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SPRAWY SPOŁECZNE:

Jeszcze w styczniu siemianowiccy radni 
będą głosować nad uchwałą, która umoż-
liwi mieszkańcom inicjowanie projektów, 
których będą autorami i jednocześnie 
wykonawcami. 
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REKREACJA 

Na Bytkowie powstaje pierwszy w naszym 
mieście ogród społeczny. Będzie on wyni-
kiem naszej wspólnej pracy. Zapraszamy 
na warsztaty.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 5

GOSPODARKA

12 marca w Kompleksie Sportowym „Mi-
chał” odbędą się I Siemianowickie Targi 
Firm. W ich trakcie będziemy mogli zapo-
znać się z ofertą lokalnych przedsiębiorców.
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ZDROWIE 

Rozmawiamy z dr n. med. Joanną  Bon 
– Bałazińską o zdrowotnych aspektach 
zimowych spacerów. 
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WSPOMNIENIE

Jeszcze w 2015 roku Rada Miasta przyjęła uchwałę 
w sprawie wydłużenia wcześniejszych bonifikat na 
wykup mieszkania. Zgodnie z nowymi przepisami 
na bardzo duże ulgi można liczyć jeszcze przez  
12 miesięcy – do 31 grudnia 2016 r.

 Zmiana ostatecznych terminów to jedyna modyfika-
cja wprowadzona przez zeszłoroczną uchwałę. Reszta 
pozostaje bez zmian. Więc: kto z najemców złoży wnio-
sek o wykup lokalu mieszkalnego do 31 grudnia 2016 r. 
będzie mógł skorzystać z bonifikaty 90-procentowej 
w przypadku budynków powstałych do 31 grudnia 1950 r.  
i z 85-procentowej w przypadku budynków powstałych 
po tym okresie. Tym z najemców, którzy podejmą decyzję 
o wykupie i złożą wniosek po 31 grudnia 2016 r. będzie 
udzielona bonifikata w wysokości 45 proc. w budynkach 
wzniesionych do 31 grudnia 1950 r. oraz 42,5 procent 
w budynkach wybudowanych później.

 - Złożyłem na ręce przewodniczącego Rady Miasta projekt 
wydłużający okres, w którym można mieszkanie wykupić 
z upustem. Cieszę się, że radni wyrazili na to zgodę, bo 
teraz jeszcze cały rok każdy chętny będzie mógł to uczynić. 
Wiem, że dla niektórych nawet przy takiej bonifikacie to 
duży wydatek, ale sądzę że warto postarać się, uzbierać 
odpowiednią kwotę i stać się właścicielem zajmowanego 
mieszkania, zwłaszcza że w tym roku ruszamy z remontami 
budynków – komentuje Rafał Piech, prezydent miasta.

- Mam już wykupione mieszkanie, moi synowie też. 
Każdy jest zadowolony zwłaszcza, że kwota wykupu 
była bardzo atrakcyjna w porównaniu do wartości ryn-
kowej – mówi Eugeniusz Richter mieszkaniec Siemia-
nowic Śląskich.
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OSTATNI ROK  
NA WYKUP MIESZKANIA 

DO KOŃCA ROKU MOŻEMY NABYĆ MIESZKANIE KOMUNALNE ZA 10 LUB 15 PROC. JEGO WARTOŚCI
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 Rocznica
 śmierci Sakiela
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 22 stycznia, godz. 16, FILIA MBP NR 8 – Dyskusyjny Klub 
Młodych „2/8”. Granice poznania, czyli „Krótka historia czasu” 
Stephena Hawkinga

 24 stycznia, godz. 17, SCK BYTKÓW -  Koncert karnawa-
łowy: Przeboje muzyki popularnej w ciekawych aranżacjach 
w wykonaniu zespołu kameralnego ”Les Femmes” (bilety 
– 30 zł, 20 zł seniorzy)

 25 stycznia, godz. 17, SCK WILLA FITZNERA – Byzuch – 
Babcia i Dziadek Roku. Impreza współorganizowana przez 
Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 
(wstęp wolny) 

 27 stycznia, godz. 10 – Złożenie kwiatów na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza

 27 stycznia, godz. 15 FILIA MBP NR 4 – Spotkanie czytel-
niczoliterackie „Kwiaty moje hobby”. Poradnictwo i wymiana 
opinii
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MIEJSCE
JAKIE TO Przed nami kolejna zagadka 

w ramach konkursu „Jakie to miejsce”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
25 stycznia 2016 r., (w godz. pracy urzę-
du) pod numer telefonu (32) 760-53-08  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają ze-
staw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 
Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia 17.12.15 r.
1. Klekot Grzegorz - z Michałkowic
2. Skalska Anna -  z Bytkowa 
3. Kukulski Wojciech - z Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało skwer przy ulicy Oświę-
cimskiej  i obecny dyskont Biedronka z budyn-
kami przy ul.Boh.Września w tle.

Marian Jadwiszczok

Chcemy przestrzec mieszkańców Siemianowic Śląskich 
przed nowym rodzajem telefonicznego oszustwa. Metoda jest 
o tyle perfidna, że wykorzystuje naszą (naturalną) skłonność 
do oddzwaniania na nieodebrane połączenia telefoniczne.

Połączenia są inicjowane z Republiki Konga lub Wybrzeża 
Kości Słoniowej (+243) oraz (+225), bardzo często w godzi-
nach nocnych, bądź porannych. Dla osób pobieżnie zerkających 
w ekran komórki - są one bardzo podobne do polskich numerów 
kierunkowych: Warszawy (+22) lub Płocka (+24). Bywa, że po-
łączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał 
rozłączenia, lecz jeżeli sam nie naciśnie symbolu czerwonej 
słuchawki, połączenie trwa nadal, a co za tym idzie, operator 
nalicza wysokie opłaty (jedno nieuważne połączenie z egzo-
tycznym numerem może nas kosztować nawet kilkaset złotych!)

Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony 
na twoim telefonie numer jest nienaturalnie długi - zachowaj 
ostrożność! (RJ)

 Zgodnie z rozporządzeniem rządu wszystkie in-
stytucje publiczne zobowiązano do dostosowania 
swoich stron internetowych do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.0. 
Wychodząc naprzeciw tym kryteriom w zeszłym roku 
ówczesne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (zmia-
na nazwy resortu i jego kompetencji nastąpiła po ostat-
nich wyborach parlamentarnych) ogłosiło konkurs na 
dofinansowanie przebudowy stron internetowych pod ką-

tem ich dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. 
Jednym z beneficjentów tego konkursu stał się siemianowicki 
Urząd Miasta, który na ten cel otrzymał z ministerstwa 6800 zł. 
Przeprowadzony niezależny audyt końcowy z wykonanych 
prac wystawił bardzo wysoką ocenę dostosowania portalu 
siemianowickiego magistratu do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, co stawia nas w czołówce instytucji publicz-
nych w kraju.

ADRIAN MERTA

OSTRZEŻENIE!

KRYTERIA  MINISTERSTWA 
WYPEŁNIONE 
WZOROWO

Z RATUSZA

koncerty
kultura
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Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, iż w dniach od 
01.02.2016 r. do 08.02.2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje 
społeczne projektów uchwał Rady Miasta w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemiano-
wice Śląskie oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (DK)

KONSULTACJE SPOŁECZNE  
W SPRAWIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Sosnowcu.
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 Za nami trudny, ale jakże owocny 2015 rok, w trakcie którego uda-
ło nam się wprowadzić wiele organizacyjnych zmian i zrealizować 
szereg ważnych dla miasta inwestycji. Ale to był jedynie początek 
pozytywnych przemian. W tym roku dopiero będzie się działo! 

Już od pierwszych dni stycznia wzięliśmy się z całym zespołem 
do intensywnej pracy. Na pierwszy ogień, ruszyła na przełomie 
roku kampania informacyjna prowadzona przez pracowników 
Wydziału Gospodarki Lokalowej, którzy odwiedzają komunalne 
kamienice zachęcając zadłużone osoby do skorzystania z pro-
gramów oddłużeniowych. Przy temacie mieszkań komunalnych 
nie mogę przemilczeć faktu, że ponad 2000 rodzin może sko-
rzystać z bonifikaty na wykup mieszkania. 2016 rok jest ostatnim, 
w którym można to zrobić i jednocześnie kolejnym, w którym 
będziemy remontować puste mieszkania, na co w budżecie 
miasta zabezpieczonych jest 1,3 mln zł.  Do końca stycznia 
określimy też, które klatki w tym roku będziemy remontować. 

W trakcie spotkań z Wami przebijał się jasny przekaz, że chęt-
nie sami wykonalibyście prace modernizacyjne w kamienicach. 
Między innymi, dlatego przygotowaliśmy uchwałę dotyczącą 
inicjatywy lokalnej. Jeśli tylko radni na styczniowej sesji ją za-
akceptują, a sądzę, że tak się stanie, to otworzy się możliwość 
bliższej współpracy pomiędzy urzędem, a mieszkańcami, którzy 
sami chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie (od redakcji: 
więcej o inicjatywie lokalnej w tekście poniżej). Będzie to również 
kolejny krok w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Na tym 
polu mamy zresztą już swoje osiągnięcia, czego przykładem 
niech będą poprzednie edycje budżetu obywatelskiego. W tym 

roku dzięki Waszemu zaangażowaniu powstanie 21 inwestycji 
rozsianych po całym mieście. I już mogę powiedzieć – zbierajcie 
pomysły na kolejne projekty, bo wkrótce ruszymy z następną 
edycją i włączymy w tę inicjatywę także najmłodszych. 

Zaś kierowcy będą mieli 5 mln powodów do radości. Właśnie 
tyle wydamy na remonty dróg i infrastruktury około drogowej 
do grudnia br. Główny nacisk położony będzie na kontynuację 
prac na trasie od wieży telewizyjnej po ul. Tarnogórską, ale 
drogowcy będą też obecni na osiedlach, gdzie oprócz jezdni 
zajmą się budową nowych parkingów i chodników.

Nie zabraknie też mniejszych inwestycji, które wpłyną na 
poprawę jakości życia na naszych siemianowickich osiedlach, 
co jest także Waszą zasługą. Powstaną w naszym mieście 
pierwsze wybiegi dla psów, na ul. Bytomskiej stworzymy mały 
kompleks sportowy, na os. Wróbla – Korfantego rowerzyści 
będą mieli swój tor, w Centrum zostanie zrewitalizowany Park 
Hutnik, a Stary Bańgów zostanie połączony z Michałkowicami 
długo oczekiwanym chodnikiem. Są to może małe zadania, ale 
ważne dla mieszkańców, więc ważne i dla mnie. 

