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Powiatowy Urząd Pracy, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji „Pszczelnik” – tam niebawem 
rozpoczną się prace termomoder-
nizacyjne. W marcu planowane jest 
zakończenie postępowań przetar-
gowych.
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GOSPODARKA
Zainteresowani budową domu 
w naszym mieście mają szansę na 
zakup działki pod zabudowę jed-
norodzinną, położonej w Michał-
kowicach, w rejonie ulic Domina 
i Maciejkowickiej.
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SPRAWY SPOŁECZNE
Co dalej z wnioskami dotyczącymi 
Budżetu Obywatelskiego 2018?
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SPRAWY SPOŁECZNE
W materiałach, które ukazały się po 
ubiegłorocznej, międzynarodowej 
konferencji poświęconej krajowym 
i międzynarodowym kontekstom 
polityki społecznej, przytoczony 
jest przykład Siemianowic Śląskich, 
jako miasta, które pierwsze w Pol-
sce poddało się badaniom doty-
czącym realizacji programu 500+.
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KULTURA
Hajer Level – w Siemianowicach 
Śląskich odbędą się warsztaty 
prowadzone przez znakomitych 
muzyków. Kto to będzie?

CZYTAJ STR. 14

9 stycznia 2017 r. Prezydent RP podpisał 
ustawy o reformie oświaty: Prawo oświa-
towe oraz Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe. Obie ustawy wprowa-
dzają wiele zmian do systemu edukacji. 

 1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szko-
ły podstawowe, rozpocznie się wygaszanie 
gimnazjów, a zasadnicze szkoły zawodowe 
zostaną przekształcone w branżowe szkoły 
I stopnia. W perspektywie czasu powrócą 
4-letnie licea i 5-letnie technika. W systemie 
edukacji pojawi się branżowa szkoła II stopnia.

Docelowo struktura szkolnictwa będzie 
przedstawiała się w sposób następujący:
l 8-letnia szkoła podstawowa,
l 4-letnie liceum ogólnokształcące,
l 5-letnie technikum,
l 3-letnia branżowa szkoła I stopnia,
l 2-letnia branżowa szkoła II stopnia,
l 3-letnia szkoła specjalna 
     przysposabiająca do pracy,
l szkoła policealna.
Zgodnie z zapisami Ustawy, przepisy wpro-

wadzające ustawę - Prawo oświatowe - wy-
gaszanie gimnazjum może nastąpić w różny 
sposób. Gimnazja funkcjonujące w zespołach 
szkół ze szkołą podstawową zostaną włączone 
do 8-letniej szkoły podstawowej. Gimnazja 
funkcjonujące samodzielnie mogą zostać 
przekształcone w szkoły podstawowe, licea, 
technika, szkoły branżowe I stopnia. Decyzja, 
co do formy i czasu przekształcenia gimna-
zjum należy do kompetencji organu prowa-
dzącego gimnazjum, czyli Gminy.

Najbliższe miesiące będą bardzo intensywne 
dla samorządów i szkół. Do 31 marca 2017 r. 

rady gmin i powiatów muszą podjąć uchwały 
w sprawie dostosowania sieci szkół do no-
wego ustroju. Podjęcie uchwał następuje po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty 
dotyczącej uchwał w sprawie projektu dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego. Konieczne jest 
także uzyskanie opinii związków zawodowych. 
Do 15 maja 2017 r. dyrektorzy szkół podsta-
wowych, gimnazjów i zasadniczych szkół 
zawodowych muszą pisemnie poinformować 
nauczycieli o zmianach organizacyjnych wy-
nikających z wygaszania lub przekształcania 
szkoły, przede wszystkim na temat dalszego 

zatrudnienia, przeniesienia w stan nieczynny 
lub rozwiązania stosunku pracy. Najpóźniej 
w listopadzie rady gmin i powiatów muszą 
podjąć uchwały stwierdzające stosowne prze-
kształcenia szkół.

Reforma oświaty nie ominie także Siemia-
nowic Śląskich. Czekają nas przekształcenia 
szkół i wygaszanie gimnazjów. Zmiany wpłyną 
również na ofertę szkół, zwłaszcza w obliczu 
powstania szkół branżowych I stopnia. Zarów-
no w poprzednim jak i w tym numerze Głosu 
Miasta prezentujemy kierunki kształcenia 
szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do 
zapoznania się ze szczegółami na str. 8-9.

MONIKA GAWROŃSKA

2 MARCA 2017 NUMER 3 (24) www.siemianowice.pl TEL. 32 760 53 21

SZKOŁY ZAPRASZAJĄ

ZD
JĘ

CI
A:

 A
RC

HI
W

UM
 C

O
GI

TO

ISSN - 2392-3652



KOLEJNE "SPOTKANIA ZE ŚLĄSKIEM"
21 marca o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

odbędzie się kolejne ze „Spotkań ze Śląskiem”. Tym razem 
przypomniana będzie sylwetka dr. Jana Nepomucena Stę-
ślickiego, lekarza, społecznika, człowieka wielkiego serca. 
Gośćmi spotkania będą  członkowie rodziny doktora. (ERW)

MIEJSCE?
JAKIE TO

2 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-321
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek

druk: Agora S.A., oddział w Tychach.

Za bajtla, kej łazioł do szuli 
(szkoły) to czimoł sie mamulki za 
zopaska (fartuch),bo boł klipom 
(ciamajdom) a kej skończoł berglera 
(szkoła górnicza),to poszoł bakać 
(pracować) na gruba (kopalnia). 
Robioł tam ze sfojim kamratym 
(kolegą),kerymu udało sie skońcyć 
studia i zostoł sztajgrym a potym 
kerownikym. Maniuś to wykorzy-
stoł, bo dołowe szychty mu leciały 
a to besto, kej boł szlusmachrym 
(planistą) i som se je pisoł. To boł 
miglanc (cwaniak), bo to łon piyrszy 
sie kapnoł, co szpyroń (spirytus) s 
kany (bańki) jak na mlyko,kerym 
mieli czyścić styki na cyntrali,szło 
rosparchać (rozcieńczyć) i tintać 
(pić alkohol) wiela wlazło.Kej sie ke-
rownik kapnoł co jes grane,to czimoł 
szpyrytus u siebie f szranku (szafie)
na czi kotki zawarty. Żodyn (nikt) 
niy poradzioł nawet szperhokym 
(wytrychem) szranku łotforzić 
jeno (tylko) Maniuś. Roscasu,ke-
dy kerownik psziszoł s urlopu, to 
piyrsze co zrobioł to polecioł do 
szranku i s kany sprobowoł szpy-
rytusu i zaroski sie zmiarkowoł, co 
łon jes rosparchany. Czi dni łazioł 
zmierzły asz psziszoł do Maniusia 

i pado: „Chcesz sztajgnonć (awan-
sować),to pszeniesa Cie do OC, ino 
mi powiyc fto i jak łotfar moj szrank, 
kery mo czi kotki i som niy ruszone 
a szpyrytus jes lichy (słaby) cho-
by woda”. Maniuś sie psziznoł i mu 
pado: „coby łotworzić Twoj szrank,to 
cza mieć, ino (tylko) dwie rzecy, 
szpyrka coby go pszesunoć bo jes 
fest ciynszki i szrałbyncijer (śru-
bokręt) coby z zatku łotkryncić ta 
szperplata (dykta) i szlus (koniec).” 
i tak s szlusmachra Maniuś stoł sie 
beamtrym (urzędnikiem). Robioł 
tam kupa lot, dopuki nie dostoł 
herszlak (zawał serca), ftedy na te 
miyjsce wcisnoł sfego chsześnioka 
a som po poł roku psziszoł nazot, 
ino teroski  zajmowoł sie sprawa-
mi LOK. Łorganiziwoł kursy prawa 
jazdy na grubie, abo szczylania 
z giwery (karabinu) no i bes lato f 
kożdo niydziela szło sie poszczylać 
dziynki jymu s luftbiksy (wiatrówki) 
na ośrotku rekraacyjnym s tyj gru-
by kaj robioł. Łorganizowoł zawody 
szczelecke, kaj ci kerzy byli nojlepsi 
zawdy erbli (dostali) jakiś gyszynk 
(prezent) i niy boło to byle co, ino 
zawdy spszynt sportowy, cy to bal 
do fusbalu, cy to paletki, abo namiot, 

śpiwory a i casami koło (rower) sie 
trefiło. Gruba była bogato, to fun-
dowała take gyszynki do sfojich 
ludzi a Maniuś niy powiym, umioł 
zadbać, coby sprawiedliwie je dać 
tym, kerzy byli nojlepsi we szczy-
laniu i po ciynszki rywalizacji se je 
wywalczyli. Kej psziszły lata i chopa 
wyciepli na pyndzyjo, niy poradzioł 
w chałpie wysiedzieć i poszoł robić 
za wachtyrza (stróża). Nojdurzi wa-
chowoł we lazarycie (szpitalu). Tam 
tysz doł se zrobić sfoj piyrszy gybis. 
Pamiyntom,bo kej psziszoł sie poasić 
(pochwalić) we gyburstak omy i sie 
kichnoł nat stołym,to tyn gybis szukoł 
miyndzy brateringami (śledziami 
opiekanymi). Łon sie cieszoł co gybis 
mu sie niy szczaskoł, ino braterringof 
jusz żodyn sie niy chycioł.

I tak to niyftorym, ta robota na 
grubie sie udała.

MIROSŁAW SEGET

GODOMY PO ŚLONSKU

MIGLANC

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
6 marca 2017 r., (od godz. 9.00 do 9.05) pod 
numer telefonu (32) 760 53 20 i  udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce" z "Głosu 
Miasta" z dnia 2.02.2017 r. :
1. Jarosław Moskwa - Bytków
2. Franciszek Bartosz - Centrum
3. Roman Tomys - Centrum 
Zdjęcie przedstawiało ulicę Katowicką w kie-
runku do centrum przed wiaduktem kolei 
wąskotorowej. Wiadukt przystrojony na 
Dni Siemianowic.

MARIAN JADWISZCZOK

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Kolejne wydanie: 
2.04.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

 Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich organi-
zuje debatę społeczną pn. „Świadomy = Niewkręcony senior”, 
która odbędzie się 16 marca br. o godz. 16.15 w Domu Kultury 
„Chemik”, przy ul. Niepodległości 51. Spotkanie będzie miało na 
celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, które czyhają - szczególnie 
na ludzi starszych.

Podczas spotkania seniorów klubu „Pogodna Jesień” policjanci 
naszej komendy omówią sposoby i metody oszustw, na jakie 
narażone są osoby w podeszłym wieku - mówi podkom. Tatiana 
Lukoszek, oficer prasowy siemianowickiej policji. - W szczegól-
ny sposób uczulimy na oszustwa metodą „na wnuczka”, „ na 
policjanta” czy „na pracowników” różnego rodzaju podmiotów. 
Ponadto poruszymy również kwestie bezpieczeństwa seniorów 
w ruchu drogowym - dodaje.

Wśród prelegentów obecna będzie również psycholog Stella 
Zdziejowska z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Jej rolą będzie 
przybliżenie uczestnikom debaty mechanizmów, które spra-
wiają, iż to właśnie seniorzy są grupą najbardziej podatną na 
te podstępne i pefidne oszustwa. 

