicami: Obwodowa, 
PCK, Parkowa

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do 
udziału w uroczystości wszystkich zainteresowanych.

IZA PESEL

10 LISTOPADA 2017 R.
- UTRUDNIENIA  RUCHU 
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Z RATUSZA

CZAS WERYFIKACJI 
NASZEJ PRACY 

  Listopad to w samorządzie wyjątkowy 
czas. Z jednej strony trwają już ostatnie prace 
remontowe na terenie miasta, z drugiej, to 
czas opracowywania nowego budżetu i wery-
fikacji tego, czy tegoroczny podział pieniędzy 
był najlepszy z możliwych dla zrównowa-
żonego rozwoju miasta. Takiej weryfikacji 
poddawani jesteśmy nieustannie z różnych 
stron. Ostatnio np. przez Najwyższą Izbę 
Kontroli, która postanowiła skontrolować 
działalność naszego miasta w dwóch obsza-
rach: rozwiązywania problemów społeczno 
– ekonomicznych w mieście oraz współpracy, 
promocji i rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie gminy. Z przesłanego kilka dni temu 
przez NIK dokumentów pokontrolnych wy-
nika, że działania podejmowane przez mój 
zespół urzędniczy zostały ocenione bardzo 
dobrze. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły 
powołane przeze mnie na początku kadencji 
samorządowej: Biuro Obsługi Inwestora, które 
m.in. organizuje coroczne bezpłatne Targi 
Siemianowickich Firm oraz społeczna Rada 
Gospodarcza – miejski think tank lokalnego 

biznesu doradzający mi w sprawach rozwoju 
gospodarczego miasta.  

Kolejną okazją do weryfikacji naszej urzęd-
niczej pracy na rzecz miasta były październi-
kowe spotkania z mieszkańcami, na których 
jak co roku podsumowałem inwestycje zreali-
zowane w bieżącym roku oraz miałem okazję 
wsłuchać się Państwa problemy i sugestie na 
temat dalszego dbania o nasze wspólne do-
bro miasta. Po oficjalnej prezentacji, miałem 
okazję usłyszeć wiele słów pochwały, które 
mniej biorę dla siebie, a bardziej dla pracow-
ników urzędu miasta i pozostałych jednostek, 
którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za 
realizację zadań. Z takim profesjonalnym 
zespołem sprawniej realizuje się  inwestycje, 
które tylko w tym roku sięgają poziomu 50 
milionów złotych.  

Jeszcze inną formą weryfikacji naszej pracy 
są tytuły przyznawane przez gremia, które 
oceniają działania gmin z zewnątrz stosując 
w pełni obiektywne kryteria. Kilka tygodni 
temu, już po raz trzeci, nasza gmina została 
uznana za Przyjazną Seniorom czyli taką, 

w której seniorzy są traktowani  podmiotowo, 
partnersko i z poszanowaniem. Przyznanie 
tego tytułu będziemy wspólnie świętować 
w trakcie siemianowickich Senioraliów, na 
które zapraszam wszystkich młodych du-
chem. 

Jeśli miałbym się rozliczyć ze swojej pracy 
samorządowej w regionie, to mogę Państwu 
zdradzić, że od kilku tygodni zabiegamy, 
w konkurencji wobec kilku innych miast, o to, 
by Siemianowice Śląskie były miastem, w któ-
rym zlokalizowana jest siedziba Metropolii 
Śląsko – Zagłębiowskiej. Pragnę wykorzystać 
fakt, że utworzeniu metropolii przyświecał 
duch solidarności i równości, który nie fawo-
ryzuje tylko największych ale i tych mniej-
szych członków jakim są np. Siemianowice 
Śląskie. Kilka argumentów przemawiających 
ZA już przedstawiliśmy w regionie i trudno się 
z nimi konkurencyjnym gospodarzom miast 
się nie zgodzić, bo Siemianowice jako stolica 
Metropolii to: świetna lokalizacja względem 
całej aglomeracji, bliskość do dróg krajowych, 
autostrad, lotniska i świeżo odrestaurowa-

ny Pałac Donnersmarcków, którego część 
może być właśnie przeznaczona na potrzeby 
administracyjne Metropolii. Mam nadzieję, 
że nasze starania zakończą się sukcesem, 
który dla miasta mógłby się stać trampoliną 
promocyjną w skali kraju i Europy.  

POZDRAWIAM, RAFAŁ PIECH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w przyszłym roku będzie realizował dwa 
nowe projekty: „SORSAL Siemianowicki 
Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktyw-
ności Lokalnej” oraz „Ucieczka od bier-
ności”.

W ramach RPO WSL (poddziałanie 9.1.1 
-ZIT) MOPS pozyskał dofinansowanie 
z Unii Europejskiej, z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego na realizację projektu 
„SORSAL Siemianowicki Obszar Rewita-
lizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”. 

Głównym celem projektu jest ak-
tywizacja społeczna i zawodowa 100 
osób w wieku aktywności zawodowej 

NOWE PROJEKTY MOPS
należących do społeczności lokalnych 
zamieszkujących w Siemianowicach Ślą-
skich tereny uznane w Lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji za zdegradowane 
i wymagające rewitalizacji (Michałkowice 
z "Nowym Światem" oraz Śródmieście 
ze Srokowcem).

Okres realizacji projektu to  01.06.2018  r. 
- 31.05.2020 r.  

W ramach tej inicjatywy przewidziano 
działania mające na celu budowanie kom-
petencji społecznych, w tym wsparcie dla 
osób niepełnosprawnych,  osób mających 
problemy opiekuńczo – wychowawcze i w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego 
oraz dla otoczenia uczestników projektu. 

Oprócz działań mających na celu aktywi-
zację społeczną, przewidziano również 
działania edukacyjne oraz zawodowe.

Na realizację tego projektu MOPS po-
zyskał dofinansowanie w kwocie około 
950 099,00 zł.

MOPS pozyskał również dofinansowanie 
w ramach RPO WSL (poddziałanie 9.2.1 
-ZIT) z Unii Europejskiej, z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na realizację pro-
jektu „Ucieczka od bierności”. 

W ramach tego projektu utworzona zo-
stanie placówka wsparcia dziennego dla 
dzieci oraz Centrum Usług Społecznych. 
Głównym celem projektu jest wzrost do-
stępności i jakości usług społecznych dla 

140 osób zagrożonych lub dotkniętych 
wykluczeniem społecznym. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 
01.01.2018 r. do 31.12. 2019 r.

W ramach funkcjonowania placówki 
przewidziano działania mające na celu 
rozwój kompetencji kluczowych dzieci 
uczestniczących w zajęciach. W ramach 
CUS przewidziano realizację usług spo-
łecznych dla osób niepełnosprawnych, 
mających problemy opiekuńczo – wycho-
wawcze i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego oraz dla seniorów.

Dofinansowanie projektu wynosi około  
1 300 000,00 zł.

TOMASZ SOJKA

ZOSTAŃ TWARZĄ
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH?
Chcesz  przyczynić się do stworzenia galerii siemianowiczan  
na 85 lecie nadania praw miejskich? Masz 1-85 lat?  
Wyślij zgłoszenie na e-mail: twarzesiemianowic@gmail.com
Galeria będzie zawierała portrety siemianowiczan w przedziale wie-
kowym 1-85 przedstawiające ich zawód/hobby. Spośród przesłanych 
zgłoszeń zostanie wybrany jeden przedstawiciel lub przedstawicielka 
danej grupy wiekowej.  
Prezentujemy wam zdjęcie pływaka Piotra Szymika

GALERIA 85 TWARZY SIEMIANOWICZAN
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GOSPODARKA

„Miasto Siemianowice Ślą-
skie, wprowadzając narzędzia 
wspierające rozwój gospodar-
czy i podejmując inwestycje 
poprawiające jej infrastrukturę, 
tworzyło warunki do rozwoju 

przedsiębiorczości” - czytamy w wystąpieniu po-
kontrolnym skierowanym do Prezydenta Miasta przez 
katowicką delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. 

Podstawowym dokumentem, do którego stworzenia 
i realizacji zawartych w nim zadań odniosła się kontro-
la była zainicjowana przez prezydenta Rafała Piecha 
i obowiązująca od 26 stycznia 2017 r. „Strategia Rozwoju 
Siemianowic Śląskich do 2030 roku”.  W tym akcie, po 
szerokich konsultacjach z mieszkańcami oraz siemia-
nowickimi przedsiębiorcami, zawarte zostały m.in. cele 
i priorytety strategiczne a także projekty w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości w mieście, służące poprawie 

NIK POZYTYWNIE OCENIŁA WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zwięk-
szaniu atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów.

Dokument NIK-u pozytywnie odnosi się do utworze-
nia w Urzędzie Miasta Biura Obsługi Inwestorów, którego 
zadaniem jest m.in. prowadzenie promocji przedsiębior-
czości i terenów strategicznych gospodarczo oraz Rady 
Gospodarczej jako organu doradczego Prezydenta Miasta. 
Kontrolerzy NIK-u zwrócili także uwagę na pozytywne skutki 
podejmowanych przez władze Siemianowic Śląskich działań 
wspierających przedsiębiorców o charakterze informacyj-
no-doradczym jak: spotkania, targi, seminaria, konsultacje, 
doradztwo tematyczne, a także tworzenie możliwości na-
wiązywania kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami 
spoza miasta. Pozytywne oceny uzyskało także inicjowanie 
w gminie działań w celu dostosowania szkolnictwa dla 
potrzeb przedsiębiorców, która we współpracy z Powia-
towym Urzędem Pracy pozyskiwała środki na realizację 
zadań związanych z polepszeniem warunków nauki zawodu 
w placówkach edukacyjnych oraz powrotem bezrobotnych 
do pracy lub z otwieraniem własnej działalności. Najwyższa 

lzba Kontroli wskazuje również „jako przykład dobrej praktyki 
ustanowienie przez Prezydenta Miasta „Siemianowickiej 
Karty Młodego Przedsiębiorcy", co może być postrzegane 
jako wyraz przywiązywania przez władze dużej wagi do 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.”

„W ocenie Najwyższej izby Kontroli - czytamy w ostatniej 
części dokumentu - podejmowane przez miasto w okresie 
objętym kontrolą działania na rzecz rozwoju i wspierania 
przedsiębiorczości, w tym inwestycje w infrastrukturę miasta 
przyniosły efekty rzeczowe, m.in. w postaci poprawy wa-
runków funkcjonowania Siemianowickiego Parku Biznesu. 
W wyniku zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego nastąpił wzrost o 23,4 ha powierzchni 
terenów miasta wydzielonych pod strefy aktywności go-
spodarczej. Spadł poziom bezrobocia oraz wzrosły dochody 
miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca.”

Kontrola NIK-u objęła okres od 1 stycznia 2014 do 1 wrze-
śnia 2017 roku.

AUTOR: JACEK DOKUTOWICZ, ZDJĘCIE: WIKIPEDIA.ORG

X-LECIE  WALCOWNI RUR SILESIA S.A.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  Przedsiębiorco! Chcesz pozyskać środki 

na szkolenia dla pracowników? A może sam 
chciałbyś się doszkolić? W ramach Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości, 14 listopada br. 
przygotowaliśmy dla firm dwa spotkania szko-
leniowe.

O godzinie 9.00 odbędzie się szkolenie sprze-
dażowe w formie Gry Biznesowej. Podczas 
warsztatu, który poprowadzą specjaliści Grupy 
Kozubik i Partnerzy, uczestnicy będą mogli m.in. 
nabyć niezbędne umiejętności zadawania pytań 
podczas rozmowy sprzedażowej z klientem.  

Miejsce spotkania: Mała Sala, Urząd Miasta, ul. 
Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie. Orga-
nizator: UM Siemianowice Śl., Grupa Kozubik 
i Partnerzy.

O godzinie 12.00 z kolei odbędzie się spotkanie 
informacyjne w sprawie Podmiotowego Systemu 
Finansowania, w ramach którego można pozyskać 
fundusze na szkolenia, studia podyplomowe oraz 
doradztwo dla pracowników i kadry zarządzającej  
MŚP w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług 
Rozwojowych. Projekt umożliwia dofinansowanie 
od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.  
Miejsce spotkania: Duża Sala, Urząd Miasta, ul. 
Jana Pawła II 10, Siemianowice Śląskie. Organiza-
tor: UM Siemianowice Śl., PUP Siemianowice Śl.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. 
Aby się zapisać, wystarczy wysłać e-maila na 
adres: investor@um.siemianowice.pl lub skon-
taktować się z pracownikami Biura Obsługi Inwe-
stora: Marta Szaleniec, tel. 32 760 53 59, Jakub 
Nowak: 32 760 53 58, podając imię i nazwisko 
oraz nazwę firmy.

