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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 25 lutego 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia  25.01.2018 r
1. Bogdan z Oś. Węzłowiec
2. Walenty z Michałkowic
3. Józef z  Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało schody do Parku Ludo-
wego i na otwarty basen kapielowy „Sztadion”

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

1 i 15 marca – Fitzner Cafe – SCK Willa Fitznera, godz. 16:00 
– 19:00 (cykliczne)
01 marca – Wieczorek taneczny „Karnawału czas”, SCK Ja-
rzębina, godz. 17:00
06 marca – Kino Seniora – SCK Park Tradycji, godz. 16:00 
(cykliczne)
9 marca – Byzuch – Finał X konkursu czytelniczego „Miłośnik 
literatury” SCK Willa Fitznera, godz. 17:00
27 marca - Podwieczorek w Muzeum prowadzony przez red. 
Beatę Tomanek, Muzeum Siemianowickie  godz. 17.00 (cykliczne)

W Dzień Babci, około godziny 10.00 do drzwi 72-letniej miesz-
kanki Siemianowic Śląskich zapukała kobieta, która podała 
się za pracownika socjalnego. Starsza Pani nie podejrzewała, 
że wpuszcza do mieszkania oszustkę. Fałszywa pracownica 
MOPS-u zaoferowała pomoc w uzyskaniu zapomóg. Poprosiła 
o odcinek z emerytury seniorki. Kobieta wykorzystała moment 
nieuwagi starszej pani i ukradła saszetkę, w której były jej 
oszczędności.   Zaledwie kilkanaście minut wystarczyło, by 
72-latka utraciła 94 tysiące złotych. 

Kiedy seniorka zorientowała się co się wydarzyło, powiado-
miła o kradzieży policjantów. Trwają poszukiwania fałszywej 
pracownicy socjalnej. 
Apelujemy do seniorów o ostrożność w kontaktach z osobami 
podającymi się za przedstawicieli różnych instytucji. Najlepiej, 
gdy takie spotkanie odbywa się w obecności innej osoby, np. 
członka rodziny bądź serdecznego sąsiada. Nie bójcie się Pań-
stwo przełożyć takiego spotkania i zapewnić sobie towarzystwo. 
Jeśli to będzie prawdziwy przedstawiciel, osoba ta z pewnością 
wróci i w dogodnym dla Państwa terminie oraz warunkach 
wykona swoją pracę. Podany powyżej przykład jest dowodem 
na to, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę, a ufność ma 
wysoką cenę. Jeśli trzymają Państwo w domu oszczędności, 
dobrym sposobem jest rozdzielenie ich na mniejsze kwoty 
i schowanie w rożne miejsca.

Zwracamy się do rodzin seniorów oraz osób im bliskich 
o porozmawianie z nimi i ostrzeżenie przed tego rodzaju prze-
stępstwami.

TATIANA LUKOSZEK

I N F O R M A T O R  S E N I O R A

Infolinia dla Seniora  
32 220 05 44
Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
32 760 54 00
Biuro ds. Seniorów  
32 765 62 99, 730 600 506
Rada Seniorów
32 765 62 99, 730 600 506
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
32 220 01 80
Straż Miejska 
986, 32 228 47 00
Policja 
997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)
Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja) 
112

PRZYDATNE TELEFONY

PECHOWY DZIEŃ 
DLA SENIORKI

KU PRZESTRODZE
Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych,
w ramach współpracy i promocji między regionami nawiązanej
w 2016 r. zaprasza do uroczego Ciechocinka mieszkańców 
posiadających niepełnosprawność ruchową 05 R lub 10 N /
stopień znaczny lub umiarkowany z aktualnym orzecze-
niem i jeszcze nie korzystali z rehabilitacji w Ciechocinku/ na  
12 dniowy turnus rehabilitacyjny w terminie od 18 - 29 marca 
2019 do Centrum Niezależnego Życia „Sajgon” w Ciechocinku 
ul. Wojska Polskiego 17.

TURNUS REHABILITACYJNY  
W CIECHOCINKU

Koszt 437 zł obejmuje noclegi, pełne wyżywienie, zabiegi
fizjoterapeutyczne, atrakcje turystyczne, kulturalne, sportowe, 
/basen, jazda konna, strzelanie, poolbilarrd, tenis stołowy,
zwiedzanie Ciechocinka, Torunia/
Dojazd transportem własnym lub autobusem rejsowym relacji
Katowice - Ciechocinek (nie obejmuje opłaty turnusowej)
Zapisują i bliższych informacji udzielają:
Antoni Lipka (Siemianowice) tel. 515 137 596
Michał Całczyński (Ciechocinek) tel. 508 162 454

 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza: 
Biblioteka Centralna ul. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29
– warsztaty komputerowe (pon – pt w godz. 11.00-13.00)
– pokazy drukarki 3D 
– spotkania z wyobraźnią – warsztaty rękodzielnicze, Biblioteka 

Centralna - obowiązują zapisy
– Dyskusyjny Klub Książki – spotkania co miesiąc
Filia nr 2, ul Niepodległości 45, tel. 322281196 
– Klub „Poznajmy się”, trzeci czwartek miesiąca godz. 16.00 

– warsztaty rękodzieła
Filia nr 9, ul. Powstańców 54a, tel. 322281016
– spotkajmy się przy robótce – obowiązują zapisy

Zajęcia organizowane w ramach  
Siemianowickiej Karty Seniora 60+
Pszczelnik
ŚRODA – godz. 11.00, MOSiR „Pszczelnik” – Nordic Walking
Kompleks Sportowy „Michał”
PONIEDZIAŁEK – godz. 9.00, Salka fitness – AEROBIK
CZWARTEK – godz. 10.00, Basen – Gimnastyka w wodzie

ELŻBIETA NIESZPOREK

WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIACH

Śląska Akademia Senior@ - cykl szkoleń komputerowych 
dla seniorów,  szczegóły: koordynator ds. Seniorów, Biuro ds. 
Seniorów - Beata Łuczak tel. 730 600 506
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Bardzo mnie ucieszyła Państwa reakcja na 
poprzedni numer Głosu Miasta, w którym 
przedstawiliśmy ramowe plany inwestycyjne, 
sięgające w bieżącym roku budżetowym ponad 
pięćdziesięciu milionów złotych. Z informacji 
zwrotnych jakie otrzymuję od Państwa bezpo-
średnio lub tych, które napływają do redakcji, 
wynikają dla mnie dwa wnioski. Po pierwsze, 
że dalsze inwestowanie w poprawę bezpie-
czeństwa drogowego poprzez remonty dróg 
oraz rozwijanie monitoringu miejskiego  jest 
dla Państwa nadal równie ważne jak troska 
o infrastrukturę rekreacyjno-sportową. 

Po drugie, co mnie cieszy jeszcze bardziej, 
otrzymałem liczne sygnały o tym, że coraz 
częściej zachęcacie Państwo znajomych po-
szukujących lokum na Śląsku do osiedlenia 
się właśnie w Siemianowicach Śląskich. Każdy 
gospodarz miasta marzy o takiej postawie 
mieszkańców, by byli oni spontanicznymi 
ambasadorami promującymi gminę. Dlatego 
korzystając z okazji, pragnę wszystkim pro-
motorom miasta podziękować za kreowanie 
pozytywnego wizerunku marki pod nazwą 
Siemianowice Śląskie. 

Wiem, rzecz jasna, że jest jeszcze wiele pracy 
przed nami, chociażby w obszarze budowania 

nowego mieszkalnictwa komunalnego oraz 
remontów przestarzałej substancji mieszka-
niowej, ale tego typu problemu, w postindu-
strialnym mieście, nie da się rozwiązać w ciągu 
jednego czy dwóch lat. Potrzeba na to raczej 
jednej do dwóch dekad konsekwentnych dzia-
łań. Wiem jednak, że z tego typu problemami 
sobie poradzimy, bo nastawiliśmy się w pracy 
na prawdziwy maraton inwestycji, a nie na 
pojedyncze „sprinty” wydatków, organizowa-
ne tuż przed wyborami. Cieszy mnie fakt, że 
Państwo to dostrzegacie, bo dzięki temu nasza 
urzędnicza motywacja jest stale na wysokim 
poziomie. Świadczyć mogą o tym ogłaszane już 
teraz przetargi na kolejne remonty dróg przy 
Alei Sportowców, ul. Hutniczej czy kolejnych 
części ul. Komuny Paryskiej oraz kilku ulic na 
osiedlu Tuwima. Obok przetargów związanych 
z drogami uruchamiamy też te dedykowane 
infrastrukturze zielonej i rekreacyjnej, jak np. 
budowę nowego parku akcji i reakcji przy Par-
ku Tradycji czy też modernizację i budowię 
stref rekreacji przy przedszkolach nr 6, 7 i 9. 
O kolejnych możecie Państwo przeczytać na 
łamach gazety. 

Równolegle do projektów inwestycyjnych, 
w obszarze spraw społecznych trwa kampania 

informacyjna dla naszych ósmoklasistów oraz 
oraz tegorocznych absolwentów gimnazjów. 
Zachęcam Państwa do lektury serwisu inter-
netowego www.superedukacja.siemianowice.pl  
gdzie w jednym miejscu możecie wraz ze swo-
imi synami i córkami poznać zalety każdej 
z działających w naszym mieście szkół bran-
żowych i średnich. Wierzę, że ich nowa oferta 
edukacyjna sprosta oczekiwaniom waszych 
pociech, dzięki czemu będą mogli nadal roz-
wijać się w rodzinnym mieście. 

Kilka dni przed zamknięciem tego numeru 
gazety, miałem zaszczyt powołać na kolejną 
kadencję członków społecznej Rady Gospo-
darczej oraz wręczyć nagrody prezydenta 
miasta w konkursie wyróżniającym lokalne 
firmy. W trakcie uroczystości była też okazja, 
by poznać kolejnych siemianowickich przedsię-
biorców, działających prężnie w wielu branżach 
na rynkach regionalnych, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Wielu z nich może pochwalić 
się uznaniem, jakie uzyskali poza miastem od 
dziesiątek czy też setek klientów. Mam nadzie-
ję, że Państwu też przyjdzie się z nimi poznać 
na najbliższych targach firm, organizowanych 
już po raz czwarty pod moim patronatem w mi-
chałkowickim kompleksie sportowym „Michał”. 