Podczas spotkania zostaną rozdane ulotki informacyjne 
dotyczące przestępczości na seniorach podpisane przez 
Prezydenta Miasta i Komendanta Miejskiego Policji w Sie-
mianowicach Śląskich. Zaproszenia na debatę zostały roze-
słane do wszystkich klubów działających na terenie naszego 
miasta, które zrzeszają seniorów. Niewątpliwie spotkanie 
policjantów z siemianowickimi seniorami podniesie poziom 
ich świadomości w zakresie przestępczości i wpłynie pozy-
tywnie na ich bezpieczeństwo. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu z podkom. Tatianą Lukoszek (tel. 
798-030-374). (RJ)

CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKARSKI
12 marca, w godz. 9.00-18.00, na hali KS „Michał” odbędzie 

się charytatywny turniej piłkarski z udziałem Polonii Bytom, 
Olimpii Piekary, Unii Kosztowy, Gwiazdy Ruda Śląska i MKS 
Siemianowiczanki. Dodatkowo zmierzą się ze sobą drużyny 
Rosomaka, Adientu oraz Straży Pożarnej. Celem turnieju jest 
pomoc chorej Małgorzacie Kaczmarczyk. (ERW)

SENIORZE - NIE DAJ 
SIĘ WKRĘCIĆ!
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 Po raz trzeci w tej kadencji wcho-
dzę z Państwem w sezon inwestycyj-
ny w naszym mieście. Jest to okres, 
w którym razem z moimi zastępcami i ca-
łym zespołem urzędników przygotowujemy  
i rozstrzygamy przetargi na remonty i inwe-
stycje w naszym mieście. Osobiście nie jestem 
zwolennikiem mówienia o tym, co się planuje 
zrobić. Wolę coś wykonać i być oceniany za 
konkrety. Dzisiaj jednak pozwolę sobie na kilka 
słów zapowiedzi, bo chcę tym samym prosić 
Państwa o wyrozumiałość przez najbliższe 
kilka miesięcy. Jak wspominałem wcześniej na 
łamach Głosu Miasta, czeka nas wyjątkowy 
rok z rekordową kwotą przeznaczoną na in-
westycje w mieście. Będzie to łącznie niemal 
50 milionów złotych. Co za tym idzie, nasze 
miasto będzie chwilami przypomniało plac 
budowy. Kolejne remonty głównych szlaków 
komunikacyjnych, remonty budynków uży-

teczności publicznej, w tym szkół i basenów, 
remonty mieszkań i klatek komunalnych, bu-
dowa ścieżek rowerowych i przygotowanie 
kolejnych gruntów pod inwestycje biznesowe 
i mieszkaniowe. Wierzę, że wspólnie znie-
siemy wszelkie niedogodności, zwłaszcza 
te pojawiające się na drogach. Wszystko po 
to, by wkrótce cieszyć się wspólnie nowym, 
ładniejszym miastem.

Okres wiosenny to czas, w którym młodzież 
gimnazjalna bardzo intensywnie myśli o egza-
minach końcowych oraz o swojej przyszłości. 
W rozwianiu wątpliwości co do wyboru dal-
szej drogi edukacyjnej wspierają Was często 
rodzice, pedagodzy szkolni i nauczyciele. 
W aktualnym numerze naszej gazety sa-
morządowej wychodzimy Wam naprzeciw. 
Już teraz możecie zapoznać się z ofertami 
siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych. 
Zachęcam do dalszej edukacji w naszym mie-

ście, bo czekają na Was ciekawe kierunki oraz 
wyjątkowa kadra nauczycieli.

Jak co roku, zachęcam Państwa do przekazania 
1% ze swoich podatków organizacjom pożytku 
publicznego. Listę organizacji działających na 
terenie naszego miasta znajdziecie w przyszłym 
numerze gazety. Zachęcam do ich wsparcia.

Na zakończenie kieruję wyjątkowe zapro-
szenie do naszych siemianowickich seniorów. 
Już wkrótce Wielkanoc, czas w którym wielu 
z nas będzie miało możliwość spotkać się 
z najbliższymi, by cieszyć się ze Zmartwych-
wstania. Niestety wielu z naszych miesz-
kańców nie ma możliwości spędzić Świąt 
w gronie rodzinnym i jest skazana na coroczną 
samotność w zaciszu pustego domu. Wraz 
z Fundacją Wolne Miejsce podjąłem inicja-
tywę, by zorganizować w naszym mieście 
otwarte dla wszystkich samotnych siemiano-
wiczan śniadanie wielkanocne. To wyjątkowe 

przedsięwzięcie, w trakcie którego spodzie-
wamy się kilkuset gości. Każda para rąk jest 
przydatna w przygotowaniach. Wszystkich 
seniorów chętnych do zaangażowania się 
w przygotowania tej uroczystości zapraszam 
ma spotkanie organizacyjne w michałkowickim 
Zameczku, 9 marca br. o godzinie 18.00. 

  RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

INWESTYCYJNY BOOM

PRACE MODERNIZACYJNE PEŁNĄ PARĄ

 Od początku kadencji 2014 roku miasto 
pozyskało z Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Śląskiego 2014-2020 
około 40 mln zł. Jest to kwota, na którą skła-
dają się pozytywnie zaakceptowane wnioski 
złożone przez Gminę, Powiatowy Urząd Pracy 
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Pieniądze te w głównej mierze przeznaczone 
zostaną na projekty inwestycyjne. Ostatnimi 
beneficjentami tychże są: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji "Pszczelnik", Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy 
oraz basen przy Zespole Szkół Sportowych 
- gdzie zostaną wykonane prace termomo-
dernizacyjne i remontowo-adaptacyjne.

We wszystkich obiektach zaplanowa-
ne prace imponują rozmachem. - Zgodnie 
z przygotowaną dokumentacją, dokonamy 
m.in. termomodernizacji wnętrz wraz z ich 
dostosowaniem do przepisów techniczno-
-budowlanych wynikających z wentylacji 
pomieszczeń i izolacyjności przegród, do-
cieplimy dach, zamontujemy dodatkowe 

warstwy wewnętrznego ocieplenia ściany 
frontowej, zmodernizujemy układ ogrzewania 
oraz zamontujemy nowe energooszczędne 
oświetlenie - mówi Michał Karafioł, specja-
lista ds. analiz społecznych i strategii oraz 
zamówień publicznych MOPS-u. - Z uwagi 
na zabytkowy charakter budynku, wszystkie 
prace wykonujemy zgodnie z oczekiwaniami 
Miejskiego Konserwatora Zabytków - dodaje.

Podobnie wygląda sprawa z Powiatowym 
Urzędem Pracy. Rozwiązania budowlane, któ-
rymi kierowano się podczas powstawania 
budynku (lata 80.) nie uwzględniały izolacji 
cieplnej. Generowało to olbrzymie straty. 
Tym samym PUP doczekał się docieplenia 
wszystkich elewacji budynku oraz stropoda-
chu, wymiany stolarki okiennej oraz likwidacji 
ścian wykonanych z pustaków szklanych. 
Ponadto zostanie zmodernizowana  instalacja 
elektryczna, odgromowa, klimatyzacyjna, 
centralnego ogrzewania oraz wentylacyjna. 
Kwota dotacji przeznaczona na obydwa bu-
dynki to 2,1 mln zł. 

Mimo olbrzymiego rozmachu prac, placówki 
będą funkcjonowały jak do tej pory. - W przy-
padku MOPS-u, prace wyjątkowo uciążliwe, 
będą prowadzone po godzinach funkcjono-
wania placówki - mówi Michał Karafioł.

Ponad 5,1 mln zł pozyskanych z RPO środ-
ków zostanie przeznaczone na remont trzech 
segmentów części szkoły, w tym basenu przy 
Zespole Szkół Sportowych. Zakres prac obej-
muje w szczególności: docieplenie przegród 
zewnętrznych i dachu, wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, stolarki okiennej, 
modernizację wentylacji oraz wymianę oświe-
tlenia na energooszczędne i instalację systemu 
fotowoltaicznego o łącznej mocy 2 kWp, który 
będzie się składał z 8 modułów polikrystalicz-
nych 250 Wp każdy. Ponadto do dyspozycji 
uczniów będą nowe szatnie oraz trybuny. 

- Basen będzie zamknięty, niemniej szkoła 
będzie starała się zoptymalizować ten czas 
tak, by dzieciaki straciły jak najmniej zajęć na 
pływalni. Niewykluczone, że będziemy  po-
siłkować się pływalnią Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Michał” - mówi Patrycja 
Odrzywolska, kierownik gospodarczy ZSS.

Z kolei ponad 1,6 mln zł, które miasto otrzy-
mało w ramach środków pomocowych, zostanie 
przeznaczone na termomodernizację i remont 
hali sportowej w Parku Pszczelnik.  - Zakres ro-
bót jakie przed nami to: docieplenie całej elewa-
cji oraz dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi 
zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, 
uporządkowanie instalacji elektrycznej i insta-
lacji klimatyzacyjnej, wymiana instalacji c.o. 
oraz wykonanie wentylacji hybrydowej - mówi 
Łukasz Wanot, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”. - Niestety, należy 
się w tym czasie liczyć z niedogodnościami 
w postaci, chociażby, nieczynnej hali - dodaje.

- Postępowania przetargowe chcemy 
zakończyć w marcu. Jeżeli nic nie stanie na 
przeszkodzie to prace powinny zakończyć się 
do 9 miesięcy od podpisania umowy - mówi 
Barbara Sosada, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta UM Siemianowice Śląskie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

GOSPODARKA

Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" - tam niebawem rozpoczną się prace termomodernizacyjne.
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4 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Zainteresowani budową domu w naszym 
mieście mają szansę na zakup działki 
pod zabudowę jednorodzinną, położonej 
w atrakcyjnej lokalizacji w Michałkowi-
cach, u zbiegu ulic Domina i Maciejko-
wickiej. 

 Nieruchomości położone są przy oddanej 
do użytku zaledwie kilka lat temu drodze 
w sąsiedztwie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. Już teraz w tym rejonie fir-
my deweloperskie budują osiedla domków 
szeregowych i wolnostojących. Sam teren 
nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie dróg 
przelotowych, co czyni go spokojnym miej-
scem. W odległości 1 km znajduje się Park 
Górnik, Siemianowickie Centrum Kultury Park 
Tradycji oraz Kompleks Sportowy MICHAŁ, 
na którym znajdują się: basen, hala sportowa 
oraz sauna i jacuzzi. W okolicy nie brakuje 
także szkół oraz przedszkoli.  

Przed nami przetargi na cztery działki po-
łożone w tym rejonie. Ich powierzchnia waha 

się od 1088 m2, której cena wywoławcza 
wynosi 115 tys. zł, aż do 1129 m2, której cena 
wywoławcza to 138 tys. zł. Każdy więc znaj-
dzie coś dla siebie. Działki są nieuzbrojone, 
posiadają prawny dostęp do drogi.

Licytacje wskazanych nieruchomości od-
będą się 23 marca br., na Dużej Sali Posiedzeń 
w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, przy 
ul. Jana Pawła II 10. Warunkiem możliwości 

uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium 
w terminie do 17 marca br.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w prze-
targach można znaleźć w ogłoszeniu przetar-
gowym opublikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Więcej informacji na temat działek 
udzieli Iwona Papierska z Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, tel. 32 760 54 86.

