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SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 3 grudnia 
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  25.10.2018r.
1. Franciszek z Centrum
2. Jerzy z Michałkowic
3. Zbigniew z Oś.Tuwima
Zdjęcie przedstawiało  
Plac Wolności - Rynek Miejski
Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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GODOMY PO ŚLONSKU

TAKSIOSZ 
Łosprawioł mi to roscasu moj kamrat ze 
szuli (szkoły) i pado (mówi) :
Stołech w Katowicach na postoju i przy-
szło czech napranych facetof. Jedyn 
stanoł kole mojego łokna i godo mi, co 
chciołby jechać na lotnisko do Pyrzowi-
cof. Jedyn chciołby wylys we Andrajchu 
(Sosnowcu), drugi we Siywiyrzu, a tyn 
czeci jedzie tam, kaj te fligry (samoloty) 
sfurgujom jusz na zol, i to łon mo gelt, 
i łon bydzie bulił za cołki kurs. Pyto sie 
cy tak możno być? W miyndzy czasie, 
tych dwóch mi wlazło rajn do autka. Jo 
się zgodził i tyn, co się pytoł wloz do 
przodku, i my pojechali. Tych dwóch 
co siedzieli ze zatku, to byli tak ulu-
lani, że zaroski uśli, a tyn ze przodku 
klachoł zy mnom. Kej dojechalimy do 
Andrajchu, tyn ze zatku wyloz, i poszoł 
do chałpy, a my pojechali tom szosom 
gipkego ruchu w strona Siywiyrza, kej 
my jusz dojechali, tyn drugi pożegnoł 
sie i wyloz a jo gzuł w strona lotniska 

do Pyrzowicof. Myśla se tak po drodze,  
gryfny kurs mi sie trefił. Gzuja gipko, bo 
to noc, i drogi som puste, tyn czeci gość 
siedzi za mnom i ululany dzymie f hucie 
(kapeluszu) na łebie, ledwo co go widza 
we żradle (lustrze). Kej żech podjechoł, 
tam kaj fligry londujom, stanołech przy 
dzwiyrzach, kaj się włazi, i godom tymu 
chopowi, co my jusz som na miyjscu, 
ino tymu borokowi chyba się usnyło 
na dobre, śpi jak zabity, jeszcze ros mu 
godom, ino frechowni, co my jusz som 
na miyjscu, a tyn dali śpi. Łobracom sie 
szturchom go, co by się łobudził i co? 
W tyj chwili myślołem, kej mie szlak 
na miyjscu trefi. Noo to jo się pytom 
tego mojego kamrata, a to pojakymu 
sie tak snerwowoł? A tyn mi pado, kej 
szturchoł tego, co społ, to sie kapnoł, 
(zorientował) co to niy boł żodyn na-
prany chop, jyno manekin posadzony f 
hucie na łebie. Pado mi jeszcze tyn moj 
kamrat, kej niy wiela brakowało, co by 
herszlaku (zawału) na miyjscu niy erb-
noł (dostał) ze złości. Godo mi dali, co 

fajny byzuch we ty nocy sie srobioł ze 
kukełkom, a tym co go wykolegowali to 
winszowoł jim wszyskego co najgorsze, 
i pado: teroski we lałbie na łogrotku, co 
wlezie rajn to mu się ta trasa przypo-
mino, kej sie wejrzy na ta lalka, kero mu 
łostała ze tego kursu. Nojwiynkszy ubaf 
mo jego baba, bo kej jadom ze łogrotka 
do chałpy i wejrzy sie na tego chopa f 
hucie  to sie pyto mynżulka, kej zaś sie 
wybiyro do Pyrzowicof, a tyn mój kamrat 
łot tyj pory, kej ftos mu włazi do auta, to 
sie paczy, cy wszyscy mu się ruszajom.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA
– Fundacji Park Śląski
Fundacja Park Śląski zaprasza w grudniu do Parku 
Śląskiego  na bezpłatne zajęcia dla osób starszych.

 Brydż – 6, 13 grudnia (czwartek), od godz. 16.00, Bratek
 Fitness – 4, 11 grudnia (wtorek), godz.11.30-12.30, Gołębnik
 Język angielski – 5, 12 grudnia (środa), godz. 10.00-11.30, Gołębnik
 Joga śmiechu – 4, 11 grudnia (wtorek), godz.15.00-15.45, Gołębnik
 Komputery i multimedia. Ćwiczenia – 6, 13 grudnia (czwartek), 
godz. 10.00-11.30, Gołębnik
 Rękodzieło – 6, 13 grudnia (czwartek), godz. 14.00-15.30, Bratek
 Spotkania z kulturą i językiem rosyjskim – 7, 14 grudnia (piątek), 
godz.12.30-14.00, Bratek
 Taniec z Konradem – 4, 11 grudnia (wtorek), godz. 16.15-17.15, 
Stadion Śląski
 Z kijami po Parku – 4, 11 grudnia (wtorek), godz. 13.15-15.15, start 
sprzed Bratka (seniorom bezpłatnie wypożyczamy kije)

Miejsce zajęć:
Bratek – al. Główna (żółty niewielki budynek koło ścianek)
Gołębnik – al. Różana 6
Stadion Śląski – sala sportowa nr 2, zbiórka w holu dawnego hotelu 
Olimpijskiego, wejście na teren Stadionu bramą nr 7B
Szczegóły na: fundacja.parkslaski.pl, facebook.com/fundacja-
parkslaski i pod numerem 666 031 514
autor: Ewa Kulisz
Kierownik Projektu Kongres „Obywatel Senior”
tel. 666 031 514

„ŚLĄSKA AKADEMIA SENIOR@” -  
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  
KURSY KOMPUTEROWE
Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów 65+ na kursy 
komputerowe w ramach projektu unijnego „Śląska Akademia 
Senior@”. Kursy są bezpłatne. Zaczynają się z początkiem 
nowego roku.

Projekt „Śląska Akademia Senior@”  jest współfinansowany ze  
środków Unii Europejskiej, w Ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, działanie 3.1: E-Senior 65+ realizowanego na 
terenie gminy Siemianowice Śląskie.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń 
przeznaczonych dla osób w wieku powyżej 65 roku życia, 
obejmujący podnoszenie umiejętności cyfrowych oraz cykl 
zajęć animacyjnych dla uczestników projektu. Projekt zakłada 
zakup mobilnych pracowni komputerowych, dzięki którym 
będzie możliwość przeprowadzenia kursów. Pracownie zo-
staną przekazane najbardziej aktywnym gminom, tj. gminom, 
z których weźmie udział najwięcej uczestników.
Projekt zakłada również zakup tabletów, przeznaczonych do 
użytku dla uczestników kursu.

Każdy uczestnik po zakończeniu kursu, który spełni przesłanki 
wskazane w regulaminie projektu otrzyma tablet na własność.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Informacji udziela Beata Łuczak – Koordynator ds. Seniorów
Biuro ds. Seniorów, tel. 730 600 506



Z RATUSZA

Kilka dni temu rozpoczęliśmy oficjalnym ślu-
bowaniem, ósmą w historii naszego miasta, 
kadencję samorządową. Uroczysta sesja Rady 
Miasta w Parku Tradycji była dla mnie okazją do 
podziękowania wszystkim ważnym i bliskim mi 
osobom, dzięki którym przez poprzednie cztery 
lata udało mi się wraz z urzędniczym zespołem, 
nadać nowy kierunek w rozwoju miasta. Cały 
czas odczuwam wielką satysfakcję i jednocze-
sny ciężar odpowiedzialności za ogromne, bo 
84-procentowe zaufanie, jakim mnie obdarzyła 
w wyborach większość z głosujących. Tak jak 
ślubowałem w trakcie uroczystości, tak i teraz, 
na łamach gazety, pragnę zapewnić Państwa, 
że ponownie dotrzymam słowa i wywiążę się ze 
wszystkich złożonych obietnic – tak mi dopomóż 
Bóg. Nowym radnym życzę zaś owocnych prac 
w komisjach, dobrego kontaktu z mieszkańcami, 
optymizmu, i tego, by zawsze, gdy będą się różnili 
w poglądach, robili to szlachetnie. 

Bez względu na podniosły i uroczysty nastrój, 
w urzędzie niezmiennie pracujemy nad bieżą-

cymi i przyszłymi inwestycjami oraz nowym 
budżetem miasta. Raptem kilka dni temu odda-
liśmy do Państwa użytku nowy łącznik drogowy, 
stanowiący kluczowe odciążenie dla często 
zakorkowanych ulic Zwycięstwa i Michałko-
wickiej. To pierwszy z odcinków drogowych, 
który obiecałem w trakcie kampanii. To również 
pierwsza tego typu inwestycja w mieście, dla 
której pozyskaliśmy zewnętrzne finansowanie 
z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, 
gdzie przy szacowanym koszcie inwestycji na 
poziomie 5,8 mln złotych, kwota pozyskanej 
dotacji sięgnęła aż 5,2  miliona złotych. Budowa 
łączników drogowych ułatwiających sprawne 
poruszanie się kierowcom i rowerzystom, obok 
dalszych remontów nawierzchni będzie dla 
mnie jednym z kluczowych projektów inwe-
stycyjnych w kadencji 2018-2023. 

Kilkanaście dni temu rozpoczęliśmy wraz 
z siemianowicką Strażą Miejską intensywną 
akcję walki z domowymi trucicielami powie-
trza. Strażnicy miejscy zostali doposażeni 

w narzędzia pozwalające im analizować 
skład spalin z domowych pieców, co ułatwi 
jednoznaczne stwierdzenie czy dana oso-
ba paląca podejrzanymi paliwami stałymi 
dopuszcza się karalnego czynu. Strażnicy 
starają się zawsze wpierw pouczać, ale dla 
recydywy nie mogą mieć pobłażania. Musimy 
pamiętać, że tak zatruwanym powietrzem 
oddychamy wszyscy, w tym nasze dzieci, 
rodzice i dziadkowie. 

Z ulgą przyjąłem fakt, że radni poprzedniej 
kadencji zdążyli jeszcze odpowiedzieć pozy-
tywnie na złożony przez mój zespół urzędni-
czy projekt zmian w zasadach przyznawania 
mieszkań z zasobów komunalnych. Wierzę, że 
wprowadzone zmiany, w których wychodzimy 
wpierw naprzeciw potrzebom osób niepełno-
sprawnych, młodych rodzin oraz osób zagro-
żonym przemocą, przyniosą pozytywne skutki 
w życiu wielu wnioskodawców oczekujących 
na mieszkanie. Warto na ten temat poczytać 
w bieżącym numerze Głosu Miasta. 
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NOWA KADENCJA  
TO NOWE WYZWANIA

Przed nami okres gorączki przedświą-
tecznych przygotowań, zaś dla urzędników 
i nowych radnych będzie to również czas inten-
sywnej pracy nad budżetem miasta, w którym 
zgodnie z obietnicą zapisaliśmy już teraz wiele 
ważnych zadań inwestycyjnych, które przy-
bliżę Państwu w następnych numerach Głosu 
Miasta. Życzę Państwu, by najbliższy okres 
był jednak tym, który pozwoli się prawdziwie 
przygotować na wyjątkowy czas, w którym 
świętujemy Boże Narodzenie.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Szanowni Państwo,
z okazji Barbórki przyjmijcie serdeczne życzenia zdrowia, 
bezpiecznej pracy i wszelkiej pomyślności, a także wyrazy 

głębokiego szacunku dla całej Górniczej Rodziny.
Waszemu, wymagającemu poświęcenia 

i ogromnego hartu ducha, ciężkiemu trudowi,  
Ziemia Śląska zawdzięcza bardzo wiele. 