Będziemy też inwestować w zdrowie. Profilaktykę przeciwnowo-
tworową wśród młodzieży rozszerzymy dodatkowo na seniorów.  

A skoro mowa o seniorach to zachęcam do zgłaszania kandydatur 
do Rady Seniorów. Ostateczny termin mija 29 stycznia. Czekam 
z niecierpliwością na zakończenie naboru, bo wiem, że przy wspar-
ciu członków tej rady będzie nam łatwiej zmieniać Siemianowice. 

Parę miesięcy temu w trakcie rozmów z członkami naszej 
Rady Gospodarczej obiecałem podjąć działania na rzecz pro-

mocji lokalnych firm wśród mieszkańców miasta. Często jest 
tak, że cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Odpowiedzią 
na tę sytuację mają być organizowane pod moim patronatem 
Pierwsze Siemianowickie Targi Firm. Chciałbym, by ta impreza 
wpisała się na stałe do kalendarium corocznych wydarzeń 
gospodarczych. Przedstawiciele 100 siemianowickich firm 
będą mogli się poznać, nawiązać współpracę i przy okazji 
przedstawić swoją ofertę mieszkańcom.  Zapraszam wszyst-
kich: mikro, małych i średnich przedsiębiorców do udziału 
w tym spotkaniu, który jest całkowicie bezpłatny. Nie może 
Was tam zabraknąć. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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W 2015 roku rozpoczęliśmy w nowy sposób 
podchodzić do inwestycji i remontów re-
alizowanych na terenie miasta. Okazało się 
wtenczas, że wiele niedogodności miesz-
kańców można było zlikwidować metodą 
gospodarczą. Czyli wykorzystując środki 
własne (materiały i ludzi). Dzięki takiemu 
sposobowi myślenia i działania z sukcesem 
rozwija się akcja Czyste Miasto. W tym roku 
urzędnicy i mieszkańcy będą mieli możli-
wość skorzystania z kolejnego narzędzia 
ułatwiającego współpracę przy realiza-
cji zadań publicznych. O wprowadzeniu 
Inicjatywy Lokalnej rozmawiamy z Martą 
Grzywocz-Owoc, Pełnomocnikiem ds. Or-
ganizacji Pozarządowych.    

P.K: Gdybyśmy mieli odpowiedzieć czytelni-
kom w dwóch żołnierskich zdaniach: Czym jest 
inicjatywa lokalna i w czym nam ma ułatwić 
życie, to...?

Marta Grzywocz-Owoc: To musielibyśmy 
odpowiedzieć, że Inicjatywa Lokalna to forma 
realizacji zadań publicznych realizowanych przez 
gminę we współpracy bezpośrednio z mieszkań-
cami lub pośrednio przez organizacje pozarzą-
dowe. Na drugie pytanie trudno już odpowiedzieć 
jednym zdaniem, bo przykładów, w których 
inicjatywa lokalna ułatwia życie jest mnóstwo. 

P.K.: Dobrze. Podajmy zatem główne obszary, 
w których taka współpraca może się sprawdzić.

M.G.O.: Inicjatywa lokalna odwołuje się do usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z tą 
ustawą sami mieszkańcy lub za pośrednictwem 
organizacji pozarządowych mających siedzibę na 
terenie miasta mogą złożyć wnioski o realizację 
zadania publicznego. Zakres takich zadań może 
dotyczyć m.in. wspomagania i rozwoju wspólnot 
i społeczności lokalnych np. organizacji pikników 
integrujących mieszkańców jednego z siemia-
nowickich osiedli, czy też zagospodarowania 

terenów zielonych. Może dotyczyć również dzia-
łalności charytatywnej, działalności na rzecz 
edukacji, sztuki czy ochrony dóbr kultury. 

P.K.: Wymienione przez Panią obszary współ-
pracy istnieją już przecież. Mamy stowarzy-
szenia, które działają na rzecz np. ekologii 
i mogą się ubiegać o dotacje na działalność 
statutową. Jaka jest zatem różnica? 

M.G.O.: Przede wszystkim taka, że z inicjaty-
wą współpracy może wyjść co najmniej dwóch 
mieszkańców. Nie muszą być członkami sto-
warzyszenia czy fundacji. Po drugie, realizując 
zadania na podstawie inicjatywy lokalnej, wnio-
skodawcy muszą posiadać swój wkład: finansowy, 
rzeczowy lub społeczny. Kolejna różnica polega 
na tym, że gmina nigdy nie przeleje nam środ-
ków finansowych na konto. Jeśli nawet będzie 
konieczny jakiś zakup, samorząd dokona go sam 
i przekaże zainteresowanym osobom. I tak dla 
przykładu: Ktoś, kto będzie chciał pomalować 

klatkę w kamienicy komunalnej, będzie mógł 
zaproponować swoją pracę jako wkład własny 
i wnioskować, by gmina zakupiła farby.  

P.K.: Zakładając, że na styczniowej sesji Rady 
Miasta radni przegłosują projekt uchwały o Ini-
cjatywie Lokalnej, jakie będą dalsze etapy 
wprowadzenia jej w życie.

M.G.O.: Przyjęta przez radnych uchwała 
zostanie uzupełniona zarządzeniami Pre-
zydenta Miasta, m.in. regulaminem czy też 
przykładowym formularzem wniosku. Po upra-
womocnieniu się uchwały tj. po ukazaniu się 
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego będziemy mogli korzystać z nowego 
narzędzia współpracy gminy i mieszkańców. 

P.K.: Życzymy zatem powodzenia na sesji 
i dziękujemy za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: PIOTR KOCHANEK

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!
Z RATUSZA

INICJATYWA 
LOKALNA

WSPÓŁPRACY
r-ewolucja

URZĘDU MIASTA
I MIESZKAŃCÓW
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W tym roku miasto zaproponowało siemianowiczanom nową 
inicjatywę – utworzenie ogrodu społecznego. Jest ona skie-
rowana do każdego niezależnie od wieku czy wykonywanego 
zawodu. Najważniejsze są chęci, które będą spożytkowane 
przy utworzeniu i prowadzeniu ogrodu społecznego. 

 - Cieszę się, że właśnie te zadanie znalazło się w projek-
cie budżetu miasta na 2016 rok. Jest to świetny sposób dla 
mieszkańców na spędzanie czasu wolnego i większą integrację 
sąsiedzką, a jego powodzenie uzależnione jest od zaangażowa-
nia nas wszystkich. Dlatego gorąco zachęcam do współpracy, 
ponieważ to, co powstanie będzie tylko i wyłącznie dla nas  
– mówi Adam Cebula, przewodniczący Rady Miasta. 

Ogród społeczny, który planowo ma powstać na os. Węzłowiec, 
utworzy wspólną przestrzeń, która będzie zagospodarowana 
zgodnie z upodobaniami i potrzebami mieszkańców. Ma być 
to miejsce rekreacji i wypoczynku.

W środę, 20 stycznia w Hufcu ZHP na Bytkowie odbyło 
się  spotkanie, podczas którego urzędnicy przedstawili ideę 
ogrodów społecznych oraz jak jest ona realizowana w innych 
miastach i krajach europejskich, gdzie zyskuje coraz większą 
popularność. Zaprezentowano również wstępną koncepcję 
pierwszego takiego ogrodu w Siemianowicach Śląskich. Ogrody 
te z założenia są tworzone przez mieszkańców osiedli, dzielnic 

czy miast, w których żyją. Jego powstanie zaś i dalsze funk-
cjonowanie oparte jest na wspólnej pracy oraz zaangażowaniu 
zainteresowanych osób.

W styczniu zaplanowane jest jeszcze jedno spotkanie 
z mieszkańcami dot. ogrodu społecznego. 27 stycznia o godz. 
18 w Hufcu ZHP przy ul. Wróblewskiego 10 rozpoczną się 
warsztaty, na których będzie wspólnie ustalany wygląd ogrodu, 
jego przeznaczenie, jakie rośliny mają być tam zasadzone, 
podział obowiązków mieszkańców etc. - Jego powstanie jest 
uzależnione od zaangażowania mieszkańców.

Urzędnicy zawiązali współpracę z organizacją pozarządową 
Green Cross Poland, która będzie wspierać merytorycznie 
i rzeczowo siemianowicki ogród. O kolejnych spotkaniach i ich 
wynikach będziemy na bieżąco informować. 

- Siemianowiczanie pokazali już poprzez zaangażowanie 
w budżet obywatelski, czy też działalność organizacji pozarzą-
dowych, że chcą zmieniać swoją najbliższą przestrzeń życiową. 
Ten ogród daje kolejną taką możliwość. Zachęcam do przyjścia 
na spotkanie i włączenie się w cały projekt – mówi Rafał Piech, 
prezydent miasta.  

JAKUB NOWAK

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa 
komfortu podróżowania, udrożnienie systemu 
komunikacyjnego, poprawa estetyki skrzyżo-
wania to plusy, które osiągnęliśmy dzięki bu-
dowie w 2013 
roku ronda 
w Michałko-
wicach. Dziś 
możemy po-
wiedzieć, że 
kosztowało 
nas to tyl-
ko 391 tys. 
zł, ponieważ 
dzięki nowe-
mu zespołowi 
pozyskaliśmy ponad 2,2 mln zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja 
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej 
kluczową sieć drogową, Priorytet VII. Trans-

port Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W toku prac powstało rondo o średnicy 32 
metrów. Przebudowano fragment sieci gazowej, 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć tele-

techniczną i elektroenergetyczną. Wymieniona 
została konstrukcja pod drogę oraz utworzono 
trzy nowe zatoki autobusowe oraz przejście 
dla pieszych wraz z wyspą azylową.