MARTA SZALENIEC

 Już po raz drugi Kompleks Sportowy „Mi-
chał” będzie gościł uczestników Targów Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. To doskonała okazja 
do zapoznania się z lokalnym i regionalnym 
rynkiem pracy. 

Wystawianie stoisk lokalnych firm, na których 
możemy dowiedzieć się o charakterze dzia-
łalności, szczegółach produkcji, czy detalach 
związanych z dystrybucją towarów i usług to 
dzisiaj znany instrument promocyjny. Każda ze 
stron na tym zyskuje. Dla firm to jednak, było 
nie było, promocja, a dla administracji samo-
rządowej z kolei realne działanie na tutejszy 
rynek pracy.

Sprawdza się wszędzie – też w Siemiano-
wicach Śl., gdzie rok temu zorganizowano 
pierwszy raz Targi Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. 

- Na co dzień człowiek nie ma czasu, 
żeby móc się zapoznać z firmami, jakie 
działają w mieście. Myślę, że jak ktoś 
szuka pracy, to to jest najlepszy sposób 
– przekonuje Beata Waligórska, pracu-

jąca siemianowiczanka, która w zeszłym 
roku odwiedziła Targi. Dla tych, których 
to wydarzenie ominęło – mamy dobrą 
wiadomość. Już 20 maja, też na terenie 
Kompleksu Sportowego „Michał” (godz. 
10-17), odbędzie się druga edycja tego 
wyjątkowego przedsięwzięcia.

- Wyznajemy zasadę powielania dobrych 
i sprawdzonych rozwiązań. W przypadku Tar-
gów Małych i Średnich Przedsiębiorstw sami 
mogliśmy się przekonać o przydatności tego 
typu wydarzeń. Jest to też swoisty przegląd 
siemianowickich firm. Targi można także trakto-
wać – i tak się właśnie dzieje – jako przestrzeń 
do budowania nowych kontaktów, wymiany 
doświadczenia – nie ma wątpliwości Jakub 
Nowak, szef siemianowickiego Biura Obsługi 
Inwestorów. 

Podczas Targów oprócz oferty samych firm 
będzie można zapoznać się bliżej z praktyko-
wanymi przez siemianowicki magistrat instru-
mentami, których rolą jest ożywienie lokalnego 
rynku pracy. To chociażby Rada Gospodarcza 

działająca przy prezydencie Rafale Piechu, czy 
Śniadania Biznesowe.

Co ważne: podobnie jak podczas edycji inau-
guracyjnej, tak w tym roku, od wystawców nie 
będzie pobierana jakakolwiek opłata. Wyjątkowo 
swoje portfele w domach mogą zostawić ci, 

którzy planują Targi odwiedzić – zwiedzający 
też mają zagwarantowane wejście bezpłatne. 

Chcąc wziąć udział w Targach w roli wystaw-
cy należy wypełnić specjalny formularz – do 
pobrania na stronie www.siemianowice.pl.

MICHAŁ TABAKA

WYBUDUJ SIĘ 
W SIEMIANOWICACH

GOSPODARKA

WYSTAW SIĘ ZA DARMO!

ŚLĄSKIE NA DRUGIM MIEJSCU
Jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, według stanu na 30 listopada 2016 r., 

wysokość stopy bezrobocia w Śląskiem wynosiła 6,6 proc. (kraj 8,2 proc). Nasze woje-
wództwo wraz z Małopolską znajduje się na drugim miejscu listy województw o najniższej 
wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (5,0  proc). Jednocześnie odnotowuje się 
spore zróżnicowanie patrząc na poszczególne miasta. W końcu listopada 2016 r. wysokość 
stopy bezrobocia w Katowicach wynosiła 2,9  proc. Na przeciwległej pozycji znajdował 
się Bytom, gdzie wysokość tego wskaźnika osiągnęła wartość 15,4  proc. Jeżeli chodzi 
o podregiony, to w omawianym okresie najniższą stopę bezrobocia notowano w podre-
gionie tyskim (3,8  proc/) i katowickim (4,5 proc); potem kolejno w podregionie: bielskim 
(5,5 proc), gliwickim (5,8 proc.), rybnickim (6,9 proc.), częstochowskim (8,2 proc.), 
sosnowieckim (9,5  proc.). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzował się podregion 
bytomski (10,8 proc.). W grudniu 2016 roku w powiatowych urzędach pracy województwa 
śląskiego zarejestrowało się 19 197 osób, z czego 50,9  proc. stanowiły kobiety. 

GOSPODARKA

SIEMIANOWICKA 
KARTA MŁODEGO 
PRZEDSIĘBIORCY 

 Chcąc wspierać przedsiębiorców na 
starcie ich działalności gospodarczej, 
wprowadziliśmy w mieście Program „Sie-
mianowicka Karta Młodego Przedsię-
biorcy”. System 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, przy czym nie 
mogą być mniejsze niż 10% ceny (jednak 
zachęcamy do udzielania co najmniej 15-20 
% rabatu). Lista partnerów opublikowana 
będzie na miejskiej stronie internetowej 
w dedykowanej zakładce. Akcja będzie także 
szeroko promowana w miejskich mediach. 
Więcej informacji o akcji udzielą pracownicy 
Biura Obsługi Inwestora: Jakub Nowak – 32 
760 53 58, Marta Szaleniec: 32 760 53 59. 
Szczegóły Programu oraz wzory formularzy 
znajdują się na stronie internetowej: www.
siemianowice.pl (MIT)

GOSPODARKA



 Wczoraj (1.03) rozpoczął się drugi etap Budżetu Obywatel-
skiego na 2018 r. Teraz przez ponad dwa miesiące, do 8 maja, 
siemianowiccy urzędnicy będą weryfikować i opiniować złożone 
w lutym przez mieszkańców Siemianowic Śląskich propozycje 
projektów. Do Urzędu Miasta wpłynęło w sumie 66 wniosków, 
z czego 50 na projekty lokalne, 11 na projekty ogólnomiejskie 
i 5 na Młodzieżowy Budżet Obywatelski (liczba ta może ulec 
zmianie, gdyż nadal mogą wpłynąć wnioski wysyłane listownie). 
O tym jakie projekty zostaną poddane pod głosowanie dowiemy 
się 9 maja (patrz obok: Harmonogram etapów BO 2018).

Przypomnijmy, że do tej pory z poprzednich edycji Budżetu 
Obywatelskiego (2015 i 2016) zostało zrealizowanych (bądź 
zostanie zrealizowanych do 15 kwietnia br.) 21 projektów za 
łączną kwotę 3.381.838,39 zł. 

Ponadto na realizację w tym roku czeka także 27 zwycięskich 
projektów z ubiegłorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. 
W tej chwili przygotowywane są przetargi na wykonanie obiektów, 
a pierwsze prace powinny ruszyć wczesną wiosną. Z gotowych 
obiektów mieszkańcy powinni już korzystać latem tego roku.

ADRIAN MERTA

5www.siemianowice.pl

Do sporych rozmiarów wachlarza instru-
mentów skierowanych do przedsiębiorców 
siemianowickie Biuro Obsługi Inwestora 
dodaje nowe – specjalny fanpage, na któ-
rym inwestorzy znajdą wszelkie intere-
sujące ich informacje.

 Siemianowice Śląskie już dawno nie są 
miastem węgla i stali. Nijak nie pasuje tutaj 
stwierdzenie, że to sypialnia Katowic – stolicy 
regionu. Teraz gród Siemiona może prężyć się 
dumnie i pokazywać swoje liczne tereny zie-
lone, przestrzenie rekreacyjne praktycznie na 
każdym osiedlu, a także tereny pod inwestycje. 
Ich promocją, sprzedażą i negocjacjami zajmuje 
się Biuro Obsługi Inwestora.

- Bacznie przyglądamy się poczynaniom 
innych. Zastanawiamy się, które z dobrych 
i sprawdzonych rozwiązań można byłoby za-
adaptować w Siemianowicach. Z jednej strony 
mamy sporo instrumentów do wykorzystania, 
ale z drugiej warto zastanowić się, wszystko 
dobrze zaplanować i wykorzystać swój poten-
cjał maksymalnie jak to możliwe – mówi Marta 
Szaleniec z BOI w siemianowickim magistracie.

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek 
promocję, w tym tę inwestycyjną, bez wyko-
rzystania Internetu, a zwłaszcza social mediów. 
Miasto ma swój profil na Facebooku i publikuje 
tam informacje wszelakie, w tym zaproszenia 
na wydarzenia kulturalne i sportowe, relacje 
z miejskich uroczystości, czy organizowanych 
przez samorząd konferencji i seminariów. 

Teraz swoje piętno na Facebooku odciska 
wyraźniej Biuro Obsługi Inwestora, które uru-
chomiło nowy fanpage – „Invest in Siemiano-
wice Śląskie”.

- Chcemy tym samym uporządkować, usys-
tematyzować informacje gospodarczo-in-
westycyjne z miasta. Teraz nie trzeba się ich 
doszukiwać, scrollować ekran przez kilka minut 
aż dojdzie się do danego postu. Wszystko jest 
w jednym miejscu. Informujemy na tym fanpagu 
o terenach do sprzedaży, o nowych inicjaty-
wach gospodarczych. Publikujemy również 
zaproszenia na różne kursy pracownicze. Są 
tam dokładne namiary na nasze biuro. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości – prosimy o kontakt 
– podpowiada Marta Szaleniec. 

MICHAŁ TABAKA

INWESTUJ PRZEZ FEJSBUKA
GOSPODARKA

„Głos Miasta”: - Naprawdę chce Pan 
promować miejską gospodarkę przez Fa-
cebooka?

Jakub Nowak: - A dlaczego nie? Z social 
mediów korzysta na całym świecie ponad 
2 miliardy ludzi. Najpotężniejsze firmy 
i koncerny cały czas opracowują spe-
cjalne algorytmy, które mają im przynieść 
korzyść. Jak się okazało, to właśnie social 
media miały decydujący głos podczas 
ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczo-
nych. To się po prostu staje standardem, 
a my nie chcemy zostawać z tyłu.

„Głos Miasta”: - Światowe trendy są fak-
tycznie jednoznaczne, ale czy wszystko jest 
sens kopiować na siemianowicki grunt?

Jakub Nowak: - Przede wszystkim trzeba 
uważnie obserwować co się dzieje dooko-
ła i co robią inni. Nie jestem zwolennikiem 

odrzucania od razu niektórych rozwiązań, 
bo nam się wydaje, że to nie będzie do nas 
pasować. Zdecydowanie bardziej opowiadam 
się za sprawdzaniem wszystkiego. A nuż okaże 
się, że wbrew wcześniejszym pozorom dany 
instrument możemy jak najbardziej wykorzy-
stać. Po co się zamykać na taką możliwość? 

„Głos Miasta”: - Nie sztuką jest założyć 
fun page’a, ale efektywnie go wykorzy-
stywać…

Jakub Nowak: - Jak najbardziej. Zastana-
wialiśmy się nad tym jeszcze przed powsta-
niem „Invest in Siemianowice Śląskie”. Mamy 
przygotowaną strategię i teraz będziemy ją 
systematycznie realizować. Fun page wymaga 
pracy i to wytężonej. Tylko wtedy można fak-
tycznie liczyć realnie na jakieś efekty. My nie 
chcemy robić sztuki dla sztuki. Chcemy wy-
korzystać Facebooka jak tylko to jest możliwe. 