Nie tylko dla niej i całej Polski wydobywaliście podziemne bogactwo, 
ale również, przez pokolenia, zbudowaliście piękne tradycje 

oparte na takich wartościach, jak solidność, sumienność, uczciwość, 
dyscyplina, patriotyzm, szacunek dla rodzinnych więzi. 

To one nobilitują Górniczy Stan.
Życzę radosnego przeżywania Waszego święta, szczęścia w rodzinach i domach. 

Wszystkiego najlepszego! Szczęść Boże!

Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech 

Przewodniczący Rady Miasta  
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?
W listopadzie został oddany do użytku wyre-

montowany fragment ulicy Korfantego, a także 
rozpoczęła się wymiana nawierzchni chodników 
przy ulicy Wyzwolenia 8-12 oraz ulicy Klonowej 
3-9. Orientacyjny termin zakończenia tychże 
inwestycji zaplanowano na połowę grudnia. 
Oprócz tego trwa budowa drogi tymczasowej, 
z nawierzchni żużlowej, umożliwiającej dojazd 
do działek w rejonie ulicy Watoły, na których 
powstanie osiedle domków jednorodzinnych. 
Ulica Brylantowa w tej chwili ma status drogi 
tymczasowej - w przyszłości planowane jest 
jej wyasfaltowanie i oświetlenie 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

UNIJNE DOFINANSOWANIE NA PIERWSZY ETAP  
REWITALIZACJI ZAMECZKU

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała unij-
ne dofinansowanie, w kwocie 1,6 mln zł, na 
pierwszy etap rewitalizacji zdegradowanego 
budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemiano-
wicach Śląskich, który zakończono w sierpniu 
bieżącego roku.

Przypomnijmy, zakres prac objął od-
nowienie elewacji z wykonaniem tynków 
renowacyjnych oraz sztukaterii, wymianę 
stolarki okiennej i nawierzchni tarasu, wy-
konanie iluminacji, docieplenie dachu wraz 
z wymianą pokrycia dachowego, wykonanie 
półtorametrowej, granitowej opaski wokół 
budynku (poszerzonej od strony tarasu) 
oraz wykonanie izolacji fundamentów. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 3,4 mln zł. Wyżej 
wymienione dofinansowanie zostało przy-

ŁĄCZNIK OTWARTY DLA KIEROWCÓW

INWESTYCJE DROGOWE 
PRZED ZIMĄ

znane ze środków Unii Europejskiej, w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

To jednak nie koniec, przed nami realizacja 
drugiego etapu odnowy Zameczku. Tym razem 
zostanie przeprowadzony remont wnętrza 
pałacu (nowa posadzka, okładziny ścienne, 
stolarka, wyremontowane zostaną instalacje 
wewnętrzne: elektryczne, wentylacji mecha-
nicznej, centralnego ogrzewania czy ciepłej 
wody użytkowej) oraz renowacja szklenia 
i konstrukcji stalowej zabytkowej oranżerii. 
Na to zadanie również pozyskano środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 3,7 mln zł, co stanowi 85% za-
kładanych kosztów kwalifikowanych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Już 5,3 mln złotych
pozyskała gmina na  
zrewitalizowanie  
Zameczku

Wraz z nadejściem okresu jesienno-
-zimowego dobiegła końca najwięk-
sza inwestycja  drogowa czyli budowa 
prawie półtorakilometrowego łącznika 
(składającego się z drogi wraz z oświe-
tleniem, kanalizacją deszczową, chod-
nika oraz ścieżki rowerowej) pomiędzy 
ulicami Zwycięstwa i Michałkowicką.

 W drugiej połowie listopada (23.11) 
mieszkańcy wraz z prezydentem mia-
sta i przewodniczącym Rady Miasta 

oficjalnie otworzyli łącznik. Chcąc wy-
różnić siemianowickich właścicieli firm, 
Rada Miasta Siemianowice Śląskie, na 
wniosek prezydenta miasta, podjęła 
decyzję o nadaniu nowo powstałej ulicy 
łączącej, nazwy – „Przedsiębiorców”. 
Inwestycja dofinansowana została 
z „Metropolitalnego Funduszu Soli-
darności”.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Z dniem 16 listopada 2018 r. weszły w życie uchwały nadające nazwy  
nowo budowanym drogom, prowadzącym do poszczególnych działek  
na powstającym osiedlu w okolicach ul. Watoły.  
Drogi będą miały nazwy: Brylantowa, Turkusowa, Szafirowa i Rubinowa.

Na ulicy Klonowej przewidziano  
wymianę 110 m chodnika, 
na Wyzwolenia 200 m.
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W przyszłym roku, nasze 
miasto przystąpi do reali-
zacji projektu pn. „Likwida-
cja niskiej emisji poprzez 
podłączenie budynków do 
sieciowych nośników ciepła 

w Siemianowicach Śląskich.” Jego celem jest 
ograniczenie ilości substancji zanieczyszczają-
cych, wprowadzanych do powietrza w wyniku 
ogrzewania lokali mieszkalnych węglem i drew-
nem w piecach kaflowych i transportowych 
oraz poprawa efektywności energetycznej. Tym 
samym w mieście do sieci ciepłowniczej zo-
stanie podłączonych pięć budynków w rejonie 
ulic Sobieskiego (o numerach: 8, 9, 10, 10a, 36). 

W Siemianowicach Ślą-
skich trwa realizacja 
programu „Słoneczne Sie-
mianowice. Promocja i bu-
dowa odnawialnych źródeł 
energii w Siemianowicach 

Śląskich”, którego celem jest dofinansowanie 
montażu instalacji solarnych i fotowoltaicz-
nych, przekształcających energię słoneczną 
na prąd i ciepło wykorzystywane w prywat-
nych domach mieszkalnych, położonych na 
terenie Siemianowic Śląskich.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi jedno 
z wielu działań miasta, wpisujących się w sie-
mianowicki Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 
który zakłada zredukowanie emisji gazów cie-
plarnianych, wzrost efektywności energetycz-
nej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Gospodarstwa domowe, które zakwalifiko-
wały się do projektu otrzymują dofinansowanie 
unijne do instalacji kolektorów słonecznych 
i paneli fotowoltaicznych w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowanych. Aktualnie prze-
prowadzane są audyty techniczne wśród 125 

W celu poprawy jakości 
powietrza od 1 września 
2017 r. na terenie woje-
wództwa śląskiego obo-
wiązuje tzw. „uchwała 
antysmogowa” (uchwa-

ła nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z 7 kwietnia 2017 r.). Zgodnie 
z uchwałą zakazuje się stosowania w kotłach, 
piecach, kominkach paliw nie spełniających 
odpowiednich norm. Uchwała antysmogo-
wa nakłada również obowiązek eksploatacji 
instalacji (pieców, kotłów), które spełniają 
minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą 
pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, 
a co za tym idzie obowiązek likwidacji:

 do 1 stycznia 2022 roku instalacji eksploato-
wanych powyżej 10 lat od daty ich produkcji 
lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

 do 1 stycznia 2024 roku instalacji eksploatowa-
nych w okresie 5-10 lat od daty ich produkcji,

 do 1 stycznia 2026 roku instalacji eksploato-
wanych poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

 do 1 stycznia 2028 roku instalacji spełnia-
jących wymagania w zakresie emisji zanie-
czyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 
według normy PN-EN 303-5:2012.
Przyjęty przez miasto Plan Gospodarki Ni-

skoemisyjnej zawiera m.in. program dotacji 
celowych na zmianę starych węglowych źródeł 
ciepła na inne bardziej proekologiczne oraz na 

W grudniu zakończą się 
prace termomoderniza-
cyjne na Nowym Świecie, 
obejmujące budynki wie-
lorodzinne przy ulicach 
Franciszka Deji 1,2,3,4,5,6, 

Żwirki i Wigury 1,2,4,5,6, Michałkowickiej 37 jak 
również dwa budynki zlokalizowane przy ulicy 
Wróblewskiego 29 i Wiejskiej 49.
To jednak nie koniec. W przyszłym roku miasto 
planuje przeprowadzić, w tamtym rejonie, 

KOLEJNE BUDYNKI BĘDĄ OGRZEWANE 
CIEPŁEM SIECIOWYM 

SŁONECZNE SIEMIANOWICE 
–MONTAŻ INSTALACJI 
SOLARNYCH  I FOTOWOLTAICZNYCH

DOTACJE NA WYMIANĘ 
STARYCH WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  
ORAZ NA INSTALACJE ODNAWIALNYCH  
ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ

W PRZYSZŁYM ROKU CIĄG DALSZY
 TERMOMODERNIZACJI 
NA NOWYM ŚWIECIE

Obecnie została już wykonana dokumentacja 
projektowa inwestycji, a także opracowano 
analizę finansowo- ekonomiczną. Rozpoczęcie 
prac budowlanych przewidziano na maj 2019 
roku, a ich zakres obejmie: zainstalowanie 
centralnego ogrzewania, zainstalowanie urzą-
dzeń grzewczych – grzejników oraz wykonanie 
stacji wymienników ciepła i sieci preizolowanej. 
Projekt realizowany jest w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020, kwota przyznanego 
dofinansowania z UE wynosi 730 000 zł., na-
tomiast wartość całkowita inwestycji to koszt 
1 003 612,17 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

uczestników, u których w przyszłym roku zo-
staną zamontowane 33 instalacje solarne oraz 
92 instalacje fotowoltaiczne.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 czerwca 
2019 roku i dofinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

instalacje odnawialnych źródeł energii ciepl-
nej. Dotacje udzielane są w wysokości 80 % 
kosztów kwalikowanych, jednak nie większej niż 
4500 zł., a w przypadku instalacji cieplnej OZE, 
nie więcej niż 3500 zł. Aby otrzymać dotację 
celową, wykonanie modernizacji ogrzewania 
musi nastąpić dopiero po złożeniu wniosku 
i podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą. 
O dotację mogą się starać osoby posiadające 
tytuł własności do zajmowanej nieruchomości 
lub zgoda zarządcy nieruchomości. 

Od 2017 roku udzielono ponad 200 dotacji 
na łączną kwotę ponad 546 tys. zł.

DOMINIK JAKUBOWSKI

dalsze prace dociepleniowe na obiektach przy 
ulicy Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9 i 10 oraz Żwirki i Wi-
gury 3. 

Aktualnie zadanie jest w fazie opracowy-
wania i kompletowania pełnej dokumentacji 
projektowej oraz kosztorysowej. W następnej 
kolejności zostaną podjęte kroki zmierzające 
do ogłoszenia przetargu, a także pozyskania 
środków unijnych w celu dofinansowania in-
westycji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

1
2

3
4

WALKA ZE SMOGIEM
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ZATRZYMAĆ SMOG – pod takim hasłem, na 
polecenie Prezydenta Miasta, Rafała Piecha, 
siemianowicka Straż Miejska rozpoczęła 
szeroko zakrojoną akcję przeciwdziałania 
spalaniu w paleniskach niedozwolonych ma-
teriałów.

Do akcji został powołany specjalny zespół prze-
szkolonych i wyposażonych w odpowiednie 
narzędzia strażników „Eko-patrol”, którego 
podstawowe działania będą skupiały się głównie 
na kontroli palenisk w gospodarstwach do-
mowych (podstawą prawną do wykonywania 
kontroli palenisk jest art. 379 Ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska).

Należy przypomnieć, że przytoczona 
ustawa daje funkcjonariuszom Straży Miej-
skiej uprawnienia do prowadzenia kontroli 
zarówno w gospodarstwach domowych, jak 
i w miejscu prowadzenia działalności go-
spodarczej.

Miejsca objęte kontrolą nie będą przypad-
kowe. Już teraz Straż Miejska otrzymuje wiele 
zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego pro-
cesu palenia w piecach i czynności kontrolne 
będą polegać m.in. na weryfikacji tych zgłoszeń. 
W uzasadnionych przypadkach kontrola będzie 
polegała na pobraniu próbek popiołu z palenisk. 