JAKUB NOWAK, FOT. MARCIN DYLUS

STWÓRZMY 
OGRÓD SPOŁECZNY

„Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013”

ZDOBYWAMY UNIJNE PIENIĄDZE
Z RATUSZA
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„OFERUJĘ, POTRZEBUJĘ”
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 Śląski Urząd Marszałkowski postanowił udzielić dofinanso-
wania kolejnym projektom, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach projektu „Inwestuj w Siebie” swoje 
zgłoszenia wysłało wszystkie 36 gmin z województwa śląskiego. 
Cztery z nich uzyskały maksymalnie możliwą punktację. Wśród 
nich jest ten pilotowany przez siemianowicki Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

U nas z projektu „Inwestuj w Siebie” skorzystać ma w sumie  
ok. 200 siemianowiczan. Przyszłych beneficjentów podzielono 
na cztery grupy: osoby bezrobotne (III profil wg kryteriów Powia-
towego Urzędu Pracy) lub bierne zawodowo; osoby niepełno-
sprawne z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; 
usamodzielniani wychowankowie opuszczający pieczę zastęp-
czą (osoby uczące się w wieku 18-25 lat korzystające z pomocy 
MOPS) oraz rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Projekt zakłada m.in. prowadzenie grup wsparcia. Chodzi z jed-
nej strony o zakorzenienie u tych ludzi chęci zmian we własnym 
życiu, a z drugiej na aktywizowaniu, „wyrywaniu” ich ze swoich 
czterech ścian. Projekt „Inwestuj w Siebie” współfinansowany 
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego (oś priorytetowa IX, działanie 9.1: oś 
priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1: Aktywna 
integracja, pod działanie: 9.1.6 Program aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym). (MIT)

GOSPODARKA

 Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zaprasza 
lokalne firmy oraz mieszkańców, na Pierwsze Siemianowickie 
Targi Małych i Średnich Przedsiębiorstw „OFERUJĘ, POTRZE-
BUJĘ”, które odbędą się 12.03.2016 r. w godz. 9:00-18:00, 
w Kompleksie Sportowym „Michał” przy ul. Orzeszkowej 1. 
Celem imprezy jest wymiana informacji pomiędzy przedsię-
biorcami oraz przedstawienie kompleksowej oferty lokalnych 
firm mieszkańcom miasta. Dla wystawców przygotowanych 
zostanie 100 bezpłatnych miejsc, o dostępności których 
zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas targów każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość 
publicznego przekazania zebranym krótkiej informacji na temat 
aktualnej oferty produktu/usługi, bądź zapotrzebowania na 
ofertę produktu/usługi z terenu miasta. Z kolei mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich, po raz pierwszy będą mieli możliwość 
w jednym miejscu przekrojowo zapoznać się z firmami działa-
jącymi na naszym rynku. Zapisy wystawców oraz szczegółowe 
informacje uzyskają Państwo u pracowników Biura Obsługi 
Inwestora, którzy oczekują na kontakt telefoniczny pod nr 32 
760 53 58 lub 32 760 53 59. 

MARCIN MORAWIEC

Kolejne, innowacyjne, mające na celu aktywizację bezro-
botnych działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemia-
nowicach Śl. Tym razem powstał tutaj Klub „Motywator”, 
którego nadrzędnym celem jest odnalezienie i zidentyfi-
kowanie potencjałów poszczególnych osób, które – jak to 
często bywa – przebywając od pewnego czasu poza rynkiem 
pracy w pierwszej kolejności utraciły wiarę w siebie.

 Siemianowicki PUP dał się doskonale poznać jeżeli chodzi 
o rozwiązania innowacyjne, dla niektórych nawet kontrowersyj-
ne. Przypomnijmy sobie chociażby projekt „Pracująca mama”, 
który głośnym echem odbił się w całej Polsce. 

I tym razem postanowiono tutaj zadziałać nieco poza wyzna-
czonymi granicami, koncentrując się na celu: pomocy osobom 
bezrobotnym. Tak powstał Klub „Motywator”.

- To nic innego, jak grupa osób, które łączy podobna 
sytuacja życiowa, dzięki temu mogą podzielić się swoim 
doświadczeniem. Do klubu będą również zapraszani prezesi, 
członkowie oraz pracownicy firm, stowarzyszeń i fundacji. 
Podzielą się oni swoją historią dążenia do celu. Przez około 
10 miesięcy będziemy się spotykać 2 razy w miesiącu na 
3-godzinnych zajęciach, aby uczestnicy mieli czas na prze-
myślenia, refleksję, wdrożenie wiedzy, umiejętności oraz no-
wych przekonań w życie. Zajęcia będą prowadzone w formie 
warsztatów oraz krótkich wykładów. Należy podkreślić, że 
są to zajęcia wyłącznie dla osób, które chcą coś zmienić i to 
jest podstawa, aby cały proces zadziałał – tłumaczy zasady 
działania nowego klubu jego pomysłodawczyni Aneta Lesik 
z PUP w Siemianowicach Śl.

Dzięki uczestniczeniu w tego typu warsztatach ich bene-
ficjenci mają raz na zawsze wyrzucić ze swojego słownika 
sformułowania typu „nie umiem”, „nie potrafię”, „nie nadaję 
się” i już z wiarą w siebie tym razem skutecznie mają zaistnieć 
na rynku pracy. 

- Rozmawiając z osobami poszukującymi pracy, chciałam 
wyjść naprzeciw ich potrzebom. Są to osoby ambitne, dla-
tego warto podejmować działania, które pomogą uruchomić 
zmiany w ich życiu. Klub Motywator ma być takim miejscem 
– tłumaczy Aneta Lesik.

Więcej informacji o samym klubie, zapisach, prowadzonych 
zajęciach – pod nr tel. 32 765-16-58. (MIT)

W POSZUKIWANIU MOTYWACJI
SPRAWY SPOŁECZNE

BĘDĄ PIENIĄDZE  
NA PROJEKT MOPS

SPRAWY SPOŁECZNE
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PLAN PRACY RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH NA OKRES I PÓŁROCZA 2016 r.

W styczniu w Siemianowicach Śląskich zaczęły działać 
bezpłatne punkty pomocy prawnej na mocy przyjętej 5 
sierpnia 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej.

 W naszym mieście zostaną uruchomione, aż trzy takie 
punkty, prowadzone przez adwokatów i radców prawnych. 
Natomiast w punktach kierowanych przez organizacje 
pozarządowe porad będą udzielać także doradcy po-
datkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych 
(posiadający, co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci 
adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – 
adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej 
pomocy prawnej.

Przypominamy, że w Siemianowicach Śląskich funkcjonuje 
również od lat Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw prowadzone przez Józefa Koguta, które udziela pomocy 
prawnej każdej potrzebującej osobie, bez względu na wiek czy 
sytuację życiową. Ich placówka znajduje się w Siemianowi-
cach Śląskich przy ul. Kapicy 15 i jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 20 (nr tel. (32)220-79-69, 
0-509-568-980).

- Zwiększenie dostępności do obsługi prawnej zwłaszcza 
tej bezpłatnej podnosi świadomość obywateli, ale także daje 
im możliwość dochodzenia własnych praw, które są im często 
nieznane. Wszak trudno znać przepisy prawne dotyczące 
wszystkich aspektów naszego życia. Ja zapraszam do nas, gdzie 
każdy otrzyma nie tylko pomoc prawną, ale również psycholo-
giczną. Do stowarzyszenia zgłaszają się ludzie z całego kraju, 
w zeszłym roku pomogliśmy ponad 2400 osobom – mówi Józef 
Kogut, radny SLD.

Bardzo wiele zasług na polu bezpłatnych porad prawnych ma 
na swoim koncie Siemianowickie Stowarzyszenie „Wzajemna 
Pomoc”, kierowane przez Zygmunta Jurowca. W Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej, w którym teraz jest zlokalizowany jeden 
z trzech w mieście darmowych punktów prawnych, założonych 
na mocy wspomnianej wcześniej ustawy, już ósmy rok prowa-
dzona jest bezpłatna pomoc prawna. 

-W 2015 roku ponad 900 mieszkańców skorzystało z kon-
sultacji–wyjaśnia prezes stowarzyszenia Zygmunt Jurowiec- 
Do naszego punktu pomocy prawnej przychodzą nie tylko 

ci, którzy szukają wsparcia w OIK-u. Bardzo często trafiają 
do nas siemianowiczanie borykający się z innymi, życiowymi 
problemami, których rozwiązanie wymaga znajomości obowią-
zującego prawa, lub ci, którzy po prostu nie potrafią przebrnąć 
przez zawiłości prawnego języka otrzymanego dokumentu. 
W bieżącym roku kontynuujemy działalność naszego punktu 
pomocy prawnej dla każdego bez ograniczeń. Dyżury prawnika 
odbywają się przy ul. Pszczelniczej 10 w poniedziałki i piątki 
w godz. 18.00-20.00.

JAKUB NOWAK

l młodzież do 26. roku życia,
l	osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
l	seniorzy po ukończeniu 65 lat,
l	osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
 z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
l	kombatanci,
l	weterani,
l	zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
 techniczną.

Lokalizacje punktów prawnych:
l	w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 17.  

 Czynny w poniedziałek, środę  i piątek w godzinach od 8 do 12, we wtorek i czwartek 
 w godzinach od 14 do 18,
l	w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wyzwolenia 17. Czynny w poniedziałek  w godzinach  
 od 12 do 16, we wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11 do 15, oraz piątek w godzinach od 8 do 12, 
l	w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Pszczelnicza 10. Czynny w poniedziałek 
 i piątek w godzinach od 14 do 18, we wtorek i środę w godzinach od 13 do 17, w czwartek 
 w godzinach od 11 do 15.

POMOC PRAWNA W MIEŚCIE

USTAWA ZAKŁADA, ŻE DARMOWĄ POMOC PRAWNĄ (NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM) OTRZYMAJĄ:

SESJA - 28 STYCZNIA 2016 R.
1. Sprawozdania z działalności Komisji stałych 
 Rady Miasta.
2.  Uchwały bieżące.

SESJA - 25 LUTEGO 2016 R.

1. Informacja z bieżącej działalności Szpitala 
 Miejskiego Sp. z o.o.
2. Uchwały bieżące.

SESJA - 31 MARCA 2016 R.
1. Stan bezpieczeństwa w mieście.
2. Uchwały bieżące.

SESJA - 28 KWIETNIA 2016 R.
1. Koncepcja rozwoju i remontów infrastruktury drogowej. 
 Plany na lata 2016-2018.
2. Uchwały bieżące.

SESJA - 19 MAJA 2016 R.
1. Sytuacja w oświacie w mieście w związku z planowanymi  
 zmianami restrukturyzacyjnymi: przedszkoli 
 i gimnazjów., Stan przygotowań do ewentualnych połączeń.
2. Uchwały bieżące.

SESJA - 23 CZERWCA 2016 R.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 r.
2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. 
3. Uchwały bieżące.

RADA MIASTA
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MIESIĄCA
TEMAT

MIESZKANIA

1. NALEŻY POBRAĆ Z WŁAŚCIWEJ SOBIE ADMINISTRACJI WNIOSEK O WYKUP MIESZKANIA I GO WYPEŁNIĆ.

2. WYPEŁNIONY WNIOSEK ZWRACAMY DO ADMINISTRACJI, GDZIE ZOSTANIE ON UZUPEŁNIONY.

3. TAK PRZYGOTOWANY WNIOSEK MUSIMY ZŁOŻYĆ W KANCELARII PODAWCZEJ URZĘDU MIASTA. 

4. W PRZYPADKU KIEDY MIESZKANIE ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU, GDZIE FUNKCJONUJE JUŻ WSPÓLNOTA 
 MIESZKANIOWA URZĘDNICY MUSZĄ PRZYGOTOWAĆ WYCENĘ MIESZKANIA – TA PROCEDURA MOŻE POTRWAĆ 
 DO 3 MIESIĘCY, PONIEWAŻ JEST ZLECANA ZEWNĘTRZNYM PODMIOTOM.