MARTA SZALENIEC

  W poniedziałek (6.11) w Siemianowickim Centrum 
Kultury Park Tradycji świętowano 10-lecie działalności 
Walcowni Rur Silesia S.A. Imprezie patronował Minister 
Energii Grzegorz Tobiszowski, który jako pierwszy składał 
życzenia Jackowi Guzemu, Prezesowi Zarządu firmy.
-Pamiętajmy o tradycjach. Jest to pewne wyzwanie, by 
pokazać iż czerpiąc ze skarbca doświadczeń przodków, 
przeszłości - to co robimy - może procentować na 
przyszłość - mówił minister Tobiszowski. 
Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, wręczył medale za 
długoletnią służbę zasłużonym pracownikom Walcowni: 
Ewie Kurpanek, Danucie Marciniak, Beacie Kocierz, Janowi 
Kędzierskiemu i Piotrowi Just
- To dla mnie honor i zaszczyt móc wrę-
czyć Państwu odznaczenia za nieskazitelną po-
stawę, trud, oddanie i zaangażowanie. Są one 
dowodem nawyższego uznania - mówił wojewoda.  
Jacek Guzy wręczył nagrodę Zarządu WRS Andrzejowi 
Sputo. Również Rafał Piech, Prezydent Siemianowic 

Śląskich, któremu towarzyszył Adam Cebula, Przewod-
niczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich nie szczędził 
słów uznania pracownikom oraz władzom spółki.
- W biznesie jest powiedzenie: sukces to nie to, co masz, 
ale to kim jesteś. Wierzę, że przy Państwa, połączonej 
z prawdziwą pasją determinacji, uda się zrealizować 
zamierzenie, aby Walcownia - będąca spadkobierczynią 
Huty "Jedność", stała się jedną z największych i najbardziej 
konkurencyjnych firm w branży. Szczerze tego życzę - 
mówił Rafał Piech wręczając jednocześnie prezesowi 
Jackowi Guzemu list gratulacyjny oraz kwiaty.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Jadwiga 
Dyktus i Monika Domańska z Towarzystwa Finansowego 
Silesia, Jan Wojtyła, profesor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego, Jerzy Łabaj, Dziekan Politechniki Śląskiej, Jacek 
Pawlicki dr hab. inż. Jacek Pawlicki, prof. nadzw. Politechniki 
Śląskiej oraz Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich 
i Kształcenia.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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GOSPODARKA

  Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz 
co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopa-
dowe wtorki będzie można uzyskać pomoc 
i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrol-
nego. Akcja skierowana jest w szczególności 
do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem 
od 2018 roku dołączą do grona podmiotów 
objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 
w Urzędzie Skarbowym w Siemianowicach 

  Zakończył się I etap konkursu „Firma na 
Start”, w którym uczestnicy mieli za zadanie 
wymyślić pomysł na firmę i stworzyć bizne-
splan. Przypomnijmy, że konkurs skierowany był 
do uczniów siemianowickich szkół ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy 
stanęli na wysokości zadania i wpłynęło do nas 
wiele ciekawych i kreatywnych prac. Najwyższa 
pora ogłosić wyniki. Miło jest nam poinformo-
wać, że do II etapu konkursu zakwalifikowali się:

1. Dominika Garbarczyk - Zespół Szkół 
„Cogito”

2. Julia Moczulska - Zespół Szkół „Cogito”
3. Aleksandra Wszędybył - Zespół Szkół 

„Cogito”

  Chcąc wspierać przedsiębiorców na 
starcie ich działalności gospodarczej, wpro-
wadziliśmy w mieście program „Siemiano-
wicka Karta Młodego Przedsiębiorcy”. Jest 
to system, który obejmuje pakiet zniżek 
oferowanych przez siemianowickie firmy 
dla początkujących przedsiębiorców do 30 
roku życia, prowadzących działalność na 
terenie miasta.

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy, 
które chciałyby zostać partnerami akcji 
i zaoferować młodym biznesmenom zniżki 
na swoje produkty bądź usługi. Zniżki i ulgi 
obejmować mogą zarówno całość oferty, jak 
i wybrane przez Państwa produkty i usługi.

Zapraszamy również młodych przed-
siębiorców, którzy będą mogli skorzystać 
z zaoferowanych zniżek, a co za tym idzie, 
obniżyć koszty startu swojej działalności.

Śląskich (sala konferencyjna III piętro) 
będą prowadzone specjalne szkolenia, 
podczas których będzie można dowiedzieć 
się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak 
go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć 
błędów w jego przygotowaniu. W powiecie 
Siemianowice Śląskie dotyczy to ponad 
2 000 przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje organizacyjne 
będą udzielane w poszczególnych urzę-
dach.

4. Marta Gabryś - ZSTiO "MERITUM"
5. Wiktoria Mikołajczyk - ZSTiO "MERITUM"
6. Weronika Spałek - ZSTiO "MERITUM"
7. Dominika Baluch - Branżowa Szkoła 

I stopnia nr 2 im. Św. Jana Pawła II
8. Mikołaj Żądło - ZS nr 3 w Siemianowicach 

Śl. - II LO im. Jana Matejki
Serdecznie gratulujemy autorom ośmiu fi-

nałowych prac. II etap konkursu odbędzie się 
17 listopada br. w Urzędzie Miasta. Zadaniem 
finałowym jest 7-minutowe wystąpienie przed 
Kapitułą Konkursową, podczas którego uczest-
nicy mają przedstawić główne założenia oraz 
walory sporządzonego przez siebie pomysłu 
na firmę. Po wystąpieniu uczestnicy będą zo-

Partnerzy  programu zyskają:
 możliwość zwiększenia ilości  
nowych klientów,
 bezpłatną promocję na stronie 
 internetowej organizatora,
 zwiększenie rozpoznawalności firmy,

Młodzi Przedsiębiorcy zyskają:
 możliwość uzyskania ulg i zniżek na wy-
brany asortyment lub świadczone usługi,
 bezpłatną kartę upoważniającą  
do skorzystania z ulg,
 bezpłatne uczestnictwo w programie.

MAGDALENA BALA

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT 
za dany okres. Informacje do utworzenia 
JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z syste-
mów finansowo-księgowych firmy. Przesyła 
się go wyłącznie w wersji elektronicznej, 
w określonym układzie i formacie, do 25. dnia 
miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzed-
siębiorców dołączy do grona podatników VAT, 
którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT 

bowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania 
jury dotyczące pracy konkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 
nagród odbędzie się podczas Sesji Rady Miasta 
dnia 30 listopada br. o godzinie 13.00.

Konkurs organizowany jest przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śląskie, przy 
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Siemianowicach Śl. oraz Radą Gospodarczą 
przy Prezydencie Miasta. Jego celem jest 
propagowanie  przedsiębiorczości wśród 
młodych ludzi oraz zachęcanie do aktywno-
ści w kierunku zakładania oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej.

MARTA SZALENIEC

(czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz 
przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT. 

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesy-
łanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze 
w tym roku (za październik, listopad, grudzień 
2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot 
VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony 
z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl
URZĄD SKARBOWY  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

WTORKI  Z  JPK_VAT 
SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW W KAŻDYM URZĘDZIE SKARBOWYM

ZNAMY WYNIKI I ETAPU KONKURSU  
„FIRMA NA START”

KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY  
- ZOSTAŃ PARTNEREM LUB UCZESTNIKIEM PROGRAMU
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WIGILIA DLA SAMOTNYCH ŁĄCZY WOLONTARIUSZY
Wigilia dla samotnych to spotkanie organizowane 

corocznie od kilku lat przez fundację Wolne Miejsce, 
która swoją nazwę wzięła z symbolicznie pozosta-
wianego miejsca przy świątecznym stole. Dzisiaj 
fundacja to setki wolontariuszy i dziesiątki darczyń-
ców skupionych wokół idei organizacji świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy dla kilku tysięcy samotnych 
ludzi na Śląsku, w Polsce i ośrodkach polonijnych na 
całym świecie. Z początkiem tego roku, z inicjatywy 
Prezydenta Miasta i założyciela fundacji, Siemia-
nowice Śląskie miały okazję być jedną z dwóch 
miejscowości Górnego Śląska, w których odbyło się 
uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych.  

W skład lokalnej grupy wolontariuszy, którzy zor-
ganizowali to śniadanie dla ponad 300 osób weszli: 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, senio-
rzy, młodzież szkolna z nauczycielami, urzędnicy, 
strażnicy miejscy, strażacy, a nawet przedszkolaki. 
Tak duży potencjał ludzkiego zaangażowania nie 
mógł być sprowadzony do jednorazowego gestu do-
brej woli. Siemianowiccy wolontariusze sami zgłosili 
chęć organizacji kolejnego wydarzenia w mieście. Ze 
względu jednak na fakt, że Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe przy katowickim Spodku, gdzie 
od kilku lat odbywa się Wigilia dla Samotnych, jest 
zlokalizowane zaledwie kilka kilometrów od naszego 

miasta, zdecydowano, by połączyć po sąsiedzku 
wolontaryjne siły i zorganizować spotkanie wspól-
nie. Łączy nas cel, idea i data – 24 grudnia, godz. 
16.00, droga dojścia do tej pięknej uroczystości 
będzie jednak inna dla każdej z grup wolontariu-
szy. O szczegółach dotyczących zaangażowania 
się w różne prace przygotowawcze możecie się 
Państwo dowiedzieć w trakcie cotygodniowych 
spotkań wolontariuszy, w środy, o godz. 18.00 w SCK 
– Willi Fitznera przy ulicy Fitznerów 3.  Serdecznie 
zapraszamy. To od Państwa zależy w jakim wymiarze 
czasowym chcecie wspomóc to przedsięwzięcie.

PIOTR KOCHANEK 

SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

15.XI.2017
(środa)

SCK Park Tradycji, godz. 11.00 – 15.30

Konferencja
„SIEMIANOWICE
DLA SENIORÓW”

 (wejście z wejściówkami, wstęp bezpłatny
– dystrybucja: Siemianowicka Rada Seniorów)

11.00 – 11.40
Rozpoczęcie konferencji
11.45 – 12.30
Trzy kwadranse ze zdrowiem
1. Dr Maria Zrałek – „Przestrzeń dogodna dla seniora”
2. Dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska – „Jak być zdrowym 

100-latkiem”
3. Bartosz Trela – fizjoterapeuta - Centrum rehabilitacji  

"Terapia" Piotr Konopka  – „Kwadrans dla kręgosłupa”

12.30 – 13.15
Przerwa kawowa z degustacją ciast pieczonych przez Se-
niorów, prezentacja autorów wypieków na scenie 

13.20 – 13.50
Służby mundurowe dla Seniorów: 
1. Policja – „Nowe sposoby oszustw i wyłudzeń”
2. Straż Miejska –„Straż Miejska – po co jesteśmy?”
3. Straż Pożarna – „Czad i ogień - jak być bezpiecznym w 

domu”

13.55 – 14.10
Pokaz pierwszej pomocy
14.15 – 15.05
Formy pomocy Seniorom i gdzie jej szukać?
1. Dr Michał Werner (CLO) – „Czad – niebezpieczny zabójca”
2. Lech Cierpioł (SPZTUiW) – „Zagrożenia uzależnieniem od 

środków psychoaktywnych i zachowań behawioralnych 
wśród Seniorów”

3. Małgorzata Bożek (OIK) – „Znaczenie wsparcia społecz-
nego w codziennym funkcjonowaniu Seniora”

4. Krzysztof Kratofil (UM) – „Pomoc prawna i mediacje jako 
formy wsparcia osób w starszym wieku”

15.10 -15.30 Zakończenie konferencji

W trakcie trwania konferencji na Galerii prezentować będą się 
Partnerzy Siemianowickiej Karty Seniora 60 +

(w przerwach występy siemianowickiej młodzieży)

16.XI.2017
(czwartek)

WARSZTATY I WYKŁADY 
W OBIEKTACH MIEJSKICH 
(wejście z wejściówkami, wstęp bezpłatny 

– dystrybucja: jednostki miejskie)

10.00 – 14.00
Miejska Biblioteka Publiczna
1. Pierwsza pomoc - warsztaty
2. Dorota Rogóż (Salon Urody „Gold”) – „Jak zadbać  

o siebie w wieku senioralnym”
3. Biblioteka Miejska – „Do Biblioteki nie tylko po książkę”

10.00 – 14.00
Muzeum Miejskie – 
„Prezentacja swoich pasji i zainteresowań”
1. Monika Pojda-Dziekońska – „Podróże dalekie i bliskie – 

co może nas zachwycić w województwie śląskim”
2. Krystian Hadasz – „Legendy miasta z Rybakiem  

w herbie”
3. Anna Jakubowska – „Kultura kulinarna Azji – opowieść o 

kuchni Wschodu” 
4. Rękodzieło: Halina Jastrzębska-Baron, Teresa Kawa

10.00 – 14.00
SCK Willa Fitznera – 
Kobieta, zdrowie, moda i uroda
1. Małgorzata Groniewska – „Rola kobiet  w społeczeństwie. 