Ponadto miasto zamierza skorzystać z pomo-
cy profesjonalnej instytucji monitorującej jakość 
powietrza, zarówno przy użyciu specjalnie wy-
posażonych samochodów, jak również dronów.

Od 1 listopada br. Straż Miejska otrzymała 
nowe uprawnienia mandatowe jako narzę-
dzie do walki ze smogiem. Strażnicy mogą 
sprawdzać, czy w paleniskach spalane są pa-
liwa niezakazane w uchwale antysmogowej. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii, 
od 4 listopada 2018 roku przy zakupie paliwa 
stałego – węgla – kupujący otrzymuje atest, 

o którego okazanie podczas kontroli, Straż-
nicy Miejscy wystąpią, by móc sprawdzić, czy  
spalany materiał spełnia konkretne parametry. 
Nagminne łamanie przepisów antysmogowych 
będzie skutkować surowymi karami.

Straż Miejska apeluje do mieszkańców o sto-
sowanie do ogrzewania mieszkań, domów tylko 
i wyłączenie dozwolonych paliw. 

MICHAŁ CZAJA

Funkcjonariusze Straży Miejskiej na podstawie art. 191 
Ustawy o odpadach mogą nałożyć mandat karny kre-
dytowy w wysokości do 500 zł lub skierować wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowego. Sankcja, którą może 
zastosować sąd to kara grzywny do 5000 zł.

Marszałek województwa, starosta oraz 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta spra-
wują kontrolę przestrzegania i stosowania 
przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
objętym właściwością tych organów.

Mogą oni upoważnić do wykonywania 
funkcji kontrolnych pracowników podległych 
im urzędów marszałkowskich, powiatowych, 
miejskich lub gminnych, lub funkcjonariuszy 
straży gminnych. Kontrolujący, przeprowa-
dzając kontrolę, uprawnieni są do wstę-
pu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym 
sprzętem (przy czym skorzystanie przez 
kontrolującego z pomocy rzeczoznawcy 
i specjalistycznego sprzętu jest jedynie 
uprawnieniem) przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność gospo-
darcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozo-
stały teren. Kontrolujący mają uprawnienia 
do przeprowadzania badań lub wykonywania 
innych niezbędnych czynności kontrolnych, 
zażądać pisemnych lub ustnych informacji 
oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktyczne-
go. Ponadto mogą żądać okazania doku-
mentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli. 
Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz 
kontrolowana osoba fizyczna obowiązani 
są umożliwić przeprowadzanie kontroli, 
a w szczególności dokonanie czynności 
wyżej wymienionych.

Art. 379  
Ustawy Prawo Ochrony  
Środowiska

Od 1 stycznia do 18 listopada 2018 
roku SM przeprowadziła 556 kontroli 
palenisk, nałożono 24 mandaty karne 
i skierowano 1 wniosek o ukaranie  
do Sądu Rejonowego

INWESTYCJE WALKA ZE SMOGIEM
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił na-
bór wniosków o dofinanso-
wanie w ramach Programu 

priorytetowego Czyste Powietrze. Celem 
programu jest poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub 
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza 
pochodzącej z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych. 

5

6

DOFINANSOWANIA W RAMACH 
PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

STANOWCZE DZIAŁANIA 
STRAŻY MIEJSKIEJ

Beneficjentami programu są osoby fizyczne:
1. posiadające prawo własności lub będące 
współwłaścicielami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Progra-
mu. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek 
mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, 
dofinansowanie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
pozostałych współwłaścicieli tego budynku.
2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budo-
wy jednorodzinnego budynku mieszkalnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. 

Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek 
nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony 
do użytkowania. 

Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach w terminie od 19 września 
2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. 
do godz. 24.00. 
Konsultacje i osobiste składanie wniosków: 
Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 
7.30 do 15.30.

Adres do korespondencji – wysyłanie wnio-
sków pocztą na adres: ul, Plebiscytowa 19, 
40-035 Katowice.

Wniosek można złożyć w wersji elektronicz-
nej również poprzez aplikację internetową 
(tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie 
WFOŚiGW). Więcej informacji znajdziemy 
pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.
pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow.html 
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SPRAWY SPOŁECZNE

Wśród odwiedzających zrewitalizo-
wane tereny stawów, czasem słyszy 
się, że poziom wody jest za niski lub, 
że woda z nich „ucieka”. Nic bardziej 
mylnego... Aktualne zmniejszenie po-
ziomu wody w stawach jest naturalne, 
wynika ono, chociażby z parowania 
oraz aktualnego poziomu wód grun-
towych. Musimy przy tym pamiętać, 
że jesteśmy świadkami kilkuletniej 
suszy hydrologicznej, (która, do-
tknęła również staw Rzęsa), zatem 
stwierdzenie, że duży „staw wysycha”, 
nie jest prawdziwe. Gdyby tak było, 
prawdopodobnie przypominałby on 
kałużę lub całkowicie by wysechł. 

Obecny stan poziomu wody jest 
spowodowany brakiem większych 
opadów deszczowych oraz niskim 

POZIOM WODY W STAWACH BRYSIOWYCH
poziomem wód gruntowych, które 
potencjalnie mogłyby zasilić staw. 
Projekt rewitalizacji stawów od po-
czątku zakładał, że nie będą one 
uszczelniane w całości (tak, aby 
umożliwić zasilanie w wody grunto-
we). Uszczelnienie dużego stawu na 
całej powierzchni przy jednoczesnym 
braku zapewnienia doprowadzenia 
dodatkowych wód spowodowałoby 
tylko i wyłącznie jego wysychanie 
(przypominałby wannę, z której paru-
je woda). Brak uszczelnienia dużego 
stawu w całości jest przemyślanym 
działaniem hydrogeologa. W przy-
padku pojawienia się deszczu, który 
wpłynie na poziom wód gruntowych, 
pozwoli on im na swobodny przepływ 
do stawu. Taka sytuacja przyczyni się 

do podniesienia poziomu wody w sta-
wach. Ciężko przewidzieć, czy i kie-
dy pojawią się na tyle solidne opady, 
aby mogły wpłynąć na podniesienie 
lustra wody. Natomiast, sprzyjająca 
temu zjawisku pora roku, niesie duże 
nadzieje, że tak będzie. Jeżeli tak się 
stanie, to woda w stawach powinna 
samodzielnie się uregulować. Mimo 
to, stawy Brysiowe nie pozostaną bez 
opieki – jeżeli będzie taka potrzeba, 
zostaną one zasilone w dodatkową 
wodę w okresie zimowym, tak, żeby 
uniknąć negatywnego wpływu braku 
opadów na zachowanie odpowiedniej 
bioróżnorodności środowiska natu-
ralnego (w tym żyjących w nich ryb).

AGATA STRYHA
Wydział Gospodarki Komunalnej

PONAD DWA MILIONY ZŁOTYCH 
DOFINANSOWANIA NA PSZOK
Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała dofi-
nansowanie na  realizację projektu „Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych w Siemianowicach Śląskich wraz 
z niezbędnym wyposażeniem”, z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka 
odpadami komunalnymi.

Projekt objął prace przygotowawcze, a więc 
opracowanie dokumentacji projektowej, stu-
dium wykonalności inwestycji wraz z jego aktu-
alizacją oraz prace inwestycyjne. W ich zakresie 
znalazła się budowa hali i wiaty magazynowej, 
kontenera socjalno-biurowego oraz  kontene-
ra portierni.

Projekt uwzględnia również dofinansowanie 
zakupionych w latach 2014-2015 i rozstawio-
nych na terenie  Siemianowic Śląskich ogól-
nodostępnych pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (584 szt.) oraz 
specjalistycznych pojemników na przetermi-
nowane lekarstwa (5 szt.) celem wyposażenia 
punktów aptecznych nieposiadających dotych-
czas tego typu pojemników.

Ponadto obejmuje on także zakup ok. 3 200 
specjalistycznych pojemników o pojemności 
240l. do selektywnej zbiórki odpadów ulega-
jących biodegradacji (bioodpadów). Ich za-
kup i rozstawienie na terenie miasta nastąpi 
w 2019 r.

Uzupełnieniem projektu będzie kampania 
promocyjna, organizacja konferencji ekolo-

gicznej oraz wyprodukowanie i dystrybucja 
toreb ekologicznych do segregowania odpa-
dów komunalnych.

Wartość całego projektu wynosi 3.174.810, 
25 zł, natomiast dofinansowanie stanowi aż 
2 193 974,56 zł.

Warto dodać, że projekt w części dotyczącej 
zakupu pojemników do selektywnej zbiórki od-

padów ulegających biodegradacji (bioodpa-
dów) będzie wdrażany w związku z wejściem 
w życie z dniem l lipca 2017r. Rozporządzenia 
Ministra Środowiska, nakładającego na gminy 
obowiązek dostosowania obecnie obowiązu-
jących zasad prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych do nowych wymogów 
określonych we wspomnianym rozporządze-

Aktualnie PSZOK funkcjonuje z korzyścią dla siemianowiczan. 
Każdy mieszkaniec uiszczający opłatę za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych może dostarczyć (w oparciu o regulamin 
PSZOK) nieodpłatnie następujące odpady komunalne:

1. papier i tektura,
2. tworzywa sztuczne,
3. szkło,
4. opakowania wielomateriałowe,
5. odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone),
6. przeterminowane leki,
7. chemikalia,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11. odpady budowlane i rozbiórkowe zgodnie z obowiązują-

cym limitem,
12. zużyte opony,
13. inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia 

odpadów komunalnych takie jak farby, lakiery, rozpusz-
czalniki, tusze, smary, opakowania po farbach/lakierach, 
termometry rtęciowe, kwasy, przepracowane oleje silni-
kowe, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin itp.

niu. Jego założeniem jest ujednolicenie w skali 
całego kraju systemu zbiórki odpadów komu-
nalnych selektywnie zbieranych frakcji papieru 
i tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych 
oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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MIESZKALNICTWO

HARMONOGRAM 
 UDOSTĘPNIANIA LOKALI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA ROZDZIAŁ  

LOKALI DO REMONTU KAPITALNEGO WE WŁASNYM ZAKRESIE I NA WŁASNY KOSZT.
Termin rozdziału  03.12.2018 – 07.12.2018r.   

ulica dzień 
udostępniania 

lokalu 

godzina
udostępnienia  

lokalu 

powierzchnia użytkowa kondygnacja

Al. Młodych 17/9 03.12.2018 7:30-8:30 30,39m2 wspólnota mieszkaniowa I piętro
Al. Młodych 18/39 03.12.2018 8:30-9:30 30,36m2 wspólnota mieszkaniowa II piętro
Niepodległości 12a/1 03.12.2018 9:30-10:30 36,87m2 przymusowy zarząd parter
Niepodległości 18/3 03.12.2018 10: 30-11:30 31,90m2 gmina I piętro
Karola Miarki 6/1a 03.12.2018 11:30-12:30 52,53m2  (2 pokoje) przymusowy zarząd parter 
Damrota 6/10 03.12.2018 12:30-13:30 46,44m2  (3 pokoje) przymusowy zarząd III piętro
Michałkowicka 43/5 03.12.2018 13:30-14:30 37,37m2 gmina I piętro
Staszica 10/9 04.12.2018 7:30-8:30 28,16m2 gmina II piętro
Staszica 7/1 04.12.2018 8:30-9:30 33,75m2 przymusowy zarząd parter 
Św. Barbary 14/3 04.12.2018 9:30-10:30 31,49m2 przymusowy zarząd parter
Św. Barbary 18/9 04.12.2018 10: 30-11:30 52,02m2  (2 pokoje) przymusowy zarząd III piętro
Św. Barbary 20/10 04.12.2018 11:30-12:30 39,00m2 przymusowy zarząd III piętro
Powstańców 20a/4 06.12.2018 12:30-13:30 37,60m2 gmina I piętro
Powstańców 24/11 04.12.2018 13:30-14:30 47,19m2 wspólnota mieszkaniowa parter+I piętro
Boczna 2/13 05.12.2018 7:30-8:30 30,92m2 przymusowy zarząd III piętro
Boczna 7a/5 05.12.2018 8:30-9:30 36,45m2 przymusowy zarząd II piętro
Śmiłowskiego 8/5 05.12.2018 9:30-10:30 30,25m2 gmina I piętro
Śmiłowskiego 43/7 05.12.2018 10: 30-11:30 32,28m2 gmina I piętro
Piaskowa 2/10 05.12.2018 11:30-12:30 33,32m2 gmina II piętro
Piaskowa 4/10 05.12.2018 12:30-13:30 41,00m2 (2 pokoje) przymusowy zarząd I piętro
Powstańców 52/9 05.12.2018 13:30-14:30 32,00m2 przymusowy zarząd II piętro