5. JEŚLI W BUDYNKU  GDZIE MIESZKAMY NIE MA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PROCEDURA PRZYGOTOWANIA 
 LOKALU DO WYKUPU JEST ZDECYDOWANIE DŁUŻSZA. MUSZĄ ZOSTAĆ MIĘDZY INNYMI WYKONANE POMIARY 
 GEODEZYJNE, BUDYNEK MUSI ZOSTAĆ ZINWENTARYZOWANY, NALEŻY DOKONAĆ UZGODNIEŃ TERENOWO 
 – PRAWNYCH. NIE MNIEJ WAŻNA JEST DATA ZŁOŻENIA W URZĘDZIE MIASTA SAMEGO WNIOSKU, WIĘC PROCEDURA  
 MOŻE BYĆ REALIZOWANA NAWET PO 31 GRUDNIA BR.

6. PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY PRZYGOTOWAWCZEJ Z PRZYSZŁYM WŁAŚCICIELEM LOKALU 
 SPISYWANY JEST PROTOKÓŁ WARUNKU NABYCIA.

7. OSTATNIM KROKIEM JEST JUŻ USTALENIE WSPÓLNEJ WIZYTY U NOTARIUSZA, GDZIE PO PODPISANIU AKTU 
 NOTARIALNEGO ZOSTAJEMY WŁAŚCICIELEM SWOJEGO M.
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Jesteś zainteresowany wykupem ? 
Zadzwoń do Pani Danuty Kwiatkowskiej 
(pracownik Wydziału Infrastruktury)  32-760-54-57 lub 
przyjdź do Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 
pokój nr 44, I piętro. Dowiesz się wszystkiego co jest nie-
zbędne przy wykupie mieszkania.

ul. Bratnia nr 1; ul. Brandysa nr 23; ul. Browarowa nr 2; ul. Bytkowska nr 6, nr 23; ul. Fabryczna nr 8b; ul. Jedności nr 3-5; ul. Jagiellońska nr 1; ul. Hutnicza: nr 16, nr 17, nr 19, nr 22, nr 18; ul. 
Kopernika nr 2, nr 3, nr 8; ul. Kasprzaka: nr 2, nr 4, nr 6-6a-8, nr 10-10a; ul. Krasińskiego nr 1a; ul. Komuny Paryskiej nr 2; ul. Kościelna nr 8, nr 17-17a,, ul. Ligonia nr 3, nr 4; ul. 1 Maja: nr 2, nr 
6, nr 18; ul. Matejki nr 3, nr 26, nr 29a; ul. Miarki nr 15; ul. Mickiewicz nr 1, nr 3; ul. Niepodległości 34; ul. Oświęcimska nr 16, ul. Parkowa: nr 11, nr 15,ul. Piaskowa  nr 6, nr 11; Pl. Wolności nr 1; ul. 
Poprzeczna nr 3; ul. Powstańców: nr 4, nr 6, nr 18, nr 19, nr 20-20a-20b, nr 24, nr 26, nr 31-31a, nr 33, nr 56-56a; ul. Pszczelnicza nr 1, nr 8; ul. Sienkiewicza nr 6; ul. Sobieskiego nr 2, nr 7-7a, 
nr 8, nr 9, nr 10, nr 29, nr 36, nr 43; ul Staszica nr 3, nr 8; ul. Śniadeckiego nr 3, nr 5, nr 7; ul. Śmiłowskiego nr 4, nr 15; ul. Świerczewskiego: 3-3a-3c, nr 4, nr 6, nr 11-13, nr 14, nr 16, nr 18-18a, 
nr 22, nr 31-31a, nr 33, nr 74, nr 78, nr 83; ul. Św. Barbary: nr 2-2a, nr 7, nr 19-21, nr 24; ul. Szeflera nr 13, nr 15 
ul. Szkolna: nr 1, nr 3, nr 4, nr 14 ; ul. Waryńskiego nr 2, nr 3; ul. Watoły nr 19; ul. Wróblewskiego nr 29; ul. Zwycięstwa nr 1; ul. Żeromskiego 13-13a

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKUPU WYBUDOWANYCH DO 31 GRUDNIA 1950 R.

WYKAZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKUPU WYBUDOWANYCH PO 31 GRUDNIA 1950 R.

ul. Akacjowa: nr 1-1a-1b, nr 2-2a, nr 3-3a, nr 4-4a, nr 5-5a, nr 6-6a; ul. Grabowa:  nr 1-1a, nr 3-3a-3b, nr 4-4a-4b, nr 5-5a-5b, nr 6-6a-6b, nr 7-7a, nr 8-8a, nr 9-9a, nr 10-10a-10b, nr 
11-11a-11b-11c-11d; ul. Jaworowa:  nr 1-1a, nr 2-2a-2b-2c-2d-2e-2f; ul. Kasztanowa: nr 1-1a, nr 2-2a-2b, nr 3-3a, nr 4-4a-4b, nr 5-5a, nr 6-6a-6b, nr 7-7a, nr 8-8a, nr 9-9a, nr 10; ul. Klonowa: 
nr 1-1a-1b-1c-1d-1e, 3-3a-b, nr 2-2a-2b-2c, 3-3a-3b, nr 5, nr 7; ul. Kopernika:  nr 16-16a-16b-16c-16d; ul. Krasińskiego:  nr 8a-8b-8c; ul. Krucza: nr 4, nr 5, nr 6; ul. Leśna: nr 2-2a-2b, nr 3, 
nr 4-4a-4b-4c, nr 5-5a-5b-5c, nr 6-6a-6b, nr 9-9a-9b, nr 10-10a-10b,  nr 11-11a, nr 12-12a-12b; ul. 1 Maja:  nr 20-20a-20b; ul. Okrężna: nr 7a, nr 9, nr 11, nr 16; ul. Świerczewskiego nr 84; ul. 
Topolowa:  nr 1-1a, nr 2-2a; ul. Wierzbowa:   nr 1-1a; ul. Zielona: nr 1-1a-1b, nr 2-2a-2b, nr 3-3a-3b, nr 4-4a-4b-4c, nr 5-5a-5b-5c-5d-5e, nr 6-6a-6b, nr 7, nr 8-8a-8b, nr 9, 10-10a-10b, nr 11; 
Al. Młodych: nr 17, 18; ul. M. Dąbrowskiej: nr 6-6a-6b, nr 8-8a-8b-8c, nr 12d; ul. W. Fojkisa: nr 1-1a-1b, nr 2, nr 4-4a, nr 6-6a, nr 8-8a; ul. Grunwaldzka:  nr 12a-12b-12c-12d, nr 14a-14b-14c; ul. 
P. Kołodzieja:  nr 2-2a-2b, nr 4-4a-4b, 6-6a; ul. L. Kruczkowskiego: nr 1, nr 2-2a-2b-2c, nr 3, nr 5, nr 10-10a-10b-10c, nr 12-12a-12b-12c; ul. Krupanka nr 73; ul. Obr. Warszawy: nr 3, nr 4-4a, 
nr 5, nr 6-6a, nr 7, nr 8-8a; ul. E. Plater:  nr 1-1a-1b-1c, nr 3-3a-3b-3c, nr 5-5a, nr 7-7a, nr 9-9a-9b; ul. Prusa 1a-1b; ul. Wł. Sikorskiego: nr 9, nr 11, nr 13, nr 15, nr 17, nr 19; ul. Wyzwolenia:  nr 
19a-19b-19c; ul. A. Zgrzebnioka: nr  42-44, nr 46, nr 48-50, nr 49, nr 53

SPRAWDŹ CO ZROBIĆ, ABY 
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IRENA GILUK
 Sama nie mam wykupionego mieszkania, a 15 proc. jego wartości 

to też dla wszystkich nie jest wcale taka mała kwota. Niestety budynek, 
w którym mieszkam, wymaga znacznych nakładów finansowych, jak 
choćby wymiana centralnego ogrzewania, a po wykupie musiałabym 
za to w części zapłacić. Jeżeli miasto doinwestowałoby budynki na 
pewno więcej ludzi uzbierałoby wymaganą sumę do wykupu. 

Jakub Nowak: Ile osób w Siemianowicach 
może starać się o wykup mieszkania komu-
nalnego z bonifikatą?

Anna Rembierz: W dalszym ciągu ponad 
2000 rodzin może starać się o wykupienie 
zajmowanego lokalu.

J.N.: Część mieszkańców, z którymi roz-
mawialiśmy, wskazuje na zły stan budynków 
komunalnych, czy są jakieś plany zmieniające 
ten stan rzeczy?

A.N.: Znamy dobrze stan lokali w budynkach 
komunalnych. Dlatego będzie to już kolejny 
rok, kiedy w budżecie miasta znajdą się pie-
niądze na remonty mieszkań komunalnych. 
W 2015 roku udało się nam wyremontować 
ponad 70 mieszkań za około 1,3 mln zł.  W tym 
roku również planujemy kontynuować wspo-
mniane zadanie, przeznaczając na ten cel 
podobną kwotę, natomiast ile konkretnie 
uda się wyremontować mieszkań będzie 
wiadomo po przetargu.

Kolejnym rozwiązaniem, które w tym roku 
wprowadzamy to remontowanie budynków 
metodą gospodarczą, tzn. osoby zatrud-
nione w urzędzie miasta w ramach robót 
publicznych, a wskazane przez Powiatowy 

Urząd Pracy będą systematycznie remon-
tować kamienice. Na pierwszy ogień pójdą 
klatki schodowe. W chwili obecnej prze-
prowadzana jest analiza i do końca stycz-
nia zostanie przygotowany harmonogram 
określający, które klatki schodowe zostaną 
wyremontowane. 

Idąc dalej i reagując na opinie mieszkańców, 
które mieliśmy możliwość poznać w trakcie 
konsultacji społecznych i spotkań z Prezy-
dentem Miasta zobaczyliśmy, że jest chęć 
i oczekiwanie z ich strony do uruchomienia 
lokalnych inicjatyw. Mówiąc wprost, jeśli kil-
ku mieszkańców jednego z budynków wyrazi 
chęć pomalowania we własnym zakresie klatki 
schodowej, będą mogli się zwrócić do nas po 
materiały budowlane, które zostaną zakupione 
na koszt urzędu i przekazane zainteresowanym 
osobom. 