Kobiety Śląska”
2. Moda i uroda – „Elegancja uniwersalna i trendy  

w makijażu jesień/zima 2017”. Pokaz  makijażu.
3. Radosław i Paulina Matysek – „Pyszne i zdrowe dania 

wegetariańskie”. Pokaz kulinarny. 

- Obok prezentacji i wykładów zapraszamy Seniorów m.in. 
na bezpłatne badania ciśnienia i pomiary antropometryczne 
(Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie) oraz porady psycho-
loga na temat higieny psychicznej w wieku senioralnym 
(Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej)

16.30 – 21.00
BIESIADA W SCK NA BYTKOWIE
(bilety: 15 zł – dystrybucja: Siemianowicka Rada Seniorów)

17.XI.2017
(piątek)

SCK Park Tradycji, godz. 11.40 – 15.30

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
(wejście z wejściówkami, wstęp bezpłatny

– dystrybucja: Siemianowicka Rada Seniorów)

11.40 – 12.30
Korowód Seniorów
(zbiórka przed SCK Parkiem Tradycji o godz. 11.30)

12.45 –15.30
Program artystyczny – 
prezentacja organizacji i klubów senioralnych
Aniela Kupny (SUTW) – występ po śląsku, Harcerski Instruk-
torski Krąg Seniora (z życia Kręgu), Halina Jastrzębska-Baron i 
p. Józef Sikora (SUTW) – poezja własna, Ilona i Antoni Knapik 
w duecie (Wspólnota Siemianowicka), Chór LA LE LE (SUTW), 
Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 
(piosenki biesiadne i poezja), Związek Górnośląski Michałko-
wice, Klub Seniora  Michałkowice 60+ (śląska godka), Klub 
„Wesoła Jesień”

15.30
OFICJALNE ZAKOŃCZENIE SENIORALIÓW

17.00 – 20.00
SCK Willa Fitznera – „Śpiewaj razem z nami” 
piosenki patriotyczne dla uczczenia Święta Niepodległości

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech zaprasza
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Dzik jest zwierzęciem zdolnym do życia w niemal każ-
dym środowisku, unika tylko terenów otwartych i górskich. 
Preferuje lasy, ponieważ tam znajduje pokarm oraz schro-
nienie. Jest to gatunek stadny, żyjący w tzw. watahach. 
W ciągu dnia odpoczywa w barłogu lub tarza się w błocie. 
Jest typowym wszystkożercą. Żywi się m.in. żołędziami, 
orzeszkami buczynowymi, dżdżownicami, larwami i po-
czwarkami owadów (w tym wielu szkodników), gryzoniami, 
kłączami roślin, grzybami. Nie pogardzi też padliną. Zdoby-
wa pokarm przekopując ziemię, spulchniając ją przy tym.

DZIK JEST DZIKI…
Dzik jest agresywnym zwierzęciem i w niektórych sytu-

acjach odważnie szarżuje na wroga. Lochy z potomstwem 
są szczególnie niebezpieczne.

KTO SPOTYKA W... MIEŚCIE DZIKA...
Dziki coraz bardziej oswajają się z obecnością człowieka. 

Przyczynia się też do tego nasze zachowanie. Bezmyślnie 
dokarmiamy dzikie zwierzęta, nie zdając sobie sprawy, że 
szybko przyzwyczajają się do łatwego i skutecznego sposobu 
zdobywania pożywienia. Coraz częściej opuszczają swoje 
naturalne środowisko, aby zamieszkać w okolicach siedzib 
ludzkich, gdzie niezabezpieczone śmietniki czy wyrzucane 

DZIKI I CO DALEJ Z NIMI ROBIĆ?

UWAGA WŁAŚCICIELU / ZARZĄDCO NIERUCHOMOŚCI - 
PRZYGOTUJ SIĘ NA ZIMĘ!

odpadki są dla nich darmową stołówką. Przeniesione potem 
siłą do lasu, nie potrafią już sobie poradzić bez dokarmiania. 

TEN NA DRZEWO ZARAZ ZMYKA...
Spotkanie z dzikiem nie musi być groźne, pod warunkiem 

zachowania odpowiednich środków ostrożności. Przede 
wszystkim nie należy wykonywać gwałtownych ruchów. 
Kiedy dzik nas nie dostrzegł, wystarczy spokojnie się oddalić. 
Jeśli jednak doszło do spotkania „oko w oko”, nie wolno dzika 

niepokoić. Najlepszym wyjściem jest stanie w bezruchu. 
Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku. Szczegól-
nie należy uważać, gdy spotkamy lochę z młodymi, gdyż 
zaniepokojona staje się bardzo agresywna. Dlatego, gdy 
spotkamy młode dziki, nie wolno ich dotykać, zaczepiać, ani 
tym bardziej atakować. Jeśli spotkamy dzika, najlepiej zawia-
domić odpowiednie służby (Straż Miejska, tel. 986, Miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.  32 22 00 180).

Prawdopodobieństwo spotkania dzika w mieście rośnie 
z każdym rokiem i z tym trzeba się pogodzić. Należy jednak 
pamiętać, że jest to dzikie zwierzę, które jest niebezpieczne 
i może być w określonych warunkach niebezpieczne. Dlatego 
też Wydział Ochrony Środowiska podejmuje kroki zmierzające 
do zniechęcenia dzików do odwiedzania naszych osiedli. W naj-
bliższym czasie w Lasku Bytkowskim zostanie rozłożony repelent 
(substancja odstraszająca), którego działanie opiera się na 
imitowaniu zapachu wilka i niedźwiedzia – naturalnych wrogów 
dzika. Preparat jest bezpieczny dla ludzi, innych zwierząt i wód.

Nade wszystko apelujemy: nie dokarmiajmy dzi-
ków i innych dzikich zwierząt, nie uzależniajmy ich bytu 
od naszych działań, pozwólmy im pozostać dzikimi! 

KATARZYNA NACZYŃSKA-BUDNIK

SPRAWY SPOŁECZNE

AMAZONKI OBCHODZIŁY JUBILEUSZ W KOMPLECIE
Siemianowickie Stowarzyszenie Ama-

zonek „Razem” obchodziło swoje 10-le-
cie. Uroczystość z tej okazji odbyła się 25 
października w Parku Tradycji i zgroma-
dziła oprócz siemianowickich Amazonek, 
również  delegacje z całego Śląska. Nie 
zabrakło prezydenta miasta Rafała Piecha, 
ale to co radowało najbardziej, to fakt, 
że nie zabrakło żadnej z członkiń nasze-
go Stowarzyszenia.

-To był dobry rok- wyznała prezes Helena 
Kasperczyk -nie ubyło żadnej z nas.

Siemianowickie Amazonki gromadzą nie 
tylko kobiety z naszego, ale i z sąsiednich 
miast. Magnesem jest panująca tu rodzinna 
atmosfera, dobry, pogodny nastrój. Tu znaj-
dują to, co ważne -siłę, energię, nadzieję. Tu 

uczą się cieszyć życiem, dopóki się da, tu 
mogą usłyszeć słowa pokrzepienia – naj-
bardziej wiarygodne, bo z ust innej kobiety, 
którą dotknęła ta sama choroba. Tu wreszcie 
razem spędzają wesołe chwile na wspólnych 
grillach, wycieczkach i urodzinach.

Stowarzyszenie jest także bardzo po-
mocne swoim członkiniom w sprawach 

życiowych. Ma kontakt z Fundacją Aktyw-
nej Rehabilitacji, za darmo organizującą 
szkolenia, dzięki którym kobiety mogą 
zyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Na 
jego spotkaniach można skorzystać z porad 
dietetyka i psychologa, można dowiedzieć 
się jak i gdzie załatwić perukę, albo protezę 
piersi, uzyskać radę gdzie najlepiej wyko-

fo
t.F

ot
ol

ia

fo
t. 

ar
ch

. S
to

w
ar

zy
sz

en
ie

 A
m

az
on

ek
 "R

az
em

".

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy przypominamy o obo-
wiązku utrzymywania w należytym stanie chodników przyległych 
bezpośrednio do prywatnych posesji.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622) chod-
niki położone wzdłuż nieruchomości znajdują się w utrzymaniu 
właścicieli tych nieruchomości. Właściciele, współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści, podmioty zarządzające nieruchomością, 
lub ją użytkujący są zobowiązani do bieżącego usuwania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przyległych chodników. 

Należy pamiętać również o usunięciu stwarzających zagrożenie 
sopli oraz śniegu z dachów i gzymsów budynków znajdujących 
się nad chodnikami.

Zaniechanie powyższych obowiązków może skutkować 
mandatem. Ponadto właściciel ponosi odpowiedzialność cy-
wilną w przypadku urazów doznanych przez osoby trzecie, 
spowodowane nienależytym zimowym utrzymaniem chodnika, 
dlatego też apelujemy o potraktowanie tego tematu jako 
priorytetowego z uwagi na zbliżającą się zimę.

WERONIKA LISZKA

nywany jest masaż limfatyczny - jednym 
słowem zdobyć wiedzę o wszystkim, co 
ważne dla kobiet po operacji onkologicznej.

Pięknym i szlachetnym rysem Stowarzy-
szenia jest to, że Amazonki z ogromną de-
terminacją walczą o zdrowie i życie innych 
kobiet prowadząc liczne działania promujące 
profilaktykę raka piersi. Wiele z nich udziela 
się także jako wolontariuszki, odwiedzając 
chore kobiety w szpitalach i stanowiąc dla 
nich namacalny dowód, że nie tylko mogą 
żyć, ale jeszcze mogą wyglądać pięknie.

Bardzo miły akcent jubileuszowy sta-
nowiła trzydniowa wycieczka dla naszych 
dzielnych Amazonek, na którą zabrała je 
spółka MILIMEX.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SUPERBELFROWIE 2017

Ulubione przedmioty w szkole: biologia
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: wychowanie fizyczne
Życiowa maksyma: Być dobrym człowiekiem
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: każe mi "wyproduko-
wać kolejny papier". W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: jestem 
z młodzieżą na łonie przyrody.

Adam Balon
Staż nauczycielski: 33 lata
Specjalizacja przedmiotowa: biologia

Zespół Szkół nr 3 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, historia
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: matematyka, fizyka
Życiowa maksyma: Nigdy nie mów nigdy. Jeśli ktoś chce mnie zde-
nerwować w pracy to: staram się zachować spokój. W swojej pracy 
uwielbiam chwile, gdy: z uczniami inspirujemy się nawzajem do pracy

Anna Bul
Staż nauczycielski: 17 lat
Specjalizacja przedmiotowa: język polski

Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Fryderyka Chopina  
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole:  język polski, historia
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: matematyka i fizyka
Życiowa maksyma: "Sztuka życia- to cieszyć się małym szczęściem" 
(Phil Bosmans). Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: 
staram się rzeczowo wyjaśnić  problem, niejednokrotnie pomaga 
mi  poczucie humoru. W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: koń-
czę lekcje z poczuciem udanej współpracy z uczniami, widzę ich 
uznanie,  wyczuwam entuzjazm i kreatywność

Katarzyna Jabłońska
Staż nauczycielski: 13 lat
Specjalizacja przedmiotowa: język polski

Szkoła Podstawowa nr 11 im. 
Juliusza Słowackiego  
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, historia, wych. 
obywatelskie, wych. fizyczne, geografia, biologia
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: matematyka, chemia
Życiowa maksyma: "Nie skupiaj się na swoich słabościach 
i wątpliwościach! Żyj wyprostowany! Bądź sobą!"
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy, to nie ma raczej 
takiej opcji, a jeśli już dojdzie do takiej sytuacji to przez 
wspólną rozmowę znajdujemy z niej wyjście. W swojej pracy 
uwielbiam chwile,  gdy: są wakacje, ferie :)... , a tak na poważnie to czas 
spędzany z uczniami czy to na zajęciach w szkole, a szczególnie 
wtedy, gdy uczniowie wykazują się aktywnością, kreatywnością 
na akcjach wolontariatu czy na wspólnych wycieczkach czy też 
w czasie wspólnych rozmów.

Grzegorz Jurkiewicz
Staż nauczycielski: 25 lat
Specjalizacja przedmiotowa: katechizacja

Gimnazjum nr 2 im.  
Powstańców Śląskich  
w Siemianowicach Śląskich

Michał  Kamiński
Staż nauczycielski: 9 lat
Specjalizacja przedmiotowa: język polski,  
informatyka

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa 
Skrzeka w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, historia
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: fizyka
Życiowa maksyma: Nie bój się dużego kroku - nie pokonasz 
przepaści dwoma małymi. Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować 
w pracy to: ignoruje moją osobę. W swojej pracy uwielbiam 
chwile, gdy: kończę lekcję w dobrym humorze i przeświadczeniu 
dobrze wypełnionego obowiązku.