Chciałbym, by znane przysłowie o chwaleniu 
cudzego i braku znajomości swojego, w kon-
tekście siemianowickiej współpracy mieszkań-
ców i lokalnych przedsiębiorców zyskało nowe 
brzmienie: Swoje znacie, dlatego zachwalacie. 

Pozdrawiam
RAFAŁ PIECH

W MARATONIE  
MIEJSKICH INWESTYCJI

Szanowni Państwo!
W związku z trwającą akcją składania zeznań podatkowych 
za rok 2018, mając na względzie szczególną grupę społeczną, 
jaką stanowią emeryci i renciści, Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Siemianowicach Śląskich organizuje w dniu 13 marca 2019 r. 
Dzień Seniora.
Przygotowane będą dla Państwa specjalne dodatkowe punkty 
obsługi. Pracownicy będą udzielać zainteresowanym podat-
nikom informacji na temat przysługujących ulg i odliczeń, 
a także pomagać w wypełnieniu oświadczeń o przekazaniu 1% 
podatku należnego organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).
Serdecznie zapraszamy w godzinach do siedziby Urzędu Skarbo-
wego przy ulicy Śląskiej 84, w godzinach od 7.00 do 15.00.

BUDŻET OBYWATELSKISPRAWY SPOŁECZNE

Jeszcze tylko do końca lutego będzie można zgłaszać swoje 
pomysły w Budżecie Obywatelskim na 2020 r. Może to zrobić 
każdy pełnoletni mieszkaniec Siemianowic Śląskich wypełnia-
jąc stosowny formularz i składając go osobiście w Urzędzie 
Miasta, bądź przesyłając jego skan pocztą elektroniczną na 
adres: bo@um.siemianowice.pl lub pocztą tradycyjną na ad-
res Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10,  
41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski 
na rok 2020”.

Formularz wniosku można pobrać w kancelariach podawczych 
UM, Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach lub ściągnąć ze 
strony internetowej www.bo.siemianowice.pl. Tam też znaj-
dziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące całej 
procedury Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Zapraszamy!

ADRIAN MERTA

SKŁADANIE WNIOSKÓW  
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM  
NA OSTATNIEJ PROSTEJ

DZIEŃ SENIORA  
W URZĘDZIE SKARBOWYM

E-PIT. 
TO NAPRAWDĘ 
JEST BARDZO PROSTE!

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śląskich 
informuje, że w dniu 25.02.2019 r. o godz. 12:00 oraz o godz. 
16:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego przy ulicy Śląskiej 84, 
w sali konferencyjnej (III piętro), odbędą się spotkania infor-
macyjno-edukacyjne dla podatników w zakresie nowej usługi 
Twój e-PIT. 

W trakcie spotkań omówione zostaną zagadnienia związane 
z przedmiotową usługą, w tym terminy rozliczeń, terminy 
zwrotu/zapłaty podatku oraz działania podatnika w zakresie 
sposobów autoryzacji, modyfikacji i akceptacji przygotowanych 
danych podatkowych. Ponadto uczestnicy spotkania będą 
mogli założyć w urzędowym punkcie potwierdzającym profil 
zaufany wykorzystywany w usłudze Twój e-PIT jako jeden ze 
sposobów autoryzacji (do założenia profilu niezbędne jest 
posiadanie dokumentu tożsamości).

URZĄD SKARBOWY
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
ZAPRASZA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Na mapie Siemianowic Śląskich, a dokładniej 
w dzielnicy Bańgów (nieopodal ulicy Krupanka), 
pojawiło się sześć nowych ulic: Krokusowa, 
Tulipanowa, Storczykowa, Malwowa, Fioł-
kowa i Gerberowa. Są to drogi wewnętrzne, 
powstałe wokół działek, na których w niedale-
kiej przyszłości przewidziano budowę osiedla 
domków jednorodzinnych.

Uchwałę w sprawie nadania nazw uli-
com, podjęli radni podczas styczniowej se-
sji Rady Miasta. Nowe nazwy obowiązują 
od 16 lutego br., a ich dokładne położenie 
można sprawdzić na stronie internetowej:  
siemianowice.geoportal2.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE ULICE W MIEŚCIE

Zakończyła się modernizacja oświetlenia 
w Parku Górnik. Trwają prace związane z upo-
rządkowaniem terenu. W ramach inwestycji 
wymieniono stare słupy oświetleniowe, któ-
re były w złym stanie technicznym. Oprócz 
tego zamontowano również nowe lampy, które 
oświetlają alejki oraz trasę rowerową. Łącznie 
zadanie inwestycyjne swym zakresem objęło 
78 punktów świetlnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

OŚWIETLENIE 
W PARKU GÓRNIK

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto ter-
momodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 
Niepodległości 47). W ramach inwestycji prze-
prowadzanych jest szereg prac remontowych, 
obejmujących: docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, docieplenie stropodachu, wymianę 
obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem,  
wzmocnienie ścian warstwowych oraz wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o. (bez przebudowy 
węzła cieplnego i instalacji c.w.u.). Remont 
przejdzie również szkolna aula (która od lat 
wymagała odrestaurowania) wraz z wentylacją 
mechaniczną i pracami wykończeniowymi. 
Ponadto będzie wykonany remont naświetli, 

kominów, okratowań, schodów, podestów i ba-
lustrad. Zakończenia prac możemy spodziewać 
się w sierpniu tego roku. Zadanie inwestycyjne 
realizowane jest w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020.

Warto dodać, że w mieście planowane są 
kolejne termomodernizacje budynków pla-
cówek kulturalno-oświatowych. W związku 
z tym jeszcze w tym roku zlecone zostanie 
sporządzenie dokumentacji projektowej na 
wykonanie termomodernizacji budynków: 
Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawo-
wej nr 16, Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 10, 
Przedszkola nr 15 oraz budynku MDK „Jordan”.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REMONT SZKOŁY W PEŁNI

W Parku Górnik zrobiło się  
jaśniej, a dzięki temu bezpieczniej. 
Trwają prace związane  
z uporządkowaniem terenu.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
RUSZYŁY PRZETARGI  
NA MIEJSKIE INWESTYCJE
Miasto ogłosiło pierwsze przetargi na inwestycje zaplanowane w tegorocznym 
budżecie miasta. Na zadania inwestycyjne przeznaczono w nim blisko 50 mln zł. 
Rozpoczęcia większości prac budowlanych możemy spodziewać się na wiosnę.

W  ramach budowy parku powstanie szereg 
atrakcji umożliwiających dzieciom zapoznanie 
się z wybranymi prawami fizyki (ruch cząstek, 
siła odśrodkowa, środek ciężkości, rozcho-
dzenie się fali dźwiękowej). Park Akcji i Reak-

cji zostanie także wyposażony w podniebną 
deskorolkę oraz dużą huśtawkę obrotową. 
Nie zabraknie również ławek oraz oświetlenia 
terenu. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przetarg obejmuje trzy zadania inwestycyjne: 
budowę i modernizację placów zabaw  na 
terenie miasta przy ulicach: Kościelnej (Przed-
szkole nr 6), Niepodległości (Przedszkole nr 
7), Okrężnej (Przedszkole nr 9) i Kołłątaja; po-
wstanie pełnowymiarowego boiska do siatkówki 
plażowej przy strefie wypoczynku i rekreacji 
w rejonie ulicy Skłodowskiej oraz budowę alei 
rekreacyjno-spacerowej w dzielnicy Hugo.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Ruszył przetarg na dostawę i montaż odna-
wialnych źródeł energii, w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków EFRR pn.:  „Sło-
neczne Siemianowice. Promocja i budowa 
Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach 
Śląskich” . Inwestycja składa się z dwóch zadań. 
Pierwsze z nich dotyczy dostawy i montażu 
instalacji solarnych –  w 33 lokalizacjach pla-

„SŁONECZNE SIEMIANOWICE.  
PROMOCJA I BUDOWA 
ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ ENERGII 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”

nuje się montaż 84 kolektorów słonecznych. 
Drugie zadanie zakłada dostawę i montaż in-
stalacji fotowoltaicznych – w 92 lokalizacjach, 
zamierza się zainstalować w sumie 1432 sztuki 
paneli fotowoltaicznych. Projekt realizowany  
będzie w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BUDOWA PARKU AKCJI I REAKCJI 
NA TERENIE PARKU TRADYCJI

MODERNIZACJA I BUDOWA 
STREF REKREACJI

BUDOWA BOISKA  
U ZBIEGU ULIC ŻEROMSKIEGO 
I DOMINA
Przetarg obejmuje budowę boiska wielofunk-
cyjnego, o nawierzchni poliuretanowej do gry 
w piłkę ręczną, minipiłkę nożną oraz koszy-
kówkę. Obiekt zostanie oświetlony i ogro-
dzony, a także wyposażony w elementy małej 
architektury m. in. ławki, kosze na śmieci oraz 
stojak na rowery.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY  
TERENÓW ZIELONYCH
W ramach tej inwestycji powstaną kolejne 
zielone przestrzenie miejskie. Pierwsza część 
zadania przewiduje budowę skweru przy ulicy 
Wyzwolenia wraz z elementami małej archi-
tektury m.in. ławkami, leżakami, stołami do 
gier planszowych i piłki nożnej oraz toaletą 
dla psów i oświetleniem. Skwer będzie sta-
nowił spójną całość z istniejącymi już na tym 
obszarze: placem zabaw, boiskiem, altanami 
do grillowania oraz górką zjazdową. Natomiast 
druga część odnosi się do budowy skweru przy 

ulicy Akacjowej, gdzie powstaną nowe chodniki, 
schody, nasadzenia, ławki parkowe, kosze, 
leżaki, pergole, a także siłownia plenerowa.