J.N.: Wśród mieszkańców jest też obawa 
o to, że po wykupie mieszkania będą mu-
sieli współfinansować wszelkie niezbędne 
prace modernizacyjne w kamienicy, czy jest 
z tego wyjście?

A.R. – To prawda. Osoba, która wykupiła 
mieszkanie staje się automatycznie jego 

właścicielem i współwłaścicielem całej nie-
ruchomości. W momencie, gdy w budynku 
będącym własnością Miasta jeden z lokali 
zostanie wykupiony, budynek staje się wła-
snością Wspólnoty Mieszkaniowej. Wówczas 
o budynku nie decyduje już tylko miasto, ale 
również pozostali jego współwłaściciele. 
Właściciel mieszkania nie opłaca już czyn-
szu, natomiast ponosi koszty utrzymania 
i remontu części wspólnych budynku do 
wysokości swoich udziałów. Są to opłaty 
dotyczące pokrycia kosztów zarządu nieru-
chomością wspólną oraz wynagrodzenia dla 
zarządcy. W skład opłat na pokrycie kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną wchodzą 
koszty eksploatacji (tj. media, roboty kon-
serwacyjne, utrzymanie zieleni, sprzątanie 
części wspólnych, ubezpieczenie budynku 
itd.) oraz koszty remontów. To właściciele 
mieszkań decydują o tym, jakie remonty 
będą wykonywane na danym budynku oraz 
jakie kwoty na to w danym roku zamierzają 
przeznaczyć. Wszelkie decyzje dotyczące 
remontów ustalane są w drodze podjętych 
uchwał na zebraniach wspólnot i zapadają 
większością głosów. 

W większości przypadków wszelkie re-
monty ponoszone są z funduszu remonto-
wego, co nie naraża właściciela mieszkania 
na jednorazowe duże wydatki.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż osoby, 
które mają wykupione mieszkanie nadal mogą 
starać się o dodatek mieszkaniowy, jako pomoc 
od Miasta w opłacaniu miesięcznych opłat. Poza 
tym, właściciel mieszkania może nim dowolnie 
dysponować. Może np. zdecydować się na jego 
sprzedaż, a w przypadku swojej śmierci lokal 
jest dziedziczony przez jego najbliższych. 

WYKUPIĆ MIESZKANIE

ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI
WYWIAD Z ANNĄ REMBIERZ

NACZELNIKIEM WYDZIAŁU GOSPODARKI LOKALOWEJ
URZĘDU MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ZENON LEMPA
 Ci, którzy mogą takie mieszkanie wykupić, powinni się spieszyć. 

Zapłacić za mieszkanie tylko 15 proc. jego wartości to swojego 
rodzaju okazja. Pytanie, kto płaci za wycenę mieszkania, na etapie 
przygotowywania go do sprzedaży? Dobrze byłoby, aby Prezy-
dent pomyślał o jakichś dodatkowych bonifikatach dla seniorów.

PAN RYBIŃSKI
 Dobrze, że można wykupić mieszkanie z dużą zniżką. Inaczej 

dba się o własne mieszkanie. Czym więcej będzie ich wykupio-
nych tym świadomość lokatorów i ich zainteresowanie tym, co 
się dzieje wokół będzie większa z plusem dla całego miasta.  
Sam z żoną kilkanaście lat temu wykupiliśmy pokopalniane 
mieszkanie, z czego jesteśmy do dziś zadowoleni.

GRAŻYNA MAŁASZCZUK
 85 proc. bonifikaty na wykup mieszkania komunalnego 

powoduje, że warto się nad takim rozwiązaniem zastanowić, 
ale pod warunkiem, że stan techniczny budynków poprawiłby 
się. Gmina musi zadbać o swoją własność, żeby jej propozycja 
skierowana do mieszkańców była bardziej atrakcyjna.
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Planujesz z rodziną wakacje w państwach 
Unii Europejskiej? Chcesz odwiedzić 
z dziećmi rodzinę w Niemczech? Wyrób 
dziecku dowód osobisty, ponieważ jest on 
potrzebny przy podróżowaniu po krajach 
strefy Schengen.

 - Rodzice planując wyjazd do krajów 
wspólnoty unijnej często nie są świadomi tego, 
że podstawowym dokumentem uprawniają-
cym ich niepełnoletnie dziecko do podróżo-
wania jest dowód osobisty. Dlatego zachęcam 
wszystkich, którzy planują swoje wakacje do 
wyrabiania dokumentów dla swoich pociech 
z pewnym wyprzedzeniem. Przeciętny czas 
oczekiwania od złożenia wniosku do otrzyma-
nia stosownego dokumentu to około 3 tygo-
dnie - mówi Karina Chrzanowska, Naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Dziś można wyrobić dziecku dowód oso-
bisty tuż po urodzeniu. Potrzebne nam jest 
jedno zdjęcie (paszportowe), wypełniony 

wniosek, który można pobrać ze strony www.
siemianowice.pl i jedno z rodziców, które ów 
wniosek złoży. Dzieci poniżej piątego roku 
życia nie muszą być obecne przy składaniu 
dokumentów.   

Wniosek o wydanie dowodu osobistego 
można złożyć w dowolnej polskiej gminie. 
Osoby, które mają założony już profil zaufany 
na platformie ePUAP lub dysponują bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym mogą wyrobić 
dowód osobisty za pośrednictwem strony in-
ternetowej – www.epuap.gov.pl. W przypadku 
osób chorych lub niepełnosprawnych, gdzie 
wizyta w urzędzie jest utrudniona, a cza-
sami wręcz niemożliwa, można oczekiwać 
urzędnika w miejscu pobytu na obszarze 
gminy. Wystarczy wcześniej zadzwonić do 
Urzędu Miasta pod numer 32-760-52-64 
i się umówić. Jednocześnie przypominamy, 
że wyjeżdżając poza kraje strefy Schengen, 
każdy podróżujący powinien mieć przy sobie 
paszport. 

JAKUB NOWAK

 Do wakacji w naszym mieście zostanie uruchomiony kolejny tzw. Rodzinkowy Dom Dziecka, 
prowadzony przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Będzie to już piąte 
takie mieszkanie dla najmłodszych w Siemianowicach Śląskich.

Obecnie swoje miejsce w Rodzinkowych Domach Dziecka znalazło już 26 dzieci, a w tym 
przygotowywanym zamieszka 8 kolejnych. 

- Mieszkanie, o którym mówimy znajduje się w centrum miasta. Jesteśmy już po remoncie, 
teraz przygotowujemy się do wyposażenia go w niezbędne rzeczy, jak meble czy sprzęt RTV 
i AGD. Zachęcamy przedsiębiorców i ludzi dobrej woli o pomoc w wyposażeniu domu, każdy 

nawet najdrobniejszy gest jest na wagę złota. Osoby chętne proszę o kontakt telefoniczny 
pod numerem tel. 32 720 38 47 - mówi Katarzyna Stawik, dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej.

Rodzinkowe Domy Dziecka w swym założeniu mają stworzyć warunki dla dzieci najbardziej 
zbliżone do tych panujących w normalnej rodzinie. W każdej z takich placówek przebywa po 
kilkoro dzieci i jak zapewniają eksperci jest to dla nich o wiele lepsze środowisko niż to, które 
zastałyby w domu dziecka. 

JAKUB NOWAK

DOWÓD DLA DZIECKA

NOWY RODZINKOWY DOM DZIECKA 
TO JUŻ PIĄTE MIESZKANIE DLA NAJMŁODSZYCH W DOMU DZIECKA

SPRAWY SPOŁECZNE
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GM: Członkowie Polskiego Związku Nie-
widomych sygnalizowali potrzebę spotkań 
z psychologiem, na co zareagował Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, oferując im pomoc 
zatrudnionego tu psychologa. Realizację tego 
zadania powierzono pani. Kiedy zaczęła się 
ta współpraca?

M.B.: W listopadzie 2013 roku pierwszy raz 
spotkałam się z członkami koła celem nawiąza-
nia kontaktu i ustalenia kwestii organizacyjnych 
– czasu, formy i tematyki spotkań, natomiast 
pierwsze spotkanie merytoryczne miało miejsce 
w styczniu 2014 roku. 

GM: Na czym ona polega?
M.B.: Podczas wspomnianych, wstępnych 

rozmów, ustaliliśmy, że przydałaby się moja 
systematyczna, comiesięczna obecność na 
spotkaniach stowarzyszenia. I tak wybrali-
śmy zebrania w ostatnią środę miesiąca. Za-

czynamy zwykle od prelekcji przygotowanej 
przeze mnie zgodnie z  ustalonym wcześniej 
tematem, a potem rozmawiamy na ten temat. 
Bywa oczywiście i tak, że tematy pojawiają się 
spontanicznie. Wtedy pełnię rolę moderatora 
dyskusji, wsparcia grupowego. 

GM: Czy często proszona jest Pani o indywi-
dualną rozmowę i wsparcie psychologiczne?

M.B.: Są to sporadyczne przypadki. Ogrom-
nym zasobem tego stowarzyszenia są ciepli 
i zżyci z sobą ludzie, których łączy niepełno-
sprawność i rozumienie wzajemnych proble-
mów, więc wsparcie udzielane poszczególnym 
osobom przez pozostałych członków grupy 
jest bezcenne, a moim zadaniem jest już wtedy 
tylko odpowiednie ukierunkowanie i podsumo-
wanie tego. Zresztą ja też zostałam bardzo 
ciepło przyjęta i czerpię z tych spotkań wiele 
cennych doświadczeń, nie tylko zawodowych.

GM: Z jakimi sprawami zwracają się do Pani 
osoby niewidome, czy niedowidzące? Sły-
szałam, że jednym z problemów, które im 
doskwierają jest traktowanie z podejrzliwo-
ścią i niedowierzaniem ich niepełnosprawno-
ści – w przypadku tych niedowidzących. Czy  
i z Panią rozmawiano o tym?

M.B.: Rzeczywiście pojawił się ten temat 
i wraca co jakiś czas. Otoczenie często traktuje 
informację o ograniczonych możliwościach 
widzenia jako sposób na wyręczenie się innymi, 
czy też ugranie dla siebie korzyści. Ponadto 
pojawia się również kwestia lęku przed postę-
pem choroby, czy też trudności w adaptowaniu 
się do nowych warunków funkcjonowania.   
Ale poruszamy także kwestie nie do końca 
związane ściśle z niepełnosprawnością, takie 
jak np. komunikacja interpersonalna, radzenie 
sobie z konfliktami, funkcjonowanie pamięci 

ludzkiej czy też ostatnio manipulacje i per-
swazje, którym ulegamy podczas oglądania 
reklam czy robienia zakupów.

GM: Jak środowisko, w którym znajduje się 
osoba niewidoma lub niedowidząca może jej 
pomóc-często zapewne nie bardzo wyobraża-
my sobie, czego najbardziej od nas oczekuje?