Leszek Gasiulewicz
Staż nauczycielski: 28 lat
Specjalizacja przedmiotowa: historia

Zespół Szkół Sportowych
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: wych. fizyczne, zajęcia prak-
tyczno - techniczne, geografia, biologia, historia
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: matematyka!, wyjątek 
- geometria. Życiowa maksyma: Jest wiele maksym pod którymi 
chętnie bym się podpisał, jednak tylko dwie najbardziej odcisnęły 
się w moim życiu. Pierwsza - to zdanie wypowiedziane przez 
Alberta Einsteina - "Szaleństwem jest robić wciąż to samo 
i oczekiwać innych rezultatów". Druga zaś została sformu-
łowana przez mojego nieżyjącego już przyjaciela - Zygmunta 
Walszewskiego: "Nie ma gorszej pułapki, niż ta którą człowiek 
sam sobie zastawia". Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy 
to staram się wyłączyć i myśleć o ...:) / no cóż czasami się nie 
udaje / W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: widzę prawdziwą 
i szczerą radość młodego człowieka.

Joanna Kleczka
Staż nauczycielski: 14 lat
Specjalizacja przedmiotowa: język niemiecki, 
przedmioty zawodowe gastronomiczne
Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych „Cogito” 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: technologia gastronomiczna 
- zajęcia praktyczne
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: historia
Życiowa maksyma: Da waj be zin te resow nie, a zacho wasz siebie 
całego. Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: musi 
się bardzo postarać, jestem oazą spokoju. W swojej pracy 
uwielbiam chwile, gdy: uśmiechnięty uczeń wychodzi z klasy. 

Adam Cebula
Staż nauczycielski: 25 lat
Specjalizacja przedmiotowa: historia

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum” 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: historia, geografia 
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: chemia, biologia, 
życiowa maksyma: historia uczy, że niczego nie uczy - za-
wsze popełniamy te same błędy. Jeśli ktoś chce mnie zdener-
wować w pracy to: podstawa to nie dać mu tej satysfakcji. 
W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: uczeń odnosi sukces.

Beata Górecka-Sobko
Staż nauczycielski: 22 lata
Specjalizacja przedmiotowa: geografia, 
przyroda, technika

Szkoła Podstawowa nr 16  
im. B. Prusa 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: geografia,matematyka 
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: historia 
Życiowa maksyma: „Kochaj i rób co chcesz” św. Augustyn 
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: uśmiecham się do 
niego. W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: dzieci są szczęśliwe.

Bożena Lempa
Staż nauczycielski: 32 lat
Specjalizacja przedmiotowa: nauczyciel tańca

Młodzieżowy Dom Kultury  
im. dr. H. Jordana 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: plastyka i muzyka
Przedmioty za którymi nie przepadałam: nie miałam przedmiotów, 
których nie lubiłam. Życiowa maksyma:  Przeżyć życie tak, aby 
nikogo nie skrzywdzić i aby każda chwila była ważna.
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy, to: zamykamy za sobą 
z dziećmi drzwi sali baletowej, włączamy muzykę i przenosimy 
się w inny świat. W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: widzę, 
że to co robimy na zajęciach moim tancerkom sprawia radość, 
że się rozwijają ,”idą” ciągle do przodu i chcą jeszcze więcej.

Rafał Wolniczak
Staż nauczycielski: 17 lat
Specjalizacja przedmiotowa: historia,  
wiedza o społeczeństwie
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: historia, historia i historia.
Przedmioty, za którymi nie przepadałem: w szkole podstawowej 
matematyka, w liceum chyba wf. Życiowa maksyma: „Módl się 
tak, jakby wszystko zależało od Boga, działaj tak, jakby wszystko 
zależało od ciebie” (Ignacy Loyola). Jeśli ktoś chce mnie zdener-
wować w pracy to: mówi, że uczeń nie ma szans na... (w zasadzie 
obojętnie, na co). W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: uczniowie 
odnoszą sukcesy. Czuć radość, że się rozwijają ,”idą” ciągle do 
przodu i chcą jeszcze więcej.

Jolanta Adamska
Staż nauczycielski: 29 lat
Specjalizacja przedmiotowa: matematyka

Zespół Szkół Specjalnych 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty to: matematyka, chemia 
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: wychowanie fizyczne.  
Jeśli ktoś chce  mnie zdenerwować w pracy to uśmiecham się do 
niego i często odpuszcza. W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: 
dzieci na przerwie pytają "kiedy będzie matematyka?" 

Magdalena Wilk-Konieczna
Staż nauczycielski: 15lat
Specjalizacja przedmiotowa: język polski,  
wychowanie do życia w rodzinie
Szkoła Podstawowa Nr 8  
w Zespole Szkół Sportowych  
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, matematyka
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: wf, basen
Życiowa maksyma: "utrzymuj wysokimi swoje obcasy, swoją 
głowę i swoje wartości" Coco Chanel. Jeśli ktoś chce mnie 
zdenerwować w pracy to: mówi, że czegoś nie da się zrobić.
W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: śmieję się razem z uczniami

Adam Warzecha
Staż nauczycielski: 26 lat
Specjalizacja przedmiotowa: religia

Szkoła Podstawowa nr 4
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: j.polski, historia, fizyka, technika, 
w-f. Przedmioty, za którymi nie przepadałem: chemia 
Życiowa maksyma: Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to 
wszystko inne jest na właściwym miejscu. Jeśli ktoś chce mnie 
zdenerwować w pracy to: musi się bardzo postarać. W swojej pra-
cy uwielbiam chwile, gdy: słyszę od uczniów słowo "DZIĘKUJĘ".

Beata Machulec
Staż nauczycielski: 15 lat
Specjalizacja przedmiotowa: chemia, j. angielski

Szkoła podstawowa nr 20  
z oddziałami integracyjnymi  
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: j. angielski i matematyka
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: geografia i historia
Życiowa maksyma:uśmiech najlepszy na wszystko
Jak ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to:obracam to w żart
W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: wyjeżdżam z uczniami 
na wycieczki.

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, plastyka
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: fizyka
Życiowa maksyma: ”dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu” /A. De Saint-Exupery ”Mały Książę”/
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: biorę głęboki oddech 
i liczę do dziesięciu. W swojej pracy uwielbiam chwile, gdy: widzę 
„iskrę” w oczach moich uczniów, która staje się zalążkiem pasji

Monika Wereszczyńska
Staż nauczycielski: 18 lat
Specjalizacja przedmiotowa: język polski,  
bibliotekoznawstwo

Zespół Szkół Nr 2 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: zdecydowana większość
Przedmioty, za którymi nie przepadałam: w-f
Życiowa maksyma: Hakuna matata. Jeśli ktoś chce mnie zdener-
wować w pracy to: stosuję życiową maksymę. W swojej pracy 
uwielbiam chwile gdy: uczniowie doceniają piękno polskiej 
przyrody podczas naszych wspólnych wycieczek.

Anna Bućkowska
Staż nauczycielski: 13 lat
Specjalizacja przedmiotowa: przyroda, geografia

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: matematyka, biologia, wy-
chowanie fizyczne. Przedmioty, za którymi nie przepadałam: 
plastyka – całkowity brak talentu.  
Życiowa maksyma: We wszystko co robisz, wkładaj całe 
swoje serce. Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: 
Staram się zachować tzw. „zimną krew”. W swojej pracy 
uwielbiam chwile, gdy: Widzę radość i satysfakcję uczniów 
z odniesionego przez nich sukcesu.

Beata Kretek
Staż nauczycielski: 19 lat
Specjalizacja przedmiotowa: matematyka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
M.Kopernika
w Siemianowicach Śląskich

Ulubione przedmioty w szkole: język polski, geografia.
Przedmioty za którymi nie przepadałam: fizyka, chemia.
Życiowa maksyma: A oto mój sekret. Jest bardzo prosty: dobrze 
widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Jeśli ktoś chce mnie zdenerwować w pracy to: Zdenerwowanie 
w pracy? Skąd ten pomysł ?;). W swojej pracy uwielbiam chwile, 
gdy słyszę szczere uczniowskie "dziękuję". 

Sylwia Sekścińska
Staż nauczycielski: 3 lata nauczyciel kontraktowy
Specjalizacja przedmiotowa: język polski

Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Adama Mickiewicza 
w Siemianowicach Śląskich
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1 września br. roku weszła w życie reforma oświa-
ty, której głównymi założeniami były: likwidacja gim-
nazjów, a tym samym powrót do modelu 8-klasowych 
szkół podstawowych i 4-5 letnich szkół średnich. Po-
nadto miała ona przynieść przekształcenie zasadni-
czych szkół zawodowych w szkoły branżowe I stopnia.  
Poprzednią rewolucję w systemie oświaty wprowadzał 
minister edukacji Mirosław Handke, który to w 1999 tworzył 
system 6-klasowych szkół podstawowych oraz połączone 
z nimi gimnazja.

- W przypadku każdej reformy naszym celem jest dosto-
sowanie się do niej tak, by w miarę bezboleśnie przez nią 
przejść – mówi Monika Gawrońska, zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji UM w Siemianowicach Śląskich.

Od tego roku szkolnego w naszym mieście funkcjonuje 
12 szkół podstawowych (wliczając w to SP dla dorosłych 
oraz SP specjalną, 5 gimnazjów (w tym specjalne), licea 
ogólnokształcące (5, w tym jedno dla dorosłych), które prze-
kształci się z 3-letniego w 4-letnie, 2 technika (z 4-letniech 
w 5-letnie) a także 3 szkoły branżowe I stopnia.

- w 2020 roku zostanie utworzona Szkoła Branżowa II 
stopnia. Należy podkreślić, że różnica jest taka, że absol-
wenci „branżówek” I stopnia mają w ręku wyuczony fach, 
natomiast nie mają możliwości podejścia do egzaminu 
maturalnego. Szkoła II stopnia, już im tę możliwość daje – 
mówi Monika Gawrońska.

Jako miasto nie możemy mówić, że zostaliśmy zaskoczeni, bowiem 
już od stycznia przygotowywaliśmy się na wprowadzenie reformy.

- Były organizowane spotkania z dyrektorami, na których 
pytaliśmy o ich potrzeby związane ze zmianami, konsultowa-
liśmy wspólnie wszelkie niuanse logistyczno-organizacyjne, 
analizowaliśmy sytuację kadrową – mówi zastępca naczelnika

Ponadto przygotowano i rozesłano do dyrektorów szkół 
ankiety, które miały zdiagnozować sytuację w siemianowickich 
szkołach po miesiącu funkcjonowania na nowych zasadach

W części organizacyjnej ankiety odnosiły się do trzech 
zagadnień. Zadano pytania: 

1. Proszę porównać obecną liczbę uczniów w Państwa szkole 
w odniesieniu do sytuacji lokalowej. Czy dostrzega Pan/Pani 
jakieś niedogodności, czy może sytuacja ta jest stabilna?

2. Jak w związku z powyższym kształtuje się opieka wychowaw-
cza, tj. funkcjonowanie świetlicy szkolnej? Czy dostrzega Pan/Pani 
zwiększone zapotrzebowanie na organizację opieki świetlicowej?

3.  Jak przedstawia się sytuacja kadrowa w Pana/Pani szko-
le? Czy wdrożenie reformy oświaty miało istotny wpływ na jej 
kształt? Czy w związku z tym występują jakieś problemy, np. 
w związane z organizacją opieki podczas przerw?

- Na podstawie zgromadzonych ankiet stwierdza się, że 
dyrektorzy siemianowickich szkół nie dostrzegają znacznej 
zmiany w organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. 
Pomimo wzrostu liczby oddziałów, a tym samym liczby uczniów 
w szkołach podstawowych, sytuacja lokalowa w większości szkół 
jest stabilna – podsumowuje Monika Gawrońska.

REFORMA OŚWIATY 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - 
PODSUMOWANIE

EDUKACJA

Istotnym czynnikiem – kto wie czy nie najbardziej – jest 
sytuacja uczniów.  Wprowadzaniu reformy oświaty towarzy-
szyły obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące przede 
wszystkim sytuacji ich dzieci w szkole, np. przebywanie w tym 
samym budynku pierwszaków ze znacznie starszymi kolegami, 
konieczność powrotu do podstawówki w przypadku repetowania 
w gimnazjum, nałożenie większej liczby obowiązków poprzez 
zmianę w programie nauczania itp. Ankieta w części odnoszącej 
się do sytuacji uczniów zawierała zatem pytania, które umożliwiły 
ocenę między innymi poziomu integracji uczniów, czy wpływu 
starszych uczniów na młodsze dzieci:

1. Jak czują się uczniowie w zmienionych okolicznościach? Czy 
dostrzega się zdecydowany wpływ na ich komfort uczęszczania 
do szkoły w związku z wprowadzoną reformą?