TRZY PYTANIA DO…..

NIE CHCEMY ROBIĆ SZTUKI DLA SZTUKI
ROZMOWA Z JAKUBEM NOWAKIEM, 
SZEFEM SIEMIANOWICKIEGO BIURA OBSŁUGI INWESTORA

1 Zgłaszanie propozycji projektów:
od 1 lutego 2017 r. 
do 28 lutego 2017 r.
od
do

2 Weryfikacja i opiniowanie  
propozycji projektów:
od 1 marca 2017 r. 
do 8 maja 2017 r.
od
do

4 Akcja promocyjno – informacyjna:
od 10 maja 2017 r. 
do 28 maja 2017 r.

od
do

5 Głosowanie mieszkańców:
od 29 maja 2017 r. 
do 11 czerwca 2017 r.

od
do

6 Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów: 
do 30 czerwca 2017 r.do

3 Ogłoszenie listy projektów  
poddanych pod głosowanie:
9 maja 2017 r.

Harmonogram etapów  
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

Na realizację zwycięskich projektów w 2018 r. 
zostanie przeznaczona kwota blisko

2 400 000 zł

BO 2018 - ETAP DRUGI
GOSPODARKA
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Siemianowicki panteon zasłużonych 
wzbogaci się o jeszcze jedną postać. Jest 
nią Jan Nepomucen Stęślicki. Decyzję 
w tej sprawie podjęła Rada Miasta, która 
na ostatniej swojej sesji przegłosowała 
projekt uchwały w tej sprawie.

  Jan Nepomucen Steślicki, syn Aleksan-
dra i Cecylii z Osieckich urodził się w 1866 
r. w  Kętrzynie. Po studiach, w 1892 r., we 
Wrocławiu i Lipsku uzyskał dyplom lekarski 
i przeniósł się do Siemianowic Śląskich.  Zyskał 
tu rozgłos, mocno się angażując w zwalcza-
nie chorób epidemiologicznych na Śląsku, 
a także, jako lekarz obejmujący swoją opieką 
robotników i ich rodziny. Pobierał od nich przy 
tym jak najniższe honoraria, służył im też radą 
oraz pomocą w zdobywaniu przysługującej 
im renty. Nigdy nie odmówił pomocy, często 
na wezwanie chorego jadąc do niego nocą na 
rowerze. W Siemianowicach Śląskich pełnił od 
1903 r. funkcję przewodniczącego Związku 
Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim 
Okręgu Śląskiego. Działał w Towarzystwie 
Czytelni Ludowych i Towarzystwie Szerze-
nia Elementarzy Polskich na Śląsku im. ks. 
Roberta Engela. Zachęcał i wspierał finan-
sowo młodzież do studiów. Za swoją dzia-
łalność był represjonowany, miedzy innymi 
trzymiesięcznym aresztem. Był założycie-
lem Banku Ludowego w Siemianowicach 

Śląskich i współzałożycielem Towarzystwa 
Lekarzy Polaków na Śląsku oraz członkiem 
rad nadzorczych kilku banków. W czasie 
pierwszego i drugiego powstania śląskiego 
organizował służbę lekarską dla rannych. 
W 1921 r. przewodniczył Polskiemu Komi-
tetowi Plebiscytowemu w Siemianowicach 

Śląskich. W czerwcu 1922 r., mimo choroby, 
witał Polskie Wojsko w Katowicach. Zmarł l l 
września 1922 r. w Siemianowicach Śląskich, 
pochowany został na nowym cmentarzu przy 
ulicy Michałkowickiej.

O postaci wspaniałego, siemianowickiego 
lekarza i społecznika będzie można dowie-

dzieć się więcej, bowiem 21 marca o godz. 
11.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
będzie się poświęcone mu spotkanie. Po-
prowadzi je dr Zdzisław Janeczek, a wezmą 
w nim udział członkowie rodziny Jana Nepo-
mucena Stęślickiego.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POWIĘKSZY PANTEON ZASŁUŻONYCH

6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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Kończą się konsultacje w sprawie uchwały, która ma 
nam wszystkim pomóc utrzymać jak najczystsze niebo. 
Najpierw wypowiadali się producenci kotłów, producenci 
materiałów grzewczych oraz reprezentanci lokalnych 
alertów smogowych. Na koniec samorządowcy. Teraz 
projekt ma trafić na obrady Sejmiku.

  Wszyscy zgadzają się, że ze smogiem trzeba coś robić. Już 
nie ma czasu na siedzenie z założonymi rękami. Niezbędne 
są rozwiązania lokalne, regionalne i wreszcie obejmujące cały 
kraj. Ze swoją inicjatywą w tym względzie wyszedł Zarząd 
Województwa Śląskiego.

- Chcemy, już od września, zakazać spalania w piecach 
mułów, flotów, węgla brunatnego. Po drugie, chcemy 
w ciągu 10 lat wymienić wszystkie kotły starej generacji 
w regionie. Dziś jest ich ok. 700 tysięcy i zdajemy sobie 
sprawę, że potrzeba na to bardzo dużych środków. Nie 
mamy tych środków w budżecie województwa, ale bę-
dziemy rozmawiać z każdym z partnerów, jak sobie z tym 
problemem poradzić, bo ta sprawa dotyczy nas wszystkich 
i chodzi tu o ludzkie życie i zdrowie – zapowiedział podczas 

styczniowej sesji Sejmiku Wojciech Saługa, marszałek 
województwa śląskiego.

Przypomnijmy: przyjęty niedawno przez Zarząd Wojewódz-
twa projekt zakłada trzy daty graniczne wymiany starych 
kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń 

powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić 
na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły 5-10 
lat, powinni uczynić to do końca 2023 roku, a posiadacze 
najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku 
są stosowane również kotły klasy 3 i 4 – w ich przypadku 
graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono 
do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom 
i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowią-
zek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie 
miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie 
uchwały antysmogowej.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma 
spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo 
paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Właśnie kończą się szerokie konsultacje w sprawie propo-
nowanych przepisów. Swoje uwagi mieli okazję przedstawić 
przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron: od 
producentów kotłów, przez lekarzy, do samorządowców. 

Po wypracowaniu jednolitej treści – projekt trafi na obrady 
Sejmiku. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 września. 

MICHAŁ TABAKA

SMOG NIE ZNA GRANIC
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W konsultacjach brał udział m.in. Łukasz Tekeli (pierwszy 
z lewej), dyrektor wydziału ochrony środowiska w UMWS.

ZDROWIE

KULTURA



W niedzielę, 16 kwietnia o godz. 10.30, 
w Kompleksie Sportowym „Michał” od-
będzie się organizowane przez Fundację 
„Wolne Miejsce” oraz Urząd Miasta, śnia-
danie wielkanocne dla osób samotnych.  
Serdecznie na nie zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą te szczególne, świąteczne 
chwile spędzić przy stole w szerokim 
gronie, radując się wspólnym posiłkiem 
oraz programem artystycznym, który 
będzie stanowił jego dopełnienie.

  Święta, to czas, kiedy szczególnie odczu-
wana jest samotność, czas, w którym, aby się 
radować, trzeba mieć z kim tę radość dzielić. 
„Wolne Miejsce” znane jest od lat z tego, że 
w Wigilię, czy właśnie Wielkanoc, zaprasza 
do stołu, a przede wszystkim do życzliwych 
serc, tych, którzy nie mieli z kim świętować. 
Mottem Fundacji są bowiem słowa hiszpań-
skiego pisarza, poety i dramaturga José Loiusa 
Martina Descalzo: „Samotność jest najwięk-
szym z nieszczęść, to, czego inni naprawdę 

od nas potrzebują, to nie jest nawet nasza 
pomoc, lecz nasza miłość. Nic nie jest taką 
pomocą jak chwila nieśpiesznej rozmowy 
i nieco wyrozumiałości. I, o dziwo, uśmiech 
– który jest najtańszą formą pomocy – to 
rzecz jakiej najbardziej skąpimy.”

Świąteczne spotkania, urządzane przez 
Fundację, uruchamiają łańcuch życzliwości, 
uśmiechu, uwagi poświęconej drugiemu człowie-
kowi. „Wolne Miejsce” zaprasza wolontariuszy 
(najchętniej osoby w wieku dojrzałym, czy star-
szym), którzy zechcą ofiarować innym swój czas 

i uśmiech na spotkania organizacyjne w każdy 
wtorek o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Beta 
Med. w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 20 a.  
Bliższych informacji udziela prezes Fundacji 
Mikołaj Rykowski, (tel:  694 019 254), z którym 
będzie można się spotkać i porozmawiać także 
9 marca o godz. 18.00 w SCK Zameczek.   

Należy dodać, że oprócz wolontariuszy, co roku, 
organizatorów wspierają sponsorzy prywatni i firmy, 
przeznaczając, czy to dary pieniężne, czy rze-
czowe, czy w formie produktów potrzebnych do 
przygotowania świątecznych potraw. Wiemy już, 
że specjały, które znajdą się na stołach w „Michale” 
przygotuje COGITO. Wszyscy, którzy chcą pomóc 
w zaopatrzeniu w produkty, znajdą informację 
o potrzebach w tym zakresie pod adresem :

https://pl-pl.facebook.com/WigiliaDlaSa-
motnych/

Na temat śniadania wielkanocnego można 
także uzyskać informacje w Biurze Rzecznika 
Prasowego Urzędu Miasta  pod numerami  te-
lefonów: 32 7605-321 lub 32 7605-331

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 
DLA SAMOTNYCH
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 „Babska sitwa”, tak ze śmiechem nazywa zarejestrowane 

pół roku temu Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin To Ta, 
jego liderka - Katarzyna Henkel. Teraz, w pobliżu 8 marca, 
zaplanowała spotkanie kobiet, które – jak ma nadzieję - 
przystąpią do jej projektu i będą stanowić trzon organizacji. 
Liczy, że z zaproszonych, znanych jej 50 siemianowiczanek, 
przynajmniej połowa pojawi się na spotkaniu. Właściwie słowo 
„organizacja” niezupełnie pasuje do tego stowarzyszenia. Tak 
naprawdę bardziej ma ono mieć charakter grupy znajomych, 
których działania są wynikiem spontanicznych reakcji na 
aktualną sytuację, czy na problemy, które ktoś tu przyniósł.