M.B.: Możemy pomóc przede wszystkim 
będąc uważni  i gotowi do pomocy. Osoby 
z tego rodzaju niepełnosprawnością potrafią 
jasno i otwarcie komunikować swoje potrzeby 
lub brak możliwości ich zaspokojenia i ważne 
jest żeby nie spotykały się wtedy z murem 
niechęci, zwłaszcza jeśli jest to z pozoru błaha 
potrzeba np. przeczytania na rozkładzie jazdy, 
o której można spodziewać się nadjeżdżającego 
autobusu. Dla tych osób jest to bardzo cenny 
rodzaj wsparcia.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

ŻYCIE W MROKU
ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM

WIEMY, KTO DOSTANIE 
ARTYSTYCZNE LAURY

 29 stycznia, w  Muzeum Miejskim po raz pierwszy zostaną 
wręczone laury artystyczne Hugo i Laura, którymi wyróżniani 
będą siemianowiczanie, za osiągnięcia i pracę na rzecz miesz-
kańców, jak również promowanie postawy dialogu, szacunku 
i tolerancji w życiu publicznym. Wydarzenie objął patronatem 
prezydent miasta Rafał Piech.

 -Pomysł zrodził się z początkiem ubiegłego  roku, na jednym 
z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Artystów Siemianowickich 
– wyjaśnia Małgorzata Groniewska, rzecznik SAS. - Wystąpił 
z nim Lucjan Czerny związany mocno z Siemianowicami, kaba-
reciarz, konferansjer, „człowiek – orkiestra”. To on zaproponował 
nazwę nagrody, odwołującą się do przedstawicieli mocno zro-
śniętego z miastem rodu Donnersmarcków – Hugona i Laury. 

- W tym roku członkowie naszego stowarzyszenia wraz z miesz-
kańcami sporządzili listę 12 twórców i działaczy kultury nomino-
wanych do nagrody. Na Walnym Zgromadzeniu wyłoniono spośród 
nich trzy osoby. Są to nieżyjący już reżyser, kulturoznawca, literat 
Antoni Halor, którego wkład w kulturalny krajobraz Siemianowic 
Śląskich jest niepodważalny, to Dorota Micior-Gajewska – pro-
wadząca pracownię plastyczną „OKIENKO” oraz Bożena Lempa 
instruktor zespołów tanecznych KLEKS i KLEKSIK – obie mające 
ogromne zasługi na polu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. 
Znakomitych twórców, animatorów kultury, którzy zasługują na 
laur mamy w Siemianowicach więcej. W tym roku jednak chcieliśmy 
skierować reflektory na tych troje.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów „Sza-
fran”, Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” oraz 
siemianowicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego – oto laureaci nagrody za ubiegłoroczne 
osiągnięcia, które zostały wręczone 12 stycznia br. na uro-
czystości Dnia Organizacji Pozarządowych w Parku Tradycji.

Przedstawiająca złączone dłonie statuetka, na której widnieją 
słowa „Wspólnie można więcej” trafiła do Szafranu, w szcze-
gólności, jako podziękowanie za ogromne zaangażowanie 
w działaniu na rzecz integracji społecznej mieszkańców.  „Przy-
stań” – to stowarzyszenie, które stanowi prawdziwą opokę dla 
osób dotkniętych ubóstwem. Tu nie tylko mogą one otrzymać 
posiłek, czy odzież, ale także dzięki pozyskanym przez sto-
warzyszenie w minionym roku środkom, osoby bezdomne 
mogą korzystać z łaźni. 

Kolejny laureat - siemianowicki oddział PTTK przyczynia się 
– jak podkreślono - do rozwoju rekreacji i ochrony środowiska 
poprzez turystykę i krajoznawstwo w mieście i kraju. Rozbudza 
i pogłębia zamiłowanie krajoznawcze oraz umiejętności tury-
styczne, szerzy kulturę turystyki z wykorzystaniem poznaw-
czych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrowania. 
Od lat współpracuje z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie przy organizacji wycieczek dla dzieci 
i młodzieży w ramach „Akcji Lato” i „Akcji Zima”. Wspomaga 
wolontarystycznie Urząd podczas organizacji imprez tj. Tour 
de Pologne, Bieg Korfantego, Dni Siemianowic i wielu innych.

Uhonorowani statuetką odebrali ją z rąk zastępcy prezy-
denta miasta Anny Zasady – Chorab. Ten uroczysty moment 
był wszakże tylko jednym z punktów bogatego programu 
spotkania w Parku Tradycji. I tak, zgromadzeni przedstawi-
ciele siemianowickich organizacji mieli możliwość wzbogacić 
wiedzę, słuchając przygotowanych na tę okazję wykładów. 

Krzysztof Hołyński ze Stowarzyszenia Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych MOST mówił o zmianach prawnych 
dotyczących organizacji, przedstawiciel firmy Ideafairplay.pl 
sp.z o.o. Łukasz Kopeć  przedstawił możliwości pozyskiwania 
środków finansowych, zaś rzecznik prasowy Urzędu Miasta, 
jednocześnie trener biznesu Piotr Kochanek opowiedział, 
jak właściwie budować relacje z mediami, jak promować 
własną działalność.

Wykłady uzupełniła prezentacja Stowarzyszenie Terapeutów 
Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” dostarczająca wiedzy 

na temat uzależnień takich, jak komputer, czy zakupy i wielu 
innych do niedawna nie kojarzonych, jako problem społeczny.

Miłe i piękne urozmaicenie wieczoru stanowił występ zespołu 
GAC z Wichrowych Wzgórz, króciutki spektakl „Zaczarowany 
Ogród” w wykonaniu grupy terapeutycznej Stowarzyszenia 
Klub Wsparcia, popisy taneczne Flamenco a także koncert 
kolędowy zespołu aPsolvent.

Niewątpliwą zaś okrasą wydarzenia było  także podsumowa-
nie ubiegłorocznej działalności stowarzyszeń, przedstawione 
przez pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych 
Martę Grzywocz-Owoc. Nie mogło być inaczej, skoro z tego, co 
powiedziała jasno wynikało, że miniony okres obfitował w wiele 
wydarzeń i inicjatyw, w których brały udział, czy wręcz były po-
mysłodawcami i realizatorami nasze organizacje pozarządowe.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MAŁGORZATĄ BOŻEK

KULTURA

TO BYŁ ROK WIELU 
WYDARZEŃ I INICJATYW
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 Babcia, to według naszych rozmów-
ców, taka pani, która się nimi opiekuje, 
taka starsza pani, która im pomaga. Ona 
właśnie jest przy nich, kiedy rodzice wy-
biorą się do sklepu, ona jest przy nich, 
gdy zachorują. Co najczęściej robi bab-
cia? Jak to, co – gotuje, sprząta i bawi 
się  z wnukami. O ile do serc dziadków, 
babcie trafiały niejednokrotnie przez 
żołądek, to wnuczęta najbardziej kochają 
je właśnie za tę wspólną zabawę, za to, 
że wybierają się z nimi do piaskownicy 
i kupują kolorowanki. Ich kunszt kulinarny 
jednak również doceniają. Tak się składa, 
że babcia każdego z nich robi najpysz-
niejsze ciasto na świecie, każda też po-
trafi ugotować bardzo smaczny rosołek 
i zupę pomidorową. Jedna z Wiewiórek 
pozostaje pod wrażeniem babcinych bez, 
inna – serniczków. Ostatecznie podsu-
mowuje tę część rozważań ich kolega 
stwierdzając z mocą, że babcie kocha się, 
bo daje jeść i w ogóle „daje wszystko, co 
chcemy”. Jednym słowem – nie kochać 
babci jest po prostu niemożliwe.

Nawet wtedy, kiedy – bo do tego moi 
interlokutorzy się przyznali – babcia się na 
nich gniewa. A dzieje się tak, gdy zdarzy 
się, „że nie jemy rosołu”, czy wręcz „nic 
nie jemy”, albo kiedy brzydko wykonają 
zadanie, czy nie chcą rano wstać, przez co 
zagrożone jest ich punktualne pojawienie 
się w przedszkolu. Nie mówiąc o tym, 
kiedy znowu zostaną przyłapani, że grają 
na tablecie. Nie wspominając nawet o tym, 
że skaczą po meblach.

Co chciałyby Wiewiórki podarować swo-
jej babci? Laurkę, serduszko pomalowane 
na czerwono, piękny bukiet, ale był też 
pomysł sprezentowania jej odrzutowca, 
albo jeszcze lepiej rakiety! Dlaczego? – 
zapytaliśmy, bo nie wiemy dlaczego, ale 
pomyśleliśmy, że może jednak babcia 
trochę przegięła z tym zakazem doty-
czącym tabletu. „ Żeby sobie polatała” – 
zostaliśmy uspokojeni. No i jeszcze jeden 
chłopczyk podarowałby babci spadochron.

W kwestii dziadka, wypowiedzi malców 
nie pozostawiały wątpliwości, że to postać 
budząca same pozytywne skojarzenia. Nie 
dość, że nie krzyczy często, to jeszcze 
pozwala grać na komputerze, włącza te-
lewizor na kanał ABC, gdzie są fajne bajki, 
pozwala jeść gumę do żucia. Jak trzeba, 

to ugotuje zdrowy rosołek i da ciasteczko. 
Ma też niejednokrotnie prawdziwego asa 
w rękawie!- Otóż zna Dzieciątko. Jedna 
z dziewczynek wie to doskonale, bo kiedy 
w wigilię babcia uwijała się w kuchni, nie 
wiedząc w co włożyć ręce, to dziadek 
siedział. Babcia wtedy powiedziała, że on 
pilnuje, aby Dzieciątko przyszło. O tym, że 
dziadek zna św. Mikołaja była przekonana 
zdecydowana większość Wiewiórek.

Kochanemu dziadkowi chciałyby więc 
podarować laurkę z serduszkiem, albo 
kwiatkami, bukiet róż. „No a ja, ja bym mu 
dał spadochron” – dodał ten sam mały, 
który miał takąż propozycję dla babci. Po-
mysł sam w sobie zaskakujący, ale nie daje 
nam spokoju kryjące się za nim przesłanie.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

ZIMOWE SPACERY 
SENIORÓW
Zima to dla seniorów trudny czas. 
Opady, śliskie chodniki nie zachę-
cają do wychodzenia z domu. Bar-
dziej daje się we znaki samotność, 
a tu jeszcze mroczne dni. Wszystko 
to sprawia, że właśnie w okresie je-
sienno-zimowym depresja  częściej 
dopada starsze osoby. Senior zimo-
wą porą - oto temat rozmowy z dr 
n. med. Joanną  Bon–Bałazińską.