2. Czy dostrzega Pan/Pani wpływ uczniów klasy VII na młod-
szych kolegów i koleżanki? Czy zauważa Pan/Pani integrację 
pomiędzy uczniami?

3. Pana/Pani inne spostrzeżenia związane z sytuacją uczniów.
Z przedstawionych przez dyrektorów odpowiedzi wynika, 

że większość uczniów nie sygnalizuje żadnych negatywnych 
odczuć związanych z wprowadzeniem reformy. Uczniowie 
klas siódmych przejawiają na ogół zadowolenie z pozostania 
w dotychczasowej szkole. Skarżą się jedynie na liczbę zajęć 
szkolnych. Również wprowadzona zmiana zasadniczej szkoły 
zawodowej na szkołę branżową I stopnia nie miała wpływu 
na komfort uczęszczania uczniów do szkoły. Podzielone 
zdania wystąpiły natomiast w przypadku gimnazjalistów. 
Większość gimnazjalistów, zdaniem dyrektorów, nie od-
czuwa w znaczący sposób skutków reformy oświaty. Jedyna 
dostrzegalna zmiana w zespołach gimnazjalno – licealnych 
polega na braku naboru do klasy pierwszej gimnazjum, jednak 
atmosfera w szkole pozostaje taka sama. 

W dawnych zespołach szkoła podstawowa – gimnazjum 
uczniowie nie doświadczyli zmian organizacyjnych w zakresie 
funkcjonowania placówki, a więc reforma nie miała zdecy-
dowanego wpływu na komfort uczęszczania uczniów do 
szkoły. Szkoły dbają o integrację uczniów, co przekłada się na 
dobrą atmosferę w szkole oraz brak problemów związanych 
z negatywnym wpływem starszych uczniów na młodszych 
kolegów. Z odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów wynika, 
że uczniowie bardzo szybko zaadaptowali się do nowej sytu-
acji. Co jest ważne, uczniowie uczą się w dawnych zespołach 
klasowych, co pozytywnie wpływa na ich sytuację szkolną. 
Uczniowie klas VII, jako najstarsza grupa w szkole, nie tylko 
nie wywierają negatywnego wpływu na pozostałych uczniów, 
ale motywują kolegów do podejmowania różnego rodzaju 
działań na rzecz szkoły. Potrzebę autonomii zasygnalizowali 
jedynie uczniowie jednej szkoły podstawowej.

- Kolejnym punktem w ankiecie, na który zwróciliśmy uwagę 
była współpraca z rodzicami. Z udzielonych przez dyrektorów 
odpowiedzi – jasno wynika – że współpraca ta wygląda jak 
w ubiegłych latach. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą 
i są skorzy do pomocy na każdej płaszczyźnie jej życia – mówi 
Monika Gawrońska.

Nie sprawdziły się również obawy o wpływ reformy na  sytuację 
kadrową wśród siemianowickich nauczycieli. Trzeba zaznaczyć, 
że w siemianowickich placówkach oświatowych uczy 756 
nauczycieli. Wprowadzona reforma oświaty poczyniła pewne 
zmiany, niemniej trudno tutaj mówić o rewolucji kadrowej. 10 
nauczycieli zwolniono, 6 ograniczono etaty w łącznym wymiarze 
ograniczenia zatrudnienia 3,96 etatu, 19 nauczycieli uzupełnia 
etaty w łącznym wymiarze 6,26 etatu. W związku z nowymi 
klasami VII w szkołach podstawowych zwiększył się wymiar 
zatrudnienia o 20 etatów. 

- W czasie wakacji przekazaliśmy do szkół informacje 
dotyczące projektu realizowanego przez Wyższą Szko-
łę Humanitas w Sosnowcu, który pozwala nauczycielom 
na zdobycie dodatkowych kwalifikacji – dowiadujemy się 
w Wydziale Edukacji.

Można zatem przyjąć, że Siemianowice Śląskie przeszły 
obronną ręką przez reformę oświaty. Czas pokaże czy i w 
jaki sposób odbije się ona na poziomie kształcenia. – Jako 
miasto dołożymy wszelkich starań, by edukacja naszej mło-
dzieży zawsze stała na wysokim poziomie, niezależnie od 
czynników, na które my nie mamy wpływu – podsumowuje 
Monika Gawrońska.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

13,33%

86,67%

20%

80%
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SYTUACJA LOKALOWA
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6,67%

26,66%

nie dotyczy/
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brak niegatywnych relacji
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GM: -  Jakie są cele 
i  zakres działania 
rzecznika konsumen-
tów?

B.Z.: - Podstawo-
wym i nadrzędnym ce-

lem działania rzecznika jest ochrona praw 
i interesów konsumentów. Wzmocnienie 
konsumenta jako słabszej strony w sto-
sunkach z przedsiębiorcą-profesjona-
listą odbywa się najczęściej poprzez 
zapewnienie mu bezpłatnej pomocy. 
W szczególności udzielane są porady 
i informacje prawne w zakresie ochrony 
ich interesów, podejmowane w imieniu 
i na rzecz konsumentów interwencje 
u przedsiębiorców oraz prowadzona jest 
edukacja konsumencka. Należy jednak 
podkreślić, że Miejski Rzecznik Kon-
sumentów Siemianowic Śląskich działa 
w sprawach konsumenckich wyłącznie na 
rzecz mieszkańców naszego miasta.

GM: - Na ostatniej XXXVII sesji Rady 
Miasta złożyła Pani sprawozdanie ze swojej 
działalności na rzecz mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich w roku 2016. Z jakimi 
problemami mieszkańcy zwracali się naj-
częściej?

B.Z.: - Najwięcej interwencji dotyczyło 
umów kupna. Podobnie jak w latach po-
przednich, konsumenci najczęściej ocze-
kiwali pomocy w związku z reklamacją 
takich towarów jak obuwie, odzież, sprzęt 
AGD i RTV, sprzęt telekomunikacyjny 
czy wyposażenie mieszkania. Natomiast 
zmniejszeniu uległa ilość zgłoszonych 
problemów powstałych przy reklamacji 
sprzętu komputerowego i artykułów mo-
toryzacyjnych. Najczęściej konsumenci nie 
zgadzali się z oddaleniem ich reklamacji 
przez sprzedawcę, bądź z zapropono-
wanym przez niego sposobem załatwie-
nia sprawy, niezgodnym z ich żądaniem. 
Kolejne w ilości rozpatrywanych spraw 

dotyczyły wszelkiego rodzaju usług, oraz 
umów zawartych poza lokalem przed-
siębiorcy albo na odległość. Największa 
ilość problemów zgłaszanych rzecznikowi 
dotyczyła usług telekomunikacyjnych, fi-
nansowych, ubezpieczenia i turystyczno-
-hotelarskich. Konsumenci skarżyli się na, 
złą jakość świadczonych usług, naliczanie 
kar umownych, aktywowanie usług których 
nie zamawiali, automatyczne przedłużanie 
umowy bez ich wyraźnej zgody, odmowę 
uznania roszczenia poszkodowanego. 

GM: - Przedsiębiorcy coraz częściej 
oferują zawarcie umowy telefonicznie, 
poza jego lokalem lub w domu klienta. Jak 
sytuacja wygląda w tych przypadkach?

B.Z.: - Konsumenci, najczęściej osoby 
starsze pomimo, że są zaskoczeni przed-
stawioną tak ofertą, zawierają umowy - np. 
z operatorami telekomunikacyjnymi, do-
stawcami energii elektrycznej, gazu oraz na 
tzw. pokazach, prezentacjach - akceptują 

Rozmowa z Beatą Zwyrtek Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Siemianowicach Śląskich

jej warunki najczęściej nie czytając lub nie 
rozumiejąc ich zapisów. Pośpiech w tych 
przypadkach jest złym doradcą. Konsu-
menci podnosili, że nie otrzymywali przy 
zawieraniu w ten sposób umów rzetelnej 
i pełnej informacji dotyczącej jej warun-
ków, z kim tak naprawdę ją zawierają, oraz 
że mogą od niej odstąpić w ustawowym 
terminie 14 dni. 

GM: - Jak Pani ocenia stan wiedzy sie-
mianowiczan na temat swoich praw ale 
i konsumenckich obowiązków?

B.Z.: - Moje doświadczenie wskazuje, iż 
znajomość przez konsumentów przysługu-
jących im praw jak i obowiązków jakie mają 
względem nich przedsiębiorcy wzrasta 
ale wciąż jeszcze nie jest dostateczna. 
Udzielanie więc pomocy oraz informo-
wanie konsumentów na temat ich praw 
jest i nadal będzie obszarem otwartym 
i wymagającym zaspokojenia.

ROZMAWIAŁ JACEK DOKUTOWICZ

WZRASTA ŚWIADOMOŚĆ KONSUMENCKA  
SIEMIANOWICZAN

PO RAZ TRZECI  
GMINA PRZYJAZNA SENIOROM
Po raz trzeci Siemianowice Ślą-
skie otrzymały certyfikat Gminy 
Przyjaznej Seniorom. Stało się 
to podczas odbywającego się 
w Parku Śląskim, z początkiem 
października, Kongresu Obywatel 
Senior. 

W tym roku, ze specjalnym uzna-
niem oceniających spotkały się 
szczególnie trzy obszary działań 
w naszym mieście:  kompleksowa 
informacja dla seniorów, kultywo-
wanie historii przy wykorzystaniu 
wiedzy seniorów, ścieżki rowerowe 
z centrami przesiadkowymi.
Szczególną uwagę Koalicji na rzecz 
Gmin Przyjaznych Seniorom, która 
przyznawała wyróżnienie ,zwrócił 
nowatorski projekt „ Opowiedz mi 
swoją historię”, angażujący naj-
starszych mieszkańców miasta 
w edukację historyczną młodzie-
ży. Seniorzy opowiadali młodym  
o zdarzeniach, których byli naocz-

nymi świadkami, o ludziach, których 
znali. W ten sposób dzieje miasta, 
czy regionu nie tylko stawały się 
bardziej barwne, nie tylko zyskiwały 
ludzki wymiar, ale także uświada-
miały młodym mieszkańcom ich 
miejsce w pokoleniowym łańcuchu. 
Te rozmowy o historii pozwalały 
również zbliżyć się przedstawi-
cielom obu pokoleń, spojrzeć na 
siebie innymi oczami. Tak więc był 
to projekt łączący w sobie walor 
edukacyjny i społeczny.
Kolejnym atutem, który sprawił, że 
nasze miasto uznane zostało za przy-
jazne najstarszym mieszkańcom, jest 
ogół działań zmierzających do jak 
najlepszego informowania seniorów. 
I tak, spośród bazy użytkowników 
serwisu sms- owego, wyodrębniono 
seniorów, po to, aby móc kierować do 
nich informacje przydatne tej wła-
śnie grupie wiekowej. Uruchomio-
no specjalną infolinię dla seniorów, 
w gazecie samorządowej zawsze są 

zamieszczane adresowane do nich 
publikacje. Dostęp do gazety posze-
rzają jej wydania w formie plakatów 
rozwieszanych na przystankach, dru-
kowanych dużą czcionką. Wydawane 
są broszury informacyjne z ofertą 
kulturalną i rekreacyjną, a także z ak-
cjami obejmującymi seniorów . Na 
miejskiej stronie internetowej także 
wydzielone są publikacje kierowa-
ne specjalnie do seniorów. Istnieje 
podstrona www.siemianowice.pl/

rodzina, na której skumulowano  wia-
domości związane z Siemianowicką 
Kartą Seniora 60 +, Radą Seniora 
i Infolinią Seniora.
Wspomniane wyżej, dostrzeżone 
przez Koalicję w tym roku działania 
naszego miasta na rzecz seniorów 
nie wyczerpują znacznie bardziej 
bogatego programu, realizowane-
go w Siemianowicach Śląskich. Już 
trzeci rok prowadzony jest gminny 
program edukacji komputerowej, 

który spotkał się z ogromnym zain-
teresowaniem starszych mieszkań-
ców. Program aktywizacji seniorów 
z bogatą ofertą zajęć sportowych 
i wydarzeń kulturalnych – nieod-
płatnych lub z możliwością ( dla 
posiadaczy Karty Seniora 60+) 
skorzystania ze zniżki- to także 
trafiona propozycja.
Ostatnio Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zakupiła drukarkę 3D, która 
również służyć będzie „ wcześniej 
urodzonym”. Powołanie Rady Se-
niorów, utworzenie w strukturze 
Urzędu Miasta Biura ds. Seniorów, 
wspieranie organizacji senioral-
nych , to kolejne – i także jeszcze 
nie wszystkie- przedsięwzięcia 
podejmowane z myślą o naszych 
najstarszych mieszkańcach. Nic 
więc dziwnego, że Siemianowice 
Śląskie ciągle utrzymują się w ścisłej 
czołówce gmin wyróżnianych za 
dbałość o nich.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Podczas Kongresu przyznano trzy certyfikaty, które trafiły w ręce 
przedstawicieli Siemianowic Śląskich, Czeladzi oraz gminy Wągrowiec
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ZDROWIE

  W najbliższym czasie w naszym mieście odbędą się kolejne prelekcje dotyczące profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Prelekcje poprowadzą lekarze ze  
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.  Zainteresowanych zapraszamy do auli przychodni przyszpitalnej w następujących terminach:

PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH-PRELEKCJE
JAK USTRZEC SIĘ PRZED CHOROBAMI

PEJZAŻE NASZEJ PSYCHIKI...
Corocznie w naszym mieście z okazji obchodów Świa-
towego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowana jest 
konferencja poświęcona zagadnieniom zaburzeń psy-
chicznych. Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest Edyta 
Świątczak – Gurzęda, pełnomocnik ds. osób niepełno-
sprawnych. Z tej okazji 10 października w SCK Parku 
Tradycji odbyła się konferencja "Przeciw wykluczeniu 
społecznemu - z zaburzeniami psychicznymi można żyć." 

