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HALA SPORTOWA  
NA  PSZCZELNIKU - OTWARTA!
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12 kwietnia SCK Park Tradycji, godz. 11.30.

DYSKUSJA EKSPERCKA DOTYCZĄCA KIERUNKÓW ROZWOJU MIASTA.  WYZWANIA,  CELE,  STRATEGIA DZIAŁANIA
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GODOMY PO ŚLONSKU

BABY

Przed nami kolejna zagadka w ramach kon-
kursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 9 kwietnia 
2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 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 dnia 12.02.2018 r.
1. Pietruszka Henryk z Bytkowa
2. Niestrój Ilona z Bytkowa
3. Kubela Werner z Bytkowa

Zdjęcie przedstawiało ulicę Wróblewskiego.
Pozdrawiam. 

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
19.04.2018 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

MIEJSCE?JAKIE TO
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Kedysik godołech s jednom babom (ko-
bietą), kero (która) miyszko sama, bo chop 
robi w Rajchu (Niemczech), a i cery (córki) 
tysz wyjechały, ino (tylko) kaś indzi. Stynka-
ła jak to mo ciynszko, bo jes sama, robi kaś 
tam za wachtyrza (portiera) i musi bakać 
(pracować) po dwanoście godzin, a kej 
pszidzie do chałpy, to jes blank (całkiem) 
licho (słaba) i musi sie potym dychnonć 
i dźymnonć i uwierzyłbych fto, ino ros kla-
chołech s niom,  jak była w robocie na noc, 
to jusz ło jedynosty sie żegnała, bo padała 
co musi jusz iś spać. Znom tysz inkszo baba, 
kero jes flyjgerom (pielęgniarką), tysz bako 
po dwanoście godzin, potym mo jeszce 
czech (trzech) nimocnych (chorych), kery-
mi sie musi opiekować. F chałpie mo chopa, 
synka i jego lipsta (narzeczoną), kerych tysz 
musi łobrobić no wiycie łoprać, wybiglować 
(wyprasować), pospszontać i uwarzić, a jeji 
synek i lipsta, to som take gizdy wybredne, 
co niy fszysko jedzom i musi dwa łobiady 
warzić, a casami czi (trzy), bo jeszce łojciec 
dziynnie tysz do ni łazi na łobiady, a tysz 
jes pieron wybredny i casami zmierzły. Na 

dodatek, co jom spotkom jak idzie s psym 
na szpacyr, mo zawdy gymba (twarz) 
uśmiychniynto i cas (czas) coby troszka 
poklachać i zawdy jes wesoło, bo jo tysz 
jes taki kocynder (dowcipniś ) jak łona. 
Fakt co teroski baby majom sie dużo lepi, 
nisz kedyś, bo piere jim waszmaszyna 
(pralka) i niy muszom prać na waszbrecie 
(tarce do prania), ani krochmalić pranio, 
ani szpanować gardinof (firan), nawet do 
mangli niy cza łazić, wody nosić s pompy 
i grzoć jom f kastrolu (duży garnek do 
prania) na piecu. Te baby, ło kerych pi-
sza, pamiyntajom te stare casy a nojlepi, 
kej bych mok (mógł), to zamiyniłbych 
je miyjscami tak na miesionc to ta, co 
tak stynkała to chyba by jusz szkyrtła 
(umarła), a ta kero teroski tak dużo mo 
roboty, to chyba niy chciałaby psziś nazot 
do chałpy, bo jak to godajom: "Fto dużo 
godo tyn mało robi" i to jes chyba śfiynto 
prowda, i to  by boło na dzisioj tyla.

Tekst napisano fonetycznie                                                                                
Mirosław Seget  

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK  
KADRY POZ Z SIEMIANOWIC  ŚLĄSKICH
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, 
zaprasza lekarzy i pielęgniarki (kadrę POZ) z naszego miasta na bezpłatne, 
jednodniowe szkolenia z zakresu prewencji i leczenia ran przewlekłych. Szkolenia 
współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
realizowanego przez CLO projektu. Więcej informacji i rejestracja na stronach:  
www.clo.com.pl i pod numerem telefonu (32) 73 57 605, mail: rekrutacja-k@clo.com.pl.  
Najbliższe terminy szkoleń: 5 kwietnia i 7 czerwca. Zapraszamy.



Z RATUSZA

  W ciągu ostatnich kilku tygodni miałem 
okazję spotkać się z Państwem i porozmawiać 
w bardzo szerokim gronie. Łącznie to kilkadzie-
siąt rozmów z przedstawicielami wszystkich 
dzielnic. 

Wpierw spotkaliśmy się przed feriami, w trak-
cie otwarcia uratowanej pływalni miejskiej, 
na którą praktycznie w przeddzień otwarcia 
pozyskaliśmy ponad 4 miliony złotych z UE 
na prace remontowe związane z elewacją. Za 
drugim razem otwieraliśmy wspólnie pływalnię 
w Zespole Szkół Sportowych, gdzie przy okazji 
zainicjowaliśmy razem z młodymi sportowcami 
wielopokoleniową sztafetę pływacką do Tokio. 
W ubiegły zaś weekend, razem z młodymi 
hokeistami i piłkarzami, oddaliśmy do użyt-
ku wyremontowaną halę sportową w Parku 
Pszczelnik. 

W trakcie każdego z tych spotkań, po uro-
czystościach, nie szczędziłem czasu by po-
rozmawiać z Państwem na temat naszego 
miasta i dalszych projektów inwestycyjnych. 
Zebrałem wiele słów uznania za tempo, w ja-
kim staramy się zmieniać wizerunek miasta. 
Za słowa te dziękuję, ale przekazuję je przede 
wszystkim urzędnikom UM, bo to dzięki ich 

zaangażowaniu oraz pozyskanym przez nich 
środkom z Unii Europejskiej (na dziś to ponad 71 
milionów złotych dla miasta) możemy wspólnie 
cieszyć się m.in. wyremontowanymi drogami, 
chodnikami, parkami, skwerami, placami zabaw 
czy też halami sportowymi.  

W rozmowach podnosiliście Państwo często 
temat uciążliwości związanych ze smogiem. 
Pragnę Was zapewnić, że nasza Straż Miejska 
reaguje natychmiast na każde doniesienie i sta-
ra się ukracać każdy proceder uprzykrzający 
nam życie. 

Ponadto pragnę Państwa poinformować, 
że wraz z częścią prezydentów i burmistrzów 
naszego regionu wystosowaliśmy wspólny apel 
do premiera Morawieckiego z prośbą o przy-
śpieszenie prac legislacyjnych nad ustawami 
dotyczącymi czystego powietrza i tym samym 
przekazania do samorządów większej puli 
pieniędzy na walkę ze smogiem oraz firmami 
generującymi nieprzyjemne zapachy. Wiem, że 
to walka trudna, bo dotykająca wielu dziedzin 
gospodarki – czyli motoru napędowego kraju, 
ale bez czystego powietrza nie sposób myśleć 
o dalszej przyszłości jakiegokolwiek miasta. 
Równolegle do lobbingu na rzecz czystego 

powietrza, realizujemy w tym roku kolejne 
projekty rewitalizujące obiekty dziedzictwa 
przyrodniczego Siemianowic Śląskich, wśród 
których w tym roku inwestycyjnym znajduje 
się kompleks stawu Rzęsa. 

Obok projektów związanych z ekologią, 
kilka tygodni temu uruchomiliśmy pierwszy 
w naszym mieście program wspierający mło-
dzież w płynnym wejściu na rynek pracy już 
na etapie szkoły branżowej. O pionierskim 
partnerstwie miasta, szkoły i amerykańskiej 
firmy Adient przeczytacie w dalszej części 
gazety samorządowej. 

Na koniec pragnę poinformować Państwa, 
że całość naszych działań wypracowanych 
wspólnie z mieszkańcami i urzędnikami na 
przestrzeni tej kadencji samorządowej docze-
kała się wyróżnienia na arenie ogólnopolskiej 
przez Smart City Forum, przyznającym nagrody 
dla miast realizujących idee Smart City, czyli 
inteligentnych miast, rozwijanych w oparciu 
o innowacyjne technologie i strategie zarządza-
nia. Siemianowice Śląskie zostały uhonorowane 
w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców za 
program: „Po pierwsze CZŁOWIEK Po drugie 
GOSPODARKA Po trzecie EKOLOGIA”. Wie-

rzę, że przyjmując z Państwem mądry kierunek 
rozwoju miasta oparty o wymienione wyżej filary, 
będziemy za kilka lat cieszyć się nowoczesnym 
i ekologicznym miastem, w centrum wielkiej, ale 
czystej metropolii.    

POZDRAWIAM, 
RAFAŁ PIECH
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  Współpraca pomiędzy Adient Seating Poland Sp. z o.o. – ame-
rykańskim producentem wysokiej klasy siedzisk samochodowych, 
Urzędem Miasta oraz Branżową Szkołą I stopnia im. Św. Jana Pawła II 
w Siemianowicach Śląskich, stała się kilkanaście dni temu faktem. 
W siemianowickiej siedzibie producenta doszło do podpisania pierwszej 
w naszym mieście i prawdopodobnie pierwszej tego typu w regionie, 
umowy o współpracy pomiędzy szkołą branżową pierwszego stopnia 
a zakładem pracy, który zobowiązał się współtworzyć warunki do 
praktycznej edukacji, zabezpieczyć podopiecznym kieszonkowe, 
zagwarantować stypendia naukowe dla najlepszych oraz dać stałą 
pracę po zakończeniu edukacji. Dyrektor szkoły Sylwia Dylus cieszy się 
z bycia pionierem w naszym mieście i bynajmniej nie zasypia gruszek 
w popiele. - To nasz pierwszy kierunek, otwarty pod patronatem 

ADIENT Z UMOWĄ I SIEMIANOWICKA KUŹNIA MASTERCHEFÓW
komercyjnej firmy, ale jeszcze w tym roku przygotowujemy kolejne 
specjalizacje, które będą objęte wsparciem przyszłych pracodawców 
– anonsuje dyrektorka. 

Inicjatywa ta powstała na szczeblu samorządowym w odpowiedzi 
na apel wystosowany przez premiera oraz Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, pod patronatem władz wojewódzkich w osobach wi-
cewojewody Mariusza Trepki oraz Urszuli Bauer - śląskiej kurator 
oświaty reprezentującej MEN. Ze strony producenta siedzisk było 
to równie ważne wydarzenia, związane z przyszłością i rozwojem 
firmy. Dowodem na to była bezpośrednia obecność Stephena Gib-
sona, dyrektora odpowiedzialnego w Adient za rozwój wszystkich 
filii korporacji na naszym kontynencie.

PIOTR KOCHANEK

  Wśród tegorocznych laureatów Konkursu Smart City zna-
lazły się Siemianowice Śląskie. Wyróżnienie przyznane przez 
złożoną z uznanych autorytetów Kapitułę Konkursu odebrała 
I zastępca prezydenta miasta Agnieszka Gładysz. Uroczysta 
gala odbyła się 13 marca br. w  The Westin Hotel Warsaw.

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem 
poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych 
miast. Organizowany przez nie od 7 lat konkurs ma na celu 
popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący 
sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących bu-
dowie inteligentnych miast w Polsce, oraz miast realizujących 
tę ideę. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli 
sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy po-

SIEMIANOWICE WYRÓŻNIONE W KONKURSIE SMART CITY
przez projekty realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu 
konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Siemianowice Śląskie zostały uhonorowane w kategorii miast 
do 100 tys. mieszkańców za program: „Po pierwsze CZŁOWIEK 
Po drugie GOSPODARKA Po trzecie EKOLOGIA”. Jednym z jego  
elementów jest m.in. pionierski projekt „Bezpieczne Siemia-
nowice”– portal i aplikacja on-line, której celem jest poprawa 
jakości bezpieczeństwa w mieście. Kolejne ważne ogniwa 
stanowią: kompleks działań wspierających przedsiębiorców 
oraz ogół powiązanych ze sobą w spójną całość przedsięwzięć 
proekologicznych, obejmujących z jednej strony propagowanie 
rekreacji, z drugiej – strategię na rzecz czystości środowiska.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Z NAGRODĄ ZA MĄDRE DZIAŁANIA
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SIEMIANOWICE PRZYJAZNE 
PRZEDSIĘBIORCOM

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W NASZYM MIEŚCIE? DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SIEMIANOWICE SLĄSKIE?

Siemianowice Śląskie, które przeżyły na przełomie tysiącleci prawdziwe gospodarcze 
trzęsienie ziemi, musiały włożyć i nadal to czynią – wiele wysiłku, aby opustoszałemu  
po kopalniach i hucie krajobrazowi nadać nową, poprzemysłową jakość. Ważnym ele-
mentem tych działań są starania o to, aby stwarzać przedsiębiorcom przyjazny klimat, 
aby towarzyszyło im przeświadczenie, że miasto jest gotowe ich wspierać. Jak oceniają 
te starania przedstawiciele siemianowickich firm?