- W publikacjach z poradami dla seniorów, zamieszczanymi 
na portalach internetowych, czy w czasopismach, często 
zachęca się osoby starsze do nieograniczania zimowych 
spacerów, wskazując na ich wielce dobroczynne działanie 
dla zdrowia, kondycji, ale też jako antidotum na depresję...

- Cóż, rzeczywiście pora jesienno-zimowa  sprzyja depresji 
u ludzi starszych i samotnych, ale zimowa aura jednak znacz-
nie bardziej stwarza dla seniorów zagrożenia innego rodzaju. 
Osoby w starszym wieku są bowiem bardziej podatne na prze-
ziębienia. Dość często niestety spotykam się z sytuacją, kiedy 
niedoleczone u tych osób infekcje wirusowe, czy bakteryjne, 
doprowadzają do zapalenia płuc, co jak wiadomo, stanowi 
zagrożenie dla życia. Kolejne zimowe niebezpieczeństwo, 
to śliskie chodniki, co skutkuje częstymi upadkami seniorów. 
Na dodatek w starszym wieku takie upadki miewają poważne 
konsekwencje, jak np. złamanie szyjki kości udowej. Taki uraz 
jest bardzo groźny, jego leczenie wiąże się z długotrwałym 
unieruchomieniem, co z kolei może skutkować powikłaniami  
zatorowo-zakrzepowymi lub zapalnymi.

- Czyli jednak nie za bardzo należy się wyrywać na te 
zimowe spacery?

- Powiem tak: nie należy rezygnować z nich, ale trzeba je do-
stosować do warunków atmosferycznych. Jeśli jest słonecznie, 
bez opadów – to jak najbardziej spacer jest wskazany, jednak jeśli 
jest ślisko, pada deszcz, czy śnieg – odradzam osobom starszym 
wychodzenie z domów. Trzeba oczywiście zawsze pamiętać  
o ciepłej odzieży, zabezpieczyć się przed przeziębnięciem, czy 
przemoczeniem. Jest jednak jeszcze jedna sprawa, którą należy 
brać pod uwagę: seniorzy to nie monolit wiekowy. Nie możemy 
tak samo traktować 60-latka i 80-latka. Do 70 lat seniorzy 
zachowują jeszcze w znacznym stopniu sporą sprawność. W tej 
grupie seniorów jeszcze ograniczenia aktywności ruchowej 
w porze zimowej nie są potrzebne. W przedziale wiekowym 
70-80 lat już zdecydowanie należy liczyć się z warunkami at-
mosferycznymi. W wieku 80 lat u większości osób sprawność 
bardzo spada. Najczęściej w zimowych wyjściach takich osób 
zalecana jest obecność kogoś towarzyszącego.

- Seniorzy to nie tylko ludzie zróżnicowani pod względem 
wiekowym, ale też indywidualnej sprawności fizycznej.

- Oczywiście i do tego przede wszystkim należy dostoso-
wywać swoje postępowanie. Ktoś, kto przez swoje dojrzałe 
życie dbał o sprawność fizyczną, zachowa jej  w starszym 
wieku więcej od rówieśnika, który mało się ruszał. Niektórzy 
więc 70-latkowie mogą szusować na stoku, ale niech nie 
zaczyna jeździć na nartach 70-latek, który wcześniej tego 
nie robił. Natomiast spacer, czy nordic walking wskazany 
jest dla każdego. 

- Dziękuję za rozmowę.
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPADOCHRON DLA
BABCI I DZIADKA
Przed Dniem Babci i Dniem Dziadka odwiedziliśmy „Wiewiórki”. Bo to one – starszaki z Przedszkola nr 10 w Siemiano-
wicach Śląskich - miały się stać naszymi ekspertami w kwestii bohaterów wspomnianych wcześniej dni. Już pierwszy 
rzut oka przekonywał – i niech to wiedzą wszystkie babcie i dziadkowie – że kiedy malcy usłyszeli temat, na który 
z nimi chcieliśmy porozmawiać, ich rozpromienione buzie nie pozostawiały wątpliwości, jakie uczucia budzą w nich 
rodzinni seniorzy.
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www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

ZDROWIE

WYKŁAD DLA STOWARZYSZEŃ
 26 bm. zapraszamy osoby zainteresowane, a w szczególności członków stowarzyszeń, do Willi Fitznera na wykład „Bu-

dowanie relacji z mediami i promocja działalności organizacji pozarządowych”.
Wygłosi go Piotr Kochanek, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, doświadczony trener biznesu, 

coach, konsultant strategii marketingowych.
Początek – godz. 18.00. (ERW)
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 Trudno wskazać inną osobę, która zrobiłaby aż tyle 
w dziedzinie walki z bólem przewlekłym oraz popa-
rzeniami ciała niż doktor Stanisław Sakiel. Doskonale 
wiedzą o tym w Siemianowicach Śląskich, gdzie już 
trzy lata po Jego śmierci ciągle można natknąć się na 
ślad znakomitego doktora. Nie chodzi nawet o to, że 
przyznano Stanisławowi Sakielowi tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Siemianowice Śląskie, czy fakt nadania 
Jego imienia obecnemu Centrum Leczenia Oparzeń.

Dr Stanisław Sakiel był pionierem. Poruszał się w nie-
znanych nikomu wcześniej rejonach zawsze z nadrzędną 
myślą o pacjencie. Dbając o niego jeszcze w latach 60. 
ubiegłego wieku zaczął tworzyć zręby oddziału leczenia 
oparzeń w siemianowickim ówczesnym Szpitalu Miejskim 
nr 2. Pierwszy w Polsce tego rodzaju oddział powstaje 
tutaj w 1973 r. Sakiel chętnie korzysta z doświadczeń 
zagranicznych, nawiązuje współpracę z tego typu ośrod-
kami w Europie Zachodniej oraz USA.

Twórca dzisiejszej potęgi CLO jest autorem przeszło 
50 publikacji naukowych, wychowawcą paru pokoleń 
wybitnych, cenionych w kraju i zagranicą specjalistów. 
W latach 1991-1995 dr Stanisław Sakiel sprawował funk-
cję prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. 
W 1995 r. za badania w dziedzinie oparzeń otrzymał, 
nadany mu przez Wojskową Akademię Medyczną w War-
szawie, tytuł doktora nauk medycznych.

Stanisław Sakiel zmarł w wieku 86 lat 8 stycznia 2013 r.
MICHAŁ TABAKA

 27 stycznia minie 71. rocznica wyzwolenia Siemianowic Śl. z rąk hitlerowskiego okupanta. 
Tradycyjnie główne uroczystości zorganizowane zostaną przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Niemiecka okupacja Siemianowic Śląskich trwała od 3 września 1939 roku do 27 stycznia 1945 
roku, dnia, w którym wojska sowieckie zmusiły najeźdźcę do opuszczenia tych ziem. Przez cały 
okres okupacji siemianowiczanie wielokrotnie dawali wyraz umiłowaniu wolności i przywiązaniu 
do Polski. Wielu z nich zapłaciło za to cenę najwyższą. 

Należy jednak pamiętać i o tym, że okres niewoli bynajmniej nie skończył się wraz z przybyciem 
Armii Czerwonej. Wielu Ślązaków wywiezionych zostało w głąb Rosji, na daleką Syberię. Przy tym 
narzucone przez Sowietów władze prześladowały nie tylko tych, którzy w okresie niemieckiej 
okupacji splamili się kolaboracją z okupantem, ale także tych, którzy stali w pierwszym szeregu 
walczących o wolność. Obawiano się bowiem, że chwycą za broń i wobec władzy przyniesionej 
na radzieckich bagnetach. (MIT)

TRZY LATA TEMU ODSZEDŁ 
DOKTOR OD OPARZEŃ

WYZWOLENIE SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH  
71 lat temu...

HISTORIA

TWÓRCA POTĘGI CLO
AUTOR PONAD 50 PUBLIKACJI NAUKOWYCH

WSPOMNIENIE

Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, symbolizujący 
wyzwolenie Siemianowic 
Śląskich spod 
hitlerowskiej okupacji.
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ZAGRALI DLA „IVANA”
SPORT

Hala Kompleksu Sportowego „Michał”, po 
latach przerwy znów gościła gwiazdy pol-
skiego futsalu i piłki nożnej, co spotkało 
się ze sporym zainteresowaniem siemia-
nowickich kibiców. Wszyscy spotkali się 
w jednym celu – by zagrać dla „Ivana”, czyli 
wziąć udział w turnieju charytatywnym i w 
ten sposób pomóc byłemu zawodnikowi 
MKS Siemianowiczanki – Marcinowi Iwa-
neckiemu.

 W turnieju rozegranym 6 stycznia br., 
którego organizatorem było Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, 
zagrały zespoły Futsal Ekstraklasy – Clearex 
Chorzów i AZS UŚ Katowice, MKS Siemiano-
wiczanka oraz zespół „Przyjaciół Marcina”. 
W tej ostatniej drużynie roiło się od znakomi-
tości polskiego futsalu i piłki trawiastej – Błażej 
Korczyński, Krzysztof Kuchciak, Andrzej Szła-
pa, Bartłomiej Nawrat, Piotr Szymura, Paweł 
Machura, Zbigniew Modrzik, Damian Wojtas, 
Sławomir Pękala, Marcin Grzywa, Michał Wło-
darek czy Łukasz Jagiełło to nazwiska, których 
sympatykom futsalu przedstawiać nie trzeba. 
Do tego ikona chorzowskiego Ruchu – Mariusz 
Śrutwa, a także gościnnie... Rafał Piech, pre-
zydent Siemianowic Śląskich.

W przerwach między sportową rywalizacją 
nie brakowało pokazów arystycznych – zapre-
zentowały się zespoły cheerleaders Krypton 
i Skandal, efektowny pokaz dał duet akroba-
tyczny: Sandra Pypłacz i Karolina Zasada, a dla 
miłośników młodzieżowej muzyki zaśpiewał 

siemianowicki duet raperski – Setki & Mu-
sik. Prowadzono również licytacje pamiątek 
sportowych i innych atrakcji, przekazanych na 
rzecz akcji przez sportowców (m.in. Jerzego 
Dudka, Artura Boruca, Arkadiusza Milika czy 
Krzysztofa Kamińskiego), firmy, instytucje 
i osoby prywatne.