Organizatorami tegorocznej konferencji  byli: pełnomoc-
nik ds. osób niepełnosprawnych oraz Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, działający pod 
kierownictwem Kingi Hamery - Gromackiej. 

Konferencja została otwarta występem artystycznym 
przygotowany przez mieszkanki Domu Pomocy Społecznej 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek 
mieszczącym się przy ul. Św. Barbary 5. Następnie goście 
zostali powitani przez II zastępcę prezydenta miasta Sie-
mianowic Śląskich Annę Zasadę-Chorab, która zwróciła 
szczególną uwagę na to, że choroby psychiczne są spo-
łecznym tabu – trudno się do nich przyznać, stygmatyzują 
i skutecznie niszczą życie osobom, które nie mają wsparcia. 
Dlatego należy o tym mówić, wspierać wszelkiego rodzaju 
działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin, a przede wszystkim przeciwdziałać czy edukując. Nie 

należy być obojętnym wobec współ-
czesnych zaburzeń behawioralnych 
wśród młodzieży i osób dorosłych. Po 
uroczystym otwarciu rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Piotr 
Kochanek zabrał głos w tematyce stre-
su w pracy i jego wpływu na zaburzenia 
psychiczne. Kolejnym prelegentem był dy-
rektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Terapii Uzależnień i Współuzależnień Lech 
Cierpioł, który przybliżył tematykę związaną 
z zaburzeniami stresowymi i behawioralnymi. 
Jego przemówienie było doskonałym wstępem 
do kolejnego wykładu o zaburzeniach lękowych 
i depresyjnych u dzieci i młodzieży, który popro-
wadziła psycholog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Ewa 
Wahl. Głos zabrał również prezes Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane i Ich Opiekunów i Przyjaciół Zyg-
munt Kadłubiec. Nie zabrakło miłych akcentów, będących 
podsumowaniem wszystkich działań na rzecz kampanii 
uświadamiającej i propagującej właściwe zachowania oraz 
postawy wobec osób zaburzonych psychicznie. 

Podczas konferencji odbyło się również rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego i literackiego pn. "Pejzaże naszej 
psychiki". W jury konkursów zasiedli: pełnomocnik ds. Ro-

dziny, kierownik OIK, dyrektor Muzeum 
Miejskiego,  rzecznik siemianowickiej 
policji oraz pracownik SCK Parku Trady-
cji. Konkurs adresowany był do siemia-

nowickiej młodzieży szkolnej oraz organizacji 
pozarządowych. Nadesłane prace były na wysokim poziomie 
i zadziwiały pomysłowością twórców w tak nietypowej te-
matyce. Podczas wręczania nagród laureatom członkowie 
komisji konkursowej gratulowali zwycięzcom odniesionego 
sukcesu i zachęcali do rozwijania swoich pasji.

Nie brakowało wzruszeń i łez szczęścia. 
Obsługę cateringową oraz wsparcie wolontariuszy za-

bezpieczyła młodzież wraz z opiekunami z Zespołu Szkół 
„COGITO” im. Zbigniewa Herberta z Siemianowic Śląskich, 
za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

 SABINA MILAND

1. PROFILAKTYKA  CHORÓB  SERCA
09.11, 23.11 i 05.12.2017 r.  g 16.00.

Po prelekcjach będzie wykonywane oznaczenie poziomu 
cholesterolu metodą paskową oraz określane ryzyko 
chorób sercowo - naczyniowych na podstawie tablic 
przyjętych przez towarzystwo kardiologiczne. Wybrane 
osoby zostaną skierowane do konsultacji kardiologicznych.

2. PROFILAKTYKA  CHORÓB  UKŁADU  RUCHU 
15.11,  29.11. i 06.12.2017 r. g. 16.00

Tematyka będzie obejmowała zespoły bólowe kręgo-
słupa, stawów biodrowych i kolanowych, osteoporozę 
i zapobieganie urazom.
Po prelekcjach przeprowadzona zostanie demonstracja  
zalecanych ćwiczeń. 

3. PROFILAKTYKA  UDARU  MÓZGU
22.11.2017 r.  g  16.00

Po prelekcjach, będzie realizowana demonstracja ćwiczeń 
oraz będą wykonywane badania pomiaru ciśnienia tętni-
czego oraz pomiary masy ciała i wzrostu z oznaczeniem 
wskaźnika BMI. Będą również dokonywane zapisy do 
konsultacji przez specjalistę diabetologa.

fot.Paweł Cwalina

Pod takim hasłem odbyła się w Sejmie RP ogólnopolska 
konferencja z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny. Patronat 
honorowy nad Konferencją objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Organizatorem konferencji był Narodowy Komitet Obcho-
dów Dnia Praw Rodziny. Minister Elżbieta Rafalska w swoim 
wystąpieniu podkreśliła, że polityka na rzecz rodzin musi być 
strategiczna i długofalowa, nie może być na chwilę, musi 
dawać rodzinom poczucie stabilności, a działania na rzecz 
rodzin nie są zadaniem jedynie jej resortu, ale całego rządu. 

Zresztą liczna obecność osób z całego kraju pokazała, 
że rodzina jest w centrum zainteresowania nie tylko rządu 

i  parlamentu, ale przede wszystkim samorządów i licznych 
organizacji pozarządowych. 

Przewodniczący Komitetu, poseł Tadeusz Woźniak we 
wstępie zaznaczył, że zapisy zawarte w Karcie Praw Rodziny 
i omawiane zagadnienia mogą być wkładem w ogólnona-
rodową dyskusję nad kształtem nowej Konstytucji, która 
powinna uwzględnić prawa rodziny i ich respektowanie 
w całym prawodawstwie. Podsumowaniem Konferencji była  
DEKLARACJA , którą poparło prawie 450 uczestników z całej 
Polski.  Więcej informacji : www.prawarodziny.pl

DANUTA SOBCZYK

 PRAWA RODZINY – RDZEŃ WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI
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Społeczne Ognisko Muzyczne obchodzi w bieżącym roku 
65-lecie działalności. Przez 40 lat jego ster spoczywał 
w rękach nieodżałowanej Krystyny Paciej, po której 
śmierci, w minionym roku, powierzono go Krzysztofowi 
Meiselowi- absolwentowi krakowskiej Akademii Muzycz-
nej, nauczycielowi gry na skrzypcach w naszym Ognisku.

Na pytanie: co nowego w Ognisku, aktualny dyrektor 
odpowiedział, że nie zamierzał przeprowadzać tu rewo-
lucji, bo jeżeli coś z powodzeniem funkcjonowało przez 
tak wiele lat, to znaczy, iż się sprawdziło. Nie należy jednak 
tego rozumieć, iż w ogóle zarzucił on myśli o jakichkolwiek 
przeobrażeniach, albo raczej o wzbogaceniu oferty. Przede 
wszystkim wprowadził zajęcia umuzykalniające dla malu-
chów metodą E. E. Gordona. Ćwiczenia prowadzone w ich 
trakcie rozwijają słuch muzyczny u małych dzieci, kształtują 
poczucie rytmu, wpływają na koordynację ruchową, sprawia-
ją, że malcy szybciej zaczynają mówić. Ważnym aspektem 
wspomnianych zajęć jest też to, że pomagają one budować 
więź między dzieckiem, a jego rodzicami, czy opiekunami. 

Kolejne nowinki, to nauka gry na waltorni, perkusji, a także 
nauka śpiewu klasycznego. Uzupełniły one wcześniejszą ofer-
tę, obejmującą naukę gry na fortepianie, keyboardzie, gitarze, 
skrzypcach, flecie prostym, saksofonie oraz naukę śpiewu.

Przybliżając swoją wizję Ogniska, dyrektor Meisel mówi, 
że z jednej strony chce pielęgnować w nim kulturę mu-
zyczną, wpajając uczniom właściwe zachowania obo-
wiązujące podczas koncertów, z drugiej- chciałby, aby 
zetknięcie z muzyką nie było poprzez swoją odświętność 
stresogenne, ale by niosło ze sobą niezaburzoną tremą 

POD NIEBEM Z NUTAMI

radość i poczucie wolności. Chce więc obok uroczystego 
koncertowania, wdrażać radosne muzykowanie. I tak na 
przykład, w tym drugim nurcie znajdzie się wydarzenie 
muzyczne, w czasie którego,  uczniowie w kosmicznych 
kostiumach będą prezentować kompozycje filmowe 
z „Gwiezdnych wojen”. Niektóre plany, podpowiedzia-
ło dyrektorowi Meiselowi wertowanie kroniki Ogniska, 
sięganie do jego bogatej tradycji. Tak jest w przypadku 
zamiaru utworzenia chóru.

-Niegdyś Społeczne Ognisko Muzyczne miało swój chór- 
mówi K. Meisel- pomyślałem więc, że warto byłoby wskrzesić 
tę tradycję, zwłaszcza, że w ten sposób może udałoby się 
przywrócić w gronie rodzin związanych z Ogniskiem, śląski 
zwyczaj familijnego muzykowania, wspólnego śpiewania. 
Chciałbym, aby to wspólne muzykowanie towarzyszyło także 
niektórym naszym popisom, szczególnie tym z udziałem 
najmłodszych uczniów. Żeby, w momencie, kiedy malec 

pogubi się nieco-zagra nie tę, co należy, nutę, rodzic, czy 
publiczność zaśpiewała wraz z grającym. To pomoże tym 
najmniejszym wykonawcom opanować tremę, wytworzy też 
swoistą, szczególnie przyjazną atmosferę wydarzenia. Mój 
kolejny pomysł na przyszłość, to zajęcia z ruchu scenicznego, 
nauka panowania nad ciałem w światłach reflektorów. Jako 
muzyk koncertujący, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, 
jak bardzo zapełniona widownia, światła, scena potrafią 
rozproszyć uwagę, podczas gdy potrzebne jest skupienie 
na grze. Jestem w kontakcie z osobą, która poprowadziłaby 
takie zajęcia, więc jeśli znajdą się na nie chętni- uruchomimy 
takie warsztaty.

Oczywiście zwieńczeniem wszelkich działań Ogniska są 
uroczyste koncerty oraz udział jego uczniów w konkursach 
muzycznych. W minionym roku szkolnym, kilkukrotnie uświet-
niali oni uroczystości miejskie m.in. wystąpili na uroczystej 
sesji Rady Miasta, która odbyła się dla upamiętnienia 85 
rocznicy uzyskania przez Siemianowice Śląskie praw miej-
skich. Co się zaś tyczy konkursów, to w bieżącym roku nasi 
młodzi wykonawcy zdobyli trzy trzecie nagrody oraz wiele 
wyróżnień na Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Estrada 
Młodych 2017”, a także wyróżnienie na XVIII Festiwalu Muzyki 
Instrumentalnej Rybnik-Chwałowice.

Świętując swoje 65-lecie, Społeczne Ognisko Muzyczne, 
przypomina piękne słowa Ludwika Jerzego Kerna: „Czym 
jest muzyka? Może po prostu niebem, z nutami zamiast 
gwiazd?” Życzymy Ognisku, aby w kolejnych latach, tego 
rozgwieżdżonego nutami firmamentu nie przesłaniała żadna 
czarna chmura.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, Katarzyna 
Jabłońska, polonistka ze Szkoły Podstawowej nr11, sięgając już 
myślami poza wakacje i szukając sposobu na uatrakcyjnienie 
dzieciom nauki, napisała na portalu Forum Nauczycieli Języ-
ka Polskiego, że poszukuje jakiejś klasy, chętnej do listownej 
korespondencji z jej uczniami. Liczyła na to, że ktoś wyrazi 
zainteresowanie zaproszeniem, które oczywiście poparła do-
datkowymi informacjami na temat tego, jak owa korespondencja 
miałaby przebiegać i czemu służyć. Miała nadzieję na jedną 
odpowiedź- otrzymała ich…ponad 100. Odezwały się szkoły 
z całej Polski- z małych miejscowości, ale i z dużych miast. Nie 
zabrakło szacownego Krakowa ani stołecznej Warszawy. Ba, 
zareagowały nawet szkoły polonijne z Belgii i Holandii!