REMONTY DRÓG, CIĄG DALSZY

CENTRALNE OGRZEWANIE 
NA ULICY SOBIESKIEGO

Przedmiotem przetargu jest wymiana na-
wierzchni na wybranych odcinkach dróg powia-
towych i gminnych w Siemianowicach Śląskich. 
Został on podzielony na trzy części. Pierwszy to 
jest wymiana nawierzchni dróg powiatowych 
obejmująca cały odcinek Alei Sportowców 

oraz ulicy Hutniczej. Kolejne części obejmują 
wymianę nawierzchni całych odcinków dróg 
gminnych w tym ulicy Komuny Paryskiej, Ko-
pernika, Leśnej, Żwirki i Wigury, Deji, Wierzbowej 
i Chrobrego (tutaj remont odcinka od ulicy 
Miłosza do Wróblewskiego).                 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RUSZYŁY PRZETARGI  
NA MIEJSKIE INWESTYCJE

„Likwidacja niskiej emisji poprzez podłącze-
nie budynków do sieciowych nośników ciepła 
w Siemianowicach Śląskich”. Zadanie inwesty-
cyjne dotyczy podłączenia budynków miesz-
kalnych do sieci ciepłowniczej zdalaczynnej 
poprzez wykonanie stacji wymienników ciepła, 
wykonanie sieci cieplnej oraz zainstalowanie 

centralnego ogrzewania wewnątrz budyn-
ków. Planuje się podłączenie pięciu budynków 
w rejonie ulic Sobieskiego (numery: 8, 9, 10, 
10a, 36). Projekt realizowany będzie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SKWER NA 
UL. WYZWOLENIA

Elementy małej architektury
ławki, kosze, leżaki, stoły do gier
Chodniki
Nasadzenia kwiatowe
Nawierzchnia piaskowa
Nasadzenia krzewów

Ulica Hutnicza Aleja Sportowców
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNE

W ramach dofinansowania z funduszy europej-
skich, zmodernizowanych (wyremontowanych) 
zostanie 16 mieszkań socjalnych przy ul. Koł-
łątaja 3, 5, 7, 9, 11 oraz 12. Łączna powierzchnia 
adaptowanych lokali to 468,16 m2. 
- Jest to o tyle, że obecny ich stan uniemożliwia 
zasiedlanie, zaś po remoncie będą przygoto-
wane do pełnienia funkcji socjalnych – mówi 
Marta Dziemba-Korzyniec, zastępca naczel-
nika Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Blisko 800 tys. zł dofinansowania pozwo-
li na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie posadzek, uzupełnienie tynków, 
wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych, 

KOLEJNE DOFINANSOWANIA  
DLA SIEMIANOWICKICH PROJEKTÓW

wykonanie nowych kominów oraz – co bardzo 
ważne – wydzielenie toalet wraz z łazienkami. 
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej przyszli mieszkańcy prze-
budowywanych mieszkań socjalnych będą 
uczestniczyć także w działaniach pozain-
westycyjnych, dofinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Rozwój mieszkaniowej infrastruktury spo-
łecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL 
II” – projekt zostanie dofinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego 2014-2020

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

„Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb 
rynku pracy uczniów techników i zasadniczych 
szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - 
etap II”.

Osiem nowych klasopracowni wspoma-
gających kształcenie „branżowe” powstanie 
w siemianowickich szkołach ponadpodsta-
wowych. Dofinansowanie w kwocie ponad 1 
mln zł, jakie miasto otrzymało ze środków 
unijnych, pomoże w adaptacji i remoncie 
pomieszczeń, w których uczniowie będą 
poznawali tajniki następujących zawodów:

 ślusarza i mechanika montera maszyn i urzą-
dzeń (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych),

 cukiernika, technika organizacji reklamy 
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”),

 technika ekonomisty, technika informatyka 
(Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących „Meritum”)
Z pracowni będą korzystali uczniowie oraz 
słuchacze siemianowickich placówek będący 
mieszkańcami Siemianowic Śląskich, a także 
powiatów ościennych.   RAFAŁ JAKOKTOCHCE

REMONT SZESNASTU MIESZKAŃ SOCJALNYCH
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Ponad 1 mln zł, 
otrzymało miasto  
ze środków unijnych! 
Pomoże to w adaptacji 
i remoncie kolejnych 
pomieszczeń, w których 
uczniowie będą poznawali 
tajniki zawodów.
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PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ  
TĘŻNI SOLANKOWEJ

Budowa tężni solankowej przy stawie Rzęsa 
oraz remont alejek w Lasku Bytkowskim” au-
torstwa Jerzego Namysło, był jednym z pro-
jektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. 
Przeznaczono na ten cel kwotę ok. 500 tys. zł. 
Alejki w Lasku Bytkowskim zostały już dawno 
wyremontowane, natomiast w przypadku tężni 
pojawiły się trudności.

W pierwszym przetargu cena zaproponowa-
na przez wykonawcę znacznie przewyższyła 
kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego 
zamówienia. W kolejnych dwóch przetargach 
nie wpłynęły żadne oferty. Wynikało to z dużego 
popytu na podobne projekty w innych miastach, 
połączonego ze wzrostem kosztów ich wyko-
nania. W efekcie podjęto decyzję o przesunięciu 
terminu budowy.

Zainteresowanie mieszkańców powstaniem 
tężni w naszym mieście było tak duże, że pre-
zydent i radni Siemianowic Śląskich podjęli 
decyzję o dofinansowaniu inwestycji z budżetu 
miasta, co pozwoliło rozpisać kolejny przetarg 
w grudniu 2018 roku. Do przetargu przystąpiło 
dwóch wykonawców, zamawiający wybrał 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę 
LAHMA Sp. z o.o z Niepołomic.

Tężnia solankowa powstanie za siłownią na 
wolnym powietrzu i będzie stanowiła część 
kompleksu rekreacyjnego stawu Rzęsa. Za-
kres robót prowadzonych przez firmę będzie 
obejmował w szczególności przygotowanie 
terenu wraz z fundamentowaniem, roboty 

W projekcie budowlanym przewidziano również 
montaż kamer i włączenie terenu rekreacyjnego 
w system monitoringu miejskiego

wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wyko-
nanie konstrukcji tężni wolnostojącej wraz 
z więźbą i pokryciem dachu, budowę placów 
i chodników, dostawa i montaż elementów 
małej architektury oraz wykonanie nasadzeń 
zieleni niskiej.

Już pod koniec czerwca mieszkańcy będą 
mogli usiąść na ławce i poczuć specyficz-
ny mikroklimat – powietrze nasycone jodem, 
bromem, sodem, potasem, żelazem czy ma-
gnezem, które będą przenikać do organizmu 
podczas oddychania i przez skórę.

SZYMON DUCZEK, PIOTR PINDUR

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W połowie lutego (14.02) podpi-
sano umowę na budowę wodnego 
placu zabaw, który powstanie na 
ogrodzonym oraz monitorowanym 
terenie Miejskiego Domu Kultu-
ry „Jordan”. Nowy obiekt wzbogaci 
ofertę rekreacyjną miasta i stanie 
się kolejnym, atrakcyjnym miejscem 
letniego odpoczynku dla całej rodziny, 
gdzie oprócz wodnych zabaw będzie 
można spędzać czas na wspólnym 
piknikowaniu. Wstęp na plac zabaw 
będzie bezpłatny.

Jako, że inwestycja realizowana 
jest w trybie  „Zaprojektuj i wybuduj”, 
roboty budowlane będą mogły  roz-
począć się po zrealizowanym etapie 
projektowania i uprawomocnieniu 
się decyzji zezwalającej na budowę, 

WODNY PLAC ZABAW – 
NOWA ATRAKCJA DLA CAŁEJ RODZINY

co – jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem – powinno nastąpić mniej 
więcej na przełomie maja i czerwca 
bieżącego roku. Przewidywany ter-
min zakończenia całości inwestycji 
to druga połowa lipca. 

Wodny plac zabaw będzie wy-
posażony w całkowicie zautoma-
tyzowane rozwiązania i atrakcje, 
zapewniające naturalne ruchy wody 
w przestrzeni rekreacyjnej, niewy-

magającej nadzoru ratownika. Zo-
stanie na nim wydzielona strefa dla 
najmłodszych dzieci z zabawkami 
łagodniej wyrzucającymi wodę oraz 
strefa dla dzieci starszych. Aby za-
pewnić jak największą funkcjonal-
ność i bezpieczeństwo użytkowania 
obiektu, planuje się jego oświetlenie 
latarniami typu kolumnowego. Wśród 
kilkunastu urządzeń zabawowych 
znajdą się m.in.: samonapełniające się 

wodą wiaderka przelewowe, armat-
ka wodna, tryskający wodą kwiatek, 
wodne owady, parasol wodny, tunel 
z kręgów, różnorodne dysze (typu 
wulkan, pojedyncza solo, galaretka) 
itd. Powierzchnia placu zabaw (samej 
niecki z nawierzchnią bezpieczną bez 
bruków) wynosić będzie ok. 300 m2. 

Dodatkowo planuje się wykonać za-
plecze magazynowo-sanitarne (to-
alety, przebieralnie) oraz zabudować 
elementy małej architektury, tj. kosze 
i ławki. Koszt inwestycji opiewa na 
blisko 1 710 000 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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GOSPODARKA

BONIFIKATY NA UWŁASZCZENIE GRUNTÓW

Wraz z nowym rokiem nastąpiły zmiany w przepisach 
dotyczących użytkowania wieczystego gruntów, na któ-
rych stoją budynki mieszkalne. Właściciele mieszkań czy 
domów dzięki tym zmianom mogą dużo zyskać dzięki 
m.in. bonifikacie. Proces został zapoczątkowany ustawą 
o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe, która weszła 
w życie 5 października 2018 r.

Zmiany które obowiązują od stycznia tego roku dotyczą wła-
ścicieli domów oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
- Siemianowicki magistrat wyda z urzędu zaświadczenia 
o przekształceniach w terminie do 31 grudnia br. ze wskazaniem 
wysokości opłaty przekształceniowej i terminu jej uiszczenia 
- mówi Jacek Rembierz, naczelnik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami.

W Siemianowicach Śląskich, na podstawie uchwały z 24 
stycznia tego roku, ustalono wysokość stawki procentowej 
bonifikaty, w ramach opłaty jednorazowej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tych 
gruntów osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także 
spółdzielniom mieszkaniowym.
Przypomnijmy, iż warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

 zgłoszenie na piśmie przez osobę uprawnioną zamiaru 
jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie, po 
uzyskaniu zaświadczenia o przekształceniu.

 wniesienie tej opłaty w jednym z poniższych terminów 
w kontekście procentu bonifikaty:

60 % w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie
 wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
50 % w drugim roku po przekształceniu
40 % w trzecim roku po przekształceniu
30 % w czwartym roku po przekształceniu
20 % w piątym roku po przekształceniu
10 % w szóstym roku po przekształceniu

Warto zaznaczyć, że bonifikat nie stosuje się, jeżeli wniosko-
dawca posiada zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego 
wobec gminy, a także jeżeli roczna opłata z tytułu użytkowania 
wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustalana 
jest indywidualnie dla każdego użytkownika wieczystego. Opłata ta 
uzależniona jest od powierzchni nieruchomości, stawki procentowej 
(zależnej od celu, na jaki użytkowanie wieczyste zostało ustanowione) 
oraz od  wartości nieruchomości gruntowej. 