„Ivan” dla którego odbywała się cała impreza, 
a kibice tak licznie zgromadzili się na trybunach, 
to Marcin Iwanecki, 25-letni siemianowicza-
nin, były piłkarz MKS Siemianowiczanki, który 
w lipcu ubiegłego roku, w tragicznym wypad-
ku stracił obie nogi. Jego rodzina i przyjaciele 
postanowili pomóc zebrać Mu środki. Cały 
dochód z imprezy, jak i z trwającej do końca 
marca akcji charytaywnej, w ramach której 
odbył się turniej, a w dalszym okresie prowa-
dzona będzie zbiórka publiczna do puszek przez 
wolontariuszy, przeznaczony zostanie na zakup 
specjalistycznych protez oraz długotrwałą 
i kosztowną rehabilitację Marcina.

- Impreza ta udowodniła po raz kolejny, że 
środowisko sportowe naszego miasta oraz cała 
społeczność Siemianowic Śląskich jest bardzo 
wrażliwa na czyjaś krzywdę i potrafi się zjedno-
czyć, zrobić coś wspaniałego, by pomóc komuś, 
kto znalazł się w trudnej sytuacji. Gratuluję 
organizatorom oraz Marcinowi, który mógł 
się przekonać, jak wiele osób chce mu pomóc 
i wesprzeć. Możliwość występu w drużynie 
„Przyjaciół Marcina”, obok tak znakomitych 
zawodników, była dla mnie ogromnym wyda-
rzeniem i zaszczytem – podsumował prezydent 
miasta Rafał Piech.

Podczas imprezy w hali, z dobrowolnych 
datków do puszek oraz pieniędzy z licytacji 

organizatorom udało się uzbierać prawie 19 
tysięcy złotych. Najwięcej - 3 tysiące złotych, 
jeden z kibiców zapłacił za koszulkę meczową 
Artura Boruca z autografem. Z dziennikarskiego 
obowiązku dodajmy, że zwycięzcą turnieju 
zostali „Akademicy” z Katowic, pokonując 
w finale „Przyjaciół Marcina”, trzecie miejsce 
zajął natomiast chorzowski Clearex wygrywa-
jąc „mały finał” z MKS Siemianowiczanką. Dla 
wszystkich obecnych wynik sportowy nie był 
jednak najważniejszy.

- Myślę że zarówno dla nas – organiza-
torów, jak i dla wszystkich kibiców, którzy 
przyszli na trybuny hali wesprzeć naszą ak-
cję, środowe popołudnie na długo zapadnie 
w pamięci – atmosfera była wspaniała, czuć 

było jedność i solidarność siemianowickiego 
środowiska sportowego z Marcinem – mówił 
wzruszony Michał Iwanecki, inicjator akcji, 
a prywatnie brat Marcina. - W środę wszyscy 
„Graliśmy dla Ivana” i z pewnością grać bę-
dziemy nadal, co najmniej do końca marca. 
Zapraszam na Fanpage’a naszej akcji (Gramy 
dla Ivana) gdzie na bieżąco informować 
będziemy o wszystkich działaniach, w tym 
licytacjach internetowych, bo ofiarowa-
nych przez darczyńców pamiątek mieliśmy 
mnóstwo i nie wszystkie zdołaliśmy zapre-
zentować na hali. Dziękuję wszystkim którzy 
włączyli się w naszą akcję – podsumował 
Michał Iwanecki.

KRZYSZTOF NOS

 Siatkarze MUKS Michałkowice, występujący w III lidze 
mężczyzn (grupa I) uczynili pierwszy – spory krok w kierunku 
awansu do II ligi. Podopieczni Adriana Pawłowskiego wygry-
wajac w miniony weekend z drużyną MLKS Pilica Koniecpol 
3:0 (19, 23, 16) zakończyli rundę zasadniczą, bezapelacyjnie 
zwyciężając w rozgrywkach. 

W 18 rozegranych spotkaniach zgromadzili aż 48 punktów, 
wygrali siedemnaście z osiemnastu meczów. Stosunek setów 
również mają imponujący – 52 zwycięskie i tylko 14 partii odda-
nych rywalom. W ligowej tabeli nad drugą Trójką Mikołów mieli 
aż 8 punktów przewagi. Te liczby z pewnością robią wrażenie.

- Runda zasadnicza to tak naprawdę pierwszy z trzech kroków, 
jakie musimy zrobić w stronę awansu do II Ligi, zostały dwa. 
Następny to zajęcie jednego z dwóch miejsc premiowanych grą 
w turniejach z drużynami spoza województwa i na tym musi-

my się skupić. Czeka nas trudne 6 spotkań z drużynami, które 
znamy i które znają nas, ale mamy przewagę psychologiczną 
nad nimi, bo to my byliśmy najlepsi w sezonie zasadniczym, po 

naprawdę dobrzej, równej grze. Najbliższe tygodnie upłyną pod 
znakiem ciężkiej pracy. Rundę zasadniczą musimy zostawić 
już za sobą, i nastawić się na walkę o każdą piłkę, a wszystko 
na końcu i tak zweryfikuje boisko. Najważniejsze, że po takim 
sezonie w zespole panuje świetna atmosfera, wszyscy jesteśmy 
świadomi celu jaki jest przed nami i każdy z nas ma w sobie dużo 
determinacji i wiary w to, że ten cel osiągniemy – podsumował 
kapitan michałkowiczan, Paweł Szeja.

Na sukces MUKS Michałkowice w rozgrywkach III ligi w tym 
sezonie zapracowali: Paweł Szeja (kapitan) Kamil Cieloszyk, 
Sebastian Osiński, Szymon Myćka, Michał Owczarek, Michał 
Tyl, Marcin Gamza, Tomasz Wojciechowski, Marcin Matuszek, 
Karol Szumowski, Andrzej Maniera, Piotr Sakłak, Michał Zając, 
Dawid Jórasz, Michał Sitko, Piotr Pilch oraz trener Adrian 
Pawłowski. (SON)

ZROBILI PIERWSZY KROK
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Prezydent Rafał Piech przyznał dotacje siemianowickim 
klubom sportowym na realizację zadań publicznych w ob-
szarze kultury fizycznej w pierwszej połowie 2016 roku. 
Dofinansowaniem objęto wszystkie 30 zadań, na które 
organizacje złożyły wnioski, na łączną kwotę 180 tysięcy 
złotych.  

 Rozstrzygnięto konkurs na dotacje realizacji zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej w Siemianowicach 
Śląskich, w pierwszym półroczu 2016 roku. Kluby i sto-
warzyszenia sportowe, które złożyły oferty w otwartym 
konkursie, ogłoszonym 27 listopada ubiegłego roku, na ten 
moment z pewnością czekały z niecierpliwością. Łącznie 
do Urzędu Miasta wpłynęło 30 ofert, wszystkie pozytyw-
nie przebrnęły etap oceny formalnej oraz merytorycznej 
i ostatecznie na realizację wszystkich przyznano dofinan-
sowanie. Analizy złożonych wniosków dokonała specjalnie 
powołana komisja, złożona z pracowników wydziału kultury 
i sportu oraz przedstawicieli siemianowickich organizacji 
pozarządowych. Komisja miała twardy orzech do zgryzienia 
– kluby w złożonych ofertach wnioskowały o niemal 240 
tysięcy złotych, gdy tymczasem komisja miała do dyspozycji 
¾ tej kwoty. To i tak o wiele więcej niż w ubiegłym roku, 
gdy na to samo zadanie w pierwszym półroczu 2015 roku 
przeznaczono 130 tysięcy. Prezydent Rafał Piech obiecał 
wówczas przedstawicielom siemianowickich klubów, że 
przy konstruowaniu tegorocznego budżetu weźmie pod 
uwagę ich potrzeby w tym zakresie i postara się wyasy-
gnować większą kwotę. W stosunku do całego 2015 roku 
środki na dotacje w obszarze kultury fizycznej zwiększono 
o 100 tysięcy.

– Nie ukrywam, że praca była żmudna, każda oferta 
musiała zostać dokładnie przeanalizowana, abyśmy mo-
gli wybrać optymalne rozwiązanie. Pozytywne jest to, że 
wszystkie oferty przeszły etap analizy formalnej. Środkow 
nigdy nie starcza dla wszystkich, dlatego staraliśmy się 
tak je rozdzielić, aby nie skrzywdzić nikogo, ale przede 
wszystkim umożliwić realizację zadań, będących najczęściej 
kontynuacją rozgrywek rozpoczętych jesienią ubiegłego 
roku – stwierdziła naczelnik wydziału kultury i sportu - 

Małgorzata Pichen, pełniąca funkcję przewodniczącej 
komisji opiniującej oferty.

Realizacja zadań, które otrzymały dotację odbywać się 
będzie w okresie od 23 stycznia do 30 czerwca tego roku. 
Na drugą połowę roku przewidziano również 180 tysięcy na 
dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby i stowarzy-
szenia sportowe w naszym mieście, a konkurs w tym zakresie 
zostanie ogłoszony w połowie maja.

KRZYSZTOF NOS

FINAŁ AKCJI „SUPERPŁYWAK 2015”
31 grudnia 2015 roku dobiegły końca 
zmagania pływaków uczestniczących 
w organizowanej po raz dziewiąty przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich 
akcji „Superpływak”. W miniony ponie-
działek (18.01.), na basenie Kompleksu 
Sportowego „Michał”, odbędzie się ce-
remonia zakończenia ubiegłorocznych 
zmagań amatorów pływania.

 Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać 
„Superpływaka 2015” trzeba było pokonać od-
powiednio dystanse: 60 km – na brązowego, 
120 km – na srebrnego oraz 180 km – na tytuł 
złotego Superpływaka. 

Wszyscy, którym udało się przekroczyć te 
granice, a były to w sumie 132 osoby, otrzy-
mali od organizatora certyfikat, pamiątkowy 
medal oraz nagrodę specjalną. Ostatecznie 

tytuł złotego „Superpływaka 2015” wypływały 
42 osoby, srebrnego – 23, a brązowego – 67 
osób.  

Ceremonię zakończenia imprezy uatrak-
cyjnił pokaz freedivingu w wykonaniu Julii 
Kozerskiej, kadrowiczki Polski, uczestniczki 
m.in. Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. 
Jej odnotowany rekord Pure APNEA w kategorii 
DNF (Pływanie dynamiczne bez płetw) wynosi 
125 m. - Superpływak to akcja ciesząca się od 
lat ogromną popularnością wśród użytkowni-
ków basenu Kompleksu Sportowego „Michał”, 
mająca na celu popularyzację systematyczne-
go pływania, jako bardzo zdrowej i przyjem-
nej formy aktywności fizycznej. Zapraszamy 
do udziału w jubileuszowej, dziesiątej edycji 
tej akcji, która rozpoczęła się z początkiem 
stycznia i potrwa do końca roku – zaprasza 
Wiesław Stręk z siemianowickiego MOSiR 
„Pszczelnik”. (SON)

DOTACJE ROZDANE
SPORT
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