- Byłam zaskoczona tak wielkim odzewem — wyznaje Katarzy-
na Jabłońska- Bardzo mnie to ucieszyło i skłoniło jednocześnie 
do nadania pomysłowi zorganizowanej formy. Utworzyłam więc 
na Facebooku grupę „Młodzi listy piszą” i podzieliłam uczest-
ników projektu na trzy grupy, obejmujące: szkoły podstawowe, 
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W ramach tych grup 
szkoły dobierają sobie partnerów do korespondowania. Czasem 
ten dobór podyktowany jest wspólnym patronem obu szkół, 
czasem- ciekawością miejsca, gdzie zlokalizowana jest dana 
szkoła, do którego skądinąd planowana jest wycieczka przez 
tę drugą. Nasza „jedenastka” wybrała na partnera Społeczną 
Szkołę im. Rady Europy z Lubina. W projekcie określiłam także 
tematykę comiesięcznej korespondencji. I tak pierwsze listy będą 
autoprezentacją, kolejne dotyczyć będą rodziny, następne pasji 
i zainteresowań. Przewidziałam też listy, w których uczniowie 
będą prezentować swoje miasto, będzie mapa myśli, będą też 
zaprojektowane i wykonane przez siebie kartki świąteczne.

Inspiracją do pomysłu prowadzenia międzyszkolnej kore-
spondencji były opowieści rodziców pani Katarzyny, którzy 
wspominali swoje uczniowskie czasy oraz to, jak pisali w klasie 
listy do dzieci z innych, odległych szkół. Pomyślała wtedy, że 
przecież to dobry pomysł na zmobilizowanie dzieci do pisania. Nie 
wystukiwania literek na klawiaturze, ale do odręcznego pisania. 
Jej uczniowie przecież, co ze zmartwieniem obserwowała, już 

po kilku linijkach tekstu zaczynali narzekać, że ręka boli! Przy 
okazji pisania listów zamierza też upiec więcej pieczeni.

- Myślę, że takie pisanie listów stanowi przyjazny sposób dla 
przyswajania wiedzy z zakresu ortografii i interpunkcji, ponadto 
uczy wyrażania siebie, daje możliwość poznania rówieśników 
z innej części kraju, a co za tym idzie przekonania się na ile są 
podobni, a co-być może- ich różni. Poza tym chciałam odkryć 
przed młodym pokoleniem urok otrzymanego w kopercie listu, 
który przecież wcześniej był w rękach kogoś, kto go do nas pisał, 
przebył daleką drogę, aby do nas trafić. I muszę powiedzieć, że 
kiedy moi uczniowie dowiedzieli się, że w tym roku będziemy 
takie listy pisać i dostawać, byli bardzo podekscytowani.

Cóż, dopiero kiedy pierwsze z nich nadeszły! Entuzjazm był 
ogromny, bo ostatnie dni oczekiwania, to stałe wypytywanie, czy 
już dotarły. Dzieci były niezwykle ciekawe, jacy też są ich rówie-
śnicy z innego, odległego miasta. No i dowiedziały się. Któraś 
z młodych lubinianek, podobnie, jak rówieśniczka z Siemianowic 
lubi wyszywać poduszki, ktoś lubi jazdę konną- zupełnie, jak 
kolega z naszego miasta itd. Nic jednak nie wywołało takiego 
uczucia braterstwa dusz jak…podobne błędy ortograficzne oraz 
uwidocznione starania o ładne, kształtne pismo. Wygląda na to, 
że te listy to naprawdę trafiony pomysł edukacyjny.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MŁODZI LISTY PISZĄ…
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DZISIEJSZA BIBLIOTEKA NIE TYLKO KSIĄŻKĄ STOI
  Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich 

od wielu już lat służy mieszkańcom Siemianowic Śląskich 
dobrą książką, aktualną prasą ale dba także o zagospodaro-
wanie czasu wolnego, proponując szereg działań animacyj-
nych, kierowanych do wszystkich grup wiekowych.  Nie tak 
dawno przepowiadano, że czas książek  czarnodrukowych 
jest policzony... jednak najnowsze badania przedstawione 
podczas  ostatnich targów książki we Frankfurcie (ok. 7 tys. 
wydawców,  z ponad stu państw) pokazują, że sprzedaż ebo-
oków spada, jesteśmy zmęczeni patrzeniem w ekrany i coraz 
chętniej wracamy do tradycyjnych książek, co oczywiście 
bardzo nas cieszy. Jednak prócz tradycyjnych książek w swej 
ofercie biblioteka udostępnia także inne materiały biblio-
teczne – tzw. dokumenty życia społecznego (DŻS). Składają 
się na nie m.in. plakaty, afisze, zaproszenia, foldery, ulotki, 
fotografie, pocztówki, programy imprez odbywających się 
w Siemianowicach Śląskich. Są to zbiory, które mówią o tym, 
co dzieje się w mieście zarówno w sferze kultury, sportu, 
edukacji, religii, jak i polityce czy gospodarce. Najstarszym 
DŻS-em w czytelnianych zbiorach jest „Świadectwo szkol-
ne Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza 
w Michałkowicach dla Jana Mitręgi” z 28 czerwca 1930 r. Inną 
ciekawą grupą czytelnianych zbiorów są wycinki prasowe, 

z gazet lokalnych i ogólnopolskich, traktujące o naszym 
mieście i jego mieszkańcach. Artykuły te opracowywane są 
podobnie jak książki, a ich opisy umieszczane są w biblio-
tecznym katalogu on-line. Idąc z duchem czasu, oferujemy 
także dostęp do platformy Ibuk, dzięki której można ko-
rzystać z wirtualnej czytelni online... w wygodnym zaciszu 
domowym. Dla zabieganych dobrą alternatywą dla książki 
są audiobooki, których można słuchać podczas spaceru, 
jazdy samochodem czy nawet codziennych porządków. 
Prócz działalności informacyjnej proponujemy szereg zajęć 
kulturalnych, animacyjnych takich jak: wystawy w Galerii 

Otwartej, gdzie co miesiąc można podziwiać wystawę i gdzie 
promujemy lokalnych twórców. W naszej książnicy można 
także spotkać się  z pisarzami, poetami... tymi, z pierwszych 
stron gazet oraz tymi, którzy już niebawem na nie trafią.  
Proponujemy spotkania dla dorosłych oraz naszych najmłod-
szych czytelników. To właśnie w bibliotece można nie tylko 
wyszukać informacje, wypożyczyć książkę, przejrzeć naj-
świeższą prasę, zobaczyć wystawę, spotkać się z ulubionym 
pisarzem, nauczyć  obsługi komputera, wysłuchać wykładu 
, zrobić własnoręcznie biżuterię, kartki dla najbliższych czy 
ozdoby choinkowe (warsztaty rękodzieła), a także poszerzać 
swoją wiedzę, mimo, iż lata studenckie już dawno mamy za 
sobą (Uniwersytet Trzeciego Wieku). To właśnie biblioteka 
jest miejscem, które  pozwala obcować z książką, sztuką, 
nauką, nowymi technologiami, rozrywką, miejscem które 
oferuje dostęp do szeroko pojętej informacji, edukacji, gdzie 
można bezpiecznie zapłacić rachunki, sprawdzić rozkłady 
autobusów, wydrukować cv, porozmawiać ze znajomymi na 
skypie. Nie spoczywamy na laurach i staramy się poszerzać 
naszą ofertę, wszystko po to, by nasi użytkownicy czuli się 
u nas jeszcze lepiej i żeby coraz chętniej zamiast galerii 
handlowych  wybierali właśnie nas, jako miejsce spotkań. 

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA, AGNIESZKA FORMICKA

NOWE WYDAWNICTWA

JAK ZOSTAŁEM HISTORYKIEM? OPOWIADAŁ ZDZISŁAW JANECZEK

Miasta, pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze 
Organów i Muzyki Kościelnej katowickiej Akademii 
Muzycznej. Ma na swoim koncie ogrom zrealizo-
wanych prac konserwatorskich i konstrukcyjnych, 
a od 44 lat jest organistą w siemianowickim kościele 
pw. Krzyża Świętego. Przez ostatnie 3 lata przywra-
cał tamtejszemu instrumentowi wcześniejszy blask 
i książka poświęcona jest właśnie jemu.

O ile siemianowiczanie mieli już okazję spotkać się 
z autorem pierwszego wydawnictwa, o tyle z dr. hab. 
M. Urbańczykiem dopiero czeka ich taka możliwość. 
16 listopada o godz. 17.00, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, będzie on opowiadał o wyremontowanych 
organach, przybliżał wiedzę na temat ich architektury, 
historii, konstrukcji oraz zapoznawał z problematy-
ką konserwatorską.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  Dobiega końca rok jubileuszowy. Z okazji 85. 
rocznicy uzyskania przez Siemianowice Śląskie 
praw miejskich odbyło się szereg wydarzeń. W ich 
liczbę wpisują się jeszcze dwa wydawnictwa, któ-
re ukazały się w ostatnich dniach. Jedno z nich 
związane jest z innym jubileuszem, a mianowicie 
z 40-leciem pracy naukowej siemianowiczanina 
dr. hab. Zdzisława Janeczka. Jest on autorem wielu 
publikacji historycznych, spośród których niemała 
część poświęcona została naszemu miastu. Teraz, 
nakładem Muzeum Miejskiego oraz Urzędu Miasta, 
ukazała się książka „Jak zostałem historykiem”. 
W jej pierwszej części, autor, z właściwą sobie 
swadą oraz bogactwem i malowniczością języka, 
przybliża swój rodowód, sięgając w odległe czasy, 
bo aż do XV wieku. Czyni to, bo próbuje  w historii 
odnaleźć uzasadnienie dla współczesnych wyborów 

politycznych. Ponadto - jak wyznaje -„nurtowało 
go pytanie: czy zostałby historykiem gdyby(…) 
nie ciekawość tego co stało się na krótko przed 
urodzeniem, dobra pamięć oraz ojcowskie gawędy 
o przeszłości, opinie o ludziach i zdarzeniach, eks-
presja rodzicielskiej osobowości i sposobu myślenia”. 
Dalsza część wydawnictwa, to  autoreferat, zawie-
rający omówienie osiągnięć naukowo-badawczych 
autora, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji  
związanych tematycznie z zagadnieniem: Śląsk 
a polskie walki niepodległościowe. Całość uzupeł-
niają opinie o dr. hab. Z. Janeczku innych uczonych, 
których los zetknął z pasją twórczą i osobowością 
siemianowickiego historyka.

Drugie z wydawnictw, wydanych przy współudziale 
miasta, to książka dr. hab. Marka Urbańczyka. Autor, 
aktualnie zasiadający również w siemianowickiej Radzie 

  W Muzeum Miejskim w Siemianowicach 
Śląskich świętowano jubileusz 40-lecia 
pracy naukowej dr. hab. Zdzisława Ja-
neczka. Zgromadzeni goście mieli okazję 
poznać – nierzadko w sposób żartobliwy 
– poszczególne etapy w życiu uznanego, 
siemianowickiego historyka. Ludwik Musioł, 
przyjaciel z „placu”, wspominał wspólne 
dzieciństwo. Podkreślał, m.in. sprawność 
i zwinność naukowca.

- Owszem, byłem bardzo szybki – śmiał 
się historyk. - Mówiono, że gdy oddaliłem się 

już na 1 m, to trudno było mnie dogonić, zaś 
jeżeli chodzi o wyścigi na hulajnodze – byłem 
nie do pokonania – dodawał dostojny jubilat.

Profesor Bogdan Zeler przypomniał czasy 
hippisowskie, czego kulminacyjnym punk-
tem była prezentacja fotografii profesora... 
z długimi włosami.

Z kolei historyk, profesor Zygmunt Woź-
niczka uczestniczył w dyskusji dotyczącej 
książki Zdzisława Janeczka pt: „Jak zostałem 
historykiem”. Warto dodać, że na wczoraj-
szym spotkaniu promowano ww. publikację, 

a także otwarto okolicznościową wystawę 
pt. „Opus Historicum”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się rów-
nież profesor Jolanta Gwioździk oraz dyrektor 
Biblioteki Śląskiej – profesor Jan Malicki.