Zarówno ustawa, jak i uchwała Rady Miasta nie przewidują bonifikat dla 
przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że sprawa jest zamknięta, bowiem 
w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą, które wykorzystują 
przy tym podlegającą przekształceniu nieruchomość, zastosowanie znajdują 
przepisy o pomocy publicznej. Szerzej na ten temat będziemy informowali 
w marcowym wydaniu Głosu Miasta.

została ustalona w oparciu o wartość prawa własności gruntu 
określoną przed 1 stycznia 2010 r.
W przypadku naszego miasta maksymalna procentowa bo-
nifikata jest równa bonifikacie, jaka obowiązuje na gruntach 
państwowych. Warto bowiem dodać, iż radni – głosując jed-
nogłośnie – uchwalili powyższe stawki, kierując się interesem 
miasta w kontekście jego strategii rozwojowej.
– Nie możemy pozbawiać miasta znacznych dochodów, wy-
nikających z opłat związanych z nieruchomościami, ponieważ 
musimy pamiętać, że przed nami kolejne duże inwestycje - 
mówi Grzegorz Mól, siemianowicki radny.

Przykład:
wyliczenie w przypadku uiszczenia opłaty w pierwszym 
roku, w którym nastąpiło przekształcenie
50zł (dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste) x 
20 lat = 1000 zł - wysokość opłaty jednorazowej przed bonifikatą
1000 zł x 60% (bonifikaty) = 600 zł (wysokość bonifikaty)
1000 zł - 600 zł = 400 zł - wysokość opłaty jednorazowej.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Od 15 lutego 2019 roku podatnicy 
rozliczający się za rok 2018 na for-
mularzu PIT-37 lub PIT-38 mogą 
skorzystać z nowej platformy „Twój 
e-PIT”. Twój e-PIT to bezpłatnie 
przygotowane oraz udostępnione, 
przez Krajową Administrację Skar-
bową, roczne zeznanie podatkowe 
osób fizycznych, zawierające infor-
macje od pracodawców oraz dane 
z ubiegłorocznych zeznań doty-
czące ulgi na dzieci czy informacji 
o organizacji pożytku publicznego. 
Dzięki usłudze, nie trzeba już wy-
pełniać wniosków, ani składać de-
klaracji by rozliczyć swój podatek. 
Uzupełnione zeznanie, czeka na nas 
w wersji elektronicznej na Portalu 
Podatkowym: www.podatki.gov.pl.

TWÓJ E-PIT CZEKA NA CIEBIE
 Jeśli nie chcemy, wprowadzić żad-
nych zmian, nie musimy się logować 
na portalu i akceptować zezna-
nia, – nasz PIT zostanie automa-
tycznie rozliczony 30 kwietnia br. 
Warto jednak się zalogować (w tym 
celu należy podać PESEL, albo NIP 
i datę urodzenia, kwotę przychodu 
z deklaracji za rok 2017 oraz jed-
ną z kwot przychodu za 2018 rok 
lub posłużyć się profilem zaufa-
nym), gdyż wówczas możemy m.in. 
sprawdzić swoje dane, np. kwoty 
podatku do zapłaty czy nadpłaty, 
wprowadzić zmiany do zeznania 
(np. zmienić sposób rozliczenia na 
wspólny z małżonkiem lub jako oso-
ba samotnie wychowująca dzieci) 
zmienić lub wskazać organizację 

pożytku publicznego, której chce 
się przekazać 1% podatku oraz i cel 
szczegółowy, zmienić dane w uldze 
na dzieci lub dodać tę ulgę, a także 
inne dane (np. odliczenia darowi-

zny na cele krwiodawstwa, kultu 
religijnego, wydatki na cele rehabi-
litacyjne lub z tytułu użytkowania 
internetu, wpłaty na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego 

(IKZE), podać lub zmienić numer 
rachunku, na który chce się otrzy-
mać zwrot nadpłaty). Ponadto, jeśli 
chcemy rozliczyć się samodzielnie 
w innej formie, możemy odrzucić 
przygotowane zeznanie i wtedy 
przygotowany Twój e-PIT nie bę-
dzie brany pod uwagę.

W przyszłym roku usługa będzie 
dostępna (z zastosowaniem do roz-
liczeń za 2019 r.) dla osób fizycz-
nych, które prowadzą pozarolniczą 
działalność gospodarczą i składają 
PIT-36, PIT-36L oraz płacących zry-
czałtowany podatek dochodowy, tj. 
rozliczających się na PIT-28.

ZEBRAŁA 
DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Jeśli nie chcemy, wprowadzić żadnych zmian, nie musimy się 
logować na portalu i akceptować zeznania, – nasz PIT zostanie 
automatycznie rozliczony 30 kwietnia. 
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TRZY PYTANIA DO…

Rozmowa z Markiem Omelanem, siemianowickim radnym

PATRZĘ NA MIASTO CAŁOŚCIOWO
Głos Miasta: Rozpoczął 
Pan drugą kadencję radne-
go. Zarówno w ubiegłej jak 
i obecnej, aktywnie działa Pan 
w Komisji Polityki Społecz-
nej. Jakie cele wyznaczył Pan 
sobie na najbliższe pięć lat?

Marek Omelan: Moja pierwsza kadencja w pracy samorządowej 
na rzecz miasta i mieszkańców Siemianowic Śląskich była dla mnie 
ogromnym wyzwaniem i doświadczeniem. I dziękuję za to moim 
wyborcom. Wzbogacony o nabyte doświadczenie, pragnę konty-
nuować swoją służbę mieszkańcom i miastu. Celem nadrzędnym 
w zakresie polityki społecznej jest dla mnie ciągłe poprawianie 
warunków życia mieszkańców. Bo miasto tworzą mieszkańcy, i to 
jak oni będą w nim funkcjonować, tak to miasto będzie przez nich 
postrzegane. Dla mnie najważniejszym wyzwaniem jest niezmien-
nie konieczność modernizacji i powiększania bazy mieszkaniowej 
w mieście. Zwłaszcza budowy nowych mieszkań komunalnych, 
które będą ofertą dla większości mieszkańców oczekujących swo-
jego M. To program tzw. inwestycji społecznych na wiele lat i mam 
nadzieję, że z czasem sytuacja mieszkaniowa w Siemianowicach 
Śląskich będzie odczuwalnie lepsza. A potrzeby jak wiadomo są 
ogromne, co jest skutkiem wieloletniej stagnacji w tym zakresie. 

Kolejne ważne dla mnie sprawy to rozwój placówek ochro-
ny zdrowia i edukacji w naszym mieście. Szpital, przychodnie 
zdrowia, szkoły i przedszkola zawsze generują spore wydatki 
z budżetu miasta i staramy się tak to układać, by działały dobrze. 
Bliska memu sercu jest również działalność kulturalna w mieście. 
Swoim zawodowym zaangażowaniem w Siemianowickim Centrum 
Kultury, staram się wraz z innymi pracownikami wpływać na jej 
profesjonalny poziom. Industriada, Dni Siemianowic Śląskich, 
liczne koncerty, wystawy, spotkania i inne – 650 imprez rocznie. 
Myślę nieskromnie, że możemy być z tego dumni.  

Głos Miasta: Czy jest coś, co wyjątkowo spędza Panu sen 
z powiek – nad czym chciałby się szczególnie pochylić?

Marek Omelan: Staram patrzeć się na nasze miasto całościo-
wo a nie tylko na „swoją działkę” czyli Michałkowice, Bańgów 
i Przełajkę, gdzie startowałem w ostatnich wyborach samo-
rządowych. Pamiętam Siemianowice Śląskie – miasto węgla 
i stali – nie tylko jako mieszkaniec, ale również jako ówczesny 
dziennikarz Telewizji Katowice. Wiele razy opisywałem w „Ak-
tualnościach” proces restrukturyzacji, a potem likwidacji huty 
„Jedność”. Dziś, kiedy patrzę na pustkę po niej, powracają 
wspomnienia. W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku 
hutę odwiedzała grupa niemieckich specjalistów z branży 
hutniczej. Jeden z nich podczas rozmowy przed kamerą po-
wiedział: - „Jak widać jesteście bogatym narodem...”. Co ma Pan 
na myśli - zapytałem. „Musicie być bardzo bogaci, skoro Was 
stać na takie marnotrawstwo” – odpowiedział, wskazując na 
potężną instalację hutniczą, którą zakupiono za 60 milionów 
złotych i nigdy jej nie uruchomiono. Teraz to gruzowisko po 
byłej hucie, jest już w prywatnych rękach i wygląda jak wygląda. 
Domyślam się, jak muszą czuć się byli hutnicy – mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich, którzy na to patrzą. 
Dla mnie niezwykle ważna jest marka miasta, którą budujemy. 
Księżycowy krajobraz po byłej hucie „Jedność”, zaburza mi ten 
coraz lepszy wizerunek miasta jako całości. 

Głos Miasta: Przeglądając Pana profil w mediach społeczno-
ściowych wnioskuję, że podróże to Pana hobby. Czy zwiedzając 
inne zakątki kraju spotkał się Pan z czymś, co można byłoby 
przenieść na siemianowicki grunt?
Marek Omelan: Zimą rok temu byłem z rodziną we Wrocławiu. 
Napisałem wtedy na swoim profilu fb: „Wymyśliłem sobie, że po 
męczącym zwiedzaniu miasta chętnie odpocznę w irlandzkim 
pubie. Stoimy w Rynku i zagaduję syna: ciekawe czy jest taki 
we Wrocławiu? Ten sprawdza w smartfonie i po chwili okazuje 
się, że jest w pobliżu. Przyznaję, że zaimponowała mi ta sytuacja. 
Mieszkam w Siemianowicach Śląskich i nie mogę liczyć na to, że 
w centrum wokół mnie będzie wszystko czego zapragnę. To nie 
ten charakter i wielkość miasta. 