- Uważam, że w kobietach tkwi ogromny potencjał – mówi 
Katarzyna. -Są znakomitymi organizatorkami, potrafią po-
godzić wiele obowiązków naraz. Często przecież, pracując 
zawodowo, muszą ogarnąć jednocześnie sprawy domowe, 
opiekować się dziećmi, zadbać o męża i o starszych rodzi-
ców. Ponadto kobiety, w przeciwieństwie do nastawionych 
znacznie bardziej na rywalizację, mężczyzn, potrafią efek-
tywnie pracować w grupie. Pomimo takich cech, bywają też 
chwile, że potrzebują wsparcia, pomocnej dłoni. Pomyślałam, 
że my, siemianowickie dziewczyny, jeśli tylko będziemy się 
trzymały razem, wiele możemy osiągnąć - stąd wziął się 

pomysł powołania do życia Stowarzyszenia. W skrócie jego 
celem jest skupienie kobiet, które mają ochotę wzajemnie 
coś dla siebie zrobić, naładować się dobrą energią, wiarą 
w siebie, zyskiwać apetyt na życie, razem fantastycznie 
spędzać czas. Jeśli któraś z siemianowickich kobiet – i tu 
nie chodzi tylko o te zrzeszone w Stowarzyszeniu, będzie 
miała kłopot – niech przychodzi do nas. My uruchomimy 
nasze możliwości, naszą empatię – musi z tego wyniknąć 
coś dobrego. Może trzeba będzie którejś pomóc w trudnej, 
życiowej sytuacji, a może trzeba dobrego słowa, dodania 
otuchy, zmotywowania do działania - „popatrz jesteśmy 
z tobą, nie jesteś sama, dasz radę”. W grupie z pewnością 
znajdzie się ktoś, kto zetknął się z podobnym problemem, 
kto podzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą, sam będzie 
przykładem, że dało się wyjść z jakiejś sytuacji, ktoś, kto 
chcąc pomóc, uruchomi swoje znajomości. Tu nie będziemy 
nikogo osądzać, tylko rozwiązywać problemy. No i będziemy 
się razem bawić.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Fitznera 2/9. 
Dyżury są tu w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00. 
Jeśli trzeba-dzwoń na nr tel: 696 092 937

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

DZIEWCZYNY, TRZYMAJMY SIĘ
RAZEM

SPRAWY SPOŁECZNE

SPRAWY SPOŁECZNE

Trzy miesiące temu Fundacja "Wolne Miejsce" organizowała wigilię dla samotnych. 
Wielkim zaangażowaniem wykazali się wtedy wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych Cogito.



EDUKACJA
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 Na sesji w dniu 26 stycznia Rada Miasta pod-
jęła uchwały w sprawie projektu dostosowania 
sieci publicznych szkół podstawowych i publicz-
nych gimnazjów prowadzonych przez gminę 
Siemianowice Śląskie, a także przez inne organy 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzone-
go ustawą – Prawo oświatowe oraz w sprawie 
projektu dostosowania sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzo-
nych przez powiat Siemianowice Śląskie do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Zgodnie z wymogami w/w uchwały zosta-
ły przesłane do zaopiniowania przez kuratora 
oświaty oraz związki zawodowe. Mają na to 21 
dni. Pierwsza opinia już spłynęła. Nie wniesiono 
żadnych uwag.

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu pozytywnych 
opinii kuratorium i związków, będzie przedsta-
wienie Radzie Miasta projektów uchwał w spra-
wie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r. oraz w sprawie dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
To nastąpi już na sesji marcowej. Jak to będzie 
wyglądało w naszym mieście? Czego mogą się 
spodziewać uczniowie i ich rodzice? Wszystkie 
szkoły podstawowe w naszym mieście z dniem 1 
września 2017 r. staną się ośmioletnimi szkołami 
podstawowymi. Obecni szóstoklasiści w przy-
szłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie 
VII. Za dwa lata w tych szkołach podstawowych 
funkcjonować będzie także klasa VIII. 

Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół, 
w skład których wchodzą tylko szkoła podsta-
wowa i gimnazjum oraz gimnazjum specjalne 
włączone zostaną do ośmioletnich szkół pod-
stawowych. Oznacza to, że ośmioletnie szkoły 

podstawowe prowadzić będą klasy gimnazjalne 
dotychczasowych gimnazjów. Uczniowie Gim-
nazjum nr 5 (Zespół Szkół nr 1), Gimnazjum nr 
7 im. A. Halora (Zespół Szkół nr 4), Gimnazjum 
nr 8 Integracyjnego (Zespół Szkół Integracyj-
nych) oraz Gimnazjum nr 6 (Zespół Szkół Spe-
cjalnych)  od przyszłego roku szkolnego będą 
chodzić do tych samych szkół a na koniec swojej 
edukacji otrzymają świadectwo ukończenia 
gimnazjum. Zmiany, które nastąpią w ramach 
reformy mają charakter organizacyjny. Pozostałe 
gimnazja młodzieżowe zostaną wygaszone, 
a więc z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowana 
zostanie klasa I (nie będzie prowadzony nabór), 
a w latach następnych kolejne klasy. Gimnazjum 
dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych czeka prze-
kształcenie w szkołę podstawową dla dorosłych. 
Od 1 września 2017 r. w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych działać będzie Szkoła 
Podstawowa dla Dorosłych, która prowadzić 
będzie klasy gimnazjalne dotychczasowego 

Gimnazjum dla Dorosłych. Należy pamiętać, że 
w Siemianowicach funkcjonuje także Publiczne 
Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Katowickiej. W imieniu Zarządu 
Głównego Prezes Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich Archidiecezji Katowickiej poinformował 
Prezydenta Miasta o przekształceniu gimnazjum 
w ośmioletnią szkołę podstawową. Od 1 wrze-
śnia 2017 r. w Siemianowicach Śląskich działać 
będzie Publiczna Szkoła Podstawowa SRKAK. 
Klasy drugie i trzecie Publicznego Gimnazjum 
SRKAK ukończą szkołę zwykłym trybem. Nieco 
starsi uczniowie, obecnie uczęszczający do szkół 
zawodowych, od 1 września 2017 r. będą chodzić 
do branżowych szkół I stopnia. 

Drobna zmiana organizacyjna czeka szkoły 
przysposabiające do pracy. W myśl przepisów 
z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Szko-
ła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół 
Specjalnych przekształcona zostanie w Szkołę 
Przysposabiająca do Pracy nowego typu.

MONIKA GAWROŃSKA

REFORMA OŚWIATY W SIEMIANOWICACH 
KROK PO KROKU



9www.siemianowice.pl



Od marca br. siemianowicki Zakład Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia wdrożył 
program wczesnej interwencji. „FreD goes 
net” – bo taką nosi nazwę, ma na celu 
możliwie jak najszybciej, po pierwszym 
kontakcie z narkotykiem, dopalaczem, 
alkoholem, czy  innymi środkami odu-
rzającymi i psychoaktywnymi, ograniczyć 
ryzyko rozwoju uzależnienia poprzez za-
pobieganie eskalacji ich używania. 

 Program powstał z myślą o osobach mło-
dych w wieku 14-21 lat, choć w szczególnych 
przypadkach może być rozszerzony  na prze-
dział wiekowy 13-25 lat. Ma on stanowić po-
mocne narzędzie dla tych, którzy w codziennej 
pracy zawodowej stykają się z problemem 
używania narkotyków przez młodzież, czyli 
np. dla nauczycieli, pedagogów, policji, straży 
miejskiej. To z ich strony spodziewane są skie-

rowania osób do programu. W placówce przy 
Alei Młodych 16, "FreD goes net" prowadzą 
Mariusz Nowak oraz Anna Nocoń. 

- To świetny program i jak wskazują dane 
statystyczne - bardzo skuteczny – mówi 
certyfikowany terapeuta M.Nowak.

- Droga od przygody z narkotykiem do 
uzależnienia od niego bywa bardzo krótka, 
więc podjęcie takiego szybkiego reagowania 
w przypadku dostrzeżenia dziecięcych, czy 
młodzieżowych eksperymentów ze środ-
kami odurzającymi, jest niezwykle istotne. 
Ci młodzi, którzy zostaną do nas skiero-
wani, po zakwalifikowaniu do programu, 
przeprowadzeniu rozmowy motywacyjnej, 
wezmą udział w cyklu zajęć o charakterze 
warsztatowym. W ich trakcie będziemy 
się starali nie tylko uświadamiać uczest-
nikom zagrożenia wynikające z używania 
narkotyków, ale także dążyć do zmiany ich 
zachowań, do wydobycia  umiejętności, do 
kształtowania asertywności, która pomoże 
im oprzeć się naciskowi środowiska. 

Telefon kontaktowy do terapeutów pro-
gramu "FreD goes net" : 532-590-967.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

OD MARCA RUSZA PROGRAM 
WCZESNEJ INTERWENCJI
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 -W materiałach, które ukazały się na ubiegłorocznej 
międzynarodowej  konferencji  poświęconej krajowym i mię-
dzynarodowym kontekstom polityki społecznej, zamieszczona 
jest pańska praca zatytułowana „Rodzina 500+ - pierwsze 
rezultaty badań na Śląsku”. Posługuje się w niej Pan przykładem 
Siemianowic Śląskich – skąd ten wybór? 
- Zgadza się. Opublikowaliśmy raport zbiorowy pod moją redakcją, 
który został zrealizowany przez zespół badaczy Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. J Korczaka. Pomysłodawcą i inicjatorem badania 
był rektor uczelni – prof. zw. dr hab. Julian Auleytner, jeden z naj-
bardziej uznanych autorytetów w dziedzinie polityki społecznej. 
Nieprzypadkowo wybór padł na Siemianowice. Zadecydowały 
o tym względy zarówno merytoryczne, jak i organizacyjne. Me-
rytorycznie uznaliśmy, że Siemianowice to prężnie rozwijające się 
miasto, a zachodzące przemiany, precyzyjnie, jak w soczewce, 
obrazują bolączki, zmagania, problemy, ale i potencjał i silne 
strony Górnego Śląska. Nie bez znaczenia były także kwestie 
organizacyjne. Skorzystaliśmy z przychylności i otwartości władz 
miasta oraz doświadczenia, zawodowych i organizacyjnych 
kompetencji dr Anny Zasady-Chorab, zastępcy prezydenta 
miasta, która również jest politykiem społecznym i zawsze 
chętnie angażuje miasto w oryginalne i innowacyjne projekty.

- Analiza realizacji programu 500+ w naszym mieście 
przyniosła odpowiedzi w takich kwestiach, jak np. sposób 
wykorzystania pieniędzy przez rodziny, organizacja przed-

sięwzięcia – czy miała także znaczenie bardziej uniwersalne, 
czy posłużyła do sformułowania szerszych wniosków?

- Wyniki przeprowadzonych badań okazały się bardzo cie-
kawe. W niektórych aspektach są wręcz zaskakujące, łamią 
funkcjonujące stereotypy i inspirują do dalszych badań. Uka-
zują nie tylko sytuację materialną współczesnych rodzin, ale 
co bardziej interesujące, określają ich potrzeby, oczekiwania 
i plany.  W mojej opinii, chociaż badania były przeprowadzone 
w Siemianowicach, to jednak śmiało można stwierdzić, że mają 
wymiar uniwersalny. Ankiety były bowiem kierowane do przed-
stawicieli rodzin nie korzystających do tej pory ze świadczeń 
pieniężnych pomocy społecznej, o ustabilizowanej sytuacji 
finansowej i lokalowej, osiągających średnie dochody. Badania 
wykazały, że świadczenie w wysokości 500 zł stanowi ważną 
pozycję w budżecie domowym rodzin. Umożliwia zrealizowanie 
istotnych planów lub przedsięwzięć, które wielokrotnie od lat 
były odkładane albo w ogóle niezrealizowane. Badania jedno-
znacznie dowiodły, że otrzymane środki zostały spożytkowane 
zgodnie z intencją autorów rządowego programu. Umożliwiły 
zaspokojenie potrzeb rodzin, zwłaszcza tych o charakterze 
edukacyjnym czy rekreacyjnym. Pieniądze zostały przeznaczone 
na wyjazdy rodzinne, wakacyjny wypoczynek dzieci, opłacenie 
korepetycji, zakup artykułów szkolnych, podręczników, do-
posażenie mieszkania czy też regularne spłaty zobowiązań 
finansowych. Należy jednak pamiętać, że to jedynie deklaracje 
i ankietowe wypowiedzi respondentów, z których wyłania się 

dość idealistyczny obraz, który nie musi jednak odpowiadać 
rzeczywistości. Z wypowiedzi badanych wynika również jed-
noznacznie, iż świadczenie niemal wcale nie przełoży  się na 
zmiany planów powiększenia rodziny, czyli starania o kolejne 
dziecko. Większość respondentów wskazuje, iż po prostu od-
powiada im obecny model rodziny. Charakterystyczne jest 
również to, że beneficjenci świadczenia rodzinnego, chociaż 
dostrzegają dobrodziejstwo programu „Rodzina 500+”, to jednak 
w zdecydowanej większości nie akceptują jego kosztów, które 
wszyscy obywatele muszą ponosić, np. w formie podatków lub 
zwiększenia cen niektórych produktów czy usług. 

- Czy wyniki badań przeprowadzonych w Siemianowicach 
Śląskich były lub są jakoś komentowane? 

-Zdecydowanie tak! Było to pierwsze badanie w Polsce doty-
czące dystrybucji środków i ich wpływu na jakość życia w rodzi-
nach, więc wiele osób chętnie powoływało się na wyniki raportu. 
Raport był często omawiany i przywoływany, zarówno przez 
gorących zwolenników programu „Rodzina 500+”, jak i jego 
zaciekłych krytyków. Oprócz licznych dyskusji nie tylko w środo-
wisku polityków społecznych, socjologów czy politologów, nasza 
praca doczekała się wielu publikacji, była wielokrotnie cytowana. 
Sam raport był szeroko komentowany w środkach masowego 
przekazu, podczas politycznych i akademickich debat, a wyniki 
zostały przedstawione opinii publicznej.   

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SIEMIANOWICE-PRZYKŁADEM
SPRAWY SPOŁECZNE

ROZMOWA Z DR. MICHAŁEM SZYSZKĄ Z WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ IM. J. KORCZAKA W WARSZAWIE

SPRAWY SPOŁECZNE



KULTURA
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FILMOWY KLUB SENIORA

SPRAWY SPOŁECZNE

  W piątek, 3 lutego 2017 r., w Parku Tra-
dycji  filmem dokumentalnym „Droga do 
Bangladeszu” zainaugurował swoją dzia-
łalność Filmowy Klub Seniora zrzeszający 
miłośników sztuki filmowej. 

Działalność Klubu  to nie tylko projekcja 
filmów o wysokich walorach artystycz-
nych lub poznawczych, ale także spotkania 
z twórcami,dyskusje i prelekcje. Film „Droga 
do Bangladeszu” to opowieść o fotografie 
Olku Barteckim z Bytomia, który zmęczony 
wyścigiem szczurów wyrusza z serca metro-
polii śląskiej - z Katowic, Siemianowic Śląskich, 
Chorzowa, Bytomia - w podróż do Bangla-

deszu,  najrzadziej odwiedzanego kraju w Azji 
Południowej. Wśród uczestników wyprawy 
znaleźli się siemianowiczanie: Paweł Brzenczek, 
realizator filmu i Agnieszka Błaszczyk. 

Po latach starań, aby zaistnieć na polskim 
rynku fotograficznym, Olek odpuszcza so-
bie wyścig szczurów i wyrusza w podróż ku 
górskim szlakom południowo-wschodniego 
pogranicza Bangladeszu, zamieszkanym 
przez liczne plemiona Adivasi, pierw-
szych mieszkańców tych ziem. Pragnie 
zrealizować projekt fotograficzny, który 
po powrocie na Śląsk zaowocuje zimo-
wą wystawą w postindustrialnej scenerii. 

Część materiałów filmowych zrealizowana 
została na Śląsku - głównie w Bytomiu 
i Siemianowicach Śląskich.

Przed projekcją widzowie mieli okazję po-
znać głównego bohatera - Olka Barteckiego  
i Pawła Brzenczka realizatora filmu, a po 
projekcji wywiązała się ciekawa dyskusja 
podczas spotkania z Agnieszką Błaszczyk, 
jedyną kobietą wśród uczestników wyprawy. 

Zainteresowanych spotkaniami Filmowego 
Klubu Seniora prosimy o kontakt: 

Urząd Miasta  tel.32 760 54 88; 
mail: d_sobczyk@um.siemianowice.pl 

DANUTA SOBCZYK

Jak Polska długa i szeroka powstają wszędzie wybiegi dla 
psów, gdzie nasi podopieczni mogą do woli się wysza-
leć i załatwić. I nikt nie będzie przy tym kręcił nosem. 
Podobnie jest w naszym mieście, gdzie funkcjonują już 
takie dwie przestrzenie.

 Jedną z podstawowych zalet partycypacyjności jest to, że 
mieszkańcy mają możliwość zaprezentowania i przeforsowania 
idei, które faktycznie wyrażają ich potrzeby. Tutaj miejsca na 
niezdrową kiełbasę wyborczą za bardzo nie ma. 
Jest tylko aktywność obywatelska, wyobraźnia 
mieszkańców i ich determinacja. O tym, że 
warto i takie nastawienie się opłaca – wiedzą 
doskonale w Siemianowicach Śl., gdzie z powo-
dzeniem od lat organizowany jest budżet obywatelski.  

- Prawda jest taka, że wszyscy narzekamy na to jak wygląda 
nasze otoczenie i nie za bardzo cokolwiek robimy. Jeszcze lata 
temu uprawnione było pytanie: jak? Dzisiaj wiemy, że tak naprawdę 
jest to wybieg. Jak zawsze na początku liczą się chęci. Jeżeli są, to 
taki instrument jak budżet obywatelski może okazać się bardzo 

pomocny – przekonuje Szymon Kopic z Siemianowic Śl., który 
nie tylko sam oddaje głos na wybrane pomysły mieszkańców, co 
też stara się przekonywać do własnych idei.

- Nie mam psa. Kocham te czworonogi i przez ostatnie lata 
widzę, jak ludzie żywią do psów coraz więcej niechęci. Wszystko 
przez ich nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy najczęściej za nic 
mają wspólne otoczenie, wspólną estetykę, czy wypełnianie przez 
siebie podstawowych obowiązków. W efekcie mamy podwórka 
pełne psich kup. Postanowiłem z tym walczyć – mówi Szymon.

J a k  p o -
myślał – tak 
zrobił i ra-
zem z kolegą, 
który też nie 

ma psa, złożyli wniosek o wybudowanie w mieście profe-
sjonalnego wybiegu dla psów, gdzie nasi pupile będą mogli 
się bezkarnie pobawić, a potem załatwić.  Jeden pomyślał 
o wybiegu na os. Węzłowiec, drugi na os. Wróbla i Korfantego. 
Byli tacy, którzy pukali się w głowę. Pomysłodawców psiego 
wybiegu absolutnie to nie zraziło. Systematycznie zbierali 

podpisy i przekonywali do swoich racji. - Nie poddawałem 
się, bo też dlaczego? Ludzie mają prawo do do swojego 
zdania. Nie spotkałem się z jakimiś wyzwiskami, czy nawet 
poszturchiwaniem. Owszem, nie każdy kogo prosiłem o podpis 
pod wnioskiem miał takie samo zdanie. Ale rozmawialiśmy, 
wymienialiśmy się poglądami. Myślę, że to też jakiś cel bu-
dżetu obywatelskiego – przekonuje pan Szymon.

Konsekwencja i cierpliwość jednak się opłaca. Tak wniosek 
dotyczący os. Wróbla i Korfantego, tak i też z os. Węzłowiec 
spotkały się z uznaniem głosujących w tamtym roku mieszkańców, 
na które dzisiaj inne siemianowickie osiedla – te bez wybiegów 
dla czworonogów  - mogą patrzeć z zazdrością.

Czy w Siemianowicach Śl. powstanie kolejna taka przestrzeń? 
Bardzo możliwe. Właśnie trwa kolejna edycja tutejszego budżetu 
obywatelskiego. 

Urzędnikom podpowiadamy, że warto się postarać, by sie-
mianowickie wybiegi były widoczne na portalu psipark.pl (o 
wybiegach w województwie śląskim) i piesnaurlopie.pl (lista 
wybiegów w całej Polsce).

MICHAŁ TABAKA

2 – na razie tyle wybiegów dla psów  
 funkcjonuje w Siemianowicach Śl. 

SPECJALNIE DLA CZWORONOGÓW 

wymień, kup, sprzedaj,  
używane rzeczy:

ORGANIZACJA STANOWISKA 
WE WŁASNYM ZAKRESIE

zgłoszenia:
Pełnomocnik ds. Rodziny: 

32 760 54 88, 
32 760 53 53

RYNEK MIEJSKI

w szczególności: ubrania, 
akcesoria, sprzęty dziecięce,  
zabawki, sprzęt sportowy,  
artykuły szkolne, książki,  
podręczniki, gry, płyty.

SOBOTA 
1 KWIETNIA
GODZ. 9.00-14.00
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SESJA Z UDZIAŁEM 
RADY GOSPODARCZEJ
Szczególnymi gośćmi XXVIII sesji Rady 
Miasta byli członkowie Rady Gospodarczej 
przy Prezydencie Miasta. 

 By ło  to  związane z  jednym 
z punktów lutowej sesji, a mianowicie 
informacją na temat wykorzystania po-
tencjału gospodarczego i ekonomiczne-
go w rozwoju Siemianowic Śląskich oraz 
współpracy z przedstawicielami biznesu. 
Jednym z ważnych filarów tej współpracy 
jest Biuro Obsługi Inwestora, które zapisało 
na swoim koncie wiele działań  mających 
na celu zainteresowanie przedsiębiorców 
naszym miastem, stwarzanie warunków 
rozwoju lokalnych firm oraz wspieranie 
idei samozatrudnienia.

Radni z uznaniem przyjęli informację, 
a w imieniu obecnych na sesji członków 
Rady Gospodarczej zwrócił się do nich 
Mirosław Czarnik. Podziękował on za za-
ufanie, jakim obdarzono członków Rady 
Gospodarczej i deklarował w ich imie-

niu pozostawanie w dyspozycji, służąc 
siemianowickiemu samorządowi wiedzą 
i doświadczeniem.

Na sesji radni  przyjęli program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
oraz Powiatowy Program Działań na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych, przegłosowali 
też m.in. uchwałę w sprawie pośmiertnego 
nadania dyplomu „Zasłużony dla Siemianowic 
Śląskich” dr. Janowi Nepomucenowi Stęślic-
kiemu, lekarzowi, społecznikowi, człowiekowi 
wielkiego serca.

Dyplom ten wręczony zostanie rodzinie 
doktora, na uroczystości, która odbędzie się 
21 marca o godz. 11.00 w Bibliotece Miejskiej.

Prezydent Rafał Piech, składając jak zawsze 
informację z działalności międzysesyjnej, 
powiadomił radnych m.in. o pozyskaniu 
9 mln zł na termomodernizację pływalni 
Zespołu Szkół Sportowych oraz budynków 
PUP, MOPS i MOSiR-u na Pszczelniku. Jak 
podkreśliła zastępca prezydenta Agnieszka 
Gładysz, ostatnimi czasy żaden z siemia-
nowickich wniosków o pozyskanie środków 
zewnętrznych nie został odrzucony. Radni 
z zadowoleniem usłyszeli też informację, 
że już rozpoczęto naprawy dróg po zimie.

Na sesji 11 radnych zgłosiło 26 interpelacji.
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

PRZEKAŻ 1 PROCENT SWOJEGO PODATKU

Serdecznie dziękuję za pomoc, jaką otrzy-
małem w latach 2014, 2015 i w 2016 roku. 
Serdecznie dziękuję też za przekazanie mi 
1% swojego podatku w formie odpisu z PIT. 
Środki te wykorzystałem na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz na pokrycie niektórych 
kosztów związanych z rehabilitacją. Z pienię-
dzy tych zapłaciłem za niektóre leki i badania.  
Nadal możecie mi Państwo pomagać w utrzymy-
waniu - mimo choroby - jako takiej sprawności 
fizycznej rozliczając podatek PIT za 2016 rok. 

Stwardnienie rozsiane to taka choroba, która 
wymaga nieustającej rehabilitacji - finansowanie 
tego z własnych środków jest niezwykle trudne. 
Proszę więc o wsparcie moich wysiłków, aby po-
zostać w grupie ludzi chodzących „na własnych 
nogach”. Wystarczy w zeznaniu PIT, w Części J 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na 
rzecz organizacji pożytku publicznego, w rubryce 

137 druku PIT wpisać numer KRS Stowarzyszenia 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane - KRS NR 
0000025638, w rubryce 138 podać wnioskowaną 
kwotę, a w Części K w  pozycji 139 druku PIT 
koniecznie wpisać cel szczególny DUDEK JACEK. 

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
JACEK DUDEK

SZANOWNI PAŃSTWO!

Chcesz pomóc innym, wesprzeć organiza-
cje pożytku publicznego działające na rzecz 
Siemianowic Ślaskich? Przekaż 1 %podatku, 
na wskazaną przez siebie organizację.

CO TO ZNACZY? - 1 % odliczany jest od 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
i nie trafia do budżetu państwa tylko na konto 
wybranej organizacji pożytku publicznego.

Organizacje pożytku publicznego, pod 
względem przejrzystości działań, podle-
gają ostrym rygorom. Co roku, Minister-
stwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, 
publikuje wykaz organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych w danym roku 

do otrzymania środków z 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. W sy-
tuacji wpłynięcia do Krajowego Rejestru 
Sądowego wpisu np. o likwidacji, ogło-
szeniu upadłości czy zaistnieniu innych 
okoliczności, będących podstawą do wy-
kreślenia organizacji z wykazu OPP, czyni 
się to i taka organizacja nie figuruje już we 
wskazanym wykazie organizacji pożytku 
publicznego uprawnionych w danym roku 
do otrzymania środków z 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych.

O status organizacji pożytku publicznego 
mogą ubiegać się różne stowarzyszenia i fun-

dacje, które działają na rzecz np. osób, grup 
społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, zdrowia, nauki, oświaty i wychowania, 
edukacji, kultury i sportu.

 Otrzymane przez takie organizacje środki 
finansowe pochodzące z 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych mogą być 
wykorzystane wyłącznie na prowadzenie 
działalności pożytku publicznego. 

Aby przekazać 1% swojego podatku za 
2016 rok należy wypełnić odpowiednie ru-
bryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-
28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 (które 
zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% 

podatku należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego OPP”), tj. wpisać numer 
KRS organizacji pożytku publicznego oraz 
kwotę, którą chcemy przekazać. 

Kwota stanowi 1% podatku należnego, wy-
nikającego z zeznania podatkowego, po za-
okrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W kwietniowym wydaniu Głosu Miasta 
przedstawimy wykaz organizacji pożytku 
publicznego z terenu miasta Siemianowice 
Śląskie, którym można przekazać 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok.

BEATA ŁUCZAK
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POCHOWANIE BASA

SPRAWY SPOŁECZNE SPRAWY SPOŁECZNE

 Kolejny już czwarty Bal Charytatywny Sto-
warzyszenia Mieszkańców Siemianowic odbył 
się, jak co roku, w Centrum Konferencyjno-Ban-
kietowym „U Ostrowskich”. Wyjątkowo w tym 
roku zbierano środki nie tylko dla dzieci, ale rów-
nież dla seniorów. Szczególne podziękowania 
należą się gościom - jak zwykle połowa ceny 
biletu oraz wszystkie zebrane podczas balu 
pieniądze zostaną przeznaczone na cel cha-
rytatywny. W tym roku udało się zebrać około 
30 tysięcy, najwyższe ceny uzyskały:  kryształ 

Swarowskiego oraz koszulka z podpisem na-
szego bramkarza Artura Boruca. Dziękujemy 
również parze tancerzy -  Klaudii Marcinkiewicz 
i Adamowi Płuciennikowi ze Szkoły Tańca Fla-
menco, którzy jak zwykle zatańczyli przepięknie. 

Wykorzystując zaangażowanie członków 
Stowarzyszenia oraz zgromadzone środki, 
w ubiegłym roku udało się m in. zorganizować 
dla dzieci z Siemianowic dwutygodniowy 
wyjazd wakacyjny do Jastarni. 

ELŻBIETA NIESZPOREK

  Tradycyjnie, w ostatnią sobotę karnawału 
odbył się już 37. Bal Siemiona, organizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich pod patronatem Prezydenta Miasta 
– Rafała Piecha.

Ta doroczna impreza miała kolejny raz miej-
sce w pięknej scenerii Sali Lustrzanej nowego 
oddziału SCK – w michałkowickim Zameczku.

Każdorazowo najważniejszym punktem 
programu balu jest przyznanie osobom lub 
organizacjom Lauru Siemiona – jednego z naj-
ważniejszych wyróżnień TPSŚ – za szczególne 
osiągnięcia i działania na rzecz rozwoju kultury 
oraz promocji miasta. W tym roku z rąk Anny 
Zasady-Chorab - II Zastępcy Prezydenta Miasta 
i Jana Presa -przewodniczącego TPSŚ statu-

etkę Lauru Siemiona odebrał Krystian Hadasz 
- długoletni dyrektor Muzeum Miejskiego, 
poeta, muzykolog.

Część artystyczną wypełnił minikoncert 
rodziny Wantułów, występ pary tanecznej 
oraz kotylionowy walczyk i konkurs na naj-
bardziej roztańczoną parę wśród gości.

Do tańca przygrywał i bawił dowcipami 
niezastąpiony Tadeusz Zdechlikiewicz, a o 
ucztę dla podniebienia zadbał Serwis Ga-
stronomiczny p. Starzyka. Uczestnicy balu 
mieli też okazję do zakupu obrazów Grupy 
Artystycznej „Laura”. W wyśmienitych na-
strojach goście bawili się do białego rana. 

Do zobaczenia już za rok.
BARBARA MERTA

LAUR SIEMIONA WRĘCZONY BAL CHARYTATYWNY 
SMS

Zgodnie z wieloletnią trady-
cją w Domu Kultury „Chemik” 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne "Laura" 
zorganizowało imprezę kończą-
cą karnawał, czyli „pochowa-
nie basa”.

  W trakcie imprezy symboliczny 
ksiądz i kościelny wygłosili okolicz-
nościowe kazanie, pokropili wodą 
wszystkich zebranych żałobników 
oraz poprowadzili kondukt żałobny. 
Gra aktorska wszystkich bohaterów 
wczorajszego wieczoru, a także 
teksty przygotowane na tę oko-
liczność doprowadzała do ogrom-
nych salw śmiechu wszystkich 
uczestników wydarzenia. Impreza 
zakończyła się optymistycznym 
stwierdzeniem, że już za rok będzie 
nowy karnawał.

WOJCIECH MATEUSIAK

KULTURA

Egzekwie odprawiane nad kontrabasem, czyli Pogrzebanie Basa zwiastują koniec karnawału. Zwyczaj ten, niegdyś bardzo popularny, do dzisiaj 
przetrwał już w niewielu miejscowościach. Do tych chlubnych wyjątków kontynuowania tradycji zaliczają się Siemianowice Śląskie.



  W środowisku muzycznym funkcjonuje 
powiedzenie, że różni ludzie pojawiają się 
na koncertach z różnych powodów. 
I tak, kobiety przychodzą, by zobaczyć wo-
kalistów, mężczyźni przychodzą, by posłu-
chać solówek gitarzystów, a i tak cała sala 
skacze do sekcji czyli basu i bębnów. To 
właśnie dla tych, którzy powodują, że każdy 
utwór wyrywa nas z krzeseł i podrywa do 
ruchu, organizowane są w Siemianowicach 
Śląskich międzynarodowe warsztaty pn. 
Hajer Level. Pierwszy raz w naszym mie-
ście będziemy gościć wybitnych muzyków 
i edukatorów, którzy przez dwa dni będą 
odkrywać tajniki swojego rzemiosła. Przed-
stawiamy dzisiaj sylwetki prowadzących 
zajęcia i zachęcamy do rezerwacji miejsca 
na warsztatach na stronie internetowej 
Siemianowickiego Centrum Kultury www.
bilety.siemck.pl  

KOSMA KALAMARZ - basista, uzna-
ny muzyk sesyjny i nauczyciel. Pra-
cuje dla wielu znanych polskich  
i zagranicznych artystów na wszelkiego 
rodzaju scenach – od kameralnych klubów 
jazzowych po sale koncertowe i duże fe-
stiwale plenerowe. Rock, fusion jazz, funk 
czy gospel – po prostu nie ma rzeczy, któ-
rych Kosma nie potrafiłby zagrać. Członek 
i współzałożyciel formacji jazzowych „PKS 
Trio” i „Forest Trio”. Prywatnie kierowca raj-
dowy i fan motoryzacji.

Peter Szendofi - Ukończył studia na Wy-
dziale Jazzu. W Stanach Zjednoczonych uczył 
się od najlepszych (Jojo Mayer, Dave Weckl, 
Dennis Chambers, Steve Smith). Stypen-
dysta słynnego Nowojorskiego Drummers 
Collective. Współpracuje m.in. z Gary Willisem 
w projekcie Loop Doctors. Brał udział w nagra-
niach ponad 130 albumów. Od 18 lat naucza 
młodych perkusistów m.in. w Gwatemali, 
Finlandii, Włoszech i Nowym Jorku. 

PIOTR CZYJA - Perkusista, muzyk sesyjny 
i edukator muzyczny z 14 letnim stażem. 
Piotr znalazł się na prestiżowej liście in-
struktorów polecanych przez samego Doma 
Famularo w magazynie Modern Drummer 
Magazine (USA). Swoją wiedzą dzieli się 
poprzez publikacje edukacyjne na łamach 
ogólnopolskiego czasopisma - Magazyn 

Perkusista. Zdobywca nagrody „Let’s Groove” 
za najlepiej osadzony rytm perkusyjny. Za-
fascynowany gatunkami fusion/jazz i rock/
metal. Na co dzień wykładowca Drumset 
Academy - szkoła perkusyjna. 

ANDREW LAUER – urodzony w Stanach 
Zjednoczonych, wychował się w Niemczech. 
Basista, edukator i ceniony solista. Muzyk 
o wyjątkowej osobowości scenicznej, po-
rywający publiczność w każdym zakątku 
świata. Jego styl grania, artykulacji i solówek 
przyniósł mu przydomek „Kula”, bo potrafi 
w jednym utworze wystrzelić w stronę pu-
bliczności mnóstwo dobrej energii. Po świa-
towych trasach koncertowych u boku wielu 
artystów, wydał w 2016 roku swój pierwszy 
solowy album pt.: „My Bass Souls”.   

PIOTR KOCHANEK
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HAJER LEVEL 
RYTM WYZNACZĄ NAJLEPSI

KULTURA KULTURA

 Ruszyły zapisy do kolejnej edycji konkursu wo-
kalnego organizowanego w Siemianowicach Ślą-
skich – MIKROFON SIEMIONA 2017. Do konkursu 
może się zgłosić KAŻDY, kto ukończył 14 rok życia 
Zapraszamy do występu solistów, duety, czy grupy 
wokalne (max do 8 osób). Jurorami konkursu są 
znani na Śląsku muzycy i pedagodzy muzyczni.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO  
DO 10 MARCA! 

Kartę należy wysłać w jeden z następują-
cych sposobów:
l korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Sie-

mianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 
Siemianowice Śląskie (decyduje data wpływu), 

l osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta 
(ul. Jana Pawła II 10 albo ul. Michałkowicka 105) 
lub w Wydziale Kultury i Sportu mieszczącym 
się przy ul. Fitznerów 3 (Willa Fitznera),

l mailem na adres: m_konczyk@um.siemiano-
wice.pl (musi być załączony skan z oryginal-
nymi podpisami).
 
Karta zgłoszenia i regulamin dostępny jest na 

stronie www.mikrofonsiemiona.siemianowice.pl
Przesłuchania odbędą się 23-25 marca 2017 r., a finał 

26 marca 2017 r. w SCK – Park Tradycji ul. Orzeszkowej 
12, 41-103 Siemianowice Śląskie. W konkursie jak w la-
tach poprzednich do rozdania są nagrody finansowe.

ZAPRASZAMY – NIE ZWLEKAJ, 
ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ DZIŚ!

MAGDALENA KOŃCZYK

MIKROFON 
SIEMIONA
- ZAPISY

 Ze znajomymi, dziećmi, wnukami? Chińczyk, szachy, 
warcaby, Piotruś a może wojna? Czy też w czasie słońca 
czy nieprzyjaznej aury, w domu, w podróży lub też na 
wyjeździe? W gry bez prądu, jak popularnie nazywa się 
planszówki, możemy grać wszędzie, także i w SCK Parku 
Tradycji. Od 2015 roku działa tu Klub Gier Planszowych 
i organizowane są spotkania z planszówkami, a podczas 
ferii zimowych oraz wakacji specjalne spotkania z grami 
planszowymi dla dzieci.

W tym roku w każdy czwartek od 17:00 do 22:00 sta-
rzy i młodzi, zatwardziali gracze i początkujący wspólnie 
uczestniczą w przygodach na planszy, w trakcie których 
wcielają się w różne role: górnika, kowboja, managera firmy 
transportowej, alchemika czy też bohatera walczącego ze 
smokami i broniącego księżniczek. Można też być jubilerem, 
który pragnie sprzedać najpiękniejszy klejnot sułtanowi 

czy też jednym z potężnych polskich magnatów i zmienić 
historię naszego kraju. Możliwości na spędzenie wolnego 
czasu  ze znajomymi, lub zadzierzgnięcie nowych znajo-
mości jest mnóstwo.

Zapraszamy także na II Fantastyczny Weekend, który 
odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2017.  Pierwszego dnia 
będziemy grali w gry planszowe, ekonomiczne, strategiczne. 
Wtedy zaplanowano również turnieje międzyszkolne. Podczas 
drugiego dnia przeniesiemy się do bardzo dawnych czasów 
i do odległej galaktyki. Jak zwykle zaprosimy na projekcje fil-
mowe, będzie możliwość spotkania bohaterów z prezentowa-
nych filmów, odbędzie się konkurs, będzie można zagrać w gry 
planszowe jak i spróbować uratować się z escape room’u. 
Trzeciego dnia przeniesiemy się do pobliskiego oddziału SCK 
– Zameczek, gdzie rozegrany zostanie turniej, w którym będą 
rywalizowały śląskie kluby gier planszowych. Na zakończenie 

odbędzie specjalnie przygotowany LARP, czyli gra fabularna 
na żywo. Więcej informacji na facebooku SCK Parku Tradycji:  
www.facebook.com/ParkTradycji.

PAWEŁ CWALINA

GRY BEZ PRĄDU W PARKU TRADYCJI
KULTURA
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URZĘDNIK Z PASJĄ I... CHARAKTEREM
Niemal 15 tysięcy kilometrów przejechanych 
rocznie, ponad 20 godzin spędzonych na 
rowerze tygodniowo, 25 startów w trakcie 
sezonu, a to wszystko po etatowej pracy 
w siemianowickim Urzędzie Miasta. Michał 
Neumann, w ubiegłym sezonie namieszał 
w polskim kolarstwie górskim w kategorii 
Elita, zajmując trzecie miejsce w generalnej 
klasyfikacji Pucharu Polski w maratonie 
MTB. Dzięki temu od nowego roku trafił 
do profesjonalnej, fabrycznej grupy Romet 
Factory Team. 

  Sympatyczny 31-latek, siemianowiczanin, 
od najmłodszych lat był związany ze sportem. 
Uprawiał m.in. tenis stołowy, biegi przełajowe, 
siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Z mło-
dzieżową drużyną futsalową Inpulsu-Alpolu 
Siemianowice Śląskie był swego czasu na-
wet na Mistrzostwach Polski U 21. Przygoda 
z kolarstwem rozpoczęła się w 2013 roku i na 
początku miał to być jedynie sposób na walkę 
z niewielką nadwagą. - Szukałem przyjemnej 
formy aktywności fizycznej, która pozwoliłaby 
mi zrzucić zbędne kilogramy. Ważyłem wów-
czas 83 kg, co przy wzroscie 176 cm sprawiało, 
że nie czułem się komfortowo – zdradza Michał 
Neumann. - Można powiedzieć, że kolarstwem 
„zaraził” mnie Tomek Ligocki – wciagnął mnie 

do pierwszej grupy kolarskiej – Gomola Trans 
Airco. Wówczas była to zabawa – jeździłem 
tylko maratony, bez planów treningowych, bez 
postawionych celów. Z czasem nastawienie 
zaczęło się zmieniać, a zabawa przerodziła 
się w profesjonalne treningi – dodaje siemia-
nowiczanin.

Na co dzień Michał pracuje w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej siemianowickiego Urzędu 
Miasta, gdzie koordynuje grupą pracowników, 
odpowiadających za czystość na terenie miasta. 
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Chorzowie. Jak godzi pracę z pasją?

- Czasem bywa trudno, swoją pracę trzeba 
wykonać tak jak należy, a po powrocie do domu 

siadam na rower i wracam często późnym wie-
czorem. W tygodniu spędzam na rowerze 20-25 
godzin, a w okresie przygotowawczym dochodzą 
jeszcze treningi na hali, siłowni i basenie. Nie 
narzekam jednak – robię to co kocham, sprawia 
mi to ogromną frajdę, a coraz lepsze wyniki i za-
uważalne postępy dodają motywacji – podkreśla 
siemianowicki zawodnik.

Po okresie w Gomoli Trans Airco nadszedł 
okres reprezentowania grupy DMG Mori Cyclo 
Trener Team. Wówczas Michał zaczął startować 
w zawodach Cross Country MTB (w tego typu 
zawodach medale olimpijskie zdobywała Maja 
Włoszczowska), pojawiły się też pierwsze sukce-
sy. Najlepszy sezon siemianowiczanin ma za sobą 

w 2016 roku – przebojem wdarł się do krajowej 
elity kolarstwa górskiego i w prestiżowym cyklu 
o Puchar Polski, w generalnej klasyfikacji zajął 
ostatecznie znakomite trzecie miejsce. Zajął 
również wysokie  miejsce w wyścigu etapowym 
Beskidy MTB Trophy (jeden z cięższych wyści-
gów etapowych w tej części Europy) plasując się 
w klasyfikacji generalnej na czwartym miejscu, 
będąc przy tym drugim z Polaków !

To nie mogło pozostać niezauważone w kolar-
skim środowisku – pokłosiem świetnych wystę-
pów była propozycja dołączenia przez Michała do 
profesjonalnej, fabrycznej grupy Romet Factory 
Team. Mimo coraz lepszych wyników skromny 
siemianowiczanin doskonale wie, że jeszcze 
sporo musi się uczyć. -  Zacząłem przygodę 
z rowerem przed 4 laty, ale tak naprawdę od 3 
lat dopiero jeżdżę pod okiem trenera i zacząłem 
liczyć się w krajowej stawce kolarzy górskich – 
cały czas więc dopiero się uczę. Pokory mi nie 
brakuje, staram się wyciągać wnioski z każdego 
startu,  a ewentualne niepowodzenia działają na 
mnie mobilizująco. Osiagnąłem już jeden swój cel, 
który był zalążkiem kolarskiej pasji – schudłem 
i obecnie ważę 65 kg – żartuje siemianowicza-
nin. - Nie ukrywam, że dużą szansą dla mnie 
jest też trafienie obecnie do  grupy fabrycznej 
Rometa. Z jednej strony  jestem w drużynie ze 
srebrnym medalistą MP w maratonie Bartoszem 
Janowskim oraz srebrnym medalistą w Cross Co-
untry - Maciejem Jeziorskim, więc będę miał się 
od kogo uczyć. Z drugiej – wsparcie sprzętowe, 
logistyczne, finansowe grupy odciąża finansowo, 
bo wcześniej bywało z tym różnie. Będę starał się 
łączyć starty w długodystansowych maratonach 
z rywalizacją w Cross Country, która bardzo mi 
się spodobała, ale w niej mam najwieksze braki 
techniczne  – zdradza Neumann. 

Warto zaznaczyć, że z pierwszej dziesiątki 
ogólnopolskiego rankingu kolarzy górskich w ka-
tegorii Elita Michał jest jedynym, który oprócz 
jazdy na rowerze normalnie pracuje !

Siemianowiczanin w miniony poniedziałek 
(27.02) wrócił z dwutygodniowego zgrupowania 
w hiszpańskim Calpe. Przygotowuje się do wy-
jazdu na kolejny obóz przygotowawczy, także do 
Hiszpanii. Sezon rozpocznie w Austrii pod koniec 
marca w wyścigu Cross Country UCI C1, a póź-
niej przyjdzie czas na ściganie w Polsce. - Na 
ten rok zaplanowaliśmy z grupą udział w ok. 25 
wyścigach.     Trochę żałuję, że tak późno zająłem 
się kolarstwem górskim, ale jestem przekonany, 
że jeszcze wiele przede mną, sporo mogę się 
nauczyć i sporo osiągnąć. W końcu warto mieć 
marzenia, a potem dążyć do ich realizacji, a moim 
cichym, choć bardzo odległym marzeniem jest 
medal Mistrzostw Polski, oczywiście w kategorii 
Elita – zdradza Michał. 

KRZYSZTOF NOS

SPORT
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