Dagmara Jazowska, 
Pub Time Out 

Firma, którą reprezentuję, ist-
nieje w Siemianowicach Śląskich 

od czterech lat. O ile od początku działalności 
nigdy nie miałam powodu uskarżać się na jakość 
obsługi  w Urzędzie Miasta, gdyż zawsze sprawy 
załatwiane tu były w trybie natychmiastowym 
(zresztą i ja przestrzegałam terminów), o tyle 
aktualnie, od kiedy prezydent utworzył Biuro 
Obsługi Inwestora, kontakty z miastem zyskały 
nową jakość. Komórka ta zadbała o właści-
wy przepływ informacji pomiędzy urzędem 
a przedsiębiorcą. Wiemy co się dzieje, mamy 
informację o przydatnych dla nas szkoleniach, 
czy seminariach. Nie musimy sami poświęcać 
czasu na szukanie takich szkoleń – dostaje-
my  emaila i już wiemy. To bardzo pomocne. 
Ja brałam udział w kilku takich szkoleniach 
i uważam, że były bardzo pożyteczne. Cenię 
sobie także targi .To bardzo dobra inicjatywa. 
Miło je wspominam, co nie znaczy, że nie mam 
żadnych uwag do ich organizacji. Dzielę się 
jednak nimi z organizatorami i spodziewam się, 
że zostaną uwzględnione. Muszę stwierdzić, 
że w Siemianowicach uwagi przedsiębiorców 
są traktowane poważnie – to warunek dobrze 
funkcjonującego partnerstwa.

Milena Jędrzejowska, 
Studio Florystyczne 
Czerwone Róże

Mieszkam w Piekarach Śląskich, ale posta-
nowiłam uruchomić swój biznes w Siemiano-
wicach. Moje rodzinne miasto nie było dobrą 
lokalizacją na ten rodzaj działalności, o którym 
myślałam, chociażby ze względu na dużą liczbę 

kwiaciarni, więc przeprowadziłam rekonesans 
w sąsiedztwie. No i spośród odwiedzonych 
przeze mnie miast, Siemianowice zaprezen-
towały się najbardziej obiecująco. Nie tylko 
dlatego, że nasycenie kwiaciarniami nie było 
tu duże, ale także z powodu obecności na ich 
terenie wielu firm, które obok pojedynczych 
nabywców, w znaczący sposób powiększyłyby 
grono klientów. Stąd wszędzie mam blisko i do 
domu, i na kwiatową giełdę. W tej sytuacji, nie 
miałam kłopotu z wyborem miejsca na moją 
działalność. Jestem tu od trzech lat i nie żałuję. 
Wszelkie sprawy związane z uruchomieniem 
studia, załatwiłam w Urzędzie Miasta sprawnie 
i w bardzo miłej atmosferze. Dobrze mi się 
tu pracuje, chociaż bardzo bym chciała, ze 
względu na wygodę klientów, aby moja prośba 
o wykonanie koperty przed studiem została 
rozpatrzona przez urzędników pozytywnie, 
tymczasem wydano decyzję odmowną. 

Michał Janos
MMJ 

Przyznam, że konsultowałem 
się ze współpracownikami, czy 

mamy na co ponarzekać, jeśli chodzi o rela-
cje z miastem. No i… nie było żadnych uwag. 
Naprawdę. Relacje z urzędnikami – właściwie 
trudno nawet mi mówić o ludziach, z którymi 
spotykam się w Urzędzie „urzędnicy”, ponieważ 
słowo to rodzi jakby nie do końca pozytywne 
skojarzenia – są prawdziwie partnerskie. To nie 
do wiary, jak starają się być pomocni. Nie zo-
stawiają przedsiębiorcy samego z problemem, 
a jednocześnie są otwarci na nasze pomysły. 
Za cenną inicjatywę uważam Targi Firm. Mam 
nadzieję, że ich tradycja utrwali się, bo jak mówi 
przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, 

tymczasem Targi stwarzają okazję do poznania 
oferty rodzimych przedsiębiorców. Zresztą 
w tym przedsięwzięciu dostrzegam znacz-
nie głębszy sens: popierając siemianowickich 
przedsiębiorców, popieramy swoje miasto, 
popieramy nas samych mieszkańców. 

Kinga Wosz
Be Safe

Od kilku lat prowadzę swoją fir-
mę w Siemianowicach Śl. i uważam, że nasze 
miasto jest bardzo przyjazne przedsiębiorcom. 
Urzędnicy pomagają nam zacieśniać więzy z in-
nymi przedsiębiorcami działającymi w mieście 
dzięki świetnej inicjatywie i organizacji przez 
Biuro Obsługi Inwestora comiesięcznych śnia-
dań biznesowych. Kolejny plus, to coroczne Tar-
gi Firm, na których spotykają się, reprezentujący 
różne branże, siemianowiccy przedsiębiorcy 
i prezentują swoje firmy. Miasto robi również 
ukłon w stronę młodych przedsiębiorców, wspie-
rając ich i dbając o ich interesy w początkowej 
fazie  działalności , czego odzwierciedleniem 
jest  Karta Młodego Przedsiębiorcy.  Moja firma 
także jest partnerem tego projektu. Urzędnicy 
dbają też  o przyszłych przedsiębiorców, świetnie 
przyjęła się i działa Akademia Przedsiębiorczości, 
w której dzieciaki z naszego miasta poznają firmy 
tu prosperujące.

 ATRAKCYJNE STAWKI CZYNSZOWE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW  AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 BIURO OBSŁUGI INWESTORA  DEBATY I KONFERENCJE BIZNESOWE SZYBKIE POZWOLENIE NA BUDOWĘ

 RADA GOSPODARCZA KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY  DOTACJE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

 WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM  SZKOLNICTWO ZAWODOWE  ŚNIADANIA BIZNESOWE DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Z moich doświadczeń, a mam na co dzień 
do czynienia z urzędnikami z różnych miast, 
śmiało mogę powiedzieć, że siemianowiccy są 
zawsze przychylni, pomocni, chętnie słuchają 
naszych uwag , pomysłów i w miarę możliwości 
starają się wprowadzić je w życie.  

Piotr Kluska
Zakład Stolarski

Zakład przejąłem po ojcu. To 
firma z prawie 60-letnią tradycją, mocno za-
korzeniona na rynku, więc mniej, niż te, które 
niedawno rozpoczęły działalność, oczekująca 
pomocy od miasta. Oczywiście jako przedsię-
biorca spotykam na swojej drodze sprawy, które 
muszę załatwiać w Urzędzie Miasta, w czym 
zawsze niezwykle pomocne jest Biuro Obsługi 
Inwestora. W razie potrzeby kontaktuję się 
najpierw z nim, ponieważ wiem, że uzyskam 
tu informacje i tak zostanę pokierowany, że 
wydatnie skrócę drogę załatwiania mojej sprawy. 
Biuro – to według mnie przysłowiowy strzał 
w dziesiątkę, ale i w innych komórkach Urzędu 
czuję już od drzwi życzliwość i chęć pomocy. 

ZEBRAŁA:
 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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PODSUMOWANIE ZIMOWEJ
 AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WARTO SIĘ UCZYĆ
 Dwa tygodnie Zimowej Akademii Przedsiębiorczości w MDK 

Jordan trwającej od 29.01 do 09.02 br. pozwoliły najlepszym 
uczniom zapoznać się  z działaniami ośmiu siemianowickich firm. 

Poniedziałkowe spotkania przeznaczone były na grę biz-
nesową prowadzoną przez Macieja Kozubika, właściciela 
firmy  Grupa Kozubik i Partnerzy. Celem gry było zebranie 
jak największej kwoty pieniędzy. Młodzież podczas zabawy 
odpowiedziała sobie na pytania: „Jak prowadzić własną firmę 
i zarabiać duże pieniądze?” 

We wtorki uczestnicy mieli możliwość poznania zasad 
funkcjonowania Urzędu Miasta. Dowiedzieli się o jego historii 
i tradycji, oraz zapoznali się z typowym dniem pracy urzędni-
ków i radnych. Atrakcją była wizyta na sali sesyjnej, w której za 
kilka dni miała odbyć się kolejna sesja Rady Miasta. Uczniowie 

z przejęciem zasiedli w fotelach radnych. Po powrocie do MDK 
Jordan, na młodych prymusów czekała niespodzianka w postaci 
szkolenia dotyczącego sposobu reagowania w sytuacjach 
ekstremalnych. Prowadził je właściciel firmy P-Med, Pa-
weł Bednarczyk. W bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób 
przedstawił on następujące tematy: bezpieczne ferie, za-
chowanie przy zamarzniętych akwenach, pierwszą pomoc, 
zatrucie tlenkiem węgla i związane z nim zagrożenia, jak 
również ewakuację z miejsc objętych pożarem oraz sposób 
właściwego korzystania z numerów alarmowych. Dzieci 
miały także możliwość zapoznania się z obsługą urządzenia 
AED, popularnie zwanego defibrylatorem. Na koniec każdy 
z uczestników otrzymał imienne zaświadczenie o ukończeniu 
kursu, przeprowadzonego w trakcie Akademii.

5,2 mln złotych otrzymają Siemianowice Śląskie w postaci 
dotacji celowej w ramach "Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności". Pieniądze te wykorzystane zostaną na sfi-
nansowanie budowy łącznika pomiędzy dwiema drogami 
powiatowymi – ulicami Zwycięstwa i Michałkowicką. Będzie 
to odcinek drogi liczący 1,4 km. Jednocześnie wykonane 
zostanie tam odwodnienie, oświetlenie oraz chodniki 
i ścieżka rowerowa.

– Projekt jest już gotowy. Należy się spodziewać, że przy 
sprzyjających okolicznościach najdalej w trzecim kwartale 
bieżącego roku ruszą roboty – mówi Adam Peterek, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej.– Odcinek łączący obie drogi 
o dużym natężeniu ruchu, niewątpliwie ułatwi przejazd w tam-
tym rejonie i wydatnie poprawi warunki dla rozwoju przemysłu 
na okolicznych terenach. Ścieżki rowerowe, które powstaną 
wzdłuż łącznika, doskonale uzupełnią dotychczasową ich sieć 

NOWY ŁĄCZNIK MIĘDZY MICHAŁKOWICKĄ  A ZWYCIĘSTWA
i umożliwią amatorom dwóch kółek wyjazd na nowe, dłuższe 
i bardziej urozmaicone trasy.

Warto dodać, że w tym roku w Siemianowicach Śląskich 
przygotowana zostanie dokumentacja projektowa kolejnych 
łączników dróg, a mianowicie od drogi krajowej nr 94 do terenów 
w rejonie ulicy Bytomskiej, od ulicy Oświęcimskiej do terenów 
przy ulicy Watoły, od ulicy Jagiełły do ulicy Węglowej oraz od 
ulicy Konopnickiej do ulicy Stara Katowicka. Część dokumentacji 
zostanie ukończona do czerwca br., część – do sierpnia br. 
Oprócz tego planowana jest wymiana nawierzchni kolejnych 
kilometrów dróg na ulicach: Jagiełły (wraz z Królowej Jadwigi), 
Chopina, Konopnickiej, Grunwaldzkiej, Górniczej, Emilii Plater 
i Obrońców Warszawy. Metamorfoza siemianowickich dróg, jak 
widać, nie zwalnia tempa, niosąc ze sobą usprawnienie ruchu 
i poprawę komfortu jazdy.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

INWESTYCJE

 W minioną sobotę (17 marca) odbyła się ko-
lejna, 3. edycja  siemianowickich Targów Firm. 
Wśród wystawców zaprezentowało się blisko 
sto firm, instytucji oraz placówek edukacyjnych 
z terenu miasta i regionu. Podczas wydarzenia 
można było zapoznać się z ofertą każdego wy-
stawcy, a także otrzymać zniżki czy skorzystać 
z darmowych usług, jak np. rozliczenie PIT, po-

kaz fryzur, makijażu, manicure, badanie słuchu 
oraz wzroku, czy skosztować przysmaków na 
degustacji przekąsek, dań oraz deserów.

Podczas wizyty na Targach, odwiedzający 
mogli zostawić swoje dziecko w bawialni i czy-
telni, gdzie o mile spędzony na zabawie czas 
zadbała wychowawczyni z przedszkola Sowia 5.

MARTA SZALENIEC

III TARGI FIRM ZA NAMI

W środy młodych adeptów sztuki biznesu przywitały go-
ścinne progi firmy Adient Seating Poland Sp. z o.o., gdzie 
uczestniczyli oni w ćwiczeniach, przygotowanych przez dział 
ciągłego doskonalenia, których celem było nauczenie się 
niekonwencjonalnego i pozbawionego schematów myślenia.

Pokazy przygotowane przez siemianowickie firmy Auto 
Zastępcze i MMJ były z kolei głównym punktem czwartkowych 
spotkań młodzieży ze światem biznesu. Najczęściej ucznio-
wie zadawali pytania na temat działania światłowodu oraz 
internetu, komputera i tworzenia sieci . Firma Auto Zastępcze 
przywiozła następnie lawetę, a na niej samochód zastępczy, 
za którego kierownicą można było zasiąść. 