Są też zalety mniejszego miasta. Wszędzie jest stosunkowo 
blisko. We Wrocławiu są ścieżki rowerowe, ale większość w du-
żym ruchu miejskim. Osobiście wolę nasze w obszarach bardziej 
przyjaznych rekreacji niż te we Wrocławiu, w masowym ruchu 
ulicznym i pieszym. Poza tym, podobnie jak we Wrocławiu, nie 
brakuje u nas miejsc rekreacyjnych. Są parki i akweny z kom-
pleksem Rzęsa na czele, które z czasem pięknieją. Mamy pole 
golfowe i bazę sportową z kompleksem “Michał”, z boiskiem 
do hokeja na trawie, boiskami wielofunkcyjnymi i pływalniami. 
W Siemianowicach Śląskich jest też ponad stuletni basen 
– najstarszy w Polsce. Mamy również strzelnicę sportową. 
Mamy też postindustrialny Park Tradycji – miejsce symbol 
górniczej, liczącej 200 lat historii miasta, będący oddziałem 
Siemianowickiego Centrum Kultury. To jednocześnie ważne 
miejsce na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 
Reasumując, Siemianowice Śląskie, po bardzo trudnych latach 
na przełomie XX i XXI wieku, stają się miastem coraz ciekawszym 
i z widocznymi perspektywami.”

Kilka lat temu spędziłem z rodziną wakacyjny tydzień w Dob-
czycach – małym miasteczku w Małopolsce. Przechadzjąc się 
po rynku, zauważyłem na bydynku Urzędu Miasta defibrylator 
- ważne urządzenie do reanimacji w stanie zagrożenia życia. 
Pomyślałem, dlaczego u nas w znacznie większym mieście 
czegoś takiego jeszcze nie ma. Zrobiłem zdjęcia i po powrocie 
pokazałem prezydentowi. Teraz od dłuższego już czasu mamy 
swój defibrylator w Urzędzie Miasta. Warto więc dobre rozwią-
zania z innych miast, nie tylko w Polsce przenosić do nas. Marzy mi 
się, by w Siemianowicach Śląskich stworzyć coś, co będzie bardzo 
charakterystyczne i wyróżniające. Coś, co przyciągnie turystów, 
a i sami mieszkańcy będą mogli z tego korzystać. Barcelona ma 
swoją najdłuższą na świecie ławkę w parku Guell, która mierzy 
152 metry. Kraków ma swojego smoka wawelskiego a niemniej 
znane są poznańskie koziołki. Namawiam mieszkańców, aby 
spróbowali wykreować coś, z czego słynne będą Siemianowice 
Śląskie. Wszak Budżet Obywatelski na 2020 rok właśnie ruszył.

PYTAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE  

Czy stowarzyszenia mogą prać pieniądze? Jeśli 
mają pralki to może tak. Koniec żartów. Ustawa 
o praniu pieniędzy dotyczy również fundacji 
i stowarzyszeń. Autor przepisu określił kwotę 
płatności w gotówce – 10 000 euro, powyżej, 
której należy zastosować się do przepisów ww. 
ustawy. I tu wielu lokalnych działaczy organiza-
cji pozarządowych powie: „chciałbym mieć do
rozwiązania taki problem”. Może takiej kwoty 
w gotówce nie zobaczy, ale jednak warto zapo-
znać się z Ustawą bo dotyczy również fundacji 

USTAWA O PRANIU PIENIĘDZY A NGO
i stowarzyszeń. A jak wiadomo nieznajomość 
prawa szkodzi najbardziej temu, kogo dotyczy.
Poniżej podajemy wybrane informacje z ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Ustawa 
Dz.U. 2018 poz. 703) Podmiotami, których do-
tyczy są m.in.:
– fundacje ustanowione na podstawie ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 
z 2016r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909 oraz z 2018 r. 
poz. 723) w zakresie, w jakim przyjmują lub doko-
nują płatności w gotówce, o wartości równej lub 

przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez 
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana 
jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które 
wydają się ze sobą powiązane;
– stowarzyszenia posiadające osobowość 
prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach 
Dz.U. z 2017r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), 
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują 
płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro, 

bez względu na to, czy płatność jest przepro-
wadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

W przypadku wątpliwości Siemianowickie 
Organizację Pozarządowe mogą skontaktować 
się z pełnomocnikiem ds. organizacji poza-
rządowych mail:ngo@um.siemianowice.pl. 
W razie potrzeby można zorganizować spo-
tkanie z ekspertem. Więcej przydatnych infor-
macji na stronie: www.siop.siemianowice.pl oraz  
FB.com/ngosiemianowice

ELŻBIETA NIESZPOREK

SPRAWY SPOŁECZNE
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– Lokalny samorząd jest tym organem, który 
z założenia powinien troszczyć się o miasto, 
bowiem jest mało prawdopodobne, by ktokol-
wiek inny aniżeli samorządowiec, wywodzący 
się z danego miasta, znał lepiej potrzeby jego 
mieszkańców – mówi Grzegorz Jurkiewicz, 
siemianowicki radny, przewodniczący stowa-
rzyszenia Samorządowcy 2018.

Organizacja powstała z inicjatywy prezydenta 
Rafała Piecha, z którym współpracowali radni: 
Jerzy Becker oraz Grzegorz Jurkiewicz. Pomysł jej 
utworzenia zakiełkował jeszcze w trakcie minionej 
kadencji Rady Miasta. Skrystalizował się jesienią 
ubiegłego roku. Po wyborach stowarzyszenie 
Samorządowcy 2018 wprowadziło do Rady Miasta 
trzech radnych, bowiem do wyżej wymienionych 
dołączyła jeszcze Aleksandra Krążek. 

Jednym z głównych impulsów, jaki decydował 
o utworzeniu stowarzyszenia, była idea wzmoc-
nienia linii samorządowej. Ponadto, co może 
być potwierdzeniem tego założenia, podczas 
wyborów Samorządowcy 2018 współpracowali 
ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Siemianowic, 
czego efektem był świetny wyborczy wynik.

– Nigdy – absolutnie – nie byłem prze-
ciwnikiem jakichkolwiek partii. Niemniej 
to lokalny samorządowiec, a nie centrala 
partyjna w Warszawie, ma większą wiedzę 
w kontekście konkretnej pomocy mieszkań-
com – mówi Grzegorz Jurkiewicz.

Tym samym Siemianowice Śląskie wzbo-
gaciły się o kolejny klub radnych – noszący 
tą samą nazwę, jak stowarzyszenie - Samo-
rządowcy 2018, do którego dołączyli jesz-
cze Adam Cebula, Marek Omelan i Anna 
Zasada-Chorab. Klub w sile sześciu osób 
jest znaczącym graczem na lokalnej scenie 

politycznej. Jak zapewnia przewodniczący, 
nie należy jednak spodziewać się żadnych 
sensacyjnych scenariuszy, wręcz przeciwnie. 

- Wspólnie z SMS-em będziemy konse-
kwentnie prowadzili dotychczasową politykę 
inwestycyjną miasta, a także kreowali wizję 
rozwoju – deklaruje Grzegorz Jurkiewicz.

Radni, którzy tworzą nowy klub, w większości 
ponownie wybrani, dostali kredyt zaufania od 
swoich wyborców. Przystąpienie do klubu nie 
oznacza zaniechania czy rezygnacji z indywi-
dualnych wyborczych obietnic.

- Jeżeli chodzi o troskę o potrzeby miesz-
kańców, wszyscy idziemy wspólnym frontem, 
nie wyklucza to natomiast realizacji założeń, 
z jakimi dana osoba startowała w wyborach – 
zapewnia radny.

Efektywne działania na rzecz dobrego jutra 
 to wspólny cel  nie tylko niezależnych stowarzy-
szeń, ale także partii politycznych oraz lokalnego 
samorządu. 

Znakiem takiej dobrej współpracy może być 
wspólne, zgodne przyjęcie tegorocznego bu-
dżetu miasta.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SAMORZĄDOWCY 2018 -  
ROZWÓJ MIASTA POPRZEZ WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI

Samorządowcy 2018

Grzegorz Jurkiewicz Jerzy Becker Aleksandra Krążek Adam Cebula Marek Omelan Anna Zasada-Chorab

SPRAWY SPOŁECZNE NOWE DOWODY OSOBISTE
Od 4 marca 2019 r. wszystkie osoby, które złożą wniosek o wy-
danie dowodu osobistego otrzymają nowy dokument z warstwą 
elektroniczną. Nowy dowód osobisty będzie bardzo podobny  
do poprzedniego, lecz dodatkowo umożliwi posiadaczowi:

Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu nie będzie 
konieczne. Każdy zdecyduje o tym sam przy składaniu wniosku. 
Jeśli jednak ktoś będzie chciał używać certyfikatu identyfikacji  
i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego, będzie 
obowiązany przy odbiorze dokumentu ustalić kody PIN dla 
każdego certyfikatu.

Nowy dokument nadal wydawany będzie bezpłatnie w organie 
dowolnej gminy, a jego ważność dla osób pełnoletnich będzie 
wynosić 10 lat od daty wydania.

Jak podkreśla Karina Chrzanowska, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego, 
jeżeli obecnie posiadany nadal jest ważny.

W związku z wymianą – od 4 marca br. – dowodów osobistych na 
nowe (z warstwą elektroniczną) informujemy, iż osoby zaintere-
sowane otrzymaniem dokumentu na dotychczasowych zasadach, 
czyli bez elektronicznego czipa, muszą złożyć wniosek do 1 marca 
(piątek) do godz. 11.00.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

 logowanie się do portali administracji publicznej 
(certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia),

 składanie podpisu elektronicznego (certyfikat 
podpisu osobistego),

 potwierdzanie obecności w określonym czasie 
i miejscu, np. korzystając z automatycznych bra-
mek granicznych na lotnisku (certyfikat potwier-
dzenia obecności).
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28 stycznia br. 136 najzdolniejszych sie-
mianowickich uczniów otrzymało stypen-
dia motywacyjne przyznane – już po raz 
drugi – przez prezydenta miasta, Rafała 
Piecha. - Kluczem do sukcesu jest, oprócz 
wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do 
celu, także współpraca i wzajemna pomoc 
– mówił Rafał Piech. - To pozwala kreować 
w człowieku wszystkie pożądane cechy 
pozytywne – dodał prezydent.