Dorobek profesora docenił Rafał Piech, 
prezydent Siemianowic Śląskich, który wraz 
z Adamem Cebulą, przewodniczącym Rady 
Miasta, wręczył jubilatowi list gratulacyjny 
wraz z kwiatami.

Było mnóstwo składanych życzeń, gratu-
lacji. Długo wyczekiwanym - słodkim - punk-

tem programu, był poczęstunek wspólnie 
i solidarnie pokrojonym, okazałym tortem.

O oprawę artystyczną zadbał Józef Skrzek, 
znany na całym świecie polski multiinstru-
mentalista, wokalista i kompozytor.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE



14 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

3 dni rywalizacji, 80 komputerów, 32 zespoły w roz-
grywkach drużynowych, w sumie ponad 350 zawodników, 
trenerów i osób wsparcia oraz prawie dwa razy tyle widzów 
przyglądających się e-sportowej rywalizacji lub grających 
w strefie Free To Play, gdzie non stop zajęte były wszystkie 
komputery na super szybkim łączu MMJ. Wreszcie wsparcie 
50 wolontariuszy z COGITO i MERITUM. Tak statystycznie 
można podsumować II edycję Siemianowickiego Turnieju 
E-sportowego, który w dniach 27-29 października ro-
zegrano Kompleksie Sportowym „Michał”. Imprezę pod 
patronatem Prezydenta Miasta zorganizował Super Game 
e-sport a jego głównymi partnerami były: MMJ, MOSiR 
Pszczelnik, KS „Michał”, Siemianowickie Centrum Kultury, 
AutoZastepcze.pl, LG Polska, Quersus, NTT System oraz 
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.

Podczas zawodów rozegrano drużynowe LG Mistrzostwa 
Polski Szkół w E-sporcie, którego zwycięzcami zostali 
uczniowie naszego siemianowickiego MERITUM oraz NTT 
System, Quersus Puchar Polski i dwa turnieje indywidualne: 
FIFA 2018 o Puchar Prezydenta Miasta oraz Counter Strike: 
Global Offensive o Puchar MMJ.

Imprezie towarzyszyły dwie prelekcje przygotowane 
przez katowickie eSports Association - Stowarzyszenie 
Sportów Elektronicznych. Pierwsza zatytułowana „Zrów-
noważone wykorzystanie e-sportu w edukacji szkolnej” 
skierowana była do dyrektorów i nauczycieli siemianowickich 
szkół, drugiej pt. "Zdrowy E-sport" wysłuchali uczniowie 
ich rodzice i nauczyciele.

#E-SPORT

E-SPORT
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PODSUMOWANIE  
II EDYCJI SIEMIANOWICKIEGO TURNIEJU  
E-SPORTOWEGO

 Czym jest sport elektroniczny, czym 
różni się od zwykłego  grania na komputerze 
i jakie pozytywne wartości może wnieść 
do życia młodych ludzi? Odpowiedzi m.in. 
na te pytania padły podczas prelekcji zor-
ganizowanej podczas pierwszego dnia 
Siemianowickiego Turnieju E-sportowego. 
Prezentację skierowaną do dyrektorów i na-
uczycieli siemianowickich szkół zatytułowa-
ną - „Zrównoważone wykorzystanie e-sportu 
w edukacji szkolnej” przygotował Marcin 
Bujnowicz wiceprezes zarządu katowickie-
go eSports Association - Stowarzyszenia 
Sportów Elektronicznych. 

E-sport to już nie tylko hobby - to feno-
men kulturowy i dynamiczna branża, której 
rozwoju zdaniem fachowców zatrzymać się 
już nie da. W tej sytuacji ważne jest podjęcie 
działań aby tak gwałtowny rozwój sportu 
elektronicznego efektywnie wykorzystać 
w kształceniu postaw i umiejętności mło-
dzieży szkolnej. 

E-SPORT MOŻE WSPIERAĆ EDUKACJĘ SZKOLNĄ

- Jest to jak najbardziej możliwe – uważa 
Marcin Bujnowicz - zrównoważone, połączo-
ne z odpowiednimi ćwiczeniami fizycznymi, 
uprawianie e-sportu pod okiem fachowego 

opiekuna może rozwijać u młodzieży takie 
umiejętności jak zdolność podejmowania de-
cyzji i rozwiązywania problemów, twórcze i kry-
tyczne myślenie czy radzenie sobie z emocjami 

i stresem. W aspekcie oświaty i wychowania, 
dyscypliny sportów elektronicznych rozwijają 
zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. 
Uprawianie e-sportu uczy młodych ludzi 
także skutecznego porozumiewania się 
i utrzymywania dobrych relacji w grupie co 
w przyszłości zaprocentuje w ich dorosłym 
życiu oraz stanowi podstawę dla dalszej 
nauki i pracy zawodowej. 

- Współczesna szkoła koncentruje się 
głównie na przekazywaniu wiedzy, a nie na 
kształtowaniu odpowiednich umiejętności 
i zachowań uczniów. We współczesnym, 
złożonym i trudnym dla wielu młodych ludzi 
życiu uwzględnienie w procesie edukacji 
podejścia ukierunkowanego na rozwijanie 
umiejętności życiowych, zmianę niepo-
żądanych zachowań jest wyzwaniem dla 
szkoły. Takie możliwości daje uprawianie 
sportu elektronicznego – dodaje Bujnowicz.

JACEK DOKUTOWICZ

Ważne jest podjęcie działań aby tak gwałtowny  
rozwój sportu elektronicznego efektywnie wykorzystać 
w kształceniu postaw i umiejętności młodzieży szkolnej.

Uczestnicy i widzowie turnieju mogli także odwiedzić stoisko 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z Chorzowa, gdzie 
studenci tej uczelni prezentowali stworzone przez przez siebie gry 
oraz strefę Chill Out siemianowickiego dostawcy internetu firmy 
MMJ. Nie zabrakło także różnorakich gier i zabaw dla publiczności.

JACEK DOKUTOWICZ

Lista finalistów II Edycji  
Siemianowickiego Turnieju E-sportowego:
LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie 
1 miejsce: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
"MERITUM" Siemianowice Śląskie 
2 miejsce: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych nr 18 
Katowice
3 miejsce: Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława 
Sosabowskiego z główną jednostką Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach
NTT System, Quersus Puchar Polski 
1 miejsce: SZLUGENS
2 miejsce: Ekipa Ptycha
3 miejsce: Ajnfart
FIFA 2018 o Puchar Prezydenta Miasta 
1 miejsce: Robert Liszka
2 miejsce: Paweł Bruch
3 miejsce: Michał Majcher
Counter Strike: Global Offensive o Puchar MMJ.
1 miejsce: Mateusz Kielar
2 miejsce: Wiktor Wójcicki
3 miejsce: Łukasz Leszczyński
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  Cztery lata treningów na boiskach 
osiedlowych SSM i szkolnych salach gim-
nastycznych zaowocowało ponad 400 
uczestnikami i wieloma talentami roz-
wijającymi swoje umiejętności w klubach 
sportowych – to efekt programu „Piłka 
nożna w naszych osiedlach”. Podczas spo-
tkania podsumowującego, które odbyło się 
w Domu Kultury „Chemik”, młodzi piłkarze 
mogli spotkać się z byłym reprezentantem 
Polski – Jackiem Krzynówkiem.

Spotkanie podsumowujące cztery lata 
zajęć piłkarskich w ramach programu "Piłka 
nożna w naszych osiedlach”, podczas które-
go spotkali się uczestnicy tej akcji – młodzi 
adepci piłki nożnej z poszczególnych dzielnic 
Siemianowic Śląskich, odbyło się 17 paździer-
nika br. w DK „Chemik”. - Było to piękne pod-
sumowanie naszej akcji, wymyślonej przed 
czterema laty i konsekwentnie realizowanej 
przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszka-
niową przy współudziale i wydatnej pomocy 
miasta. W ramach tego przedsięwzięcia na 
boiskach osiedlowych SSM i w szkolnych 
salach gimnastycznych pojawiło się w tym 
czasie ponad 400 uczestników – młodych 
sympatyków futbolu. Dla wielu z nich był to 
pierwszy krok w ich przygodzie z piłką nożną, 

WYJĄTKOWE SPOTKANIE 
Z ...WYJĄTKOWYM GOŚCIEM

który w wielu przypadkach zaowocował za-
pisaniem się do ktregoś z lokalnych klubów 
piłkarskich – zdradza Dariusz Rzeźniczek, 
który wraz z Robertem Razakowskim przez 
cztery lata prowadził regularne zajęcia w ra-
mach akcji. Warto dodać, że dzieci trenują 
pod naprawdę fachwym okiem – obydwaj 
prowadzący to wykwalifikowani trenerzy, a co 
dla wielu młodych adeptów jeszcze ważniej-

sze – byli zawodnicy piłkarskiej ekstraklasy. 
- Aktualnie w treningach na boiskach osiedli 
Młodych, Węzłowiec, Michałkowice i Bańgów 
uczestniczy 140 dzieci – dodaje Rzeźniczek.

Spotkanie podsumowujące uświetnił gość 
specjalny, którym był 96–krotny reprezentant 
Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej w 2002 i 2006 roku oraz Mistrzostw 
Europy 2008 roku, były zawodnik niemiec-

kich klubów Bundesligi, m.in. VFL Wolfsburg, 
Bayeru Leverkusen, 1 FC Norymbergi i Hanno-
weru 96 - Jacek Krzynówek. Po kilku bardzo 
ważnych i cennych wskazówkach udzielonych 
przez Jacka Krzynówka najmłodszym miłośni-
kom futbolu, na początku ich przygody z piłką 
nożną, przyszła kolej na zadawanie pytań 
przez dzieci, jak i dorosłych, którzy również 
zjawili się na spotkaniu. Pytania były różne, 
ale oczywiście dotyczyły przebiegu kariery 
piłkarskiej, zdobytych bramkach w repre-
zentacji i klubach oraz gry na Mistrzostwach 
Świata. Spotkanie zakończyło się najbardziej 
oczekiwanym przez młodzież wręczeniem 
strojów sportowych. Otrzymało je 56 mło-
dych piłkarzy z rąk Jacka Krzynówka, a także 
zastępcy Prezesa SSM Mariana Odczyka oraz 
wiceprzewodniczącego Wydziału Szkolenia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Damiana Galeji.

Po spotkaniu dzieci jeszcze długo oble-
gały specjalnego gościa, który ze stoickim 
spokojem rozdawał autografy i robił sobie 
zdjęcia z wszystkimi chętnymi. Całe spotkanie 
przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej 
atmosferze, a organizatorzy obiecywali, że 
akcja „Piłka nożna w naszych osiedlach” bę-
dzie kontynuowana.

KRZYSZTOF NOS

Spotkanie zakończyło się najbardziej 
oczekiwanym przez młodzież wręcze-
niem strojów sportowych. Otrzyma-
ło je 56 młodych piłkarzy z rąk m.im.  
Jacka Krzynówka.

ŚWIĘTO SIŁACZY I „WOJOWNIKÓW”... Z AKCENTEM CHARYTATYWNYM
I Siemianowicka Gala Sportów Walki & Sportów 

Siłowych, odbyła się 21 października br. w hali 
Kompleksu Sportowego „Michał”, pod patro-
natem Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich 
Rafała Piecha. Głównym organizatorem gali było 
Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic, przy 
współpracy z Sekcją Sportów Siłowych Siemia-
nowice Śląskie. Na specjalnie przygotowanym 
ringu  swoje umiejętności zaprezentowało ponad 
60 zawodniczek i zawodników reprezentują-
cych  wyciskanie sztangi leżąc (Sekcja Sportów 
Siłowych), crossfit (CrossFit Siemianowice) 
oraz różne sporty walki – boks (Team Siemion), 
MMA (Rapax Siemianowice), karate kyokushin 
(Siemianowicki Klub Kyokushin Karate) i sa-

moobronę (Pszczyńska Akademia Sztuk Walki 
i Street Fighting).

Poza promocją wymienionych form aktywności 
fizycznej, imprezie przyświecał szlachetny cel, 
bowiem w trakcie walk i pokazów sprawnościo-
wych odbywała się zbiórka datków dla Sylwii 
Korniluk – siemianowiczanki, która urodziła się 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zebrana 
kwota – 1889,99 zł – w całości przeznaczona 
zostanie właśnie na leczenie i rehabilitację Sylwii.

Warto zaznaczyć, że impreza spotkała się 
z dużym zainteresowaniem siemianowickiej 
publiczności i – jak zapewniają organizatorzy - 
będzie kontynuowana w kolejnych latach.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE  DOTYCZĄCE KSZTAŁTU PRZYSZŁOROCZNEGO

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
29 LISTOPADA, GODZ. 18.00, SCK WILLA FITZNERA
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