Piątki czyli ostatni dzień turnusu Zimowej Akademii Przedsiębior-
czości, były dniem wizyt w firmie Elstan. Młodzi mogli tam, między 
innymi zmontować instalację oświetleniową i złożyć swoją własną 
rozdzielnię elektryczną. Następnie młodzież udała się do siemiano-
wickiej filii banku BZ WBK, gdzie zapoznała się z historią pieniądza 
oraz ze specjalistycznym zabezpieczeniem banknotów, a także 
zaprojektowała swoje własne monety. Zwieńczeniem turnusów 
Zimowej Akademii Przedsiębiorczości było uroczyste wręcze-
nie jej uczestnikom pamiątkowych dyplomów, które nastąpiło 
o godzinie 14:00 w MDK Jordan.

W czasie trwania dwóch turnusów dzieci uczestniczyły tak-
że w zajęciach rekreacyjnych, między innymi pokazach Judo 
organizowanych przez Sebastiana Gwoździa oraz Przemysła-
wa Matyjaszka, a także mogły zapoznać się z działaniem róż-
nych urządzeń edukacyjnych i rozmówić się z panem Andrzejem 
Lebkiem  – siemianowickim majster-klepką. PAWEŁ CWALINA

Bezpłatne katalogi z ofertami i adresami siemianowickich firm do-
stępne są w Biurze Obsługi Inwestora, Michałkowicka 105, pok. 21
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Wkrótce wymiana nawierzchni na wielu ulicach
W marcu podpisano również umowy na realizację inwestycji, 
dotyczącej wymiany nawierzchni wybranych odcinków dróg 
powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich.

W związku z tym na początku kwietnia, rozpocznie się remont 
nawierzchni następujących odcinków dróg powiatowych: 

 ulica Jagiełły (wraz z ulicą Królowej Jadwigi), od ul. Wróblew-
skiego do budynku nr 39,

  ulica Konopnickiej, od ul. Matejki do wysokości Inter Komisu,
 ulica Chopina, od. Al. Sportowców do ul. Dworskiej, oraz 
odcinków dróg gminnych,

 ulica Grunwaldzka, od ul. Wróblewskiego do ronda przy  
ul. Łokietka,

 ulica Górnicza, od ul. Michałkowickiej (na całej długości),
 ulica Emilii Plater, od ulicy Oświęcimskiej (na całej długości),
 ulica Obrońców Warszawy, od ul. Oświęcimskiej do wysokości 
budynku przy ul. Obrońców Warszawy 1.

Termin zakończenia tej inwestycji planowany jest na połowę 
lipca 2018 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

 Nasze miasto niedługo wzbogaci się o nowy obraz swojej prze-
strzeni naziemnej, uzyskany z pokładu samolotu za pomocą kamery 
lotniczej, skierowanej prostopadle do powierzchni Ziemi. Głównym 
parametrem odpowiedzialnym za wysoką jakość obrazu jest roz-
dzielczość przestrzenna (GSD), czyli wymiar piksela w terenie, 
który dla Siemianowic Śląskich wyniesie 5 cm. Czynnik ten jest 
związany z parametrami kamery lotniczej, które wpływają na 
wysokość nalotu i pokrycie terenu pojedynczym zdjęciem. 
Aby powstała tak dokładna ortofotomapa charakteryzująca 
się brakiem zniekształceń terenu, jednorodną tonacją kolorów 
oraz jednolitą skalą dla całego obszaru miasta trzeba przetworzyć 
i połączyć serię wykonanych wcześniej zdjęć lotniczych. Zadanie to 
prezydent miasta powierzył fachowcom z Tarnowa – firmie MGGP 
Aero Sp. z o.o. (http://www.mggpaero.com/), którzy właśnie 
rozpoczęli prace przygotowawcze do nalotu fotogrametrycznego. 
W ramach tych prac w najbliższych dniach na terenie naszego 
miasta pojawią się oznakowania poziome - fotopunkty i punkty 

kontrolne, sygnalizowane przez malowanie farbą bezpośrednio na 
twardym podłożu (asfalt, chodnik betonowy itp.), bądź wykładanie 
malowanych na papie izolacyjnej, sklejce, płycie pilśniowej, płycie 
z tworzywa sztucznego itp.

Kształt, wielkość, kolor i sposób sygnalizacji znaków powinny 
gwarantować odfotografowanie się na zdjęciach adekwatnie 
do wielkości piksela i zapewnić jednoznaczną identyfikację oraz 
pomiar na zdjęciach podczas procesu aerotriangulacji, czyli 
obliczeń zmierzających do precyzyjnego określenia położenia 
wykonanych zdjęć lotniczych w przestrzeni.

Prosimy o życzliwą opiekę nad sygnalizacją napotkaną przez 
Państwa w trakcie wędrówek po naszym mieście, czyli nieprze-
noszenie i nieniszczenie lub zamalowywanie znaków, wszak 
po zakończeniu całego procesu powstawania nowej, aktualnej 
ortofotomapy, wszyscy będziemy mogli podziwiać nasze zre-
witalizowane w ostatnich latach Siemianowice z lotu ptaka.

JOLANTA ŁUKOWSKA

POWSTAJE NOWA ORTOFOTOMAPA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

UMOWY PODPISANE, 
W MARCU RUSZYŁY KOLEJNE INWESTYCJE
CO NOWEGO W MIEŚCIE

Budowa i modernizacja placów zabaw
Z tej informacji z pewnością ucieszą się najmłodsi siemianowi-
czanie oraz ich rodzice. W połowie marca (15.03) w Urzędzie 
Miasta, podpisano umowę na budowę i modernizację placów 
zabaw na terenie miasta. W związku z tym niebawem rozpocznie 
się budowa placów przy ul. Akacjowej (koszt 129 888,00 zł) oraz 
Jagiełły, Krupanka i Szeflera (koszt 329 148,00 zł). Ponadto zostanie 
zmodernizowana nawierzchnia placu zabaw przy ul. Wierzbowej 
(koszt 119 310,00 zł).

Prace budowlane obejmą wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 
trawnika, chodnika, montaż elementów małej architektury: tj. 
ławek, koszy oraz ogrodzenia. Na terenie placów zabaw zostaną 
posadowione urządzenia zabawowe (m.in. zestaw zabawowy – ze 
zjeżdżalniami, wieżami, drabinkami, ścianką wspinaczkową, pomo-
stami, a także huśtawki, karuzele, piaskownice, sprężynowce itp.). 
Termin oddania tych obiektów do użytku to koniec maja 2018 roku.

Dodatkowo jeszcze w tym roku, przewidziano budowę dwóch 
integracyjnych placów zabaw. Mają one powstać na terenie placó-
wek oświatowych: Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach 
Śląskich oraz Przedszkola nr 19 na ul. Grabowej.

Planuje się tak dobrać urządzenia zabawowe, aby w pełni umoż-
liwiały integrację dzieci sprawnych z ich niepełnosprawnymi ró-
wieśnikami.
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Linarium – nowa atrakcja na Pszczelniku
Miasto realizuje kolejne inwestycje. Wraz z początkiem marca 
(1.03) podpisano umowę na wykonanie linarium, które powstanie 
na terenie Parku Pszczelnik, obok placu zabaw. Nowe urządzenie 
sprawnościowe rozszerzy ofertę rekreacyjną parku, a najmłod-
szym siemianowiczanom dostarczy wielu emocji i dobrej zabawy.

Inwestycja obejmie m.in.: wykonanie nawierzchni piaszczystej, 
dostawę i montaż urządzenia – dwumasztowej piramidy wspi-
naczkowej oraz dostawę i montaż palisady. Finał inwestycji zapla-
nowano na koniec maja 2018 roku. Koszt inwestycji 244 725,99 zł.

Huta Laura z nowym skwerem
Niespełna tydzień później (6.03), w ramach inwestycji „Bu-
dowa stref wolnego wypoczynku w Siemianowicach Śląskich”, 
podpisano umowę na modernizację skweru przy ul. Waryńskie-
go. Prace budowlane obejmą modernizację nawierzchni alejki 
parkowej, chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego, małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci) i oświetlenia terenu. Zostanie również 
wykonana nawierzchnia EPDM pod istniejącymi urządzeniami 
do zabaw, ogrodzenie placu zabaw oraz fragment nawierzchni 
na rogu chodnika ul. Waryńskiego i Staszica (przy rondzie Sie-
mion). Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano 
na koniec czerwca 2018 roku, a ich koszt oszacowano na kwotę  
1 329 333,00 zł. W następnej kolejności rozpoczną się prace 
związane z nasadzeniem roślin oraz wykonaniem nawierzchni 
trawiastej –  na ten cel zostanie przeznaczone 130 000 zł.
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ODNOWIONE OBIEKTY SPORTOWE -  
HALA SPORTOWA NA PSZCZELNIKU
I BASEN ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH

 O tym, że z roku na rok Siemianowice Śląskie zmieniają się 
na lepsze, nie trzeba chyba nikogo przekonywać, a przyznane 
nam wyróżnienie w konkursie Smart City (patrz str. 3) jest 
dowodem na to, że trendy rozwojowe w naszym mieście 
zostały zauważone i docenione także na zewnątrz. Opierając 
się w swoich działaniach na trzech filarach: mieszkańcach, 
przedsiębiorcach i ekologii, władze miasta realizują inwestycje 
i programy starające się kompleksowo zaspokajać ich potrzeby, 
tworząc przyjazną przestrzeń, w której po prostu dobrze się 
funkcjonuje. 

Jednak podobnie jak większość polskich, ale i europejskich 
miast, tak że i Siemianowice Śląskie borykają się z zasadniczym 
problemem demograficznym: ujemnym przyrostem naturalnym 
i coraz bardziej zachwianymi proporcjami pomiędzy pracującymi 
a emerytami. Dlatego jednym z kluczowych działań podejmo-
wanych przez gminy są próby utrzymania dotychczasowych 
mieszkańców i zachęcenie do zamieszkania na ich terenie no-
wych. Nie inaczej jest w Siemianowicach Śląskich, aspirujących 

MIASTO NA CAŁE ŻYCIE?
do miana miasta na całe życie, miasta, które na każdym etapie 
życia człowieka zaspokaja jego potrzeby fizyczno-społeczno-
-duchowe. Miasta, z którego równie chętnie się wyjeżdża, by 
odkrywać świat, co wraca do niego, by tymi odkryciami dzielić 
się ze swoją lokalną społecznością, a zebrane doświadczenia 
wykorzystywać dla jej rozwoju. Miasto, którego infrastruktura 
edukacyjna jest w stanie przygotować do funkcjonowania na 
rynku pracy bądź rozwoju własnego biznesu, a każdy z miesz-
kańców i przedsiębiorców jest spontanicznym ambasadorem 
miejskiej marki.

Co zrobić, by ten cel urzeczywistnić, co jeszcze można 
poprawić i jak lepiej wykorzystać naturalne zasoby, jakimi 
są przyroda i dogodna lokalizacja? O jakie elementy warto 
uzupełnić działania miasta dotyczące mieszkania, edukacji, 
zdrowia, czasu wolnego oraz biznesu - o tym wszystkim bę-
dziemy rozmawiać z różnymi miejskimi środowiskami podczas 
warsztatów i panelu dyskusyjnego z ekspertami w ramach 
akcji „Miasto Idei”, organizowanej wespół z Gazetą Wyborczą. 

Wszystkich zainteresowanych przysłuchiwaniu się dyskusji 
zapraszamy 12 kwietnia do SCK Parku Tradycji na godz. 11.30. 
Liczymy, że wspólnie wypracowane podczas spotkania kon-
kretne pomysły i rozwiązania pomogą władzom samorządowym 
jeszcze  skuteczniej przyciągać do miasta nowych mieszkańców 
i inwestorów oraz lepiej sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed 
naszym miastem i regionem.

ADRIAN MERTA, PIOTR KOCHANEK

23 lutego przejdzie do historii siemianowickiego 
Zespołu Szkół Sportowych, jako dzień uroczy-
stego uruchomienia wyremontowanej i wydłu-
żonej pływalni szkolnej. W regionie zaś zostanie 
zapamiętany jako dzień, w którym wyruszyła 
wielopokoleniowa sztafeta pływacka uczniów 
i absolwentów szkoły pn. "Z Siemianowic Śląskich 
na olimpiadę Tokio 2020". W maju 2017 roku 
rozpoczęto rewitalizację obiektu. Fundusze na 
ten cel pozyskano ze środków Unii Europejskiej 
oraz budżetu miasta. Modernizacja objęła swym 
zakresem budowę instalacji solarnej na potrze-
by podgrzewu wody basenowej, poprzez którą 
możliwe będzie częściowe zastąpienie energii 
pozyskiwanej z miejskiej sieci ciepłowniczej – 
energią słoneczną pozyskiwaną przez system 
solarny, a także przebudowę niecki basenowej 
i powiększenie jej do przepisowych 25 m, co 
umożliwi organizacje profesjonalnych imprez 
sportowych. Oprócz tego przeprowadzono 
remont całego budynku pływalni, wymieniono 
stolarkę okienną, docieplono budynek, wymie-
niono centralne ogrzewanie i zastosowano nowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne. 

23 marca uroczyście otwarto wyremontowaną 
halę sportową MOSiR "Pszczelnik". Cały budynek 
MOSiR-u przeszedł gruntowną rewitalizację. 
Wykonano: docieplenie ścian i dachów, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji 
przeciwwodnych fundamentów wraz z docie-
pleniem murów fundamentowych, wydzielenie 
w piwnicach pomieszczeń socjalnych i pomiesz-
czenia kotłowni gazowej, wykonanie nowych wy-
łazów dachowych wraz z drabinkami, malowanie 
konstrukcji stalowej dachu, montaż daszków 
szklanych nad wejściami, wymianę konstrukcji 
pokrycia dachu nad salą sportową wraz z ob-
róbkami blacharskimi i rynnami, zamurowanie 
okien i zmniejszenie otworów okiennych, remont 
łazienek hotelowych, malowanie ścian i sufitów 
w pokojach hotelowych, wykonanie sufitu pod-
wieszanego, wykonanie tynków mozaikowych 
w holu, instalację CWU i ZW, instalację C.O., 
przebudowę instalacji elektrycznej oraz instalację 
solarną – 22. zestawów kolektorów słonecznych.
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0000004920
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE "WZA-
JEMNA POMOC" pomaga osobom uzależnio-
nym oraz w trudniej sytuacji życiowej. Prowadzi 
dyżury całodobowe oraz aktywizację miesz-
kańców w trudnych sytuacjach życiowych.

0000025638
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIE-
NIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ 
prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała 
wykluczeniu społecznemu chorych na stward-
nienie rozsiane.

0000052362
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM 
SŁOŃCA" prowadzi warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swo-
ich podopiecznych często  jest jedyną możliwą 
formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej.

0000072754 
SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 
W SIEMIANOWICACH promuje grę w tenisa 
ziemnego, prowadzi również działalnośc kul-
turalną, organizując koncerty i imprezy.

0000105482
SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO" 
prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy 
i turnieje tańca towarzyskiego.

0000119986 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  - piłkarski klub sporto-
wy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież 
i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. 

0000167689 
STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB ABS-
TYNENTÓW "SZAFRAN" prowadzi działania na 
rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego 
osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków, 
hazardu oraz  osób współuzależnionych.

0000227483
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" 
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ   SPORTOWYCH 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH promuje pły-
wanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie 
swojej dwudziestokilkuletniej działalności 
z grona jej wychowanków wyrosło  wielu me-
dalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek 
i zawodników kadry narodowej Polski.

0000240167
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZA-
STĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM 
promuje ideę rodzin zastępczych. Wspiera 
rodziny, które podjęły się stworznia nowego 
domu dla dzieci w potrzebie.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU

,,SMS DZIECIOM I SENIOROM’’ 

 Na co dzień jesteśmy skoncentrowani na 
sobie, na swoich potrzebach i troskach, często 
nie dostrzegając osób, które potrzebują  naszej 
pomocy, zarówno tej wymiernej, finansowej, ale 
także zwykłej ludzkiej empatii, przejawiającej 
się w dobrym słowie, uśmiechu, życzliwości, 
czy po prostu chwili uwagi czy obecności.

W konkretny sposób możemy wesprzeć 
osoby potrzebujące, przekazując 1% podatku 
na wybraną przez siebie organizację pożytku 
publicznego, przy okazji rozliczenia się z po-
datku dochodowego.

Możliwość taką mamy od 2004 roku i z roku 
na rok cieszy się ona coraz większą popularno-
ścią. Obecnie 1% płaconego przez siebie po-
datku dochodowego przekazuje w ten sposób 
już ok. 80% wszystkich podatników.

Przypominamy, że – podobnie jak w po-
przednich latach – mamy na to czas do koń-
ca kwietnia.

DO KOŃCA KWIETNIA 2018 ROKU MOŻESZ POMÓC POTRZEBUJĄCYM  
W NASZYM MIEŚCIE PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU

Chcąc przekazać 1% podatku za rok 2017, 
musimy wypełnić odpowiednią część rocz-
nego zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, 
PIT-36L, PIT-37, PIT-38 bądź PIT-39, o na-
zwie „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz Organizacji Pożytku Pu-
blicznego OPP”. Należy po prostu wpisać tam 
numer KRS danej organizacji, którą chcemy 
wspomóc i ewentualnie cel szczegółowy. 
Wykaz wszystkich OPP uprawnionych do 
otrzymania środków z 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych jest co roku 
publikowany przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i można go bez 
problemu znaleźć w Internecie.

Zeznanie podatkowe może za nas wypełnić 
także ZUS. W tym przypadku we wniosku 
o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-
-WZ musimy podać numer KRS organizacji, 

której chcemy przekazać 1% naszego po-
datku.

Również emeryci i renciści mogą prze-
kazać 1% podatku. Jeśli rozlicza ich organ 
rentowy (np. ZUS), muszą zadeklarować 
chęć wsparcia wybranej OPP składając w tym 
celu oświadczenie PIT-OP. Emeryci i renciści 
uzyskujący oprócz otrzymywanego świad-
czenia inne dochody, muszą samodzielnie 
złożyć zeznanie roczne (druki PIT-37 lub 
PIT-36), w którym – podobnie jak pozostali 
podatnicy – deklarując chęć wsparcia 1% 
podatku jednej z wybranych OPP. 

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Czło-
wiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez 
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi”. Warto o tym pamiętać.

PIOTR PINDUR

CYKL SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA NGO TRWA.
EDUKACJA

Trwa nabór na bezpłatne kursy dla pracujących 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. Szkolenia 
zostaną przeprowadzone w ramach projek-
tu pn. „Kształcenie ustawiczne i zawodowe 
mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie”, 
dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

 W tym roku w każdymi miesiącu siemiano-
wickie organizacje pozarządowe mogą liczyć na 
spotkania szkoleniowe i doradcze. Prowadzone 
są one zarówno przez pracowników urzędu 
miasta, jak i wspierające instytucje. W ramach 
współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej Centralno–Wschodnim od lutego 
trwa cykl spotkań i szkoleń. Tematy i sposób 
prowadzenia wsparcia jest dostosowany do 
potrzeb stowarzyszeń i fundacji. Najbardziej 
gorącym tematem w ostatnich miesiącach 
były sprawy finansowo-podatkowe, w tym 
sprawozdania finansowe i deklaracja CIT oraz 
wprowadzone zmiany dotyczące ochrony da-

nych osobowych. Te ostatnie wchodzą w życie 
od 25 maja br. Planowane są kolejne szkolenia 
dotyczące przygotowania wniosków do progra-
mów FIO, ASOS, środków unijnych. W sprawie 
kolejnych zapotrzebowań na szkolenia oraz 
zapisów zapraszam do kontaktu e-mail: e_nie-
szporek@um.siemianowice.pl, tel. 32 76 05 207. 
Zapraszam do odwiedzania nas na stronie 
internetowej www.siop.siemianowice.pl oraz 
na www.facebook.com/ngo.siemianowice

ELŻBIETA NIESZPOREK - PEŁNOMOCNIK DS. 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

14.04 - Siemianowickie Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół II LO im. J. Matejki 
zaprasza na sentymentalną podróż do II LO 
oraz inne atrakcje związane z jubileuszem 
szkoły - więcej szczegółów na: 
www.stowarzyszenie.mateja.edu.pl
21.04 - Związek Dużych Rodzin 3+ za-
prasza na Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej Zespołu Szkół Sportowych – więcej 
szczegółów na:
www.facebook.com/ngo.siemianowice

SKRÓCONE KALENDARIUM WYDARZEŃ  
ZE ŚWIATA NGO

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE  
DLA MIESZKAŃCÓW SIEMIANOWIC

 Przedsięwzięcie skierowane jest do pracują-
cych mieszkańców Siemianowic, w szczegól-
ności zamieszkujących obszar objęty Lokalnym 
Programem Rewitalizacji, którzy posiadają 
niskie kwalifikacje i należą do jednej z poniż-
szych grup:

– osoby po 50 roku życia,
– kobiety w wieku 35+ (szczególnie powra-

cające na rynek pracy),
– osoby, które ukończyły 25 rok życia,
– osoby z niepełnosprawnościami.
Siemianowiczanie, którzy zdecydują się na 

udział w projekcie, mają możliwość odbycia 
darmowego kursu komputerowego z zakresu 
ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych) lub równoważnego, jak i kur-
sów językowych z angielskiego, niemieckiego 
oraz francuskiego. Każdy z uczestników przej-
dzie certyfikowane szkolenia, a także przystąpi 

do akredytowanego egzaminu. Oprócz tego 
będzie miał możliwość uzyskania certyfikacji 
umiejętności nabytych poza projektem.

Zajęcia prowadzone będą w weekendy lub 
w wybrane dni po południu – w zależności od 
preferencji uczestników projektu. Rekrutacja 
potrwa do 31 marca 2018 roku.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji 
mogą kontaktować się osobiście z Biurem 
Projektu, zlokalizowanym w Wydziale Pro-
gramów Pomocowych Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie (ul. Michałkowicka 105), 
poprzez e-mail: ksztalcenie@um.siemianowice.
pl lub pod numerami telefonów: 32 760 54 14,  
32 760 54 70. Zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej: www.ksztalcenieusta-
wiczne.siemianowice.pl

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ, 
BETINA BOBER-OGON
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SPRAWY SPOŁECZNE

0000284727
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMA-
ZONEK "RAZEM". Amazonki pomagają ko-
bietom chorym na raka piersi odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości, pokonać strach, 
powrócić do normalnego  życia w rodzinie 
i społeczeństwie.  

0000357375
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWA-
NIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNO-
SPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ" prowadzi 
działania na rzecz wyrównania szans dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamu-
je lody ludzkich serc, zwracając uwagę na 
najmłodszych niepełnosprawnych - dzieci.

0000373079 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY 
PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA Prowadzi dom 
pomocy społecznej - miejsce zamieszkania 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelek-
tualnie kobiet.

0000380964 
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 
"PRO MERITUM" promuje działania społeczne 
i edukacyjne wśród młodzierzy szkolenej 
skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane 
i wyróżniane za działania wolontariatu.

0000415129 
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
"NARNIA"  prowadzi świetlicę środowiskową 
"Szafa" dla dzieci potrzebujących wsparcia. 
Aktywizują najmłodszych, organizując dla 
nich naukę i zabawę. 

0000273051
 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄ-
GIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstron-
nym rozwoju i kształtowaniu charakteru 
przez stawianie wyzwań. Cel szczegółowy: 
Hufiec w Siemianowicach Śląskich.

0000012847 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI 
Jest organizacją samopomocową powołaną 
przez  niewidomych, działającą na rzecz nie-
widomych i zarządzaną przez niewidomych. 
Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy 
na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu 
społecznemu. Cel szczegółowy: Śląskie

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU

 Znajomość języków obcych i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych to jedne 
z najważniejszych kompetencji i wartości po-
szukiwanych na rynku pracy. Dziś liczą się pra-
cownicy, którzy potrafią skutecznie odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości zawodowej oraz nie 
boją się wyzwań i zmian. I choć bezrobocie jest 
najniższe od kilku lat, nadal pożądana przez 
pracodawców jest praca "wysokiej jakości”, bo 
na rynku stale brakuje specjalistów i ekspertów 
z określonych dziedzin. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców Siemianowic 

 Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości to projekt, którego celem 
jest rozwój przedsiębiorczości na terenach rewitalizowanych w gminie. 
 Jest to pierwsza, ale liczymy, że nie ostatnia, inicjatywa naszego ma-
gistratu skierowana do osób, które marzą o pracy na własny rachunek.

  Dla zainteresowanych przygotowaliśmy ciekawe formy wsparcia:
1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

do 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia przedsię-
biorstw w 2017 r. - 25 324,14 zł,

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących  
rozpoczęcie działalności,

3. Wsparcie pomostowe, czyli bezzwrotna pomoc finansowa, wy-
płacana maksymalnie przez 12 miesięcy uczestnikom projektu, 
na pokrycie kosztów stałych związanych z prowadzeniem firmy.

Kto może sięgnąć po wsparcie?
 Osoby powyżej 30. roku życia, planujące rozpocząć działalność 
i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 osoby powyżej 50. roku życia, 
 kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem dziecka), 

 osoby z niepełnosprawnościami, 
 osoby długotrwale bezrobotne, 
 osoby o niskich kwalifikacjach. 

SIEMIANOWICKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rekrutacja do projektu ruszy w kwietniu. Wszelkich informa-

cji udzielą pracownicy Wydziału Programów Pomocowych oraz Biu-
ra Obsługi Inwestora tut. magistratu (tel. 32 7605 423, 358,359,  
mail: programy@um.siemianowice.pl).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, w ramach poddziałania 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na 
obszarach rewitalizowanych – ZIT

BEZPŁATNA NAUKA JĘZYKÓW  
DLA PRACOWNIKÓW SIEMIANOWICKICH FIRM

Śląskich, od kilku miesięcy realizujemy pro-
jekt pn.: „Kształcenie ustawiczne i zawodowe 
mieszkańców gminy Siemianowice Śląskie”, 
którego głównym celem jest poprawa pozycji 
konkurencyjnej pracowników oraz lokalnych 
przedsiębiorstw. 

W ramach wsparcia oferujemy certyfikowane 
szkolenia komputerowe zakończone egzami-
nem zewnętrznym oraz co najważniejsze kursy 
językowe dokształcające ze znajomości języ-
ków: francuskiego, angielskiego i niemieckiego. 

Lista uczestników stale się powiększa – 
tłumaczy Marta Stec, Koordynatorka Pro-
jektu z Wydziału Programów Pomocowych 
siemianowickiego magistratu. Aby zgłosić się 
do projektu, należy być mieszkańcem Sie-
mianowic, a dodatkowo być zatrudnionym na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, 
ewentualnie świadczyć usługi na podstawie 
umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umo-
wy o dzieło - dodaje. Do udziału w projekcie 

bowiem może zgłosić się każdy, kto spełnia 
powyższe wymogi formalne i zamierza pod-
nieść kwalifikacje w zakresie umiejętności ję-
zykowych i cyfrowych, wypełniając stosowne 
dokumenty rekrutacyjne.

 
Rekrutacja do projektu nadal trwa. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu 
z Biurem Projektu:
Wydział Programów Pomocowych
ul. Michałkowicka 105
41-100 Siemianowice Śląskie
 
Tel: 32 7605 470, 414, 421
mail: ksztalcenie@um.siemianowice.pl
www.ksztalcenieustawiczne.pl
 
Projekt współfinansowany jest ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 
11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT.

MASZ CIEKAWY POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ? MIASTO GO SFINANSUJE  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.
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Panie Przewodniczący ostatnie miesiące siódmej kadencji 
samorządowej, zamiast zwalniania tempa i podsumowań, 
praca wydaje się Wam – radnym palić w rękach. Jak Pan 
ocenia z perspektywy doświadczonego już radnego i prze-
wodniczącego tę kadencję RM? 

Faktycznie, nawet przez głowę nie przechodzi mi i wielu 
radnym, że to już rok wyborów samorządowych i rozliczenia 
się ze swojej pracy. Kiedy na początku tej kadencji zawiązywała 
się nasza koalicja, prezydent Piech zaznaczył, że chce byśmy 
te cztery lata potraktowali jak jeden długi maraton pracy. I tak 
faktycznie się stało. W pierwszych miesiącach uruchomiliśmy 
tę machinę inwestycyjną, która obecnie jest rozpędzona, co 
zresztą widać w każdej dzielnicy poprzez nowe drogi, obiekty 
rekreacyjne i wiele innych projektów inwestycyjnych, o których 
piszecie Państwo w Głosie Miasta.

Czym ta kadencja różni się od prac,  jakie wykonywaliście 
Państwo w poprzednich kadencjach samorządowych?

Różnic jest kilka. Po pierwsze, ta kadencja przejdzie do hi-
storii jako ta, w której uruchomiono rekordową ilość inwestycji 
miejskich przy jednoczesnym obniżeniu deficytu w budżecie 
miasta. Po drugie w trakcie rewitalizacji miasta, udało się 
uratować szpital, który pod koniec ubiegłej kadencji był przez 
wielu skazywany na likwidację. Po trzecie, jako radny pełniący 
swoją funkcję już czwarty raz, nie pamiętam, by w trakcie 
jednej kadencji udało się pozyskao z Unii Europejskiej ponad 

50 milionów złotych dla miasta. Słowa uznania dla Prezydenta, 
jego zastępców oraz urzędników, którzy swoją pracą przyczynili 
się do tego sukcesu.

W jaki sposób pozyskiwane przez urzędników milionowe 
środki dla miasta wpływają na pracę Rady Miasta? 

Musimy pamiętać, że praca radnej i radnego RM to nie tylko 
posiedzenie na sesji, ale też praca w komisjach, dyżury w po-
szczególnych dzielnicach, bezpośrednie interwencje, mediacje  
i wiele działań społecznych, które trudno wyliczać. W tej kwestii 
niewiele się więc zmieniło, jednak tempo działań inwestycyjnych, 
pozyskanych i wciąż nadal pozyskiwanych środków, wymaga 
od wszystkich radnych zmiany podejścia do swojej pracy. 
Mówiąc wprost, musimy być dyspozycyjni dla mieszkańców 
i prezydenta wtedy, kiedy to konieczne, a nie tylko wtedy, kiedy 
sobie to z góry zaplanowaliśmy. 

Ale czy Radni, którzy mają też inne obowiązki, nie mają 
prawa oczekiwać, że ich praca zostanie zaplanowana? 

Tak naprawdę to sesje RM nigdy nie odbywają się z dnia 
na dzień, tylko w wyjątkowych sytuacjach z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Nie jest to widzimisię przewodniczącego, 
tylko zwykle wniosek Prezydenta Miasta, który korzystając 
z przepisów ustawy, interweniuje dla dobra spraw realizowa-
nych przez urzędników. Tak było, chociażby w trakcie ostatniej 
sesji, która została zwołana w takim właśnie trybie 8 marca br. 
Mieliśmy wtedy szansę pilnie skorygować środki budżetowe 

przeznaczone na inwestycje, bo te zarezerwowane w ubie-
głym roku, okazały się w wyniku przetargu niewystarczające. 
W takiej sytuacji urzędnicy mogli ogłosić kolejny przetarg, 
co odwlokłoby kolejne inwestycje miejskie, bądź skorygować 
z naszą pomocą budżet na planowane wydatki. 

W takiej sytuacji łatwo wysnuć wniosek, że ratujecie 
sytuację, w której ktoś zawinił i źle oszacował koszty. 

Ktokolwiek kieruje się taką logiką i wnioskowaniem nie ma 
pojęcia o tym, co dzieje się na rynku pracy, w branży budow-
lanej czy w ogóle naszym kraju. W ciągu ostatnich kilkunastu 
czy kilkudziesięciu miesięcy obserwuje się proces podwyżek 
cen usług budowlanych i wykonawczych przy każdego typu 
specjalizacji. Powodem jest brak fachowców oraz rosnące 
oczekiwania finansowe tych, którzy jeszcze nie wyjechali 
na zachód za chlebem. Niemal każda gmina konfrontuje 
się w tym roku z sytuacją, w której musi dokonywać korekt 
w ciągu roku budżetowego. Po pierwszych przetargach widać, 
że orientacyjne ceny podawane przez firmy w 2017 roku po 
ogłoszeniu przetargu w roku bieżącym uległy podwyższeniu 
o 20-30%. Korekty są nieuniknione i wpisane w coraz bar-
dziej dynamiczny i zmieniający się rynek. Tym samym nasza 
praca jako Radnych pracujących na rzecz całej społeczności 
Siemianowiczan wymaga – co podkreślę raz jeszcze – dys-
pozycyjności i elastyczności.

ROZMAWIAŁ PIOTR KOCHANEK

GŁOS Z RADY MIASTA
Rozmowa z Adamem Cebulą – Przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich

 Siemianowicki Urząd Miasta rozpoczyna kolejny sezon in-
westycyjny ogłoszeniem nowych przetargów na rozbudowę, 
modernizację oraz tworzenie nowych obiektów infrastruktury 
miejskiej, a także – co istotne – przeglądem gospodarczym prac 
zrealizowanych i oddanych do użytku w latach ubiegłych. To na-
turalna i oczywista procedura, bowiem, jak przekonują urzędnicy, 
umowy jakie miasto podpisuje z wykonawcami, którzy wygrali 
przetargi, zawierają konkretne zapisy gwarancyjne.

- W marcu i kwietniu przeprowadzimy wielki, pozimowy prze-
gląd techniczny wszystkich obiektów wybudowanych w ostatnich 
latach i które są chronione zapisami gwarancyjnymi – mówi 
Damian Kołakowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. - 
W centrum naszego zainteresowania znajdą się przede wszystkim 
place zabaw, sprawdzimy stan oświetlenia, siłownie na wolnym 
powietrzu – wylicza naczelnik.

W ubiegłym roku Siemianowice Śląskie wzbogaciły się o 17 kilo-
metrów nowych ścieżek rowerowych. Zbudowane są z: czerwonego 
asfaltu, kostki grafitowej (ciągi pieszo-rowerowe) i specjalnej 
nawierzchni mineralnej (Park Górnik). - Ostatnie odcinki oddaliśmy 
do użytku pod koniec 2017 r. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy 
przegląd gwarancyjny, tak by przed sezonem rowerzyści w pełni 
bezpiecznie mogli z nich korzystać – mówi Adam Peterek, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej. - Okres gwarancyjny to 5 lat, 
niemniej już sprawdzamy co i gdzie należy poprawić.

Dodatkowym bodźcem do podjęcia – podkreślmy – zaplanowa-
nych kontroli są informacje przekazywane ze strony zaangażowanej 
w życie miasta, aktywnej części mieszkańców, którzy informują nas 
o usterkach powstałych na skutek warunków atmosferycznych.

- Na początku lutego otrzymaliśmy informacje o uszkodzeniach 
powstałych po zimie na skate parku. W połowie marca spotkamy 

POZIMOWE KONTROLE INWESTYCJI

się na wizji lokalnej z wykonawcą, po której będziemy znali har-
monogram prac naprawczych. - mówi Barbara Sosada, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta.

Olbrzymią uwagę władze miasta przywiązują do stanu dróg. 
Przypomnijmy, że od 2015 roku powstało ich ponad 20 kilome-
trów. - W zależności od natężenia ruchu na danej drodze ilość, 
najczęściej drobnych, pęknięć czy studzienek wymagających 
ponownej regulacji jest różna – mówi Adam Peterek, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej.

W połowie miesiąca urzędnicy rozpoczęli „objazdówkę” wszyst-
kich wyremontowanych odcinków nawierzchni. Na pierwszy ogień 
poszły ulice w śródmieściu. - Najwięcej uwag mieliśmy przy ul. 
Parkowej, wymaganych będzie kilka regulacji przy ul. Śląskiej i Po-
wstańców – mówi Adam Peterek, który wraz z przedstawicielem 
wykonawcy wynotowywali uszkodzenia. - Protokół został mailowo 
przesłany do wykonawcy i jako miasto oczekujemy szybkiej reakcji, 
chociażby na „klawiszujące” włazy studzienek – dodaje naczelnik.

Należy podkreślić, że specyficzne położenie nie tylko Siemia-
nowic Śląskich, ale również wielu innych miast naszego regionu, 

skazuje na ryzyko większej ilości drogowych „poprawek”. Wiele 
miast pogórniczych, w których wydobycie było realizowane na 
tzw. zawał, jeszcze długo będzie odczuwało skutki tych działań.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Nie 
tylko wilgoć i różnice temperatur są powodem, dla którego urzęd-
nicy uruchamiają środki na naprawę danych obiektów. Notoryczne 
dewastacje przystanków, adaptowanych lokali gminnych, placów 
zabaw kosztują podatników spore sumy.

- Na zniszczone przez wandali wiaty przystankowe wydaliśmy 
w ubiegłym roku 25 tysięcy złotych, prawie 9 tysięcy złotych kosz-
towały nas podpalone przez nich pojemniki na śmieci – wylicza 
Damian Kołakowski. Do tego dochodzą kwoty przeznaczane na 
usuwanie dewastacji w lokalach komunalnych.

- 20 tysięcy złotych, tyle kosztowała nas naprawa zdemolo-
wanych mieszkań… już wyremontowanych – mówi Aleksandra 
Paczuła z Wydziału Gospodarki Lokalowej. - Prewencyjnie wsta-
wiamy specjalne panele zabezpieczające przed wejściem do 
lokali. Ta wątpliwa, ale niezbędna „przyjemność” kosztuje miasto 
80 tysięcy złotych. W ten sposób w tym roku zabezpieczymy 
mieszkania, które są już wyremontowane, a jeszcze nieprzekazane 
mieszkańcom – dodaje.

Jest jednak coś, co cieszy. Są bowiem mieszkańcy, którym na 
sercu leży ład, porządek i – co istotne – poszanowanie wspól-
nej własności.

- W ubiegłym roku odnotowaliśmy 44 zgłoszenia, informujące, 
że coś zostało zdewastowane – mówi Michał Czaja, naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego. - W wielu przypadkach udało 
nam się złapać sprawcę na tzw. gorącym uczynku.

W tym miejscu słowa uznania należą się tym, którzy nie prze-
chodzą obojętnie obok przykładów negatywnych zachowań.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE



BEZPIECZEŃSTWO

DZIELNICOWI W NASZYM MIEŚCIE

Rejon działania to ulice: Staszica (nr nieparzy-
ste), Spokojna, Gansińca, Michałkowicka od nr 
3 do 45 i od nr 28 do 46, Kościuszki, Górnicza, 
Granitowa, Jana Pawła II nr od 16 do 24, Dam-
rota, Dąbrowskiego, Pułaskiego, Żwirki i Wigury, 
Deji, Kołłątaja, Śląska nr od 39 do 79 i od 40 do 
102, Ogrodowa, okolice Ronda „Michał”, Szkoły 
Podstawowej nr 5, ul. Michałkowicka 15, I Liceum 
Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 5, rejon 
Pracowniczych Ogródków Działkowych „Nowy 
Świat” oraz „Maluch”.

Kontakt z dzielnicowym rejonu nr 1 sierż. 
Adamem Gulbą można nawiązać poprzez: 
telefon komórkowy 727032589 
telefon stacjonarny (32) 3596259 
email:dzielnicowy.siemianowice.1@siemiano-
wice.ka.policja.gov.pl
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Rejon działania to ulice: Zwycięstwa (do wia-
duktu), Spacerowa, Dworska, Chopina, Krót-
ka , Parkowa, Plac Wolności, Szpaków, Sikorek, 
Gołębia, Jastrzębia, Pawia, Kukułek, Bocianów, 
Żurawia, Gilów, Korczaka, Nałkowskiej, Gałczyń-
skiego, Jaracza, Czyżyków, Kormoranów, Jaskółek, 
Skowronków, Drozdów, Kosów, Słowików, Krucza, 
Sowia, Czeladzka, Stara Szosa, Pszczelnik, Aleja 
Sportowców, PCK, Cicha, Wojska Polskiego, Lom-
py, Jasna, Różana, Astrów, Szyb Pszczelnik, Szkoła 
Podstawowa nr 6, ul. Chopina 4a, P.O.D. „Bażant”, 
P.O.D. “Szczęść Boże”, P.O.D. „Pszczelnik”.

Kontakt z dzielnicowym rejonu nr 2 st.sierż. 
Mariuszem Faratem można nawiązać poprzez: 
telefon komórkowy 727032602 
telefon stacjonarny (32) 3596259 
email:dzielnicowy.siemianowice.2@siemiano-
wice.ka.policja.gov.pl

Rejon działania - ulice Leśna: Zielona, Wierzbowa, 
Kasztanowa, Jaworowa, Grabowa, Topolowa, Klo-
nowa, Akacjowa, Lipowa, Okrężna, Katowicka 8a, 
17 i 18, SP nr 20 ul. Akacjowa 7, ZSTiO „Meritum”, 
ul. Katowicka 1, II LO ul. Leśna 1.

Kontakt z dzielnicowym rejonu 7 st.asp. To-
maszem Gabrysiem można nawiązać poprzez 
tel.kom. 727032595 
email:dzielnicowy.siemianowice.7@siemiano-
wice.ka.policja.gov.pl

0000069581
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA AL-
BERTA Koło Siemianowice Śląskie. Koło Siemia-
nowice działa głownie na rzecz samotnych 
matek w trudnej sytuacji. Cel szczegółowy: 
Koło Siemianowice Śląskie.

0000189430  
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 
Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady 
prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
moralnego i duchowego, walcząc z dewia-
cjami i patologią społeczną, stosując terapię 
przez rozwój. Cel szczegółowy: Oddział 
Siemianowice Śląskie.

0000116212
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR-
NYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSP 
Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony 
życia, zdrowia, mienia i środowiska przed 
skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, za-
grożeń ekologicznych. Cel szczegółowy: 
OSP Siemianowice Śląskie.

0000065610
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 
Koło Siemianowice Śląskie popularyzuje wiedzę 
w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. 
Kształtuje postawy etyczne pielęgniarek 
i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój. 
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie

0000165877
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTY-
MALNYCH IM. ADAMA JANY Oddział Siemia-
nowice Śląskie promuje wiedzę i działalność 
naukową, związaną z optymalnym odżywia-
niem się ludzi i ekologiczną żywnością. Cel 
szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

0000131323
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY Oddział Siemianowice 
Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych. Cel szczegółowy: 
Oddział Siemianowice Śląskie.

0000279928
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS   
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania 
na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Sie-
mianowickie organizuje zawody sportowe, 
imprezy kulturalne, angażuje się w dzia-
łalność społeczną. Cel szczegółowy: Koło 
Siemianowice Śląskie. 

0000292978
"PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS" Oddział 
Siemianowice Śląskie prowadzi działania na 
rzecz pomocy w rahabilitacji i leczeniu osób 
chorych. Oddział Siemanowicki przygotowuje 
się do otwarcia świetlicy dla dzieci i seniorów. 
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU

Od 2015 roku działa 
w Siemianowicach Śląskich 
program wspomagający 
rozwiązanie problemów 
zaległości czynszo-
wych. Skonstruowany 
jest z trzech elementów. 
Pierwszy z nich to  roz-
łożenie zaległości na raty 

w ramach podpisanej ugody, która zobowiązuje 
dłużnika do terminowej spłaty zadłużenia, zgodnie 
z ustalonymi ratami podanymi w harmonogramie 
spłat. W celu skorzystania z tej opcji należy złożyć 
pismo wraz z zaświadczeniami o dochodach z trzech 
ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc zło-
żenia dokumentów wszystkich pełnoletnich osób 
zamieszkujących pod wskazanym adresem. Mak-
symalna ilość rat – to 60.

W przypadku wysokich zadłużeń można 
rozważyć możliwość odpracowywania zale-
głości. Osoby zainteresowane muszą złożyć 
Wniosek o zmianę formy zadłużenia wraz  
z zaświadczeniami o dochodach z trzech ostat-
nich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
dokumentów wszystkich pełnoletnich osób za-
mieszkałych pod wskazanym adresem. Minimalną 
kwotą zadłużenia pozwalającą na skorzystanie 
z tej propozycji jest 3 000,00 zł. 

- Zakres prac, do których zostają kierowane 
osoby zadłużone obejmuje m.in., prace porząd-
kowe w terenie; prace porządkowe na obiektach 

sportowych oraz szkołach, przedszkolach; pra-
ce w charakterze pomocy kuchennej, portiera, 
dozorcy – mówi Aleksandra Paczuła z Wydziału 
Gospodarki Lokalowej. - Każdy wniosek zostaje 
rozpatrzony indywidualnie i - w zależności od 
możliwości i predyspozycji osoby zainteresowanej 
-  zostaje dopasowany zakres czynności, który 
będzie wykonywać wnioskodawca – dodaje.

Przez wzgląd na charakter zajęć i brak możli-
wości zapewnienia warunków pracy chronionej 
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 
z tej formy pomocy niestety nie mogą sko-
rzystać. Warto w tym miejscu dodać, że każda 
przepracowana godzina wyceniana jest na 10 zł. 

Odpracowywanie zaległości jest bardzo ko-
rzystną formą dla osób o wysokim zadłuże-
niu, nieposiadającym środków finansowych na 
jego spłatę. Uruchomienie tej formy pomocy  
od 2015 do chwili obecnej umożliwiło już 56 oso-
bom zmniejszenie swojego zadłużenia wobec 
Gminy. Realizacja zawartych umów pozwoliła na 
odzyskanie ponad 400 tys. zł. Wartym podkreśle-
nia jest fakt, iż z każdym rokiem dzięki możliwości 
odpracowywania zaległości, zmniejsza się wyge-
nerowane zadłużenie w budynkach gminnych. 

Na koniec 2015 r. Odzyskano 20 155,00 zł
Na koniec 2016 r. Odzyskano 172 410,00 zł
Na koniec 2017 r. Odzyskano 197 842,00 zł

Trzecią, nie mniej ciekawą propozycją, jest 
Bank Zamiany Mieszkań. Opcja ta skierowana 
jest do osób chcących zmniejszyć wydatki na 
koszty utrzymania mieszkania. 

- Bank Zamiany Mieszkań to forma rejestru 
lokali, których najemcy bądź właściciele zgłosili 
chęć zamiany na inne według kryteriów za-
wartych w formularzu zgłoszeniowym – mówi 
Aleksandra Paczuła. - W dużym uproszczeniu, 
polega to na zamianie mieszkania z dużym 
czynszem na mieszkanie z mniejszymi opła-
tami – dodaje.

Wymagane dokumenty do wpisu do rejestru 
Banku Zamian to:

 dowód osobisty,
  wypełnione zgłoszenie 

   do mieszkaniowego Banku zamian.
Rejestr mieszkań do zamiany publikowany jest 
na stronie Urzędu Miasta i aktualizowany raz 
w tygodniu.

Zapraszamy wszystkie osoby posiadające zadłu-
żenie czynszowe do skorzystania z dostępnych 
opcji. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej. 

Raty: tel. 32 760 53 95
Odpracowywanie zadłużenia: tel. 32 760 54 78
Bank zamiany mieszkań: tel. 32 760 53 93

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZLIKWIDUJ ZADŁUŻENIE   
SWOJEGO MIESZKANIA!

Aneta Morel
Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Lokalowej

SPRAWY SPOŁECZNE

Sierżant  
Adam Gulba

St. sierż.  
Mariusz Farat

St. asp. 
Tomasz Gabryś
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HPV W TYM ROKU REFUNDOWANE ZE ŚRODKÓW NFZ 
 21 lutego w siedzibie Śląskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, Ra-
fał Piech, prezydent Siemianowic 
Śląskich podpisał 4. umowę reali-
zującą dofinansowanie programu 
profilaktyki zakażeń wirusem bro-
dawczaka ludzkiego HPV. Do tej 
pory gmina Siemianowice Śląskie 
sama finansowała program profi-
laktycznych szczepień. W tym roku 
miasto przeznaczy na to 93 tysiące 
złotych. Tegoroczną nowością jest 
to, że bieżąca edycja programu 

będzie refundowana ze środków 
śląskiego NFZ, w kwocie 20.560 zł. 

W marcu ogłosiliśmy konkurs ofert 
na wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej dla mieszkańców miasta 
Siemianowice Śląskie na rok 2018 pod 
nazwą „Program profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego – mówi 
Katarzyna Jończyk, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej siemianowickiego 
Urzędu Miasta.

Wpłynęły dwie oferty, na rozstrzygnię-
cie będziemy musieli jeszcze poczekać. 
O wynikach konkursu oraz szczegó-

łach związanych z realizacją programu 
profilaktycznych szczepień będziemy 
Państwa informować na stronie Urzędu 
Miasta: www.siemianowice.pl a także 
w kwietniowym wydaniu Głosu Miasta.

- To już czwarty rok, w którym re-
alizujemy program szczepień - mówi 
Katarzyna Jończyk. - W przeciągu 
ostatnich trzech lat zaszczepiliśmy 
281 dziewcząt. Program cieszy się 
zainteresowaniem mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich. To świadczy o wy-
sokiej świadomości profilaktycznej 
siemianowiczan - dodaje naczelnik.

W tym roku szczepienia będą 
polegały na podaniu dwóch dawek 
dziewczętom urodzonym w latach 
2003 i 2004. Warunkiem jest za-
mieszkanie bądź uczęszczanie do 
szkoły w naszym mieście. Podawany 
lek to szczepionka dziewięciowalent-
na przeciwko zakażeniom wirusami 
brodawczaka ludzkiego typu 6, 11, 16, 
18, 31, 33, 45, 52 i 58 wywołującymi 
raka szyjki macicy, raka pochwy, raka 
sromu oraz kłykciny kończyste.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZDROWIE

– Dlaczego badanie kolonoskopowe jest tak istotne w pro-
filaktyce raka?

– Rak jelita grubego zazwyczaj rozpoczyna się bezobjawo-
wo od niewielkiego polipa, który jest nowotworem łagodnym, 
a potem na przestrzeni lat rośnie i zamienia się w nowotwór 
złośliwy. Dodam, że przypadki raka jelita grubego, uwarunko-
wane genetyczne, stanowią ok. 3%. Jako że najczęstszą drogą 
powstania raka okrężnicy jest właśnie ta związana z polipem, 
warto zgłosić się na kolonoskopię, która pozwoli nam na wy-
krycie nowotworu we wczesnym stadium. Badanie endosko-
powe, pomimo, że może być krępujące i niezbyt przyjemne dla 
pacjentów, pozwala ujawnić polipy lepiej i dokładniej niż inne 
metody diagnostyczne takie jak np. tomografia komputerowa. 
Dodatkowo – i to jest bardzo ważne – w czasie kolonoskopii 
lekarz może od razu usunąć nieduże polipy. Jeśli jednak uzna, że 
będzie to ryzykowne, pacjent zostanie skierowany do szpitala 
celem  usunięcia polipa/-ów w trybie hospitalizacji.

– Program „Na WSPAK” funkcjonuje w siemianowickim 
Szpitalu Miejskim od zeszłego roku. – Kto może uczestniczyć 
w programie profilaktyki raka jelita grubego? 