Tegoroczni laureaci stypendiów motywacyjnych 
przyznanych przez prezydenta miasta:
Marta Stosur, Marta Kołodziej, Zofia Klabisz, 
Emilia Śliwa, Anna Fuss, Maja Ligocka, Mag-
dalena Matlas, Agata Bury, Iga Szaflik, Amelia 
Kopiec, Natalia Kludacz, Piotr Filipiak. Maja 
Cieśla, Adrianna Duda, Bianka Imańska, We-
ronika Zając, Bianka Nowak, Dominika Cecot, 
Aleksandra Jarczyńska, Klaudia Ritter, Julia 
Fima, Emilia Kludacz, Maksym Marcinkiewicz, 
Marta Unger, Agata Boczej, Karolina Roner, 
Kalina Jucha, Julia Syrkiewicz, Zuzanna Ku-

backa, Natalia Gorol, Oskar Wolak, Dawid Nos, 
Szymon Rola, Lia Gieracz, Agata Bul, Paulina 
Gil, Patrycja Grelich, Maciej Klimczak, Daria 
Dziegieć, Agnieszka Pakulska, Sandra Grund, 
Emilia Urbańska, Lena Kuśpik, Paulina Gamza, 
Faustyna Wyrwał, Filip Chrobasik, Julia Bogusie-
wicz, Kaja Białas, Alicja Donaj, Sławomir Imiolek, 
Liwia Troncik, Karolina Żywiecka, Szymon Pająk, 
Iga Starnawska, Emilia Haberla, Kacper Matys, 
Julia Szalkowska, Marcelina Kuc, Anna Klabisz, 
Zuzanna Nowak, Klaudia Mudy, Mikołaj Sowa, 
Monika Soszka, Julia Janik, Klaudia Grabowska, 
Zuzanna Ludwig, Karolina Jendrzejska, Zuzanna 
Matlas, Anna Rakowska, Tymoteusz Jucha, Ja-
kub Lampa, Wiktoria Cieśniarska, Anna Kośnik, 
Hanna Gruchot, Agnieszka Golysz, Joanna 
Golysz, Alan Pawleta, Oskar Bełza, Paulina 
Wydrych, Jan Uklański, Tomasz Strycharz, Pau-
lina Sęk, Monika Strączek, Hanna Krzystanek, 
Wanessa Bartoszek, Maria Sędzielewska, Karina 
Plebańczyk, Mikołaj Klimko, Marcin Król, Adam 
Kopeć, Sebastian Wicik, Natalia Sąsała, Mate-
usz Kocot, Joanna Ziętal, Wiktoria Rytkowska, 

Jessica Konieczna, Paulina Brandy, Zofia Hrybik, 
Maciej Widziewicz, Dorota Kowalska, Kinga 
Juszczyk, Ewelina Kaczmarczyk, Dominika 
Garbarczyk, Ewa Wiaderny, Julia Liszka, Ra-
dosław Walczak, Kinga Cyl, Marta Sobczyk, 
Dominika Dudek, Agata Węgrzynek, Julia Fi-
lipiak, Justyna Grund, Konrad Żywczak, Alicja 
Szeląg, Katarzyna Kukucz, Andrzej Kokoszka, 
Kamila Kwiecińska, Lucyna Płaszczyk, Michał 
Nowakowski, Weronika Grzechacz, Natalia 

Pierwszego lutego br. odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród Gospodarczych oraz po-
wołania II kadencji Rady Gospodarczej przy 
Prezydencie Miasta. W gali zorganizowanej 
w siemianowickim Zameczku, wzięło udział 
ponad siedemdziesięcioro przedstawicieli 
środowiska biznesu, nauki oraz władz samo-
rządowych.

Ideą Nagrody Gospodarczej jest uhonorowa-
nie przedsiębiorców, którzy wnoszą znaczący 
wkład we wspieranie lokalnej społeczności, 
promują Siemianowice poza granicami oraz 
przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku. 
Statuetki wręczane są w czterech katego-
riach, możliwe jest także przyznanie Nagrody 
Specjalnej. Wśród nagrodzonych podmiotów, 
znalazły się:

  w kategorii Firma Roku: 
BDW B.Seweryn, D.Łączyński Sp. jawna, Wspól-
nicy Bogdan Seweryn i Damian Łączyński (1);

  w kategorii Nowatorskie Rozwiązania: 
Pumar Sp. z o.o., w imieniu firmy statuetkę 
odebrał Mariusz Korzeniowski, Wiceprezes 
Zarządu (2);

  w kategorii Przedsiębiorca Społecznie  
Zaangażowany: 
PHU MMJ Marcin Janos, Marcin Janos, wła-
ściciel (3);

  w kategorii Pracodawca Roku: 
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Handel An-
drzej Ścigała, Andrzej Ścigała, właściciel (4);

PREZYDENT UHONOROWAŁ  FIRMY NAGRODĄ GOSPODARCZĄ
Nagrodą Specjalną uhonorowane zostały 
przez Prezydenta Miasta Rafała Piecha:
firma AMS Metal, w imieniu której nagrodę 
odebrał Krzysztof Pawlonka, Dyrektor Finanso-

Oprócz wręczenia nagród, podczas piątkowej 
gali odbyło się także zaprzysiężenie członków 
II  kadencji Rady Gospodarczej przy Prezy-
dencie Miasta. Wśród jej członków znaleźli się 
przedstawiciele środowiska biznesu oraz nauki:

  Bronisława Binek-Cervantes, Plasma System 
S.A.,

  Marcin Budziński, Górnośląska Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Cho-
rzowie;          

  Marek Ciembroniewicz, EMSI Hightech Sp. 
z o.o.;

  Mirosław Czarnik, GPP Business Park S.A.,              
  Maciej Gosiewski, Fabryka Elementów Złącz-
nych FEZ S.A.;

  Michał Janos, MMJ Marcin Janos;    
  Piotr Kluska, Cech Rzemiosł Różnych w Sie-
mianowicach Śląskich,

  Mariusz Korzeniowski , Pumar Sp. z o.o.,
  Barbara Lachowicz, PPHU Akces Lachowicz Eu-
geniusz;

  Michał Marut, Marut Maszyny i Urządzenia 
Sp. z o.o.,

  Mariusz Mastalerz, Adient Seating Poland, 
Sp. z o.o.;         

  Ryszard Olek, Tercharpol Sp. z o.o.;              
  Tomasz Palion, PPHU Dalpol Tomasz Palion;            
  Agnieszka Pięta, Atrium S.J. M.T. Piechowicz;          
  Mariusz Pilszak, Kryształ S.C. M. Pilszak, S. Zgórski;
  Bogdan Seweryn, Sewer-Tour;
  Eugeniusz Sowa, Milimex S.A.;                     
  Ewelina Warwas, Desa Development Sp. z o.o.       

MARTA SZALENIEC

GOSPODARKA

wy (5),  oraz Akademia WSB, reprezentowana 
przez prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikie-
wicz, Rektor Akademii (6).
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Janocha, Wiktoria Cepek, Konstancja Achtelik, 
Jan Kulik,Karolina Kulawik, Anna Gigla, Michał 
Podgórski, Dominik Kłaczany, Iga Jonek, Adrian 
Skwarczyński, Szymon Szeląg, Martyna Troncik, 
Agata Grzegórzko, Marta Jelito, Marcin Wicik, 
Urszula Makosz.

Gratulacje za wysokie osiagnięcia w nauce 
otrzymały: Paulina Długosz, Karolina Sienkiewicz, 
Natalia Klekot, Anna Martyka. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
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GOSPODARKA

Od 4 lutego 2019 r. w Centrum Usług Społecz-
nych w Siemianowicach Śląskich realizowana 
jest usługa wsparcia szkoleniowo–doradczego 
dla uczestników projektu nr RPSL.07.03.01-24-
07FH/17 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębior-
czości”, realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014–2020, z Poddziałania 7.3.1. 
Promocja samozatrudnienia na obszarach 

RUSZYŁA SIEMIANOWICKA  
KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

rewitalizowanych – ZIT dofinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą 
wiedzę teoretyczną niezbędną do prowadzenia 
działalności gospodarczej. W ramach doradz-
twa indywidualnego uczestnicy otrzymają m.in. 
wsparcie w budowaniu biznesplanu dla własnej 
działalności gospodarczej, a w szczególności 
omówione zostaną pomysły na działalność 

pod kątem ich powodzenia, zapełnienia niszy 
rynkowej czy wyboru rynku docelowego. Prze-
prowadzona zostanie również analiza SWOT 
biznesplanu.  

Dzięki udziałowi w projekcie „Siemianowicka 
Kuźnia Przedsiębiorczości” będzie można 
uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na 
otwarcie własnej działalności gospodarczej.

ANNA KULIK

5 marca br. rusza w naszym mieście kwalifikacja wojskowa, która 
potrwa do 15 marca br. W tym okresie mężczyźni podlegający 
kwalifikacji wojskowej i niektóre kobiety muszą stawić się przed Po-
wiatową Komisją Lekarską w Siemianowicach Śl. przy ul. Jana Pawła II 1.

O mającej się rozpocząć kwalifikacji wojskowej informowały 
już obwieszczenia Wojewody Śląskiego , które 18 stycznia br. 
pojawiły się w różnych punktach naszego miasta.

Do wszystkich osób objętych obowiązkiem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej zostały już wysłane imienne wezwania, 
ze wskazaniem miejsca, terminu i  godziny stawiennictwa oraz 
dokumentów, które należy z sobą zabrać.

Należy pamiętać, że choć polska armia jest zawodowa i nie 
ma obecnie powszechnego poboru do wojska, kwalifikacja 

5 MARCA RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA
wojskowa jest nadal obowiązkowa. Dlatego ważne jest, by 
zgłosili się do niej wszyscy ci, którzy otrzymali wezwanie.

Przypominamy, że tegoroczna kwalifikacja dotyczy mężczyzn 
rocznika 2000, a więc tych, którzy w bieżącym roku kończą 
19 rok życia. Wzywani do kwalifikacji będą również mężczyźni 
z roczników 1995-1999, którzy do tej pory z jakichś powodów 
uniknęli tego obowiązku oraz kobiety urodzone w latach 1995-
2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej (tegoroczne absolwentki szkół  i uczelni medycznych, 
weterynaryjnych i kierunków psychologicznych).

Zwracamy również uwagę, że za niestawienie się do kwalifi-
kacji wojskowej grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

 IZABELA PESEL

 Akademia Przedsiębiorczości to projekt od lat organizowany 
przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich wraz z Mło-
dzieżowym Domem Kultury im. dr. H. Jordana, przy współpracy 
lokalnych firm i instytucji. Aktualnie dobiega końca drugi tydzień 
ZAP - 40 uczniów z  siemianowickich szkół podstawowych 
wzięło udział w siódmej już edycji Akademii Przedsiębiorczości. 
Pięciodniowe półkolonie to czas, w którym dzieci mają okazję 
odwiedzić i sprawdzić, jak funkcjonują siemianowickie firmy.