Głowackiego 1/12 06.12.2018 7:30-8:30 27,39m2 gmina II piętro
Piastowska 1/6 06.12.2018 8:30-9:30 25,56m2 gmina I piętro
Piastowska 6/8 06.12.2018 9:30-10:30 26,51m2 przymusowy zarząd I piętro
Piastowska 13/11 06.12.2018 10: 30-11:30 37,74m2 przymusowy zarząd II piętro
Matejki 24/11 06.12.2018 11:30-12:30 40,68m2 przymusowy zarząd II piętro
Matejki 26a/10 06.12.2018 12:30-13:30 40,00m2 gmina I piętro
Powstańców 30/7 07.12.2018 7:30-8:30 35,72m2 przymusowy zarząd I piętro
Komuny Paryskiej 6/2 07.12.2018 8:30-9:30 37,01m2  (2 pokoje) przymusowy zarząd parter
Komuny Paryskiej 6a/9 07.12.2018 9:30-10:30 44,20m2  (2 pokoje) przymusowy zarząd I piętro
Komuny Paryskiej 9/7 07.12.2018 10:30-11:30 33,00m2 gmina I piętro
Komuny Paryskiej 20/1 07.12.2018 11: 30-12:30 32,12m2 gmina parter

ROZDZIAŁ MIESZKAŃ  DO REMONTU KAPITALNEGO

Na ostatniej roboczej sesji Rady Miasta  VII 
kadencji (15 listopada) radni uchwalili zmiany 
w uchwale regulującej zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Siemianowice Śląskie. 

Zmiany, które są determinowane zmianą ustawy, mają za 
zadanie ułatwić wynajem lokali zarówno dla obecnych na-
jemców, jak i osób oczekujących na przydział mieszkania. 
Wśród zmian, które znalazły się w nowych zapisach, na 
uwagę zasługują m.in.:

 1) Możliwość starania się o poprawę warunków zamieszkania 
w przypadku, gdy na członka rodziny przypada mniej niż 10 
metrów kwadratowych. Do tej pory było to 5 mkw.

 2) Pierwszeństwo ubiegania się o najem lokalu na czas 
nieokreślony dano m.in. wnioskodawcy bądź członkowi jego 
rodziny posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którego wysokość 
średniego miesięcznego dochodu na jednego członka go-
spodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 260 
procent najniższej emerytury w gospodarstwie jednooso-
bowym lub 185 procent – w wieloosobowym (w 2018 roku 
kwoty te wynoszą odpowiednio: 2677,48 zł i 1906,13 zł).

 3) Pierwszeństwo zawarcia umowy posiadają również oso-
by, za którymi przemawiają szczególne względy społeczne, 
wynikające z ich sytuacji życiowej spowodowanej przemocą 
w rodzinie, czy też  potrzebą ochrony macierzyństwa.

 4) Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje 
osobom, które oprócz spełniania warunków istniejącej uchwały, 
kwalifikują się wg nowych kryteriów:

 a) zmuszone są opuścić lokal mieszkalny na skutek zdarzeń 
losowych (np. pożar, powódź, klęska żywiołowa, katastrofa 
budowlana lub inne zdarzenie losowe),
 b) samotnie wychowują dwoje lub więcej dzieci,
 c) tworzą rodzinę wielodzietną, posiadającą troje i wię-
cej dzieci,
 d) są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym 
bądź w przypadku, gdy członek rodziny posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub 
długoterminowej opieki bądź pomocy innej osoby, w związku 
z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 5) W kontekście zamiany lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal z zasobów 
gminy zmianie ulega jedno z istotniejszych kryteriów. 
Mianowicie o zamianę taką mogą wnioskować osoby 
zajmujące lokal, w którym łączna powierzchnia pokoi 

przypadająca na jedną osobę jest mniejsza niż 10 mkw. 
Do tej pory było to 5 mkw. Ponadto prawo do zamiany 
posiadają również wnioskodawcy lub członkowie ich rodzin 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli ich obecny lokal 
nie jest przystosowany pod względem wielkości, struktury 
i wyposażania odpowiedniego dla zamieszkałej w nim oso-
by niepełnosprawnej.

 6) Zmienia się również znacząco przepis dotyczący na-
jemców posiadających wyrok eksmisyjny. Obecnie Gmina 
w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego ma prawo wskazać 
eksmitowanemu najemcy lokal należący do innego najemcy, 
który wyraża chęć przejścia i zamieszkania w lokalu oso-
by eksmitowanej.

  7) Wart uwagi jest również wpis mówiący o tym, iż Gmi-
na na wniosek strony może przywrócić tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego, gdy utrata tego tytułu 
nastąpiła wskutek wypowiedzenia umowy najmu z powodu 
zaległości w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie 
lokalu. Ewentualne przywrócenie tytułu prawnego do lokalu, 
który jest obciążony wyżej wymienionymi zaległościami, 
może nastąpić w szczególnych przypadkach. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NOWOŚCI W ZAKRESIE  ZASAD WYNAJMU LOKALI
WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBÓW MIASTA

W dniach od 3 do 7 grudnia 2018 roku zostaną 
udostępnione do obejrzenia lokale mieszkalne 
przeznaczone do remontu kapitalnego we 
własnym zakresie i na własny koszt. Osoby 
uprawnione, znajdujące się na listach osób 
oczekujących, będą mogły oglądać poszcze-
gólne mieszkania zgodnie z przedstawionym 
harmonogramem, zawierającym szczegółowe 
informacje, w tym dzień i godzinę oglądania.

 Kto może brać udział w rozdziale mieszkań 
do remontu kapitalnego? 

W rozdziale mogą uczestniczyć osoby (z 
wyjątkiem osób oczekujących na mieszkanie 
na podstawie wyroku eksmisyjnego) zakwali-
fikowane do przydziału mieszkania, znajdujące 
się na właściwych listach w siemianowickim 
Urzędzie Miasta. Osoby znajdujące się na in-
nych listach niż lokali do remontu kapitalnego, 
zobowiązane będą złożyć pisemne oświadcze-
nie potwierdzające dysponowanie środkami 
finansowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie 
koniecznego remontu kapitalnego we własnym 
zakresie i na własny koszt.

 Przydział lokalu 
W terminie do 3 dni roboczych po zakoń-

czeniu rozdziału tj. do dnia 12 grudnia 2018 
roku osoby uczestniczące w rozdziale, za-
interesowane przyjęciem lokalu, składają 
pisemny wniosek, który powinien zawierać 

maksymalnie 5 wytypowanych mieszkań (do-
kładny adres) zgodnie z kolejnością zaintere-
sowania. Wnioski należy składać w kancelarii 
podawczej Urzędu Miasta z zachowaniem 
wspomnianego terminu.

O kolejności przydziału lokali do remontu 
kapitalnego będzie decydować data złożonego 
wniosku o najem lokalu mieszkalnego zgodnie 
z kolejnością na liście.

W terminie 21 dni od daty zakończenia udo-
stępnienia lokali Urząd Miasta sporządzi listę 
przydzielonych lokali do remontu kapitalnego.

 Prace remontowe i umowa
Osoba, której w wyniku zakończenia rozdziału 

przydzielono lokal do remontu, przed otrzy-
maniem skierowania do zawarcia Porozumienia 
o udostępnieniu lokalu w celu przeprowadze-
nia prac remontowych, jest zobowiązana do 
złożenia pisemnego oświadczenia wykonania 
remontu mieszkania we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

Kolejnym etapem jest zawarcie, na okres 
12 miesięcy, porozumienia pomiędzy gminą  
a przyszłym najemcą w celu przeprowadzenia 
remontu. Termin zakończenia remontu, na pi-
semny wniosek osoby zainteresowanej, może 
zostać prolongowany jednokrotnie, maksy-
malnie o 6 miesięcy pod warunkiem wykonania 
co najmniej 50% zaawansowanych prac re-
montowych.

Po zakończeniu prac remontowych, przepro-
wadzonych zgodnie z zawartym porozumie-
niem, zostanie zawarta umowa najmu lokalu 

na czas nieoznaczony pod warunkiem braku 
zaległości w opłatach przyjętego lokalu. 

ZEBRAŁA: DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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MIESZKALNICTWO

Od 2015 roku w Siemianowicach Śląskich działa 
program wspomagający rozwiązywanie pro-
blemów dotyczących zaległości czynszowych 
w budynkach należących do tzw. „substancji 
miejskiej”. Składają się na niego cztery elementy:

Rozłożenie  
zaległości na raty 
w ramach podpisanej ugody, która 

zobowiązuje dłużnika do terminowej spłaty 
zadłużenia zgodnie z ustalonymi ratami po-
danymi w harmonogramie spłat. W tym celu 
należy złożyć pismo wraz z zaświadczeniami 
o dochodach z trzech ostatnich miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia dokumentów 
wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących 
pod wskazanym adresem. Maksymalna liczba 
rat  wynosi 60. Co istotne, z dniem podpisania 
ugody miasto nie nalicza odsetek.

Odpracowanie  
zadłużenia 
poprzedzone złożeniem wniosku 

o zmianę formy zadłużenia wraz z zaświadcze-
niami o dochodach z trzech ostatnich miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia dokumentów 
wszystkich pełnoletnich osób zamieszkałych pod 
wskazanym adresem. Minimalna kwota zadłuże-
nia pozwalającą na skorzystanie z tej propozycji 
wynosi trzy tysiące złotych. Ta forma jest o tyle 
atrakcyjna, że obejmuje lekkie prace porząd-
kowe w obiektach sportowych, szkołach czy 
przedszkolach. Każdy wniosek jest rozpatrywany 
indywidualnie i, w zależności od możliwości oraz 
predyspozycji osoby zainteresowanej, zosta-

MASZ SZANSE ZMNIEJSZYĆ 
ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE
WYKORZYSTAJ PROGRAM WSPIERAJĄCY

je dopasowany zakres czynności, który będzie 
wykonywany przez wnioskodawcę. Każda prze-
pracowana godzina jest wyceniana na kwotę 10 
zł. Od 2015 roku do chwili obecnej z tej formy 
pomocy skorzystało 60 osób, zaś realizacja za-
wartych umów pozwoliła na odzyskanie prawie 
437 tysięcy złotych.

Skorzystanie  
z Banku Zamiany 
Mieszkań 

jako propozycja skierowana do osób chcących 
zmniejszyć wydatki związane z utrzymaniem 
mieszkania. W uproszczeniu polega to na 
zamianie mieszkania z dużym czynszem na 
mieszkanie mniejsze, z odpowiednio mniej-
szym czynszem. Dokumentami wymaganymi 
do skorzystania z tej formy pomocy są dowód 

osobisty i wypełnione zgłoszenie do miesz-
kaniowego banku zamian. Rejestr mieszkań 
do zamiany - aktualizowany raz w tygodniu 
- publikowany jest na stronie Urzędu Miasta.

Umorzenie 
zadłużenia 
o które można wnioskować do 

końca marca 2019 r. Osoby występujące 
o umorzenie - po dokonaniu wpłaty 60 
procent zaległości jednorazowo lub mak-
symalnie w 60 ratach od daty podpisania 
porozumienia - mogą liczyć na umorzenie 
w wysokości maksymalnie do 40 procent 
kwoty swojego zadłużenia. W przypadku 
rozłożenia na raty okres realizacji ugo-
dy ratalnej będzie wynosił 5 lat (60 rat).  
W związku z tym po każdym roku rze-

telnego wywiązywania się z ugody, będzie  
umarzane 8% zaległości. Zatem po zakoń-
czeniu umowy wysokość umorzenia będzie 
wynosiła 40 %. Warunkiem jest zawarcie z mia-
stem stosownej umowy, terminowe wnoszenie 
bieżących opłat oraz brak innych zadłużeń 
względem gminy Siemianowice Śląskie na dzień 
zawarcia umowy. Propozycja ta skierowana 
jest do najemców lokali mieszkalnych i loka-
li socjalnych stanowiących własność gminy 
Siemianowice Śląskie. Warto tutaj zaznaczyć, 
że częściowe umorzenie zadłużenia pozwoli 
dotychczasowym dłużnikom na szybszą spłatę 
należności, zaś osobom, które bezumownie 
zajmują lokal mieszkalny na PRZYWRÓCENIE 
tytułu prawnego, a tym samym możliwość 
ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do kontaktu z Wydziałem 
Gospodarki Lokalowej Urzędu Mia-
sta w Siemianowicach Śląskich, przy  
ul. Michałkowickiej 105, lub telefonicznie:

Bank Zamiany Mieszkań – 
32 7605 453, 32 7605 458
Odpracowanie zadłużenia – 
32 7605 458
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SORSAL – KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI LOKALI MIESZKALNYCH

BĄDŹ SWOIM SZEFEM!  ZGŁOŚ SIĘ PO WSPARCIE NA STARCIE!
Projekt jest realizowany w ramach Poddzia-
łania 7.3.1. Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020 i współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Roz-
woju Miasta - telefon kontaktowy 32 760 54 70.

MARTA STEC

W zbliżającym się roku 2019 gmina zamie-
rza przystąpić do drugiego etapu projektu 
„Rozwój mieszkaniowej infrastruktury spo-
łecznej miasta Siemianowice Śląskie Sorsal 
II” (Siemianowicki Obszar Rewitalizacji 
Społecznej i Aktywności Lokalnej),  
Celem projektu jest przebudowa lokali wcho-
-dzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz ich zaadaptowanie do pełnienia 
funkcji socjalnych. Pierwszy etap modernizacji, 
który został przeprowadzony w zeszłym roku, 
dotyczył 15 lokali mieszkalnych w różnych 
lokalizacjach miasta. Po przeprowadzeniu re-
montu, lokale zostały zasiedlone. Kolejny etap 
programu będzie obejmował przebudowę 16 
mieszkań przy ul. Kołłątaja, które to zostaną 

Informujemy, że do dnia 10 grudnia 2018 r. trwać 
będzie dodatkowa rekrutacja uczestników do 
projektu „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębior-
czości”, który ma pomóc w rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 
i nieaktywnych zawodowo na rynku pracy.

wyremontowane oraz przekazane mieszkańcom 
oczekującym na lokale socjalne. W każdym z lo-
kali zostanie wykonana m.in. wymiana instalacji 
elektrycznej, wydzielenie łazienki, natomiast 
ogrzewanie będzie stanowiła piecokuchnia, do 
której podłączone zostaną grzejniki w pokoju 
oraz łazience.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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SPRAWY SPOŁECZNE

INWESTYCJE

Na początku miesiąca (6.11) oddano  grun-
townie zmodernizowaną salę gimnastyczną 
w Zespole Szkół COGITO .

- Remont sali rozpoczął się w lipcu 
br. i obejmował m.in.: wymianę instalacji 
grzewczej, zmodernizowanie instalacji 
elektrycznej, wymianę starego parkietu na 
nowoczesną wykładzinę, a także zamonto-
wanie nowych tablic do kosza i nowoczesnej 
konstrukcji do piłki siatkowej – wyliczała 
Danuta Kopyczok, dyrektor szkoły.

Zwyczajem jest, że  tego typu obiekty na-
leży na początku solidnie przetestować. Za-
tem krótko po otwarciu, na parkiet wbiegli 
uczniowie szkoły, którzy dynamicznym ukła-
dem choreograficznym, zaprezentowali pokaz 
tańca. Następnie na boisku ustawiły się dwie 
drużyny, składające się z uczniów COGITO 

ZAJĘCIA SPORTOWE 
NA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W COGITO

a także zaproszonych gości, które rozegra-
ły inauguracyjny mecz siatkówki. Sportowe 

zmagania zostały docenione gratulacjami oraz 
okazjonalnymi pucharami.

Odbiór techniczny prac remontowych miał 
miejsce 16 października 2018 r. Koszt moder-
nizacji dwóch sal gimnastycznych zamknął się 
w kwocie 145 000 zł i – co warto podkreślić 
- był całkowicie sfinansowany przez Miasto 
Siemianowice Śl.

 - Cieszymy się, że ZS COGITO rozwija się tak 
prężnie. W ubiegłym roku odbyło się otwarcie 
czterech nowoczesnych pracowni zawodo-
wych a już dzisiaj korzystamy z odnowionego 
obiektu sportowego - mówi Danuta Kopyczok. 
- Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły 
chętnie będą brali udział w zajęciach wycho-
wania fizycznego i przełoży się to na sukcesy 
w międzyszkolnych zawodach sportowych.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Na początku miesiąca (5 listopada 
br.) w sali sesyjnej siemianowickiego 
Urzędu Miasta spotkali się uczest-
nicy pierwszej części projektu ak-
tywizującego mieszkańców miasta. 
Tego dnia odebrali oni z rąk dr Anny 
Zasady-Chorab, II zastępcy prezy-
denta miasta, Europejski Certyfikat 
Umiejętności Komputerowych zwany  
inaczej Europejskim Komputerowym 
Prawem Jazdy (European Computer 
Driving Licence).

Dokument ten potwierdza po-
siadane kompetencje, zwiększa 
pewność utrzymania zatrudnienia, 
wzmacnia pozycję na rynku pracy 
oraz sprawia, że jego posiadacz może 
poczuć się pewniej na zagranicznym 
rynku pracy.

- Zajęcia obejmowały osiem grup 
po maksymalnie dwanaście osób, 
które uczyły się m.in. bezpiecznego 
poruszania po Internecie – mówi 
Betina Bober-Ogon z Wydziału 
Rozwoju Miasta. - Kursanci po-
znawali również tajniki mediów 
społecznościowych, zgłębiali zasady 
bezpiecznego korzystania z banków 
internetowych, uczyli się praktycz-
nych stron worda i excela – dodaje 
Betina Bober-Ogon.

Po tym etapie uczestnicy potra-
fią już samodzielnie napisać pismo 
urzędowe, zrobić wykres domowych 
wydatków i przychodów, stworzyć 
korespondencję seryjną czy… zapla-
nować logistycznie remont miesz-
kania.

ECDL otrzymało kilkudziesięciu 
kursantów z czterech grup. Pozo-
stałe osoby zostaną posiadaczami 
tego dokumentu do 14 grudnia br., 
kiedy to zakończy się pierwszy etap 
projektu – komputerowy.

- W następnej kolejności uczest-
ników projektu czeka szkolenie ję-
zykowe – mówi Betina Bober-Ogon. 
– Będą uczyli się podstaw języków 
angielskiego, niemieckiego i fran-
cuskiego. Co ciekawe, nadal czeka 
pięć wolnych miejsc na kurs języka 
francuskiego – dodaje.

Należy dodać, że warto, ponie-
waż zajęcia są zupełnie darmowe. 
O szczegółach będziemy informowali 
na bieżąco na łamach Głosu Miasta 
oraz stronie internetowej www.sie-
mianowice.pl

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PIERWSZA TURA  
SZKOLEŃ JUŻ ZA NAMI

Bożena Glanas – mieszkanka Centrum
O kursach organizowanych przez Urząd Miasta dowiedziałam się od syna, który przeczytał o tym na plakatach. 
Ponadto w gazetce osiedlowej również zachęcano do uczestnictwa. Zapisałam się, bowiem pomyślałam, że 
warto pogłębić swoją wiedzę z obsługi komputerów. Tym bardziej że na pewno przyda mi się to w pracy. To, że 
są to kursy dla osób pracujących, jest dodatkową zachętą dla tych, którzy mogliby się wahać. Teraz potrafię 
sprawnie obsłużyć dokumenty w programach typu excel i word. Poznałam zasady działania systemu opera-
cyjnego windows. Myślę, że to jest dobra podstawa do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Projekt 
obejmuje również kursy językowe. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak w dzisiejszym świecie potrzebna 
jest znajomość języka. Czy to w pracy, czy podczas wakacyjnych podróży. Natomiast uczestnicząc w kursach 
komputerowych, przełamuje się lęk przed nowinkami technicznymi, które warto znać.

Grzegorz Śpiewak - Michałkowice
O kursie ECDL dowiedziałem się z ogłoszenia w zakładzie pracy. Nie zastanawiałem się długo. Wypełniłem 
kwestionariusz i go złożyłem. Obsługę komputera znałem w stopniu podstawowym. Teraz, muszę przyznać, 
pogłębiłem swoją wiedzę na ten temat dosyć znacznie. Potrafię lepiej i swobodniej poruszać się w środowisku 
windows. Poznałem lepiej excela, co – jako magazynierowi – bardzo mi pomaga w pracy. Zapisałem się również 
na kurs języka angielskiego, który rozpocznę w styczniu. Mam nadzieję, że pomoże mi on zarówno w pracy, 
podczas odbierania korespondencji korporacyjnej, jak urlopów spędzanych za granicą. Wg mnie powinno być 
więcej takich inicjatyw, szczególnie dla osób takich jak ja, z przedziału wiekowego 40-50 lat. To pomoże prze-
stać myśleć o sobie, jak o kimś nieprzydatnym na rynku pracy, z powodu nieznajomości obsługi komputera czy 
bariery językowej. 

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Z początkiem września rozpoczęła 
się II edycja konkursu o Nagrodę 
Gospodarczą Prezydenta Miasta. 
Jego ideą jest uhonorowanie przed-
siębiorców, którzy wnoszą znaczący 
wkład we wspieranie lokalnej spo-
łeczności, promują Siemianowice 
poza granicami oraz przyczyniają 
się do rozwoju lokalnego rynku. Kan-
dydatury zgłaszano w czterech ka-
tegoriach – firma roku, nowatorskie 

rozwiązania, przedsiębiorca społecznie zaangażowany oraz 
pracodawca roku. W pierwszych dwóch  kapituła konkursu, 
powołana zarządzeniem Prezydenta, składająca się z przed-
stawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta i siemianowickiego 
biznesu – wyłoniła laureatów. Z kolei w dwóch pozostałych 
kategoriach wyboru spośród sześciu nominowanych przez 

POZNAJCIE LAUREATÓW NAGRODY GOSPODARCZEJ  
kapitułę firm dokonali mieszkańcy w głosowaniu internetowym, 
które cieszyło się sporym zainteresowaniem.  W tegorocz-
nej edycji konkursu firmą roku została siemianowicka firma 
sprzątająca BDW, statuetkę potwierdzającą innowacyjność 
w przedsiębiorstwie otrzyma Pumar, specjalizujący się w pro-
dukcji i sprzedaży maszyn górniczych.

– Dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa, wpływają korzyst-
nie na rozwój miasta. Czym prężniej się rozwijają tym wpływy 
do budżetu miasta rosną, a tym samym możemy tworzyć 
odpowiedni klimat funkcjonowania dla siemianowickich firm. 
To z kolei przekłada się na dobrą pracę dla mieszkańców oraz 
zwiększamy nasze możliwości inwestycyjne – komentuje Jakub 
Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora.

Decyzją mieszkańców naszego miasta przedsiębiorcą spo-
łecznie zaangażowanym został Pan Marcin Janos wraz z firmą 
MMJ, która od lat angażuje się charytatywnie w działaniach 
na terenie Siemianowic. Tytuł pracodawcy roku trafi do Pana 

Andrzeja Ścigały, właściciela Zakładu Piekarniczo-Cukierni-
czego, który dużą przewagą głosów mieszkańców zdeklaso-
wał konkurencję.

- Tak jak w innych dziedzinach naszego życia, gdzie doce-
niamy aktywne i społecznie zaangażowane osoby, tak również 
w wymiarze gospodarczym należy doceniać tych którzy mogą 
dać przykład innym. Zdecydowanie tak jest w przypadku lau-
reatów Nagrody Gospodarczej. Tam gdzie za rozwojem idzie 
również stwarzanie odpowiednich warunków pracy oraz wspar-
cie żywego organizmu jakim jest miasto z jego obywatelami, 
należą się słowa pochwały – dodaje Nowak. 

W tym roku, po raz pierwszy będzie także wręczona Nagroda 
Specjalna Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. dla JM 
REKTOR prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz z Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej za znaczący wkład we 
wspieranie lokalnej społeczności.

MARLENA JAGODA

POPRAW WARUNKI ZAMIESZKANIA
Można powiększyć swoją działkę! 
Uchwałą z dnia 15 listopada br. radni 
miejscy określili warunki udzielenia 
bonifikaty i wysokości stawki procen-
towej tej bonifikaty przy zbywaniu 
nieruchomości gruntowych bądź 
ich części stanowiących własność 
Gminy Siemianowice Śląskie. 
- Warto nadmienić, że zmiany te 
dotyczą trybu bezprzetargowego, 
a związane są z zagospodarowaniem 
nieruchomości przyległej przezna-
czonej bądź wykorzystanej przez 
osoby fizyczne na cele mieszkaniowe 
– mówi Jacek Rembierz naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.
W wyniku głosowania uchwalono, że 
stawka procentowa bonifikaty będzie 
wynosiła 50 procent  od ceny netto 

zbycia nieruchomości lub ich części 
stanowiących własność Gminy Mia-
sta Siemianowice Śląskie. 

Należy pamiętać o dwóch wa-
runkach niezbędnych do udzie-
lenia bonifikaty:
 wniosku o udzielenie takowej 
przez osobę lub osoby uprawnione
 jednorazowo opłaconej kwo-
cie - przed zawarciem umowy 
zbycia nieruchomości.

Skąd ta idea? W wielu przypadkach 
wnioskodawcy z uwagi na wysokość 
ustalonej ceny sprzedaży nierucho-
mości i konieczności doliczenia do 
ustalonej kwoty podatku od towarów 
i usług (VAT) w wysokości 23 pro-
cent, rezygnują z jej nabycia. 
Ze względu na brak możliwości za-
gospodarowania nieruchomości jako 

odrębnej – jej zbycie w omawianym 
trybie i celu z zastosowaniem bo-
nifikaty - daje możliwość wykorzy-
stania potencjału nieruchomości 
lub jej części pod względem lepszej 
możliwości zabudowy czy zagospo-
darowania terenu.
Przedmiotem zbycia może być nie-
ruchomość lub jej część mogąca 
poprawić warunki zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, stanowią-
cej własność osoby, która zamierza 
ją nabyć, a która to nieruchomość 
nie może być zagospodarowana 
jako odrębna.
- Inaczej mówiąc, nieruchomość 
ta nie może mieć dostępu do drogi 
publicznej, a ze względu na swój 
kształt i wymiary nie można wy-
budować na niej wolnostojącego 
budynku – mówi Jacek Rembierz. 

- Daje to natomiast możliwość 
powiększenia sobie ogródka przy-
domowego – dodaje.

Bliższych informacji udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami, tel. 
32 760 54 71 i 32 760 54 04.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

.
Opcją wykluczającą możliwość wykupu działki przyległej 
z 50% bonifikatą jest jej status jako działki budowlanej.

MIESZKALNICTWO
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HISTORIA

Z RADY MIASTA

ÓSMA KADENCJA  SAMORZĄDOWA  
OFICJALNIE ROZPOCZĘTA 

W sierpniu br. Wojewoda Śląski 
wychodząc naprzeciwko staraniom 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
siemianowickiego urzędu miasta, 
przyznał dotację na remont grobu 
wojennego 5 Powstańców Śląskich, 
usytuowanego na cmentarzu parafii 
pw. Michała Archanioła w Siemia-
nowicach Śląskich (dzielnica: Mi-
chałkowice).

To nie jest pierwsza tego typu 
realizacja. W 2016 roku miasto od-
nowiło pomnik główny oraz wyko-
nało nowe tablice nagrobkowe na 
mogile zbiorowej wojennej, jeńców 
różniej narodowości z okresu I wojny 
światowej, na cmentarzu przy parafii 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego. 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH

Wówczas prace kosztowały prawie 
18 tysięcy złotych, a ich koszt po-
kryła Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w Warszawie.

- Gdyby nie środki, które zosta-
ły przyznane, niemożliwym byłoby 
przeprowadzenie prac w tak dużym 
zakresie – mówi Magdalena Spy-

chalska, z Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej.

Efektem było przywrócenie świet-
ności obiektu. Usunięte zostały wy-
kwity mchów i glonów, resztki zapraw 
murarskich, uzupełniono ubytki, zaś 
sam kolor pomnika wyraźnie rozjaśnił 
się i nabrał żywych barw. Ponadto 

w ramach prac wykonano tablice 
z czarnego granitu polerowanego, 
odtworzono nazwiska jeńców wo-
jennych, umieszczono elementy de-
koracyjne, odnowiono emaliowaną 
tabliczkę z nazwiskiem wykonawcy 
(P. Richter).

W ubiegłym roku wykonano re-
mont dwóch grobów wojennych 
Powstańców Śląskich: Franciszka 
Dei oraz Jana Rurańskiego na cmen-
tarzu parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego. Prace pochłonęły ponad 
19 tysięcy złotych i zostały sfinanso-
wane z budżetu wojewody śląskiego.

Obecny remont będzie najwięk-
szym tego typu, przeprowadzonym 
w ramach działań na rzecz ochrony 

grobów wojennych uczestników 
Powstań Śląskich znajdujących się 
na terenie Gminy. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniesie ponad 41 
tysięcy złotych.

- Prace rozpoczęły się 5 listopada 
i zgodnie z zawartą umową zakończą 
się najpóźniej 5 grudnia.

 Dzięki sprzyjającym warunkom 
atmosferycznym i zaangażowaniu  
w realizację prac, wykonawca za-
kończył remont grobu wojennego 
przez wyznaczonym terminem – 
mówi Magdalena Spychalska. 28 
listopada nastąpił odbiór końcowy 
wykonanych prac.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Już ósmy raz w 28-letniej historii samorząd-
ności, radni Rady Miasta Siemianowic Śląskich, 
wypowiedzieli uroczystą formułę ślubowania 
w trakcie pierwszej sesji zwołanej w wyniku 
zakończonych właśnie wyborów samorządo-
wych na kadencję 2018-2023.  
Zgodnie z przyjętym obyczajem, pierwszej 
sesji przewodniczył najstarszy spośród wy-
branych w wyborach radny RM. W tej kadencji 
jest nim Andrzej Gościniak, jeszcze niedawno 
samorządowiec w sejmiku wojewódzkim, który 
zdecydował się z powrotem zasilić swoimi 
kompetencjami prace rady siemianowickiego 
samorządu. 
Inauguracyjna sesja kadencji 2018-2023 od-
była się 22 listopada br. w gościnnych murach 
SCK Parku Tradycji, w obecności przewodni-
czącego miejskiej komisji wyborczej, Toma-
sza Kaczmarskiego, jego zastępczyni, Iwony 
Szreter-Kulisz oraz wybranego ponownie z re-

kordowym w historii miasta 84% poparciem, 
prezydentem miasta Rafałem Piechem.  Poza 
uroczystym ślubowaniem w obecności wszyst-
kich 23 radnych oraz pełnej sali zgromadzonej 

publiczności kluczowym punktem posiedzenia 
Rady Miasta był wybór jej przewodniczącego. 
Zgłoszono tylko jedną kandydaturę i wynik gło-
sowania, nie był zaskakujący. Na następną ka-

dencję, ponownie przewodniczącym RM został 
Adam Cebula przy pełnej liczbie głosujących, 
20 głosach poparcia i trzech głosach uznanych 
przez komisję skrutacyjną za nieważne. 
Prezydent Miasta Rafał Piech w przemówieniu 
podziękował mieszkańcom, jak również wszyst-
kim, z którymi miał przyjemność współpraco-
wać przez ostatnie cztery lata. Zaznaczył, że 
tak duża przychylność osób, które napotkał 
na swojej zawodowej drodze, jest motorem 
napędowym do dalszego działania na rzecz 
miasta. W podziękowaniach nie zapomniał 
również o swojej rodzinie.
 
Zdjęcia z sesji również znajdziecie Państwo 
w internecie pod adresem:  
www.bitly.com/pierwszasesja2018

PIOTR KOCHANEK
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SPRAWY SPOŁECZNE

Bezpośrednio przed obchodami 
100 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, 9 listopada 2018 
roku, w Pałacu Inspiracji rozmawiali-
śmy o zmianach społecznych, które 
w ciągu ostatnich stu lat zachodziły 
w Europie, w Polsce i na Śląsku. Dys-
kusja zgromadziła w historycznych 
murach pałacu ponad 100 osób 
uczestniczących w konferencji pn.: 
„Świętujemy Obywatelskość. 100-le-
cie odzyskania niepodległości, 100 
lat obywatelskości. Historia, kultura 
i dziedzictwo partycypacji obywatel-
skiej w Polsce”.

Podczas konferencji padły liczne 
pytania o znaczenie obywatelskości, 
solidarności, tożsamości, odpowie-
dzialności społecznej, a także przy-
szłości społeczeństwa obywatelskiego. 

Mury dawnego Pałacu Donner-
smarcków gościły ekspertów z za-
kresu obywatelskości, samorządności 
i przedsiębiorczości, wśród których 
znaleźli się: prof. Tadeusz Sławek 
(pisarz i publicysta, w latach 1996-
2002 rektor Uniwersytetu Śląskie-
go) z wykładem pt. „Nowhere Man, 
albo o potrzebie uczestnictwa”, dr 
Jan Olbrycht (Poseł do Parlamentu 

Europejskiego), który odpowiadał na 
pytanie „Kim jest aktywny i odpowie-
dzialny obywatel Unii Europejskiej”, 
Piotr Frączak (działacz społeczny, 
Przewodniczący Rady Programowej 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych) z wystąpieniem pt.: 
„Organizacje społeczne – fundament II 
Rzeczypospolitej”, dr hab. Małgorzata 
Myśliwiec (badaczka współczesnych 
systemów politycznych związana 
z Uniwersytetem Śląskim) z wykła-
dem „Problem decentralizacji państwa 
polskiego – 100 lat doświadczeń”.

W debacie o prowokacyjnym tytule 
„Jak być wolnym w czasach wolności?”, 
którą poprowadził Piotr Bańczyk (spe-
cjalista z zakresu ekonomii społecznej 
i współpracy międzyinstytucjonalnej, 
związany z Pałacem Inspiracji) wzięli 
udział: dr Anna Zasada-Chorab (polityk 
społeczny, II zastępca prezydenta mia-
sta Siemianowice Śląskie), Magdalena 
Mike (ekspertka z zakresu ekonomii 
społecznej i partycypacji obywatelskiej, 

odpowiedzialna za współpracę Miasta 
Dąbrowa Górnicza z organizacjami 
pozarządowymi), Piotr Frączak, Maciej 
Klimek (polityk społeczny związany 
z Uniwersytetem Śląskim), Andrzej Ro-
mańczuk-Fiedorowicz (przedsiębiorca, 
wiceprezes Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców „Śląsk”).

Po sesji wykładowej i debacie od-
były się cztery warsztaty edukacyjne, 
które poprowadzili: Bernadeta Gro-
belny (trenerka, socjoterapeutka, ini-
cjatorka projektu Akademia Liderów 
Społecznych), Magdalena Mike, Piotr 
Frączak i Janusz Gorol (specjalista 
w zakresie aktywizacji młodzieży, 
menadżer TDJ Fundation).

Konferencję zakończyła projekcja 
filmu dokumentalnego pt.: „Misja 
Wolnego” w reżyserii Wojciecha 
Szwieca poprzedzona wprowadze-
niem Konstantego Wolnego – wnuka 
I Marszałka Sejmu Śląskiego.

Wydarzenie zorganizowali: Fun-
dacji Stajnia, Stowarzyszenie Prze-

ŚWIĘTUJEMY OBYWATELSKOŚĆ.
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, 100 LAT OBYWATELSKOŚCI W PAŁACU INSPIRACJI

Choć o oszustwach na starszych 
osobach słyszymy od wielu lat, pro-
ceder ten nadal istnieje i zbiera 
bolesne finansowo żniwa w całej 
Polsce, nie wyłączając – rzecz ja-
sna - mieszkańców Siemianowic 
Śląskich. Nawet tak wyeksploato-
wany sposób wyłudzenia gotówki 
jak tzw. metoda na wnuczka, który 
rzekomo spowodował wypadek 
lub wpadł w nagłe tarapaty prawne, 
jest nadal skutecznym narzędziem 
manipulacji zawodowych oszustów. 
Wczoraj (7.11) odbyła się kolejna 
– druga już - debata społeczna pn. 

Bezpieczny Senior. Formuła spo-
tkania łączyła w sobie elementy 
wykładów, prezentacji i dyskusji 
z ekspertami. W tej roli wystąpiły, 
z ramienia Komendy Miejskiej Policji, 
Tatiana Lukoszek oraz Beata Zwyrtek, 

Miejski Rzecznik Konsumenta. Te-
gorocznym tematem przewodnim 
było szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo środków finansowych 
oraz zakupów. Zarówno tych do-
konywanych przez internet, jak 
i tych dokonywanych fizycznie na 
specjalnych pokazach organizo-
wanych poza siedzibą handlową 
naszych oferentów. I tak ze strony 
Policji, został szeroko omówiony 
temat nowych sposób wyłudzeń 
, m.in. na funkcjonariusza Poli-
cji, Centralnego Biura Śledcze-
go Policji czy też pracowników 

DEBATA BEZPIECZNY SENIOR  ZA NAMI
MOPS, energetyki, wodociągów, 
urzędów i innych instytucji, które 
rzekomo przyszły zweryfikować 
dane osobowe, poznać potrzeby 
zdrowotno-życiowe lub rozliczyć 
nadwyżkę wpłat.

Opiekunem drugiej części spo-
tkania była Miejski Rzecznik Praw 
Konsumenta, która przestrzegała 
przed psychomanipulacją, która 
jest nieodzownym elementem 
większości prezentacji produk-
towych organizowanych poza sie-
dzibami firm, np. w hotelach lub 
domostwach potencjalnych klientów.

Ostatnia część debaty poświęco-
na była publiczności i jej pytaniom 
do ekspertów na sali. Pośród pytań 
pojawiały się wnioski, by tego typu 
spotkania para-edukacyjne powinny 
odbywać się częściej. Ponieważ pa-
tronujący imprezie Prezydent Miasta 
Rafał Piech i Komendant KMP Sie-
mianowice Śląskie, Dariusz Kopeć, 
należą do osób, które bardzo liczą 
się z sugestiami seniorów, należy 
wkrótce spodziewać się kolejnych 
spotkań poruszających tę proble-
matykę.

PIOTR KOCHANEK

strzeń Zmiany oraz Inspiration Point 
S.A. wspierani przez partnerów: Sie-
mianowickie Centrum Kultury oraz 
Związek Pracodawców i  Przedsiębior-
ców „Śląsk”. Honorowy patronat nad 
konferencją objął Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie – Rafał Piech, 
a patronat medialny sprawowali: Wy-
dawnictwo Śląsk, Radio eM, Telewizja 
Sfera, Głos Miasta Siemianowice Śląski 
oraz portale: NGO.PL i Tuudi.net.

Wydarzenie było częścią projek-
tu Akademia Liderów Społecznych 
współfinansowanego ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Dziękujemy wszystkim osobom 
i instytucjom zaangażowanym 
w przygotowanie wydarzenia, przede 
wszystkim: prelegentom, uczestni-
kom debaty, trenerom prowadzącym 
warsztaty oraz całej rzeszy wolon-
tariuszy, bez których nasze wspólne 
świętowanie nie byłoby możliwe. 

PIOTR BAŃCZYK

11 listopada to dla Polaków data 
szczególna. Po 123 latach zaborów 
- pełnych krzywd, niesprawiedliwości 
i cierpienia - Polska znowu stała się 
suwerennym państwem. O to walczyli 
nasi przodkowie. W Siemianowicach 
Śląskich uroczyście zaakcentowano 
to wydarzenie. Tym bardziej że w tym 
roku przypadała 100. rocznica odzy-
skania niepodległości.

Oprócz wielu wydarzeń o charak-
terze kulturalno-historycznym, na 
wyróżnienie zasługuje odśpiewanie 
hymnu przez mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich, którzy tłumnie zjawili 
się na Rynku Miejskim, co odnotowały 
media ogólnopolskie w głównych wy-
daniach swoich wiadomości. Ponad-
to siemianowiczanie byli świadkami 
Niepodległościowego Apelu Pamięci, 

złożenia kwiatów pod Pomnikiem 
Powstańców Śląskich, czy występu 
siemianowickich artystów, śpiewa-
jących patriotyczne pieśni. Kulmina-
cją obchodów był pokaz sztucznych 
ogni, który odbył się równocześnie 
w czterech częściach miasta: Byt-
kowie, Bańgowie, Michałkowicach 
oraz Centrum.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ŚWIĘTOWALIŚMY ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
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Dagmara Drabik, nauczycielka z Przedszkola nr 9 „Pod 
Sosenką” została zwyciężczynią ogólnopolskiego konkursu 
„Wokół przedszkola” na opracowanie autorskiej koncepcji cyklu 
edukacyjnego. Spośród setki nadesłanych, to właśnie jej praca  
zatytułowana  „Świat doświadczeń” została uznana przez 
jurorów  za najlepszą, najpełniej oddającą potrzeby współcze-
snych przedszkolaków. Organizowany przez  wydawnictwo 
MAC konkurs miał na celu przygotowanie dla przedszkolaków 
programów edukacyjnych, współgrających z obowiązującą 
nową podstawą programową.

-Swoje opracowanie oparłam o idee wielkiego, rodzimego 
autorytetu pedagogicznego, Janusza Korczaka, który powie-
dział: „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich, stało się tym, kim 
stać się może” – wyjaśnia laureatka konkursu-koncentruje się 
ono głównie na trzech aspektach. Pierwszy można w skrócie 
nazwać: ”Dziecko, jako obywatel świata, jednak o mocnej 
świadomości miejsca swojego pochodzenia”. Drugim, ważnym 
elementem zaproponowanej przeze mnie koncepcji jest świat 
wartości. W tym obszarze szczególny nacisk położony jest 
na szanowanie praw dziecka oraz na tolerancję dla odmien-
ności, czyli np. wobec dzieci niepełnosprawnych, czy innej 
narodowości. I jeszcze jeden z fundamentalnych obsza-

KAŻDE DZIECKO MA  JAKIŚ TALENT

rów - odkrywanie talentów. Jestem zdania, że każdy nosi 
w sobie jakiś szczególny dar. Nie musi to być od razu talent 
muzyczny, plastyczny, literacki, lecz może dotyczyć innych, 
nie tak spektakularnych umiejętności, jak np. szczególnych 
predyspozycji, wykazywanych przez dziecko w jakiejś grze, 
pomysłowości  w wykonywaniu prac ręcznych itp. Każdy z nich 
godny jest podkreślenia, pochwały, uświadomienia go dziecku. 
Moja koncepcja nauczania przedszkolnego zakłada też ogra-
niczenie, na tym etapie edukacji, poznawania za pośrednic-

twem książki, na rzecz poznawania poprzez doświadczenie. 
Bardzo się cieszę, że w Sosence panuje atmosfera sprzyjająca 
wprowadzaniu nowych pomysłów, co ułatwia i motywuje do 
realizacji kolejnych projektów.

Dagmara Drabik pracuje w przedszkolu od czterech lat, 
z czego dwa- w siemianowickiej Sosence. Już wcześniej była 
wolontariuszką w jednym z domów dla samotnych matek 
i dzieci, zaangażowała się także w program Projektor, którego 
celem jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci 
i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez 
rozwijanie ich pasji i zainteresowań.  Oprócz kwalifikacji na-
uczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zdobyła także specjalizację 
w zakresie terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki.  

Z początkiem listopada br. przedstawiciele Wydawnictwa 
MAC wręczyli siemianowickiej nauczycielce dyplom i nagrodę 
w wysokości 5 tys. zł  za zajęcie pierwszego miejsca w kon-
kursie. Warto wspomnieć, że w tym roku był to już drugi laur, 
przyznany pani Dagmarze. Wiosną otrzymała III nagrodę, także 
w ogólnopolskim konkursie – tym razem na scenariusz zajęć 
przedszkolnych z edukacji zrównoważonego rozwoju. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Uchwała w sprawie zasad wno-
szenia inicjatyw obywatelskich, to 
jedna z ostatnich, podjętych przez 
Radę Miasta VII kadencji. Sprawa 
jest ważna, gdyż dotyczy istotne-
go elementu demokracji, określając 
ścieżkę od postulatu mieszkańców 
do uchwalenia zgłoszonego projektu.

-Kwestia ta była przedmiotem 
pracy Rady już w minionym roku, 
jednak wieść o przygotowywanej 
w tej sprawie ustawie, spowodowa-

ła zrozumiałe wstrzymanie działań 
w siemianowickim samorządzie, 
wynikające z konieczności dosto-
sowania lokalnej regulacji do tych, 
które miała wskazywać  ustawa- 
mówi przewodniczący Rady Miasta 
VII kadencji Adam Cebula- Przez 
ten czas i tak obowiązujące w na-
szym mieście prawo nie stawiało 
barier inicjatywom rodzącym się 
wśród mieszkańców. W odróżnie-
niu do miast sąsiedzkich, statut 

Siemianowic Śląskich gwarantował 
prawo zgłaszania projektu uchwały 
już jednemu radnemu- wystarcza 
więc, jeśli mieszkaniec  przekona 
jednego radnego do jakiegoś po-
mysłu i może on już trafić na sesję 
Rady Miasta.