Musimy sobie uświadomić, że w wielu przypadkach rak jelita 
grubego często rozpoznawany jest zbyt późno, gdy choroba 

TRZEBA ZMOBILIZOWAĆ  
SIEMIANOWICZAN, ABY SIĘ BADALI

osiąga zaawansowaną fazę. W związku z tym trzeba zmo-
bilizować siemianowiczan, aby się badali. Dzięki wdrożeniu 
programu profilaktyki nowotworowej „Na WSPAK”, miesz-
kańcy naszego miasta mają szansę na bezpłatne badania 
kolonoskopowe. W ramach akcji do badania kwalifikują się 
osoby w wieku między 50 a 65 rokiem życia, niezależnie od 
wywiadu, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat nie mieli wykonanej 
kolonoskopii. Z badań mogą skorzystać też osoby młod-
sze: od 40 do 49 roku życia, jeśli wśród krewnych I stopnia 
(rodzice lub rodzeństwo) wystąpił rak jelita grubego oraz 
osoby między 25 i 49 rokiem życia z rodzin obciążonych 
dziedzicznym rakiem jelita grubego, niezwiązanym z tzw. 
zespołem polipowatości rodzinnej.

– Siemianowiczanie mogą liczyć na badanie w znieczuleniu 
i komfortowych warunkach.

– Osoby, które zakwalifikują się do programu, zostaną po-
informowane, jak odpowiednio przygotować się do badania. 
Kolonoskopia jest wykonana u pacjentów w znieczuleniu, 
pod kontrolą lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjo-
logicznej. Dokładamy wszelkich starań, by badanie było 
maksymalnie bezpieczne jak również komfortowe, a jego 
skuteczność i jakość wysoka. Co więcej Szpital Miejski 

Rozmowa z dr. n. med. Andrzejem Straszakiem, Ordynatorem II Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, o istocie badania kolonoskopowego, które można 
wykonać bezpłatnie w ramach programu profilaktyki nowotworowej „Na WSPAK”.

w Siemianowicach Śląskich od grudnia 2017 roku posiada 
nowoczesną pracownię endoskopową, spełniającą wszyst-
kie wymogi lokalowe i sprzętowe przewidziane prawem. 
Dysponujemy gabinetami zabiegowymi, salą wybudzeń 
i przygotowawczą, wysokiej jakości sprzętem diagnostycz-
nym i terapeutycznym, pomieszczeniami sanitarnymi, etc. 
Przystosowanie pracowni, zakup specjalistycznej aparatury 
(m.in. endoskopów, monitorów parametrów życiowych, 
sprzętu elektrochirurgicznego do zabiegów inwazyjnych) 
oraz kompleksowego wyposażenia dodatkowego było moż-
liwe dzięki finansowemu wsparciu miasta, środkom własnym 
szpitala, jak również funduszom pozyskanym z Fundacji 
EKO-MED 2000, która działała przy naszym szpitalu.

ROZMAWIAŁA: DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Rekrutacja do projektu „Na WSPAK” prowadzona 
jest w sposób ciągły do 31 maja 2019 roku w punkcie 
rekrutacyjnym, który zlokalizowany jest w Grupowej 
Praktyce Lekarzy Rodzinnych „Familia”, ul. Wiejska 20, 
41-103 Siemianowice Śląskie, tel.: 32 229-80-50.

 W połowie marca (16.03) w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej podpisano umowy z samorządami, 
które otrzymały dofinansowanie w ramach programu 
„Senior+”. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Siemia-
nowic Śląskich Rafał Piech, który złożył swój podpis pod 
dokumentem w obecności minister Elżbiety Rafalskiej oraz 
wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Co to oznacza 
dla NASZYCH seniorów?

- Już w tym roku powstanie Klub Seniora, z siedzibą w Sie-
mianowickim Centrum Kultury „Jarzębinka” na Osiedlu Tuwim. 

Będzie to miejsce spotkań, oraz bardzo ciekawych zajęć dla 
seniorów. Kolejne kluby mają powstać w przyszłym roku. 

Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób 
starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi 
z innymi ludźmi. Głównym jego celem jest zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym 
poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla 
osób starszych.

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

W MIEŚCIE POWSTANĄ KLUBY SENIORA
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Co: Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci
Koszt adaptacji: 323.154.98 zł
Dewastacja pierwsza: 26/27 czerwca 2017 r.
Straty: skradzione przedłużacze, elektronarzędzia, kaloryfer, po-
przecinane i skradzione kable elektryczne, sterownik do rekuperacji 
(odzyskiwanie ciepła z wentylacji) – 4400 zł
Dewastacja druga: 19 lutego 2018 r.
Straty: wybity wkład szybowy: 300 zł
Efekt: Świetlica, która ma służyć dzieciom nadal jest remontowana:
Zysk bezmyślnego złodzieja: kilkadziesiąt złotych
Pytanie: Po co?     RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ABC DRUKU 3D –  
WARSZTATY KOMPUTEROWE 
DLA SENIORÓW 

SENIORZY

 Wszyscy zainteresowani seniorzy, którzy 
chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zapoznać 
się z nowoczesnymi technologiami, mogą 
zapisać się na warsztaty komputerowe, or-
ganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
(al. Sportowców 3).

W ramach kursu uczestnicy nabędą podsta-
wowe umiejętności z zakresu obsługi kompu-
tera i internetu, m.in. dowiedzą się jak tworzyć 
dokumenty tekstowe w Wordzie oraz arkusze 
kalkulacyjne w Excelu. Ponadto nauczą się 
korzystać z wyszukiwarek internetowych, komu-
nikatorów i założą samodzielnie konto pocztowe. 
Osoby, które zgłoszą się na zajęcia, zostaną 
podzielone na grupy: początkującą oraz bar-
dziej zaawansowaną. Zapisy na warsztaty 
prowadzone są w Czytelni Internetowej oraz 
telefonicznie pod numerem 32 228 13 29.

Nowością  w ramach zajęć jest również pokaz 
możliwości drukarki 3D, która od niedawna 
jest w posiadaniu biblioteki. Seniorzy, którzy 
wezmą udział w prezentacji dowiedzą się czym 
jest druk przestrzenny, jakie ma zastosowanie, 

jak również będą mogli przyjrzeć się proce-
sowi drukowania trójwymiarowych obiektów. 
Na pokaz można zapisać się, dzwoniąc pod 
numer 32 228 13 29 wew. 28. Po utworzeniu 
grupy – minimum 5 osób zostanie ustalony 
termin zajęć.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SENIORALNE
WYPIEKI

Składniki:
1½ kostki margaryny
2 szklanki cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
5 łyżek wody 
4 łyżki miodu
4 łyżki kakao
przyprawy korzenne
¾ szklanki mleka
2½ szklanki mąki
4 jajka
3 łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie: 
Zagotowujemy margarynę, cukry, wodę, kakao, miód 
i przyprawy korzenne – cały czas mieszając. Następnie 
odlewamy ¾ szklanki zagotowanej masy i odstawiamy 
ją na polewę. W to miejsce wlewamy ¾ szklanki mleka, 
dodajemy żółtka z jajek, mąkę i proszek do pieczenia – 
wszystko mieszamy. Na końcu ubijamy pianę i łączymy 
ją z czekoladową masą. Ciasto pieczemy przez około 
40 min. w temperaturze 160º-170ºC. Po upieczeniu, 
jeszcze ciepłe ciasto, polewamy wcześniej przygoto-
waną polewą.

 Zbliżające się święta wielkanocne są doskonałą okazją, by spotkać się z ro-
dziną i bliskimi przy świątecznym stole. Nie może na nim zabraknąć trady-
cyjnych potraw, a przede wszystkim domowych ciast, które są świadectwem 
umiejętności gospodyń.
Kontynuując prezentację wypieków, którymi można było się delektować 
podczas Senioraliów 2017, w marcowym numerze Głosu Miasta proponuje-
my przepis pani Teresy Kurek (Siemianowicka Rada Seniorów) na smaczny 
i prosty w przygotowaniu Murzynek cioci Broni. 
Przepis na Murzynek cioci Broni, przekazywany jest w mojej rodzinie z poko-
lenia na pokolenie. Zarówno będąc młodą mężatką, jak i obecnie często piekę 
go na rozmaite rodzinne okazje. Ciasto zawsze bardzo wszystkim smakuje 
i z powodzeniem można je upiec w okolicach świąt wielkanocnych.
Mamy zatem nadzieję, że ciasto zagości u Państwa wśród świątecznych sma-
kołyków.

Murzynek cioci Broni
Poziom trudności: średni
Czas przygotowania: 1 godz.
Koszt: ok. 20 złotych

BEZMYŚLNA  
DEWASTACJA  
ŚWIETLICY 
DLA DZIECI!
DRODZY MIESZKAŃCY
W związku z kolejnym aktem 
wandalizmu nie możemy otworzyć 
świetlicy dla Waszych Dzieci.
Zwracamy się z wielką prośbą 
do Was, Mieszkańców HUGO 
o pomoc.Dopilnujmy tego bu-
dynku, w którym będzie miejsce 
zabaw i nauki dla Waszych Dzieci.
Nie dopuszczajmy do takich 
sytuacji. Stop niszczeniu! 
 
MOPS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Decyzją prezydenta miasta oraz radnych już 
od marca 2018 roku w zabudowie jednoro-
dzinnej  zostanie zwiększona częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych w posta-
ci  tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych, czyli tzw. plastików, gro-
madzonych w workach koloru żółtego. Do tej 

OD MARCA- ODBIÓR ODPADÓW DWA RAZY W MIESIĄCU
pory frakcja ta była odbierana raz w miesiącu, 
natomiast po wprowadzonej zmianie będzie 
ona odbierana raz na dwa tygodnie. 

Zwiększenie częstotliwości odbierania wska-
zanej frakcji, której „produkujemy” najwięcej, 
pozwoli mieszkańcom zabudowy jednoro-
dzinnej na częstsze pozbywanie się tworzyw 

sztucznych, metali oraz opakowań wieloma-
teriałowych, co przyczyni się do podniesienia 
jakości świadczonych usług w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Warto dodać, że ta korzystna z punktu 
widzenia mieszkańca zmiana nie wpłynie 
w żaden sposób na zmianę stawki za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od mieszkańca.

Zaktualizowany harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny zostanie przekazany mieszkań-
com zabudowy jednorodzinnej przy okazji 
marcowych odbiorów odpadów komunalnych. 

AGATA STRYHA

SPRAWY SPOŁECZNE
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WYSTAWA REGIONALNA „LEGENDY ŚLĄSKIE”

 W kraju jest tylko 36 takich ośrodków- jeden z nich mają 
Siemianowice Śląskie. Od tego roku w Zespole Szkół Spe-
cjalnych, na mocy podpisanego przez miasto i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej  porozumienia, działa Wiodący Ośrodek 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Jego głównym 
celem jest wczesne wspomaganie  rozwoju dziecka, wspieranie 
rodziców i ich pociech od chwili wykrycia niepełnosprawności 
lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szko-
le. A potrzeby w tym zakresie w naszym mieście są niemałe. 
W minionym roku takiego wsparcia wymagało 36 dzieci do lat 
3 oraz 29-powyżej tej granicy wiekowej.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze 
wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności 
z deficytami ruchowymi, z uszkodzonym słuchem, z niepeł-
nosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową, 
z autyzmem, z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem oraz 
z opóźnionym rozwojem mowy. Siemianowicki  Ośrodek , oprócz 
wykwalifikowanej, doświadczonej oraz bardzo zaangażowanej 
kadry, dysponuje dobrze wyposażoną, solidną bazą, stwarzającą 
warunki do efektywnej pracy z dziećmi. Stanowi je szereg  sal, 
przystosowanych do różnorodnych zajęć terapeutycznych. 
Jedną z nich jest sala doświadczania świata. Tu pobudzane są 
poszczególne zmysły- zmieniające się kolorowe światło od-
działuje na wzrok, a zmieniające strukturę elementy  różnicują 
wrażenia dotykowe itd. W sali integracji sensorycznej znajduje 
się  na przykład kabina, w której umieszczone elementy, 

w trakcie ćwiczeń, poprawiają koordynację ruchową. Mają 
one charakter zabawy, w której na przykład trzeba robić uniki 
przed rozkołysaną poprzeczką, podnosić sprawność  trenując 
z piłką, czy na hamaku.  W sali jest także stół rehabilitacyjny 
przeznaczony do wykonywania masaży i  innych zabie-
gów. Kolejne pomieszczenie nosi nazwę Magiczny Dywan. 
Zamontowany przy suficie projektor wyświetla na podłodze 
różne obrazy, tworząc scenerię dziecięcych doświadczeń. 
Raz jest to obraz wody, przez którą dziecko stara się przejść 
po kamieniach, a gdy zdarzy się z któregoś osunąć - usłyszy 
chlupot. Innym razem wyświetla się kobierzec liści, po którym 
przechadzając się i który rozgarniając, dziecko szuka grzybków. 

Tych wyświetlanych scenerii jest więcej- na przykład jest też 
wielka klawiatura, po której stąpając, gra się jakąś melodię. 
Ośrodek posiada także inne nowoczesne sprzęty multimedialne, 
takie jak tablice i programy interaktywne.

-Nasi wykwalifikowani terapeuci podczas zajęć z dziećmi 
korzystają z licznych pomocy do przetwarzania sensorycznego, 
usprawniania ruchowego oraz rozwijania funkcji poznaw-
czych- mówi dyrektor szkoły Elżbieta Dyngosz. -Dużą wagę 
przykładamy do doboru materiałów i zabawek sprzyjających 
dziecku, posiadamy więc tylko certyfikowane i ekologiczne 
sprzęty. Korzystając z atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy 
i zabawek mamy realny wpływ na harmonijny i wszechstronny 
rozwój dziecka objętego terapią. Pozytywne opinie rodziców 
oraz uśmiech dzieci podczas zajęć świadczą, że najmłodsi 
lubią do nas przychodzić i zawsze świetnie się bawią. A my 
pamiętamy, że to właśnie przez zabawę dziecko najlepiej po-
znaje świat. Nasze kolorowe, pełne fantastycznych pomocy i  
zabawek  sale tylko im to ułatwiają.

Warto pamiętać, że nasze miasto posiada taką specjali-
styczna placówkę, jeżeli więc rozwój dziecka budzi najmniejsze 
obawy, lepiej zawczasu powiedzieć to lekarzowi, zgłosić się na 
konsultacje do Poradni Psychologiczno–pedagogicznej w Sie-
mianowicach Śląskich ul. Olimpijska 2, która w razie potrzeby 
skieruje dziecko do Ośrodka.  Wcześnie podjęta interwencja 
przynosi bowiem najlepsze efekty.

  EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MAGICZNY DYWAN UNOSI DZIECI  

 Wernisaż wystawy plastycznej „Legendy śląskie” w naszym 
Muzeum należy z pewnością zaliczyć do jednego z najważ-
nieszych wydarzeń kulturalnych nie tylko dla naszej placówki, 
ale również dla miasta i regionu. Nieczęsto bowiem się zdarza, 
że we wspólnej wystawie bierze udział blisko 70 artystów 
pochodzących z różnych ośrodków całego województwa.

Gratulując wszystkim uczestnikom wspaniałej ekspozycji 
prezydent miasta Rafał Piech wyraził ogromną satysfakcję 
z faktu prezentacji tak wielu prac ukazujących przebogaty 
świat śląskich legend.

W czasie wieczoru uczestnicy mogli wymienić swoje reflek-
sje na temat wystawionych prac, nierzadko po raz pierwszy 
nawiązując wzajemne kontakty. Jako współgospodarze wyda-
rzenia – naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Małgorzata Pichen 
oraz dyrektor Muzeum Miejskiego mieli okazję w kuluarowych 

rozmowach zachęcić przedstawicieli poszczególnych grup do 
zacieśnienia współpracy. Wielu z uczestników wyrażało też chęć 
organizacji kolejnych wystaw zarówno w naszym Muzeum, jak 
i w innych placówkach regionu z udziałem naszych artystów.

W muzycznej części wernisażu wystąpiła znana siemia-
nowicka grupa „Kilka słów”  w składzie: Eugeniusz Szwarcer, 
Krzysztof Soska i Marek Broda, która wykonała w autorskich 
aranżacjach przepiękne nastrojowe ballady, idealnie wpisujące 
się w ogólny klimat wieczoru.

Wystawę pt. „Legendy śląskie” można będzie podziwiać do 6 
maja; szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież siemianowickich 
placówek oświatowych, by poznały te bardziej i mniej znane 
śląskie baśnie i legendy, które naprawdę warto zobaczyć w nie-
powtarzalnych artystycznych ujęciach. Serdecznie zapraszamy.

KRYSTIAN HADASZ

 Mistrzostwa Śląska Juniorów Młodszych 
w Szpadzie oraz IV Turniej Szermierczy o Pu-
char Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w Szpadzie Dziewcząt i Chłopców już po raz 
czwarty odbyły się, w miniony weekend (23-
24.03), w hali Kompleksu Sportowego „Mi-
chał”. Organizatorem imprezy jak co roku był 
Uczniowski Klub Sportowy „Wołodyjowski”. 
W walce o mistrzostw Śląska bardzo dobrze 
spisała się nasza drużyna – młode szpadzistki 
UKS „Wołodyjowski” w składzie Maja Osadnik, 

SREBRNA TOSIA, DRUŻYNA TUŻ ZA PODIUM
Katarzyna Ślęzak, Hanna Jendrzej i Paulina 
Sadowska sensacyjnie awansowały do półfinału 
i ostatecznie zajęły czwarte miejsce. Indywidu-
alnie najlepiej walczyła Maja Osadnik, zajmu-
jąc szóstą lokatę. Świetnie spisała się z kolei, 
w turnieju dzieci, Antonina Halemba – Tosia 
zajęła znakomite drugie miejsce. Z bardzo do-
brej strony pokazał się także Marcin Jabłoński, 
który został sklasyfikowany na piątej pozycji.

KRZYSZTOF NOS
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Tradycyjne spotkanie Prezydenta Miasta Siemianowice Ślą-
skie z nagrodzonymi i wyróżnionymi sportowcami z naszego 
miasta, za osiągnięcia z roku 2017, odbyło się w piątkowy 
wieczór (16.02)w Siemianowickim Centrum Kultury - Parku 
Tradycji. Nagrody i wyróżnienia z rąk prezydenta miasta 
Rafała Piecha odebrało 69 zawodników i trenerów oraz 7 
instytucji działających na rzecz upowszechniania kultury 
fizycznej w Siemianowicach Śląskich. 

 Impreza, potocznie nazywana Siemianowicką Galą Sportu 
miała bardzo uroczysty charakter, a prezydent Rafał Piech 
mógł osobiście pogratulować naszym rodzimym sportowcom 
ich wspaniałych osiągnięć, a także podziękować za ich pracę 
i trud, przekładający się na promocję Siemianowic Śląskich. 
Organizatorem imprezy był Wydział Kultury i Sportu siemia-
nowickiego magistratu.

Włodarz naszego miasta wyróżnił również osoby i instytucje, 
za ich szczególny wkład w rozwój i upowszechnianie siemia-
nowickiego sportu. Na piątkowej gali nie mogło tradycyjnie 
zabraknąć znakomitości ze świata polskiego, a zarazem ro-

dzimego sportu – wraz z prezydentem wyróżnienia i nagrody 
wręczali: siemianowicki olimpijczyk - judoka Piotr Kamrow-
ski oraz były wicemistrz świata w szabli, obecnie prezes 
Śląskiej Federacji Sportu, Krzysztof Koniusz. W kategorii 
nagrodzonych wręczającemu prezydentowi towarzyszyła 
wiceprezydent dr Anna Zasada-Chorab.

Nie zabrakło także akcentów artystycznych - galę uatrak-
cyjniły zapierające dech w piersiach występy akrobatyczne 
Łukasza Świrka, oprawę wokalną imprezy zapewniła Asteya 
Dec, a swoim układem tanecznym oczarował publiczność 
zespół „Poruszenie” pod kierunkiem Moniki Małychy.

W tym roku nagrody dla sportowców osiągających wysokie 
wyniki sportowe w kategorii seniorów oraz dla trenerów odebrało 
łącznie 12 osób, wyróżnienia za: sukcesy w kategoriach juniorskich 
i młodzieżowych oraz w kategoriach masters, za pracę szkolenio-
wą, a także za całokształt działalności na rzecz danej dyscypliny 
sportu prezydent miasta Rafał Piech wyróżnił 57 sportowców.

Prezydent uhonorował także 7 instytucji, które w 2017 
roku obchodziły jubileusz swojej działalności, a które działają 
w obszarze upowszechniania kultury fizycznej. Nagrodzeni 

i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki. Wykaz nagro-
dzonych i wyróżnionych w załączonym zarządzeniu.

- Drodzy sportowcy, my kibice, widzowie śledzący Wasze 
starty i zmagania często nie zastanawiamy się ile wysiłku 
włożyliście w przygotowania, by godnie reprezentować 
nasze miasto, region i nasz kraj. Wasze sukcesy, zdobyte 
najwyższe wyróżnienia, okupione są wieloma wyrzecze-
niami i dużym poświęceniem. Za to wszystko, a zwłaszcza 
za przeżycia i emocje, które nam kibicom dostarczacie 
swoimi występami, chciałbym Wam w imieniu wszystkich 
mieszkańców Siemianowic Śląskich serdecznie podziękować. 
Chcę także podziękować tym, którzy wkładają wiele wysiłku 
i serca w przekazanie Wam swojej wiedzy i doświadczenia, 
przyczyniając się do Waszych sukcesów, czyli trenerom – 
dziękował prezydent Piech. 

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy z Siemianowickiej 
Gali Sportu przeprowadzono bezpośrednią transmisję in-
ternetową. 

KRZYSZTOF NOS
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  W miniony piątek (02.03.) na lodowisku w Par-
ku Pszczelnik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich oraz 
Śląski Klub Curlingowy zorganizowali Otwarte 
Mistrzostwa Siemianowic Śląskich w Curlingu.

O zwycięstwo w organizowanych po raz 
pierwszy zawodach walczyło 12 czterooso-
bowych drużyn podzielonych na cztery gru-
py. Zespoły rywalizowały systemem „każdy 
z każdym”. Mecz składał się z dwóch partii 
t.zw. „Endów”. Suma zdobytych przez drużyny 
punktów po dwóch rozegranych endach dawała 
wynik końcowy. Aby wygrać spotkanie należało 
umieścić kamienie swojej drużyny bliżej środka 
wyznaczonego celu (t.zw. „Domu”) przy jed-
noczesnych próbach wybijania kamieni drużyny 

SIEMIANOWICCY MISTRZOWIE CURLINGU
przeciwnej. Każdy zespół miał do dyspozycji 4 
kamienie. Aby awansować do półfinału należało 
wygrać swoją grupę.

Pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzo-
stwach Siemianowic Śląskich w Curlingu zajęła 
drużyna „Królowie Życia” w składzie: Adam Ra-
kowski (Świętochłowice), Jakub Królicki (Świę-
tochłowice), Kamil Pacek (Świętochłowice), 
Maciej Pękała (Świętochłowice), pokonując „LG 
Katowice” oraz „Alkoholicy z Jednej Dzielnicy”.

Najlepsze drużyny w rąk dyrektora MOSiR 
„Pszczelnik” Łukasza Wanota, zastępcy dyrek-
tora Jana Komandera oraz Prezesa Śląskiego 
Klubu Curlingowego Krzysztofa Beckodebrały 
pamiątkowe medale, puchary oraz dyplomy.

WIESŁAW STRĘK



16 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

 W minioną sobotę (24.03) w Siemianowicach 
Śląskich odbyły się Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Biegach Przełajowych. Niemal 550 
uczestników-zawodniczek i zawodników re-
prezentujących poszczególne uczelnie z całej 
Polski, rywalizowało o mistrzowskie laury tej 
prestiżowej imprezy, na malowniczych trasach 
Bażantarni i okolic Stawu Rzęsa.

W sumie odbyły się cztery biegi - panie rywa-
lizowały na dystansach 3 km i 6 km, a panowie 
na dystansach 4,5 km oraz 9 km. Wśród kobiet 
na krótszym dystansie najlepsza okazała się 

Weronika Lizakowska, reprezentująca Uni-
wersytet Gdański, natomiast w biegu na 6 km 
wygrała Aleksandra Lisowska z Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego. Wśród mężczyzn 
najszybszy na dystansie 4,5 km był Dariusz 
Boratyński z Uniwersytetu Medycznego z Wro-
cławia, a na najdłuższym dystansie – 9 km 
tryumfował Krzysztof Żebrowski z warszaw-
skiej AWF. Ceremonia dekoracji medalistów 
odbyła się w oddanej do użytku dzień wcześniej, 
zmodernizowanej hali w Parku "Pszczelnik".

Organizatorem imprezy była Organizacja 
Środowiskowa AZS w Katowicach, a honorowy 
patronat nad rywalizacją objęli: Minister Sportu 
i Turystyki, Marszałek Województwa Śląskie-
go, a także prezydenci miast - Siemianowic 
Śląskich i Katowic. 

Warto nadmienić, że po raz pierwszy Akade-
mickie Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajo-
wych odbyły się w województwie śląskim, tym 
bardziej więc cieszy fakt, że zostały zorgani-
zowane właśnie w naszym mieście. Uczestnicy 
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE STOLICĄ 
AKADEMICKICH BIEGÓW

byli pod wrażeniem uroku przygotowanych 
tras oraz podkreślali, że były one trudne pod 
względem technicznym.

W przygotowaniu i zabezpieczeniu trasy 
biegu pomagali także wolontariusze z sie-
mianowickiego Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących "Meritum" oraz ka-
towickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

KRZYSZTOF NOS
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