Pierwszego dnia Akademii, po oficjalnym rozpoczęciu, dzie-
ci odwiedziły firmę Adient Seating Poland Sp. z o.o., gdzie 
najpierw uczestniczyły w ćwiczeniach i łamigłówkach, a na-
stępnie – odziani w kamizelki i kaski ochronne – zwiedziły 
halę produkcyjną. Po wizycie u lidera produkcji siedzeń dla 

ZIMOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
DOBIEGA KOŃCA przemysłu motoryzacyjnego, uczestnicy udali się do Przed-

szkola Sowia 5, gdzie zostali podzieleni na grupy i prowadzili 
zabawy integracyjne z młodszymi dziećmi. Znalazł się też czas 
na przygotowywanie medali i masek karnawałowych oraz na 
zapoznanie z zawodem przedszkolanki i opiekunki dziecięcej.

Drugi dzień półkolonii rozpoczął się zajęciami w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, w której młodzież poznała tajniki zawodu 
bibliotekarza. Był też czas na zwiedzanie Czytelni Naukowej 
i Prasy oraz Czytelni Internetowej. Uczestnikom ZAP w pamięci 
zostało również zwiedzanie magazynów biblioteki, czyli miejsca, 
które na co dzień nie jest dostępne dla wszystkich. Po wizycie 
w Bibliotece młodzi adepci biznesu udali się do Zakładu Produk-
cyjnego Firmy Nowodvorski Lighting, gdzie po krótkim wstępie 
na temat działalności firmy, dzieci wyposażone w kamizelki 
odblaskowe udały się na zwiedzanie zakładu produkcyjnego, 
gdzie samodzielnie mogły wykonać projekt lampy oraz zrobić 
z drutu i kabli walentynkowe serduszka.

Trzeci dzień Akademii rozpoczął się od wizyty w firmie MMJ, 
lokalnego dostawcy internetu. Przedstawiciele firmy przybliżyli 
młodzieży zagadnienia związane z internetem, wyjaśnili spo-
sób działania światłowodów i kabli, które to dzieciaki podczas 
zajęć miały okazję same zobaczyć i wykonać. Po przygodzie 
ze światem Internetu, uczestnicy odwiedzili siemianowicki 
Magistrat. Zgromadzona młodzież miała okazję dowiedzieć się, 
jak funkcjonuje i wygląda Urząd Miasta od środka. Znalazł się 
też czas na krótką historię ratusza, herbu miasta, a nawet na 
poruszenie kwestii obowiązków Prezydenta Miasta. Po zwie-

dzeniu budynku, dzieci udały się na spotkanie z Prezydentem 
Rafałem Piechem. Podczas wizyty, uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia gabinetu Prezydenta Miasta, gdzie zajadały się 
słodkościami oraz zadawały mnóstwo pytań, na które jak się 
dowiedzieliśmy – uzyskały wyczerpujące odpowiedzi.

Kolejny dzień półkolonii dzieci spędziły na nauce i zabawie 
w Pracowni Kreatywnej H20, którą były zachwycone. Godzinne 
zajęcia z parą wodną, sprężonym powietrzem oraz prądem 
elektrycznym o niskim napięciu okazały się strzałem w dzie-
siątkę. Zajęcia z Panem Andrzejem Lebkiem, siemianowickim 
konstruktorem i entuzjastą nauk ścisłych, są stałym programem 
Akademii Przedsiębiorczości. Po doświadczeniach w Pracowni 
Kreatywnej, uczestnicy Akademii udali się na wizytę do sie-
mianowickiego oddziału Santander Banku, gdzie dowiedzieli 
się, jak wygląda praca w banku oraz jak gospodarować swoimi 
oszczędnościami – kieszonkowymi.   

Ostatni dzień zajęć dzieci spędziły w firmie Oze-Sun, gdzie 
zaznajomiły się z odnawialnymi źródłami energii, zwiedziły 
pracownię projektową i wykonały trójwymiarowe modele ze 
słomek. Na zakończenie Uczestnicy Akademii otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy. Jako, że ferie to dla uczniów przede wszystkim 
czas zabawy, podczas wydarzenia nie zabrało także czasu na 
rozrywkę. Dzieci udały się na kręgle, odwiedziły Muzeum oraz 
brały udział w zajęciach sportowych. Serdecznie dziękujemy 
firmom za udział i zaangażowanie na rzecz Akademii Przed-
siębiorczości. Do zobaczenia w letniej edycji!

MARLENA JAGODA
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ZDROWIE

SPRAWY SPOŁECZNE

KULTURA

W tym roku w naszym mieście po raz kolejny prowadzony będzie 
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV), którym objęta zostanie młodzież w wieku 14 i 15 lat 
(rocznik 2004 i 2005), zamieszkała na terenie Siemianowic 
Śląskich lub/i uczęszczająca do siemianowickich szkół. 

W ramach programu dziewczęta z wymienionych roczników 
zostaną zaszczepione szczepionką 9-walentną Gardasil. 

W trakcie realizacji programu w siemianowickich szko-
łach prowadzone będą spotkania edukacyjne z dziewczętami 
i chłopcami z roczników kwalifikujących się do udziału  w pro-
gramie. Poprowadzą je osoby, które – w sposób dostosowany 

do możliwości poznawczych dzieci w tej grupie wiekowej  – 
przybliżą im wiedzę na temat czynników chorobotwórczych 
i sytuacji sprzyjających rozwojowi chorób nowotworowych, 
zasad działania szczepień ochronnych, wirusa HPV, możliwości 
zakażenia i jego następstw oraz profilaktyki raka szyjki macicy.

Realizator programu zostanie wybrany w drodze konkursu, 
ogłoszonego 7 lutego 2019 r.

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Polityki Spo-
łecznej, tel. 32 760 53 90.

Serdecznie zapraszamy!
IZABELA KŁOSOWSKA-SPANDEL

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ 
WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

SPRAWY SPOŁECZNE

Pomoc trwa przez cały rok, ale w okresie zi-
mowym jest bardziej potrzebna. Przypomina-
my, że od lat działa w naszym mieście Śląskie 
Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 
przy ul. Lipowej 6. Są dosłownie i w przenośni 
PRZYSTANIĄ dla osób potrzebujących po-
mocy. Wydają ciepłe posiłki, a także prowiant, 
ubrania, obuwie, koce, buty. Bezdomni mogą 
tu skorzystać z kąpieli oraz pralni.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie 
nowelizacja ustawy, dotycząca nieodpłatnej 
pomocy prawnej i edukacji prawnej. Nowe 
przepisy znacznie poszerzają grono osób 
uprawnionych do skorzystania z takiej pomocy. 
W myśl ustawy, z wyżej wymienionej pomocy, 
może skorzystać każdy obywatel, który złoży 
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnika 
lub radcy prawnego. Oświadczenie składa się 
osobie udzielającej bezpłatną pomoc prawną.
Nowością jest również to, iż ustawa wpro-
wadziła obligatoryjne, wcześniejsze zapisy 
na wizytę w punktach nieodpłatnej pomo-

SIEMIANOWICE DBAJĄ O POTRZEBUJĄCYCH
Od 1 stycznia 2019 roku Towarzystwo Pomocy 
Św. Brata Alberta koło Siemianowice zmie-
niło zakres udzielanej pomocy. Przy ulicy 
Sobieskiego 21 działa stowarzyszenie prowa-
dzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn. 
Działa siedem dni w tygodniu 24 h na dobę.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcą wes-
przeć akcję pomagania potrzebującym do 
kontaktu bezpośrednio ze stowarzyszeniami, 

ale sami również nie pozostawajmy obojętni, 
jeśli wiecie o kimś kto sobie nie radzi warto 
przekazać mu informację o miejscu, w któ-
rym może od razu uzyskać pomoc.

W przypadku Towarzystwa Pomocy im 
św Alberta  można również wesprzeć 
ich przekazując 1% swojego podatku nr 
0000069581 – cel szczegółowy: Koło Sie-
mianowice Śląskie.

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań 
ul. Lipowa 6, tel. 32 766 9525
Towarzystwo Przyjaciół Brata Alberta koło Sie-
mianowice ul. Sobieskiego 21,  tel. 32 205 11 24

ELŻBIETA NIESZPOREK
PEŁNOMOCNIK DS.  

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

SZERSZY DOSTĘP DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
cy prawnej (decyduje kolejność zgłoszeń).  
W tym celu należy skontaktować się:
te lefonicznie  pod numerami  te l .  
(32) 760 53 89, (32) 760 54 61 i (32) 760 53 90 
lub przez internet: k_kratofil@um.siemiano-
wice.pl oraz m_bogdol@um.siemianowice.pl
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczo-
na przez adwo       katów i radców prawnych              
w następujących punktach:

  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Szkolna 17. Czynny w ponie-
działek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 
8.00 do 12.00, oraz czwartek w godzinach od 
13.00 do 17.00,

   w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, 
ul. Wyzwolenia 17. Czynny w poniedziałek 
w godzinach od 12.00 do 16.00, we wtorek 
i czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00, 
w środę w godzinach od 11.00 do 15.00, oraz 
piątek w godzinach od 8.00 do 12.00

   w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej, ul. Pszczelnicza 10. Czynny w po-
niedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 
od 9.30 do 13.30, w środę i piątek w godzi-
nach od 15.00 do 19.00 – punkt prowadzony 
jest przez organizację pozarządową „Sur-
sum Corda”.

ZEBRAŁA: DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału 
w V edycji konkursu wokalnego MIKROFON 
SIEMIONA. Wystarczy mieć ukończone 14 lat 
i zgłosić się do 4 marca 2019 r. Zgłoszenia 
będą przyjmowane tylko elektronicznie przez 
stronę www.mikrofonsiemiona.siemianowice.pl. 
Przesłuchania zostały zaplanowane od 14 
marca (w zależności od liczby uczestników), 
a finał odbędzie się 17 marca.  Ogólnopolski 
konkurs wokalny Mikrofon Siemiona z roku na 

rok cieszy się coraz większą popularnością 
wśród miłośników wyrażania swojej arty-
stycznej duszy poprzez śpiew. Do naszego 
miasta przyjeżdżali spróbować swoich 
sił uczestnicy z tak odległych miejsc jak 
Poznań, Warszawa czy Istebna. Mamy 
nadzieję, że również w tym roku dopisze 
wysoka frekwencja tak różnorodnych, ory-
ginalnych i utalentowanych mieszkańców 
naszego kraju. 