Teraz, po podjęciu i wejściu 
w życie uchwały Rady Miasta, 
mieszkańcy zyskali jeszcze jedną 
możliwość zgłaszania projektów 
– właśnie poprzez tzw. obywa-

telską inicjatywę uchwałodawczą. 
Prawo wniesienia projektu oby-
watelskiego ma co najmniej 300 
mieszkańców, mających czynne 
prawo wyborcze. Zbieranie ich 
podpisów jest zadaniem Komi-
tetu Inicjatywy Uchwałodawczej, 
liczącego co najmniej 10 osób. 
W terminie 30 dni od daty otrzy-
mania projektu, Rada Miasta kie-
ruje go do prezydenta miasta, by 
ten zaopiniował go pod względem 

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DECYDOWANIA O MIEŚCIE  
DLA MIESZKAŃCÓW

formalno-prawnym oraz wskazał 
możliwości finansowania. Jeśli 
projekt spełnia wszystkie wymogi, 
powinien znaleźć się w porządku 
obrad sesji nie później, niż w 3 
miesiące od dnia jego przedło-
żenia.

Dzięki obywatelskiej inicjatywie 
uchwałodawczej będziemy mieli 
większą szansę zmieniać rzeczy-
wistość na co dzień. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

W miniony wtorek 
(27.11) w SCK Willi 
Fitznera siemiano-
wiccy urzędnicy, jak 

co roku, spotkali się z mieszkańcami, aby 
podsumować tegoroczną edycję Budżetu 
Obywatelskiego w naszym mieście. Przypo-
mnijmy, że spośród 42 projektów poddanych 
pod głosowanie 25 z nich zostanie wpisanych 
do budżetu i zrealizowanych w przyszłym 
roku, za łączną kwotę ponad 2,4 mln zł.

Podczas spotkania omówiono także kwestie 
dotyczące formuły przyszłorocznego budżetu 

BUDŻET OBYWATELSKI PO NOWEMU?
obywatelskiego w kontekście zmian, jakie zostały 
wprowadzone do ustawy o samorządzie gmin-
nym. W myśl znowelizowanych przepisów budżet 
obywatelski w miastach na prawach powiatu (a 
takim miastem są Siemianowice Śląskie) stanie się 
obligatoryjny od przyszłego roku i będzie musiał 
spełniać pewne konkretne wymogi. W związku 
z tym na ostatniej roboczej sesji Rady Miasta 
siódmej kadencji, radni przegłosowali projekt 
nowej uchwały regulującej zasady budżetu oby-
watelskiego zgodnie z nowymi przepisami. Jakie 
zmiany nas zatem czekają? 

W zasadzie większość ustawowych regulacji 
nie wnosi żadnych poprawek w dotychczasowej 

formule przeprowadzania budżetu partycypa-
cyjnego w naszym mieście, przy czym zostały 
one w dużej mierze zapisane właśnie w uchwale, 
a nie zarządzeniu prezydenta, jak miało to miejsce 
dotychczas. Zatem nadal bez zmian pozostaje 
procedura składania wniosków z projektami, 
wysokość środków czy elektroniczne głosowanie. 

Nowością natomiast jest wprowadzenie trybu 
odwoławczego od decyzji zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego, jeśli ten negatywnie zaopiniował 
złożony przez mieszkańca projekt. 

Niestety nowe przepisy uniemożliwiać będą 
przeprowadzanie podziału środków finansowych 
na realizację zadań lokalnych, w związku z czym 

od przyszłego roku nie będzie już możliwości 
składania wniosków w obszarach, jak było to 
do tej pory. Zatem głosować będziemy tylko na 
projekty ogólnomiejskie i Młodzieżowy Budżet 
Obywatelski. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkania, z początkiem przyszłego roku, na 
których będzie możliwość przeprowadzenia 
wstępnej analizy możliwości realizacji Waszych 
pomysłów z kadrą urzędniczą. O konkretnych 
terminach spotkań będziemy informować na 
naszych łamach, a także na stronie internetowej 
www.siemianowice.pl oraz za pośrednictwem 
miejskiego facebook’a.

ADRIAN MERTA

SPRAWY SPOŁECZNE
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Po bardzo udanym poprzednim sezonie, 
w którym juniorzy HKS Siemianowiczanki 
wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Polski, 
w nowym sezonie 2018/2019 podopieczni 
Damiana Justa udowadniają, że sukces ten 
nie był dziełem przypadku.

Jeszcze w wakacje - na początku lipca 
działacze siemianowickiego klubu podjęli 
współpracę z innym klubem w regionie - KKS 
Kolejarzem Gliwice, dzięki czemu udało się 
wzmocnić kadrę o czterech nowych zawod-
ników, którzy na zasadach wypożyczenia 
reprezentują barwy naszego klubu.

Przed sezonem młodzi hokeiści wyjechali 
na kilka dni szlifować formę do Wiednia, gdzie 
zagrali kilka cennych sparingów z miejscowymi 
drużynami. Po okresie przygotowań, zgrania 
nowego zespołu, 15 września br. nasi juniorzy 
inaugurowali sezon meczem wyjazdowym 
z aktualnym mistrzem Polski - LKS Rogowo.

Mimo wielu przedsezonowych obaw nowy 
zespół spisał się bardzo dobrze - wynik 2:2 

UDANA JESIEŃ JUNIORÓW HKS

i wygrana w karnych zagrywkach na terenie 
aktualnego mistrza nastrajała pozytywnie 
na dalszą część sezonu. Kolejny rywal to 
MKS Środa Wielkopolska - wygrana 5:1 i sie-
mianowiccy hokeiści mogli dopisać pierw-

szy komplet punktów. Kolejne spotkania 
podopieczni także rozstrzygnęli na swoją 
korzyść, pokonując na wyjeździe kolejno: 
Stellę Gniezno (3:1) i Wartę Poznań (2:1).

Pierwszą rundę juniorzy HKS Siemiano-
wiczanki zakończyli na pierwszym miejscu 
w ligowej tabeli, ex-aequo z UKS Jedynką 
Żnin. Siemianowiczanie w czterech meczach 
zdobyli 11 punktów, strzelając 12 goli, a tracąc 
zaledwie 5. Po krótkim odpoczynku druży-
na Damiana Justa rozpocznie intensywne 
przygotowania do zbliżającego się wielkimi 
krokami sezonu halowego, w którym ma 
zamiar powalczyć o najwyższe cele w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski.

- Rok 2018 to bardzo dobry czas dla na-
szych młodych hokeistów - najpierw nie-
spodzianka w postaci brązowego medalu, 
a następnie ugruntowanie swojej silnej po-
zycji w kraju. Mimo sukcesów twardo stą-
pamy po ziemi i nadal mocno pracujemy na 
treningach, przygotowując się do każdego 
kolejnego występu – podsumował szko-
leniowiec juniorów HKS Siemianowiczanki 
– Damian Just.

KRZYSZTOF NOS

HKS Siemianowiczanka – drużyna juniorów w sezonie 2018/2019: 
Stoją od lewej: Damian Just (trener), Marek Mazanek, Filip Gieca, Dominik Grzegorz, 

Grzegorz Eichhorst, Krzysztof Graca, Maciej Grzesiuk. 
Klęczą od lewej : Brajan Berg, Michał Berendt, Jakub Hamerling, Dawid Skrzypiec,

 Jakub Cholewa, Kamil Klim, Patryk Stolarczyk.
W zespole grają jeszcze: Kordian Pichen i Jakub Przywuski.

O tym, że pracując wolontariacko 
można rozwijać swoje zaintere-
sowania i budować CV, przekonał 
się siemianowiczanin, uczeń ZSTiO 
„Meritum” -  Patryk Miland. W na-
grodę za profesjonalną pracę pod-
czas turnieju e-sportowego miał 
szansę pracy podczas kolejnej pre-
stiżowej imprezy sportowej – Euro 
Ice Hockey Challenge o Puchar 
z okazji 100 - lecia Odzyskania Nie-
podległości - międzynarodowego 

WOLONTARIAT SPORTOWY JAK PRZYGODA ŻYCIA

turnieju hokeja na lodzie z udziałem 
seniorskich reprezentacji Polski, 
Danii, Norwegii i Austrii.

Turniej odbywał się w Gdańsku, 
a Patryk zbierał doświadczenia pra-
cując w Biurze Prasowym oraz przy 

obsłudze sektora VIP. W ramach 
swoich obowiązków miał możliwość 
poznać specyfikę funkcjonowa-
nia Biura Prasowego na presti-
żowych imprezach sportowych. 
Uczeń „Meritum” przygotowywał 
i tłumaczył informacje prasowe 
na język angielski, przeprowadzał 
wywiady z zawodnikami i trenerami 
hokejowych reprezentacji Polski 
oraz ekip zagranicznych, a także 
pomógł w przygotowywaniach ce-

remonii zakończenia imprezy oraz 
konferencji prasowej po turnieju 
z udziałem trenera reprezentacji 
Polski - Tomasza Valtonena.

Patryk swoim profesjona-
lizmem, pracowitością i  po-
godnym usposobieniem zyskał 
uznanie w oczach organizatorów 
- pracowników Polskiego Związku 
Hokeja na Lodzie oraz dziennika-
rzy obsługujących gdański turniej.

(SON)

KONKURS NA DOTACJE W KULTURZE FIZYCZNEJ!
Wydział Kultury i Sportu informuje, że dnia 26 listopada 2018 r. Za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Nr 18/2018, ogłoszony został konkurs 
ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury 
fizycznej, w pierwszym półroczu 2019 roku, wraz z udzieleniem dotacji 
na jego realizację.
Nazwa zadania, na które można składać oferty: „Przygotowanie i udział 
we współzawodnictwie sportowym w różnych sportach, na poszcze-
gólnych szczeblach rozgrywek, prowadzonych przez odpowiednie 
związki sportowe, w pierwszym półroczu 2019 roku”.

Okres realizacji zadania: 14 stycznia – 30 czerwca 2019 r.
Przewidziana kwota w projekcie budżetu na to zadanie: 380 000,00 zł
Termin składania ofert: 17 grudnia 2018 r.
Szczegóły: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19754272

Pracownicy Wydziału Kultury i Sportu serdecznie zapraszają 3 grudnia 
2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00, do Willi Fitznera (ul. Fitznerów 
3a - siedziba wydziału), na konsultacje przedstawicieli organizacji 
pozarządowych zainteresowanych konkursami. 
Będzie można uzyskać szczegółowe informacje m.in. w zakresie pra-
widłowego wypełniania ofert.

W zakończonych w minioną niedzielę 
(25.11) Mistrzostwach Świata Junio-
rów w Ratownictwie Wodnym w Ade-
lajdzie (Australia) siemianowiczanin 

Mateusz Dubas, wraz z kolegami 
z reprezentacji Polski, zdobył srebrny 
medal w konkurencji 4 x 25m - ho-
lowanie manekina.

SIEMIANOWICZANIN  
WICEMISTRZEM ŚWIATA

Sztafeta Biało-czerwonych z Mate-
uszem w składzie jeszcze dwukrotnie 
otarła się o podium, zajmując najbar-
dziej nielubiane przez sportowców 
- IV miejsce (4x50 m z przeszkodami 
oraz 4x50 m z pasem ratowniczym).
Indywidualnie siemianowicki pływak 
i ratownik, w finale na 200 m z prze-
szkodą, zajął 7 miejsce.
Przypomnijmy, że Mateusz Dubas to 
siemianowicki stypendysta sportowy, 
wicemistrz Polski juniorów w pływa-
niu, zawodnik AZS AWF Katowice, na 
co dzień trenujący w Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego w Oświęcimiu.

(SON)
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