Występy wokalne oceniać będzie Jury 
w składzie: Alicja Boncol, Katarzyna „Puma” 
Piasecka i Bohdan Wantuła. Doświadczenie 
i profesjonalizm Jury z pewnością pozwoli 
wyłonić najlepszych laureatów. Serdecznie 
zapraszamy na dobrą zabawę, mocne wraże-
nia, ciekawą rywalizację i atrakcyjne nagrody.

ADAM BOGDOŁ

SPRÓBOWAĆ SWOICH SIŁ I ZAŚPIEWAĆ!
w w w . m i k r o f o n s i e m i o n a . s i e m i a n o w i c e . p l
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SPORT

SIEMIANOWICKA 
GALA SPORTU 2019 ZA NAMI!

Tradycyjne spotkanie Prezydenta Miasta Sie-
mianowice Śląskie z nagrodzonymi i wyróż-
nionymi sportowcami z naszego miasta, za 
osiągnięcia z roku 2018, odbyło się w czwart-
kowy wieczór (7.02.2019 r.) w Siemianowickim 
Centrum Kultury - Park Tradycji. Impreza, po-
tocznie nazywana Siemianowicką Galą Sportu 
miała bardzo uroczysty charakter, a prezydent 
Rafał Piech mógł osobiście pogratulować na-
szym rodzimym sportowcom ich wspania-
łych osiągnięć, a także podziękować za ich 
pracę i trud, przekładający się na promocję 
Siemianowic Śląskich. Organizatorem imprezy 
był wydział kultury i sportu siemianowickiego 
magistratu, we współpracy z Siemianowickim 
Centrum Kultury.

Włodarz naszego miasta wyróżnił również 
osoby wnoszące szczególny wkład w rozwój 
i upowszechnianie siemianowickiego sportu. Na 
czwartkowej gali nie mogło tradycyjnie zabrak-

nąć znakomitości ze świata polskiego, a także 
rodzimego sportu, bowiem wraz z prezydentem 
wyróżnienia i nagrody wręczali: siemianowicki 
olimpijczyk – hokeista na trawie Jan Sitek, były 
reprezentant Polski w piłce nożnej, zdobyw-
ca Pucharu Polski w barwach GKS Katowice, 
Dariusz Rzeźniczek, oraz znany śląski dzien-
nikarz sportowy, obecnie wiceprezes Polskiego 
Związku Hokeja na Lodzie – Robert Walczak. 

W trakcie wręczania wyróżnień prezydentowi 
towarzyszyli: Przewodniczący Rady Miasta – 
Adam Cebula i Sekretarz Miasta – Adam Skow-
ronek.

Nie zabrakło także akcentów artystycznych - 
galę uatrakcyjniły zapierające dech w piersiach 
występy akrobatyczne Łukasza Świrka i Aleksan-
dry Bednarz, oprawę wokalną imprezy zapewniła 
pięknym głosem Izabela Szafrańska, a swoim 
układem tanecznym oczarował publiczność 
zespół „Kleks”, pod kierunkiem Bożeny Lempy.

W tym roku nagrody dla sportowców osią-
gających wysokie wyniki sportowe w kategorii 
seniorów oraz dla trenerów odebrało łącznie 15 
osób, wyróżnienia za: sukcesy w kategoriach 
juniorskich i młodzieżowych oraz w kategoriach 
masters, za pracę szkoleniową, a także za ca-
łokształt działalności na rzecz danej dyscypliny 
sportu prezydent miasta Rafał Piech wyróżnił 
65 sportowców. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzy-
mali pamiątkowe statuetki.

Wykaz nagrodzonych i wyróżnionych za-
mieszczamy obok.

Organizatorzy dziękują również wolon-
tariuszom którzy pomogli przy realizacji 
przedsięwzięcia, w tym młodzieży z Klubu 
Wolontariusza „Merit” przy ZSTiO „Meritum” 
oraz wolontariuszom z SMS Katowice i sie-
mianowickiego ZSOiZ.

KRZYSZTOF NOS

Nagrody finansowe za wysokie wyniki  
we współzawodnictwie sportowym oraz  
za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2018 

Dobkowska-Szefer Daria karate kyokushin 
Fuchs Kamila piłka nożna 
Halemba Marta praca szkoleniowa w szermierce 
Jastrzębska Dajana tenis stołowy
Just Damian praca szkoleniowa w hokeju na trawie
Kowalczyk Stefan brydż sportowy
Kozioł Michał curling
Malcherek Jerzy  praca szkoleniowa w tenisie stołowym
Małyszek Leszek pływanie i bieg 24 godzinny
Manecki Andrzej  praca szkoleniowa w karate kyokushin
Rachel-Świrska Krystyna praca szkoleniowa w szermierce
Sobota Damian wędkarstwo rzutowe
Tomanek Andrzej wędkarstwo rzutowe
Wojcieszak Łukasz praca szkoleniowa w hokeju na trawie

Wyróżnienia za wysokie wyniki  
we współzawodnictwie sportowym oraz  
za osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2018 

Baron Jarosław sporty siłowe
Bartosiewicz Remiegiusz pływanie 
Berendt Michał hokej na trawie
Bonarski Dariusz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
Brych Barbara szermierka
Celczyńska Wiktoria biathlon
Cholewa Jakub hokej na trawie
Cholewa Wojciech hokej na trawie
Chowaniec Mateusz pływanie
Chyra Julia pływanie 
Dubas Mateusz pływanie
Dzierga Tomasz bieganie
Eichhorst Grzegorz hokej na trawie
Fuks Emilia pływanie 
Gieca Filip hokej na trawie 
Graca Krzysztof  hokej na trawie
Gruszecki Marek sporty siłowe
Grzesiuk Maciej hokej na trawie
Halemba Antonina szermierka
Hamerling Jakub hokej na trawie
Herman Anna biegi długodystansowe 
Iżycka Marta pływanie
Jóźwiak Oliwia karate kyokushin
Klim Kamil hokej na trawie
Kowalska Małgorzata jeździectwo
Kozieł Karol hokej na trawie
Krętosz Maria pływanie
Krosta Emilia pływanie
Ligocka Michalina kolarstwo górskie
Ligocki Tomasz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
Limański Edward sporty siłowe
Marcinkiewicz Klaudia taniec towarzyski
Michalski Mateusz hokej na trawie
Mikołajczyk Zenon kolarstwo szosowe
MK Team Events imprezy biegowe
Naziemiec Leszek pływanie zimowe
Osadnik Maja szermierka
Pichen Kordian hokej na trawie
Pilch Katarzyna taniec sportowy cheerleaders
Pilch Weronika taniec sportowy cheerleaders
Piskorz Aleksandra pływanie
Płuciennik Adam taniec towarzyski
Posmyk Maja akrobatyka sportowa
Raczykowski Roman  sporty siłowe
Roner Karolina szermierka
Rzeźnik Natalia wędkarstwo rzutowe
Seręga Ryszard upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców
Sieradzki Kamil pływanie 
Skrzypczyk Brunon upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców
Skrzypiec Dawid hokej na trawie
Słabosz Kamil pływanie
Szopa Bogusław upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców  
Szymik Piotr pływanie
Szynawa Oskar pływanie
Szynawa Wiktor pływanie
Ślęzak Katarzyna szermierka
Świerzy Henryk sporty siłowe
Tomanek Sebastian wędkarstwo rzutowe
Urbańska Emilia akrobatyka sportowa
Wanot Roman sporty siłowe
Wencel Natalia sporty siłowe
Wędrocha Julia tenis stołowy
Wilczek Natalia karate kyokushin
Zawada Dawid kobudo
Zawada Stanisław upowszechnianie kobudo

Już po raz siódmy Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich zorganizował Walentynkowy Turniej 
Piłki Siatkowej Par.

W sobotę (09.02) w hali Kompleksu Spor-
towego „Michał” od wczesnych godzin poran-
nych walkę o zwycięstwo rozpoczęły 32 pary, 
rozgrywając mecze systemem brazylijskim, 
dwa sety do 11, a w przypadku remisu trzeci 
do 7 punktów. 

Jak co roku, oprócz sportowej rywalizacji, ra-
dości z wygranych i łez z przegranych spotkań 
turniejowi towarzyszyła miła walentynkowa 
atmosfera. Każda z par otrzymała nagrodę 
oraz mogła skorzystać z przysługującego im 
wejścia na basen, aby zrelaksować się po siat-
karskich zmaganiach.

Najlepsze pary odebrały z rąk zastępcy dy-
rektora MOSiR „Pszczelnik” Jana Komande-
ra pamiątkowe medale, dyplomy oraz torty 
w kształcie serca.

Nad prawidłowym przebiegiem spotkań 
czuwał Dariusz Bednarski – sędzia główny 
zawodów, oraz Krzysztof Materne, Kamil Kró-
likowski, Mateusz Cieluch.

Organizatorami turnieju byli Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemiano-
wicach Śląskich oraz MUKS „Michałkowice”.
Dzięki sponsorom wszystkie pary uczestni-
czące w Turnieju otrzymały cenne nagrody 
w postaci zaproszeń do: restauracji, pizzerii 
oraz cukierni. 

WIESŁAW STRĘK

ZAKOCHANE PARY WALCZYŁY POD SIATKĄ!

Końcowa klasyfikacja: I - Magdalena Jaszkowska/Krzysztof Milanowski; 
II - Marta Zich/Michał Jankowski; III - Kamila Tuborek/Kamil Kruczkowski



P R O F I L E  K L A S  P O N A D P O D S T A W O W Y C H  I  P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H

P R O F I L E  K L A S  P O N A D P O D S T A W O W Y C H  I  P O N A D G I M N A Z J A L N Y C H

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki 

KLASA

KLASA

KLASA KLASA

KLASA

KLASAKLASAKLASA

Praktyczna obsługa 
programów AutoCAD
i programów do kosztorysowania

www.superedukacja.siemianowice.pl
więcej informacji znajdziesz na 

Kolebka przyszłych
architektów
i urbanistów

Solidna wiedza 
z zakresu 
biologii, chemii 
i świata medycyny

prawniczo-dziennikarska

architektoniczno-urbanistyczna

artystyczno-językowa biologiczno-chemiczna

dwujęzyczna

psychologiczno–językowamedyczno–ratowniczo–przyrodniczamedialno–artystyczna

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
OFERTA TYLKO DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ


