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GOSPODARKA
Apelujemy do siemianowickich 
przedsiębiorców by wykazali wzmo-
żoną czujność. Coraz większą aktyw-
nością wykazują się firmy wysyłające 
informacje o wpisach do jakichś re-
jestrów. Te wpisy są niewiele warte.

CZYTAJ NA STR. 5

ZDROWIE
Starania Szpitala Miejskiego o odzy-
skanie pieniędzy za odebrany w 2013 
roku kontrakt na usługi w zakresie 
anestezjologii i intensywnej terapii 
zostały uwieńczone sukcesem – 30 
grudnia ubiegłego roku do jego kasy 
wpłynęła kwota 3 mln 350 tys. zł

CZYTAJ NA STR. 3

SPRAWY SPOŁECZNE
Jakie są nowe zasady przyznawania 
zasiłku stałego dla osób z niepełno-
sprawnością? Czy nadal kobieta w cią-
ży może pracować przy komputerze 
maksymalnie 4 godziny dziennie? 
– o zmianach w prawie obowiązują-
cych od 2017 roku

CZYTAJ NA STR. 6

Z RATUSZA
Na grudniowej sesji Rada Miasta 
uchwaliła budżet na 2017 rok, w któ-
rym na inwestycje zaplanowano pra-
wie 50 mln zł – nieporównywalną 
wręcz kwotę z dotychczasowymi 
budżetami. Rozmawiamy o tym 
z przewodniczącym Rady Miasta 
Adamem Cebulą

CZYTAJ STR. 10

Czy śnieg będzie, czy też nie – nic nie 
zmieni tego, że będą ferie zimowe! Już za 
parę dni rozpocznie się przerwa w nauce 
i z pewnością małych i trochę większych, 
młodych siemianowiczan dopadnie tylko 
jeden problem: co wybrać z bogatej ofer-
ty zajęć przygotowanych przez tutejsze 
placówki i Urząd Miasta? Propozycji zajęć 
będzie naprawdę wiele, a ich różnorodność 
gwarantuje, że każdy bez wątpienia znaj-
dzie coś dla siebie.

  Przede wszystkim, podobnie, jak minionej 
zimy, pojawi się na Rynku Miejskim przebój 
ubiegłorocznych ferii – snowtubing. Od 15-29 
stycznia będzie można bezpłatnie zjeżdżać na 
dużych, dmuchanych oponach z wysokiej na 
4- i długiej na 30 metrów rampy. Tradycyjnie 
zaplanowano też wycieczki autokarowe. Trasa 
jednej z nich zawiedzie uczestników m.in. do 
gliwickiej radiostacji i zamku piastowskiego, 
druga poprowadzi do Żarek, gdzie w tamtej-
szym muzeum dzieci wezmą udział w warsz-
tatach manufaktury słodyczy.

We wszystkich placówkach Siemiano-
wickiego Centrum Kultury odbędzie się 
wiele ciekawych zajęć. Na przykład Park 
Tradycji zaprasza młodzież na warsztaty 

teatralne, a dzieci na warsztaty kulinarne, 
zaś SCK Bytków przygotowało warszta-
ty taneczne. Ferie w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej zdominuje „Zwierzoteka”, czyli 
cykl urozmaiconych zajęć ze zwierzakami 
w tle. W nim zaplanowano m.in. spotkanie 
z trenerką psów, z lekarzem weterynarii, 
będą też różnorodne zajęcia plastyczne, 
na których np. dzieci wykonają karmniki dla 
ptaków. No i oczywiście nie zabraknie czyta-

nia wspaniałych, wesołych i wzruszających 
opowieści o „ naszych braciach mniejszych”. 

Nie obędzie się bez licznych zajęć sporto-
wych. Na lodowisku w Pszczelniku będzie można 
korzystać z bezpłatnej nauki jazdy na łyżwach, 
MOSiR wraz z klubami sportowymi zaprasza 
na otwarte zajęcia piłki nożnej i hokeja na tra-
wie, a Zespół Szkół Sportowych na bezpłatne 
pływanie w jego basenie. Cały plan Akcji Zima 
znajdziecie na stronach 8 i 9.   (ERW)
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TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA
Siemianowickie koło Ruchu Autonomii Śląska zaprasza 29 

stycznia (niedziela) do Biblioteki Miejskiej, gdzie o godz. 18.00 
zostanie wyświetlony fi lm pt. "Niech świat pamięta o nas. 
Tragedia Górnoślązaków 1945". Projekcja będzie poprzedzona 
Mszą Świętą w kościele pw. Krzyża Świętego o godz. 16.30. Po 
fi lmie dr Ryszard Mozgol z katowickiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej wygłosi wykład uzupełniający. Na obchody 
uroczystości związanych z tragedią Górnoślązaków zostali 
zaproszeni: Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, 
Adam Cebula, przewodniczący Rady Miejskiej a także ksiądz 
dziekan Krystian Bujak. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. (RJ)

MIEJSCE?
JAKIE TO

2 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

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

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

Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek

druk: Agora S.A., oddział w Tychach.

Kupa lot do zatku, spotkołech mojich 
dwóch kamratof, kerzy zagodali mie, 
coby kaś wyskocyć we karnawale na  jakiś 
bigel. Niy minyło dwa tydnie, kej jusz my 
siedzieli f Michałkowicach we knajpie, 
przi szejściołosobowym stole, noo bo 
kożdy boł ze sfojom babom, ino, kej my 
sie jeszce dobrze niy zicjli a Gryjta jusz 
robioła ze sfojego chopa takego soronia 
i cimcie, zamias go smolić, to ino nim 
reskyrowała, no i durch go sztopowała, 
kej psziszła raja, coby achtelka łobalić. 
Nasze baby wiedziały, kej chop barzi 
natintany, tym myni depto po gyrach 
baby f tańcu. Boło gryfnie, ino tańcować 
cza boło iś do inkszy sali, bo tam grała 
kapela i gryfno frelka na szlakcojgu, ino 
co sie potym łokozało, to miało plusy. 
No toć, nojpszot cza boło pora konckof 
zatańcować ze sfojom babom a potym, 
to jusz szło ślypia zawiesić na jakiś inkszy, 
choć jo niy powiym, bo mie z mojom 
babom zawdy sie gryfnie tańcowało. 
Łona f tańcu boła jak szmaterlok, tako 
wyzgerno i rostomajte sztelongi mogech 
s niom zwyrtać, teroski to zaros zacon-
bych fuceć i bych szkyrtnoł a lajhynwa-
gom mogbych sie karnonć do tołtynhali. 
Jorguś Hazok kerego Gryjta tak sztram 
czimała, woloł sie sznapsa cyknonć, nisz 
iś potańcować a jego baba zaś na łopach. 

Jo sie ino dziwowoł pojakymu jom durch 
ftoś biere do tańca, choć wyglondo jak 
heksa i fi dryna a jes beskurcyjo. Jorguś  
corosto myni szłepoł gorzołki przi stole 
a coros barzi boł nażgany, choć Gryjta 
go pilnowała. Łon zaś boł s natury taki 
miglanc i wykapowoł, co na dole jes taki 
szynkfast, kaj idzie gichnonć po kryjomu, 
coby baba niy widziała a Jorguś boł taki 
szpasownik i godoł sfojim kamratom: „Te... 
kej moja baba widziała jak Ty tancujesz, to 
mi pedziała, coś Ty jes choby lef parketu 
i s takim chopym, to by potańcowała a niy 
s takim ślimokym jak jo”. Besto niy jedyn 
poszoł s niom zatańcować i tak Gryjta 
boła zadowolono bo sie wytańcowała, 
Jorguś boł zadowolony, bo kapela grała 
w inkszy sali i niy boł pot kontrolom sfoji 
baby a i mioł cas skocyć na sznapsa na 
doł do pywnicy, kaj boł szynfast. A Wy 
tysz musicie tak kombinować jak tyn 
biydny Jorguś ? Możno lepi wsadzić jakoś 
cyntelka do ancuga, ło ftory niy wiy baba, 
bo pszeca momy cas karnawału.

 MIROSŁAW SEGET

achtelka łobali - z butelki wódki nalać
baba -kobieta
bigel - zabawa
beskurcyjo - wstrętna
cimcia - człowiek niezaradny

do tołtynhali - do zakładu 
    pogrzebowego
durch ftoś -ciągle, ktoś 
fuceć - ciężko oddychać
fi dryna -kobieta wyzywająco 
    ubrana  
Gryjta - Małgorzata
gryfnie - ładnie
heksa - czarownica
Jorguś Hazok - Jerzy Zając
kamratof - kolegów
Kupa lot do zatku - dawno temu
lajhynwagom - karawanem
miglanc - cwany, sprytny
natintany - wypity
nażgany -pijany
No toć - oczywiście
po gyrach - po nogach
raja - kolejka
reskyrowała -rządziła
rostomajte sztelongi - różne pozycje
s natury - z charakteru
sfojom babom - z żoną
soroń - człowiek 
    źle wychowany

GODOMY PO ŚLONSKU

KARNAWAŁOWY BIGEL

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

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce" z "Głosu 
Miasta" z dnia 15.12.2016 r. :
1. Marian Skowron - oś. Bańgów
2. Franciszek Bartosz - Centrum
3. Ryszard Krupa - Michałkowice 
Zdjęcie przedstawiało część ulicy Wyzwo-
lenia od skrzyżowania z ul. Michałkowicką.  
Z prawej strony w barakch obecnie mieści 
się SM Siemion.

MARIAN JADWISZCZOK

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

 28 grudnia pożegnaliśmy radnego Fran-
ciszka Rzepczyka. Człowieka otwartego, 
życzliwego, który nigdy nikomu nie odmówił 
pomocy. Społecznik, ratownik górniczy, muzyk 
- a przede wszystkim kochający mąż i ojciec. 
Franciszek Rzepczyk spoczął na cmentarzu 
parafi alnym przy kościele pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego. Żegnały Go tłumy siemianowiczan, wśród 
których nie zabrakło m.in. przedstawcieli byłej kopalni Siemia-
nowice, Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic, samorządowców, 
znajomych oraz przyjaciół zmarłego. (RJ)

POŻEGNANIE RADNEGO

KONTROLA PALENISK
 Podobnie, jak w innych polskich miastach, w Siemianowicach 

Śląskich trwają kontrole palenisk. Od 1 października ub. roku do 
10 stycznia tego roku przeprowadzono ich 55. Kontrola polega 
przede wszystkim na sprawdzeniu zawartości paleniska i popiel-
nika w gospodarstwie domowym. Strażnicy zwracają uwagę na 
wszelkie nadpalone elementy, które mogą znajdować się w piecu, 
a także na to, jakie materiały są przygotowane do spalenia.

- Na razie, w przypadku ujawnienia spalania materiałów niedo-
zwolonych ograniczamy się tylko do pouczenia – mówi komendant 
Angelika Wojciechowska – Bardzo często mieszkańcy używają 
do palenia starych mebli, sądząc, że nie jest to zabronione. 
Tymczasem płyty wiórowe, stanowiąc wcześniej element mebli, 
są powleczone np. klejem, przy którego spalaniu wytwarza się 
dużo sadzy. Ta sadza nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale na 
dodatek, osiadając w kominie, stanowi zagrożenie -  może bowiem 
w przyszłości stać się przyczyną samozapalenia. Kontrolę posesji 
pod kątem spalania materiałów niedozwolonych Straż Miejska 
ma w swoich kompetencjach na mocy dwóch dokumentów - 
Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dn. 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (ERW)

Kolejne wydanie: 
2.02.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego
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 Przełom starego i nowego roku to dla 
mnie wyjątkowy czas. Prywatnie - naj-
piękniejszy, bo związany z czasem po-
święconym przede wszystkim rodzinie 
i najbliższym. Służbowo - to czas, w którym 
mogę się zatrzymać ze swoim zespołem, 
podsumować, co udało nam się zrobić, 
gdzie należy dokonać korekt i jak zapla-
nować kolejne działania. Owocem takiej 
refleksji i wytężonej pracy jest projekt 
Budżetu Miasta 2017, jaki przedłożyłem 
na grudniowym posiedzeniu Rady Miasta 
i który został przegłosowany. Po dwóch 
latach pracy na rzecz naszego miasta, 
wsłuchiwaniu się w opinie mieszkańców 
i przedsiębiorców,  stworzyłem razem 
z Państwem budżet, w którym pierwszy raz 
w historii naszego miasta przeznaczymy 
prawie 50 milionów złotych na inwestycje. 
Zaplanowane przez nas projekty będą od-
powiedzią na realne potrzeby mieszkań-
ców tam, gdzie są najbardziej przez nich 
oczekiwane. W każdej dzielnicy miasta 
i niemal na każdym osiedlu odczujecie 
Państwo i zobaczycie kolejne pozytywne 
zmiany. Mam szczerą nadzieję, że za kilka-
naście miesięcy zarówno nasi mieszkańcy 
jak i przyjeżdżający do nich goście będą 
mogli odkryć coraz ładniejsze, czystsze 

i bezpieczniejsze Siemianowice Śląskie. 
Przy okazji kwestii finansowych pragnę 
się z Państwem podzielić wyjątkowo dobrą 
wiadomością. Otóż. Dzień przed końcem 
starego roku, po kilku miesiącach mediacji, 
udało nam się wraz z zarządem Szpitala 
Miejskiego odzyskać ponad 3 miliony zło-
tych za wykonane przez nasz OIOM usługi 
medyczne. Piszę o tym, gdyż wiele osób 
starało się mnie przekonać na początku 
kadencji, bym ten temat odpuścił. Mówili, 
że NFZ nigdy nie negocjuje wstecz, że nie 
da się z funduszem dojść do porozumienia. 
Okazało się, że przez właściwie prowadzo-
ne mediacje i negocjacje można odnieść 
sukces z korzyścią dla zespołu szpitalnego 
i dla pacjentów. 

W styczniowym numerze redakcja 
Głosu Miasta po raz kolejny porusza 
kwestię zadłużenia lokatorów mieszkań 
komunalnych i różnych możliwości spłaty 
przez nich należności. Z problemem tym 
spotykam się prawie codziennie w urzę-
dzie lub w trakcie każdego spotkania  
z mieszkańcami. Wiem, że w wielu przy-
padkach zadłużenie nie wynika ze złej woli 
a z trudnej sytuacji losowej połączonej 
z osobistymi tragediami, czy chorobą. 

W wielu jednak przypadkach nic nie stoi 
na przeszkodzie, by odwiedzić Urząd Mia-
sta i skorzystać z różnych form spłaty 
zadłużenia. Coraz więcej osób zaczyna 
wychodzić z zadłużenia a wpłacane przez 
nie środki zasilają wspólną kasę remon-
tową.  Do odzyskania pozostało jeszcze 
27 milionów złotych. Gdybyśmy wszyscy 
solidarnie płacili czynsz każda kamienica 
miejska wyglądałaby o niebo lepiej. Wiele 
zależy od lokatorów, bo zarządcy nieru-
chomości remontują kamienice tylko ze 
środków, które realnie do nich wpłyną.

Kilka dni temu miałem okazję wręczyć 
młodym siemianowickim prymusom za-
proszenia na Zimową Akademię Przed-
siębiorczości. To już druga okazja, bym 
mógł w specjalny sposób nagrodzić naj-
zdolniejszych uczniów z naszych szkół. 
Wierzę, że poza nauką i teorią potrzebna 
jest każdemu młodemu człowiekowi prak-
tyka i żywy przykład. Dlatego w okresie ferii 
moi stypendyści odwiedzą siemianowickie 
firmy, by podpatrzeć jak prowadzi się biz-
nes w różnych branżach. Mam nadzieję, że 
tak jak w letniej edycji Akademii, młodych 
będzie czekać moc wrażeń i inspiracji. Być 
może za kilka lat, któryś z nich sam otwo-

rzy biznes w Siemianowicach i zostanie 
pracodawcą. 

Przed nami ferie, okres zimowego sza-
leństwa. Jak co roku przygotowaliśmy dla 
naszych pociech szereg atrakcji. Niemal 
w każdej dzielnicy przygotowane są zajęcia 
dla dzieci i młodzieży. Flagowe z nich to 
lodowisko i ślizgawka Snowtubingowa. Ży-
czę wszystkim młodym mieszkańcom ru-
mieńców na policzkach oraz fantastycznej 
i bezpiecznej zabawy w naszych kochanych 
Siemianowicach Śląskich.

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Z RATUSZA

NOWE WYZWANIA

  30 grudnia NFZ przekazał naszemu Szpitalowi Miejskiemu 3 mln  350 
tys. zł. To efekt rozmów i mediacji, ukoronowanych ostatecznie zawarciem 
umowy dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej  w leczeniu szpitalnym 
wykonywanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Została 
ona podpisana pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach 
a Szpitalem Miejskim w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., a potem 
przypieczętowana 8 grudnia 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Sytuacja jest wynikiem wcześniejszej, kiedy to zawarta na okres od 1 
stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 r. umowa o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej  w leczeniu szpitalnym została rozwiązana wcześniej, bo 14 
listopada 2013 r. w części obejmującej zakres: anestezjologia i intensywna 
terapia – hospitalizacja. Teraz zabiegi kierownictwa lecznicy doprowadziły 
do odzyskania pieniędzy za okres, kiedy pozbawiony refundacji oddział 
nadal udzielał pomocy chorym.

-Odzyskanie tych pieniędzy ma dla szpitala duże znaczenie. Przede 
wszystkim poprawi jego płynność finansową – mówi prezes Agnieszka 
Wołowiec – Środki te będziemy mogli przeznaczyć na zakup sprzętu lub 
na pokrycie wkładu własnego na realizację projektów unijnych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MILIONY DLA 
SZPITALA MIEJSKIEGO

ZDROWIE
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  9 stycznia 2017 r. Prezydent RP pod-
pisał ustawy o reformie oświaty: Prawo 
oświatowe oraz Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo oświatowe. Wygaszanie 
gimnazjów, przekształcanie 6-letnich 
szkół podstawowych w szkoły 8-letnie, 
branżowe szkoły I stopnia oraz w perspek-
tywie przyszłych lat także przekształce-
nie 3-letnich liceów ogólnokształcących 
i 4-letnich techników w szkoły odpo-
wiednio 4- i 5-letnie stały się faktem. 
W związku z powyższym na najbliższej 
sesji, 26 stycznia, Radzie Miasta zostaną 
przedstawione projekty uchwał w spra-
wie projektu dostosowania sieci szkół 
do nowego ustroju szkolnego. Projekty 
uchwał są efektem przeprowadzonych na 
przełomie grudnia i stycznia konsultacji 
władz miasta i wydziału edukacji z dyrek-
torami szkół.

ANNA SOBIERAJ

REFORMA EDUKACJI  
W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH

EDUKACJA



Najlepiej przygotujemy Cię do egzaminów na studia medyczne



NAJLEPSI UCZNIOWIE NAGRODZENI 
PRZEZ PREZYDENTA MIASTA
Zbliżają się ferie, a wraz z nimi Zimowa Akademia Przed-
siębiorczości. To już druga edycja projektu edukacyjnego 
skierowanego do najzdolniejszych uczniów siemiano-
wickich szkół podstawowych realizowanego z inicjaty-
wy Prezydenta Miasta Rafała Piecha, przy współpracy 
lokalnych firm. 

 Zimowa akademia to dziesięć dni, podczas których 
dzieciaki będą mogły odwiedzić poszczególne firmy, 
zobaczyć jak wygląda ich praca, a także porozmawiać 
z pracownikami. Warto docenić otwartość i szlachet-
ną postawę firm, które zadeklarowały chęć spotkania 
z dzieciakami czy ufundowania upominków. Wśród 
przedsiębiorstw, które odwiedzą maluchy, znalazły się 
między innymi duże zakłady przemysłowe, takie jak: 
Kotłomontaż, w którym uczestnicy będą mieli okazję 
przyjrzeć się m. in. jak wygląda obróbka metalu, Elstan, 
gdzie zobaczą jak wykonuje się instalacje elektroener-
getyczne oraz Aperam, w którym zostaną zapoznani 
z procesem produkcji stali. Uczestników czeka także 
wizyta w czołowym hotelu w regionie Diament Vacanza, 
a także spotkanie z firmą MMJ, lokalnym dostawcą usług 
internetowych, której przedstawiciele zapoznają dzieci 
z działaniem kabli i światłowodów. Firma Autozastępcze.
pl zaprezentuje pokaz załadunku pojazdu na lawetę 
i jego zabezpieczenie, które, jak przekonuje właściciel, 
z pewnością przypadnie do gustu szczególnie chłopcom. 

Ostatnim podmiotem, który uchyli rąbka tajemnicy 
przed dzieciakami na temat swojej działalności będzie 
firma Prezenty i Upominki Eliza Wichary, która także 
przygotowała dla słuchaczy specjalne podarunki. Do 
niezwykłego świata przedsiębiorczości na samym wstę-

pie wprowadzą uczestników wykładowcy Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, która z powodzeniem 
od kilku lat prowadzi w naszym mieście Siemianowicki 
Uniwersytet Najmłodszych.

MARTA SZALENIEC

5www.siemianowice.pl
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 Informujemy za Ministerstwem Roz-
woju: rejestracja w CEIDG jest całkowicie 
bezpłatna. Uważajmy zatem, bowiem 
firmy, które wysyłają przesyłki infor-
mujące o wpisach do baz danych, oraz 
opłacenia kosztów z tym związanych, 
starają się by treść do złudzenia przypo-
minała urzędowe pismo. Bardzo często 
są ozdobione logiem przypominającym 
logo CEIDG (Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej) 
które prowadzi Ministerstwo Rozwoju. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że wpisy do 
rejestrów, które proponują firmy komercyj-
ne funkcjonujące na rynku nie upoważniają 
do wykonywania działalności gospodarczej 
na terytorium Polski. Mają on charakter 
czysto informacyjny czy reklamowy.

Podanie przez przedsiębiorców 
swoich danych takim firmom, a także 
wniesienie ewentualnych opłat, jest 
całkowicie dobrowolne. Ponadto pu-
blikowane w ten sposób informacje 
nie korzystają z domniemania wiary-
godności, a fakt figurowania podmiotu 
w takim rejestrze w żaden sposób nie 

świadczy o formalnoprawnym zareje-
strowaniu firmy. Tworzone w ten sposób 
ewidencje - stanowią próbę powielenia 
ogólnodostępnych bezpłatnych infor-
macji o przedsiębiorcach, zawartych 
w publicznych rejestrach CEIDG czy 
też REGON.

Tym samym Ministerstwo Rozwoju 
nie ponosi odpowiedzialności za za-
wartość jakichkolwiek spisów przed-
siębiorców prowadzonych przez firmy 
komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom 
rozwagę przed podejmowaniem współ-
pracy z firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do komercyjnych rejestrów.

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo pod adresem: www.firma.gov.pl

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PRZEDSIĘBIORCO 
- NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

W niedzielę 15 stycznia odbędzie się 25. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Tym razem cel zbiórki to ratowanie 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W Sie-
mianowicach Śląskich zapraszamy do Siemianowickiego 
Centrum Kultury – Willi Fitznera, gdzie wystąpią utalento-
wane dzieci i młodzież. O godzinie 16.00 zaprezentują się 
uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego, zaś o 17.00 
podopieczni Szkoły Artystycznej „Muzykalne Siemianowice". 
Występy przeplatane będą licytacjami i aukcjami z których 
dochód zasili konto WOŚP. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

KAROLINA GERA

WOŚP ZNOWU ZAGRA
GOSPODARKA



SPRAWY SPOŁECZNE

NOWE PRAWO W NOWYM ROKU
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Już od pierwszego dnia nowego roku niektórych z nas 
dotkną zmiany, związane z funkcjonowaniem społecznym 
czy zawodowym. Niektóre z nich będą kosmetyczne, na 
inne od dawna przygotowywaliśmy się pod wpływem 
informacji płynących z prasy, radia czy telewizji. Do nie-
których będziemy musieli się przyzwyczaić i pozytywnie 
nastawić. Poniżej wybraliśmy dla Państwa kilka z nich, 
naszym zdaniem najważniejszych, które najbardziej 
odczujemy w nadchodzącym roku.

Społecznie i zawodowo 

 Od 1 stycznia 2017 r. zmieni się wysokość płacy mi-
nimalnej. Wyniesie 2000 zł brutto. Wrośnie więc o 150 
zł w stosunku do roku 2016, w którym wynosi ono 1850 
zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na okre-
ślonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie 
usług wyniesie 13 zł brutto za godzinę. Zgodnie z nowe-
lizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
1 stycznia 2017 r. zniknie też zasada 80 proc. najniższej 
pensji w pierwszym roku pracy dla pracowników po raz 
pierwszy podejmujących zatrudnienie. W 2016 r. kwota 
minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy 
wynosiła 1480 zł.
 Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy po 

śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla 
bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Okres 
sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, 
w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 
365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego 
do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego.
 Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego polega-

jące na tym, że osoba, która nie ma ważnego orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, a złoży wniosek o zasiłek 
stały wraz z wymaganą dokumentacją i potwierdzeniem 
złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, otrzyma zasi-
łek wstecz, od daty wystąpienia z wnioskiem o ustale-
nie stopnia niepełnosprawności.Oczekując na wydanie 
orzeczenia, osoba ta będzie mogła otrzymać zasiłek 
okresowy, bez składania wniosku, konieczne zaś będzie 
spełnienie wymogów ustawowych, również dochodowych, 
do jego otrzymania.
 Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 

2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 1406 
zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne). W 2016 
r. wynosiło ono 1300 zł, a w 2015 r. było to 1200 zł.
 Świadczenie pielęgnacyjne dla obojga rodziców. Od 

1 stycznia 2017 r. każdy z rodziców więcej niż jednego 
dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie będzie mógł 
otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, gdy zrezygnuje 
z pracy lub jej nie podejmie ze względu na opiekę nad 
niepełnosprawnym dzieckiem. Obecnie świadczenie może 
otrzymać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli mają wię-
cej dzieci z niepełnosprawnością, a oboje zrezygnowali 
z pracy, aby się nimi opiekować.

 Wyższa kwota wolna od podatku. Od nowego roku 
zmienią się progi kwoty wolnej od podatku. Wyniesie ona 
6600 zł. Przy dochodach od 6600 zł do 11 tys. zł rocznie 
kwota będzie się zmniejszać. Przy dochodach od 11 tys. 
zł do 85528 zł rocznie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 
3091 zł. Dla osób o dochodach powyżej 85528 zł rocznie 
kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. 
Dla przykładu, osoba, która otrzymuje rentę z tytułu 
częściowej niezdolności do pracy w kwocie 750 zł, zapłaci 
niższy podatek dochodowy za 2017 r. o 287 zł.
 Podwyżka najniższych emerytur i rent. Od 1 marca 

2017 r. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o ponad 100 
zł – do kwoty 1 tys. zł brutto (z 882,56 zł). Najniższa renta 
z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 
750 zł brutto (o 73 zł). Wszystkie renty socjalne wzrosną 
o prawie 100 zł – z 741 zł do 840 zł brutto. Wszystkie 
emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe) zostaną 
podniesione o 0,73 proc.
 Od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legity-

macje osoby z niepełnosprawnością. Będą one wystawiane 
na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności. Okres ich ważności 
nie będzie mógł być dłuższy niż 5 lat w przypadku le-
gitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 10 
lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień 
niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 60. 
roku życia. Będą one wydawane bezpłatnie i nie będzie 
konieczne ponowne orzekanie się.
 Praca w ciąży przy komputerze. Od 1 maja 2017 r. nie 

będzie obowiązywać obecna zasada, że spodziewająca 
się dziecka kobieta może przepracować przy monito-
rze komputera maksymalnie 4 godziny dziennie. Będzie 
miała ona 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy, 
a maksymalnie będzie mogła w ten sposób przepracować 
osiem godzin na dobę.

Można wycinać swoje drzewa, ale... 

W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił kolejną noweliza-
cję ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie właścicielom 
nieruchomości wycinki drzew na terenie prywatnych posesji 
bez zezwolenia. Zmiany zakładają zmniejszenie kontroli 
organu administracji nad usuwaniem drzew m.in. poprzez 
rozszerzenie katalogu wyłączeń spod obowiązku uzyskania 
zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zezwolenia jest - jak do-
tychczas - konieczne, jeśli wycinka wiąże się z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Rady gmin będą jednak odtąd 
decydować, w jakich przypadkach nie będą obowiązywały 
zezwolenia lub nie będą pobierane opłaty. Możliwe będzie 
wskazanie w uchwale gatunku, wieku, obwodu pnia drzewa 
oraz celu jego usunięcia. Ma to wykluczyć możliwość nie-
ograniczonego usuwania drzew. Rada gminy będzie także 
ustalać wysokość stawek opłat za usunięcie drzewa lub 
krzewu, przy czym opłata za usunięcie drzewa nie może 
przekraczać 500 zł, a w przypadku krzewów - 200 zł.

Złe wieści dla piratów drogowych 

Dotychczas, mając odrobinę ikry, mogli bezkarnie 
wymigać się od utraty prawa jazdy za np. przekrocze-
nie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, 
mówiąc iż… nie mają dokumentu przy sobie. Ta „furtka” 
była  nieprecyzyjnym zapisem w Ustawie o Ruchu Dro-
gowym. Jak mówi Waldemar Peterek, zastępca naczel-
nika Wydziału Spraw Obywatelskich, od 1 stycznia 2017 
roku podstawą do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa 
jazdy, jest już informacja przekazana przez policję lub 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego o popełnio-
nym przestępstwie.

Reforma oświaty w naszym mieście

Ustawa Prawo Oświatowe oraz Ustawa Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo Oświatowe 9 stycznia zostały 
podpisane przez Prezydenta RP. W Siemianowicach Ślą-
skich oznacza to iż w pierwszych dwóch latach reformy 
zmiany obejmą 11 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. 
Wszystkie siemianowickie podstawówki przekształcone 
zostaną w 8-letnie szkoły podstawowe. W praktyce ozna-
cza to, że obecni szóstoklasiści w przyszłym roku szkolnym 
rozpoczną naukę w klasie VII. Za dwa lata w szkołach 
podstawowych funkcjonować będzie także klasa VIII. 
Od września zmiany nastąpią także w gimnazjach – roz-
pocznie się ich stopniowe wygaszanie, czyli nie będzie już 
prowadzona rekrutacja. Oznacza to, że w roku szkolnym 
2017/2018 w gimnazjach funkcjonować będą klasy II i III. 
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III 
ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 gimnazja 
przestaną funkcjonować.

Reforma oświaty to także przekształcenie szkół zawodo-
wych w branżowe szkoły I stopnia. Nastąpi to już 1 września 
2017 roku. Obecni uczniowie zawodówek nie odczują jednak 
tej zmiany. 

W perspektywie kilku najbliższych lat zmiany nastąpią 
również w liceach ogólnokształcących i technikach. Doce-
lowo 3-letnie licea i 4-letnie technika staną się 4-letnimi 
liceami ogólnokształcącymi i 5-letnimi technikami. Zmiany 
zapoczątkowane zostaną w roku szkolnym 2019/2020, 
a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Reasumując – 
gimnazja zostaną wygaszane a 6. letnia szkoła podstawowa 
zostanie przekształcona w 8. letnią.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W 2017 roku Kartę Dużej Rodziny czeka nowe otwarcie,pro-
gram ma zostać poszerzony i stać się bardziej atrakcyjny 
m.in. poprzez zwiększenie liczby fi rm oferujących zniżki 
oraz wprowadzenie specjalnej aplikacji mobilnej, ułatwiającej 
korzystanie z Karty. Aplikacja mobilna „KDR na smartfo-
nie” będzie wyświetlała dane z karty na ekranie telefonu, 
tym samym plastikowa karta nie będzie ju ż niezbędna. 
Dodatkowo, dzięki funkcji geolokalizacji posiadacz karty 
będzie mógł sprawdzić w telefonie, gdzie w pobliżu może 
skorzystać ze zniżek oraz zapoznać się z ofertą partnerów 
Karty Dużej Rodziny.

OPRACOWAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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ZAINTERESUJ SIĘ SWOIM DŁUGIEM 
- UNIKNIESZ EKSMISJI

Sprawą priorytetową Wydziału Gospodarki Lokalowej jest 
aktywna realizacja programu oddłużeniowego. Do osób 
zadłużonych na bieżąco wysyłane są wezwania do stawien-
nictwa celem przedstawienia im możliwości spłaty długu. 

  Większość dłużników odnajduje właściwą dla siebie formę 
spłaty zadłużenia wybierając jedną z opcji tj. odpracowywanie 
zaległości, zawarcie ugody tzw. umowy ratalnej lub zamiany 
mieszkania za spłatą zadłużenia poprzez przystąpienie do Banku 
Zamiany Mieszkań. Natomiast w stosunku do osób, które nie 
są zainteresowane uregulowaniem swojego zadłużenia wobec 
Gminy, przewiduje się realizację wyroku eksmisyjnego. Na chwilę 
obecną zostało wytypowane 30 lokali mieszczących się przy 
ul. Kołłątaja z przeznaczeniem na lokale socjalne dla osób po-
siadających wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. 
W drugim kwartale 2017 r. lista rozszerzy się o kolejne 40 lokali. 
Aby uniknąć eksmisji jeszcze raz zachęcamy do skorzystania 
z proponowanych rozwiązań, gdyż dają one realną szansę na 
wyjście z zadłużenia. Na chwilę obecną mamy zakończonych 
6 umów na odpracowywanie zaległości, z których odzyskano 
kwotę 45 000,00 zł. Łącznie saldo na koniec grudnia 2016 r. 
pozostałych zawartych umów aktualnie realizowanych wynosi 

195 000,00 zł. Natomiast kwota odzyskana dzięki umowom 
ratalnym zawartym od 2015r. wynosi 1,5mln zł. 

ALEKSANDRA PACZUŁA

Istotną sprawą jest to, iż dzięki odzyskanym środkom oraz rozpo-
częciem regularnych płatności przez osoby dotychczas zadłużone, 
Gmina jest w stanie przeprowadzić większą ilość remontów budyn-
ków stanowiących nie tylko zasób gminny, ale także będących w tzw. 
przymusowym zarządzie. Są to budynki, które zostały przekazane 
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez prywatnych 
właścicieli lub zostały objęte zarządem w przypadku, gdy właściciel 
go w ogóle nie sprawował lub nie sprawował w sposób zapewniający 
utrzymanie nieruchomości w należytym stanie. Niestety są to 
najczęściej nieruchomości o najgorszym standardzie, wymagające 
dużych nakładów finansowych. Nakłady te często przewyższają 
wpływy czynszowe (budynki posiadają wysokie saldo ujemne, 
które wynika z długów czynszowych najemców). Należy również 
pamiętać, iż z chwilą wystąpienia właściciela nieruchomości, 
bądź jego następców prawnych, budynki te podlegają zwrotowi 
wraz z rozliczeniem kosztów i wpływów związanych z zarządem 
nieruchomością i przeprowadzonymi remontami. Obecnie Gmina 
posiada 112 budynków  w Przymusowym Zarządzie z czego 98 ma 
saldo ujemne w kwocie ok. 17 mln zł.

PRZYJAZNE SPOSOBY 
WYJŚCIA Z ZADŁUŻENIA

Chcąc zatrzymać postępujące zadłuże-
nie warto zapisać się do Banku Zamiany 
Mieszkań. Wypełnione zgłoszenie wraz z ko-
pią umowy najmu aktualnie zajmowanego 
mieszkania zostanie zarejestrowane i wpi-
sane w ogólnodostępny Rejestr Mieszkań do 
zamiany. Dzięki temu może dojść do zamiany 
pomiędzy osobami zainteresowanymi za-
mianą mieszkania z większego na mniejsze 
z niższym czynszem a kontrahentem poszu-
kującym większego mieszkania i mającym 
możliwość uregulowania zadłużenia.

Odpracowanie zaległości. Z tej formy 
pomocy mogą skorzystać dłużnicy, którzy 
złożą wniosek o zmianę świadczenia pie-
niężnego na świadczenie rzeczowe, oraz 
Ci, którzy w okresie 1 miesiąca poprzedza-
jącego datę złożenia wniosku na bieżąco 
opłacali czynsz lub opłatę za bezumowne 
korzystanie z lokalu mieszkalnego. Do 
wniosku należy załączyć dokumenty po-
twierdzające osiągany dochód od wszyst-
kich osób pełnoletnich zamieszkujących 
w danym lokalu - za okres 3 miesięcy 
poprzedzających datę jego złożenia. 

Kolejną metodą na oddłużenie swojego 
mieszkania, jest zawarcie ugody ratal-
nej. W tym wypadku należy zwrócić się 
z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, 
dołączyć dokumenty potwierdzające 
zarobki brutto z trzech ostatnich mie-
sięcy, oraz - co bardzo istotne - regu-
larnie opłacać czynsz. Zaniedbanie tego 
ostatniego skutukuje wypowiedzeniem 
umowy. 

- Mieszkańców, znajdujących się w trudnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Lokalowej przy ul. Michałkowickiej 105,
tel. (32) 760 53 93, (32) 760 54 78.  Pracownicy wydziału udzielą wszelkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości uniknięcia eksmisji 
z zajmowanego lokalu.

Monika Walesz była pierwszą odważną miesz-
kanką naszego miasta, która zdecydowała się na 
podpisanie umowy na odpracowanie zaległości 
czynszowych. 
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AKCJA ZIMA 2017 
w siemianowickich instytucjach kultury i sportu

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY 
www.siemck.pl
SCK-BYTKÓW - ul. Niepodległości 45 
(tel. 32/228.72.80)
16–20 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 
– Zima w Okienku – dzieci w wieku 5-8 lat. Wstęp wolny
16–20 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00
– Zima w Okienku – dzieci w wieku 9-13 lat. Wstęp wolny
24-26 stycznia (wtorek-czwartek), godz. 10.00-11.00 
– Warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 7-9 lat. 
Wstęp wolny
24-26 stycznia (wtorek-czwartek), godz. 11.00-12.00 
– Warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 10-13 lat. 
Wstęp wolny

SCK-WILLA FITZNERA - ul. Fitznerów 3 
(tel. 32/763.27.33)
18 stycznia (środa) godz.11.00 
– Akcja Zima - „Ekoprzysmaczek” - spotkanie dla dzieci. 
Wstęp wolny
25 stycznia (środa) godz.11.00 
– Akcja Zima – warsztaty telewizyjne. Wstęp wolny

SCK-PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 12 
(tel. 32/765.27.40-41)
16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 stycznia 
9.30 KINO DLA DZIECI – grupy zorganizowane + 
widzowie indywidualni. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność przybycia
11.30 KINO DLA DZIECI – widzowie indywidualni. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia
23, 24 stycznia
13.00 – 15.00  FERIE Z GRAMI PLANSZOWYMI - 
(wymagane zapisy, ilość miejsc ograniczona)
24, 25 stycznia
16.00 – 18.00  WARSZTATY TEATRALNE DLA 
MŁODZIEŻY (16+) (wymagane zapisy, ilość miejsc 
ograniczona!!!)
25, 26.01
13.00 – 15.00  WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI 
(wymagane zapisy, ilość miejsc ograniczona!!!)
 Zapisy przyjmuje SKLEPIK SCK – Parku Tradycji

SCK-JARZĘBINA - ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)
16-20 stycznia (poniedziałek-piątek) godz.10.00-13.00 
– Ferie zimowe (gry i zabawy ruchowe, warsztaty 
taneczne, warsztaty plastyczne, bal przebierańców), 20 
stycznia – karaoke + dyskoteka. 
Wstęp wolny
23-27 stycznia (poniedziałek-piątek) godz.10.00-13.00
– Ferie zimowe (gry i zabawy ruchowe, warsztaty taneczne, 
warsztaty plastyczne, bal przebierańców), 27 stycznia – bal 
przebierańców. Wstęp wolny

SCK-ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 32/204.11.27)
17-19 stycznia (wtorek-czwartek) godz. 10.00 
– Warsztaty taneczne w ramach Akcji Zima (6-10 lat). 
Wstęp wolny
20 stycznia (piątek) godz. 17.00
– Bal przebierańców dla dzieci. Wstęp wolny

23-27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 10.00 
– Warsztaty plastyczne w ramach Akcji Zima (5-8 lat). 
Wstęp wolny
23-27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 12.00
– Warsztaty plastyczne w ramach Akcji Zima (9-13 lat). 
Wstęp wolny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Al. Sportowców 3 
(tel. 32/228.13.29) www.mbp.siemianowice.pl

FERIE Z BIBLIOTEKĄ - ZWIERZOTEKA 

27 stycznia (piątek), godz. 17.00 
– „Zwierzoteka – czyli biblioteka na 4 łapach” – 
Zakładki do książek – liczba miejsc ograniczona, 
zapisy w Czytelni, dodatkowe informacje na stronie 
Biblioteki

ODDZIAŁ DLA DZIECI (Al. Sportowców 3)
16 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00-11.30 
– Jak DOGadać się z psem – spotkanie z trenerką 
psów
17 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.30 
– Zwierzyniec - Zajęcia literacko-animacyjne (głośne 
czytanie historyjek o zwierzętach, zagadki, łamigłówki, 
zabawy ruchowe)
20 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.30 
– Portret mojego pupila – zajęcia plastyczne
23 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00-11.30 
– Czego nie wiem o moim zwierzaku – spotkanie z 
lekarzem weterynarii
24 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.30 
– Pomagamy milusińskim – zajęcia plastyczne – wykonanie 
karmników dla ptaków
27 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.30
– Finał zbiórki potrzebnych artykułów dla schroniska, 
spotkanie przed biblioteką uczestników ferii ze swoimi 
pupilami, pamiątkowe zdjęcia, wręczenie dyplomów 
„Przyjaciel zwierząt”

FILIA NR 1 (ul. Żeromskiego 13a)
16 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00
– Psie radości i smutki – zajęcia czytelniczo-plastyczne
18, 23 stycznia (środa, poniedziałek), godz. 11.00-14.00
– Wszystkie zwierzęta małe i duże – zajęcia plastyczne
25 stycznia (środa), godz. 10.00 
– Marzenia małego wróbla – zajęcia czytelniczo-
plastyczne

FILIA NR 4 (ul. Szymanowskiego 11)
18 stycznia (środa), godz. 15.00 
– Konkurs plastyczny. Wystawa prac
30 stycznia (poniedziałek), godz. 11.00 
– Głośne czytanie bajek dla grupy „Skrzaty”. Pogadanka. 
Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych 
– wspólne zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-
techniczne, czytelnicze, gry planszowe, głośne 
czytanie książek

FILIA NR 5 (ul. Sobieskiego 11)
18 stycznia (środa), godz. 12.00-14.00 
– Te co skaczą – zajęcia plastyczne
20 stycznia (piątek), godz. 12.00-14.00 
– Te co pływają – zajęcia plastyczne
25 stycznia (środa), godz. 12.00-14.00 
– Te co fruwają – zajęcia plastyczne
27 stycznia (piątek), godz. 12.00-14.00 
– Te co pełzają – zajęcia plastyczne

FILIA NR 7 (ul. Fojkisa 2)
17 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 
– Olimpiada zwierząt
20 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.00 
– Jak sroczka gości przyjmowała
24 stycznia (wtorek), godz. 10.00-11.00 
– Jak żabki Jasia zabawiły
27 stycznia (piątek), godz. 10.00-11.00 
– Wróć, Alfi ku!- zajęcia czytelnicze

FILIA NR 8 (ul. Zgrzebnioka 43a)
18, 19, 25, 26 stycznia (środy, czwartki), godz. 10.30 
– Zwierzoteka – cykl zajęć 
czytelniczo-plastycznych

FILIA NR 9 (ul. Powstańców 54a)
17 stycznia (wtorek), godz. 11.00-13.00 
– Te co skaczą – zajęcia czytelniczo-plastyczne
19 stycznia (czwartek), godz. 11.00-13.00 
– Te co fruwają – zajęcia czytelniczo-plastyczne
24 stycznia (wtorek), godz. 11.00-13.00 
– Te co pływają – zajęcia czytelniczo-plastyczne
26 stycznia (czwartek), godz. 11.00-13.00 
– Te co pełzają – zajęcia czytelniczo-plastyczne
Dzieciom udostępnione są gry, puzzle i artykuły 
plastyczne

FILIA NR 10 (ul. Jaworowa 2)
16 stycznia (poniedziałek), godz. 12.00
– Pies – najlepszy przyjaciel człowieka – warsztaty 
plastyczne
18 stycznia (środa), godz. 12.00 
– Kot – co kot, to charakter – warsztaty plastyczne
20 stycznia (piątek), godz. 12.00 
– Ptaki – królowie nieba – warsztaty plastyczne
23 stycznia (poniedziałek), godz. 12.00 
– Konie i koniki – warsztaty plastyczne
25 stycznia (środa), godz. 12.00 
– Ryby – moje akwarium – warsztaty plastyczne
27 stycznia (piątek), godz. 12.00 
– Gryzonie domowe – mali przyjaciele – warsztaty 
plastyczne

MUZEUM MIEJSKIE ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
www.muzeum.siemianowice.pl
„Muzealne spotkania z historią i sztuką” w Galerii 
„Po Schodach” oraz Galerii Multi medialnej „Piwnica” 
- dla grup zorganizowanych (po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym) oraz wszystkich 
chętnych:
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Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
• „Zimowe krajobrazy z kolędami” - wystawa 
plastyczna kółka plastycznego Młodzieżowego Domu 
Kultury im. dr. H. Jordana w Siemianowicach Śląskich,
• „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
• „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,
• „Galeria Rzeźby w Węglu”,
• „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I poł. XX 
wieku”.

FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO

RYNEK MIEJSKI
15-29 stycznia, godz. 11.00-19.00 (z przerwą 
techniczną w godz. 14.00-15.00)
bezpłatny Snowtubing dla dzieci i młodzieży. 
Wysokość rampy ok. 4 m,  długość ślizgu - ok. 30 m 
Ilość opon do zjeżdżania - 10
Czas zabawy dla grupy 10 osób - ok. 6-8 minut, 
regulowany przez obsługę.
Dobra zabawa bez względu na warunki pogodowe. 

18 stycznia (środa), godz. 9.00
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci 
i młodzieży do Gliwic. W programie: zwiedzanie 
Willi Caro (doskonale zachowanej XIX-wiecznej 
rezydencji w stylu renesansowej architektury 
willowej), zamku Piastowskiego oraz Radiostacji, 
lekcja edukacyjna pn. „cechy rzemieślnicze w 
Gliwicach” - opowieści o kunszcie gliwickich 
rzemieślników,  cechach w których się zrzeszali oraz 
zabytki z nimi związane.  W części warsztatowej 
uczestnicy – wzorem dawnych czeladników – 
ozdabiać będą tkaninę własnoręcznie wykonanym 
stemplem.

25 stycznia (środa), godz. 9.00
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i 
młodzieży do Żarek.
W programie: zwiedzanie Muzeum dawnych rzemiosł 
oraz udział w warsztatach manufaktury słodyczy.

Wyjazdy o godz. 9.00 – Plac Wolności - Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. Obowiązują 
zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci 
w wycieczkach.
(uczestników wycieczek należy zgłosić w Wydziale 
Kultury i Sportu pod numerami telefonów 32/765-62-
90, 32/765-62-97 do dnia 13 i 20 stycznia 2017 r.).

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH ul. Mikołaja 3, 
tel. 32/220 08 00
16-27 stycznia (poniedziałek-piątek) godz. 11.30-
12.15 
oraz 12.15-13.00
Bezpłatny wstęp na basen kryty dla dzieci i młodzieży. 
Warunkiem bezpłatnego wejścia na basen Zespołu 
Szkół Sportowych jest okazanie ważnej legitymacji 
szkolnej (limit – 50 osób/45 minut)

SIEMIANOWICKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 
sala KS „Michał” - ul. Elizy Orzeszkowej 1 tel. 
504.084.126 (Andrzej Manecki), www.skkk.slask.pl
23, 25, 27 stycznia (poniedziałek, środa, piątek), 
godz. 17.00
Zimowa Akademia Karate dla dzieci i młodzieży

MOSiR „PSZCZELNIK” 
Park Pszczelnik 3 tel. 32 228.08.48, 32 220.43.52
www.mosir.siemianowice.pl
Hala Sportowa  -  PARK PSZCZELNIK
16 - 20, 23 - 27 stycznia (poniedziałek-piątek), godz. 
11.30 
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i 
chłopców szkół podstawowych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”
17, 19, 24, 26 stycznia (wtorek, czwartek), godz. 
12.30  
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i 
chłopców szkół gimnazjalnych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka
16, 18, 20, 23, 25, 27 stycznia (poniedziałek, środa, 
piątek), godz. 12.30 
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dziewcząt i chłopców 
szkół ponadgimnazjalnych
ORGANIZATOR: HKS „Siemianowiczanka”

Lodowisko PARK PSZCZELNIK
16-20 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 11.00-
15.00 i od 16.00-21.00
23-27 stycznia (poniedziałek – piątek), godz. 11.00-
15.00 i od 16.00-21.00
w soboty od 10.00-21.00 (przerwa techniczna 15.00-
16.00)
Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla 
siemianowickich dzieci i młodzieży (poniedziałek-
piątek godz. 10.00-11.00)

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, uczniom 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
pomaturalnych, studentom do lat 26, rencistom, 
emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub 
odcinka renty, emerytury).  
Osoby niepełnosprawne korzystają z lodowiska na 
zasadach biletu ulgowego (za okazaniem ważnej 
legitymacji).

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
ul. Elizy Orzeszkowej 1 tel. 32 765.23.03, 32 
765.23.04 www.ksmichal.mmj.pl
Hala Sportowa 
15 stycznia (niedziela), godz. 10.00 
Otwarty Turniej Siatkonogi Par  
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”
16, 17, 18, 19, 20 stycznia (poniedziałek – piątek), 
godz. 10.00  
Otwarte zajęcia piłki nożnej chłopców – rocznik 2004 
i młodsi.
ORGANIZATOR: MKS „Siemianowiczanka”
16, 17, 18, 19, 20 stycznia (poniedziałek - piątek), 
godz. 11.30  
Otwarte zajęcia piłki nożnej chłopców – rocznik 2000 
i 2001.
ORGANIZATOR: MKS „Siemianowiczanka”
23, 24, 25, 26, 27 stycznia (poniedziałek - piątek), 
godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewcząt i 
chłopców) – Szkoły Podstawowe klasy V i młodsze.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”
23, 24, 25, 26, 27 stycznia (poniedziałek - piątek), 
godz. 12.30  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dziewcząt i chłopców 
– Szkoły Podstawowe klasy VI.
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4”
28 stycznia (sobota) godz. 10.00
Siemianowicki Zawrót Głowy – Bieg Wokół Stołu
ORGANIZATOR: MOSiR „Pszczelnik”

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od 
organizatorów terminy imprez mogą ulec zmianie. Za 
ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, 
ul. Fitznerów 3, tel. 32 765.62.90, 32 765.62.97

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK-Bytków - ul. Niepodległości 45 (tel. 
32/228.72.80)
SCK-Willa Fitznera - ul. Fitznerów 3 (tel. 
32/763.27.33)
SCK-Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12 (tel. 
32/765.27.40-41)
SCK-Jarzębina - ul. Wierzbowa 2 (tel. 32/228.48.46)
SCK-ZAMECZEK – ul. Oświęcimska 1 (tel. 
32/204.11.27)
Miejska Biblioteka Publiczna, Al. Sportowców 3 (tel. 
32/228.13.29)
Muzeum Miejskie, ul. Chopina 6 (tel. 32/228.50.80)
Siemianowicki Klub Karate Kyokushin, tel. 
504.084.126 (Andrzej Manecki)
MOSiR „Pszczelnik” Park Pszczelnik 3, tel. 32 
228.08.48, 32 220.43.52
Kompleks Sportowy „Michał”, ul. Elizy Orzeszkowej 
1, tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
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- Na grudniowej sesji, Rada Miasta uchwa-
liła budżet na rok 2017. Gdyby miał Pan okre-
ślić go jednym słowem, to byłoby to słowo…

- Ambitny. Nigdy dotąd nie przezna-
czono na różnego rodzaje inwestycje tak 
znaczących środków, jak w tym budżecie. 
Zaplanowano na nie prawie 50 mln zł. Na 
tę kwotę składają się dochody własne, jak 
również częściowo są to pieniądze, które 
będą wydawane w ramach różnych progra-
mów unijnych. Skala czekających nas zmian, 
przy tak skonstruowanym budżecie, jest 
nieporównywalna wręcz z dotychczasowymi 
budżetami. Jak dotąd nakłady na inwestycje 
sięgały 26 mln zł- teraz to kwota niemal 
dwukrotnie większa.

-Podczas debaty na sesji pojawił się za-
rzut, że tegoroczny budżet przewiduje za 
wiele pieniędzy na poprawę jakości życia 
mieszkańców, za mało natomiast na in-
westycje. Pan zaprezentował zupełnie od-
mienne zdanie.

- Rzeczywiście nie zgadzam się z opinią 
wskazującą na niewłaściwe proporcje w bu-
dżecie. Trzeba bowiem pamiętać, iż poza 
wspomnianymi 50 mln zł, które są podzielone 
na inwestycje  i na zadania poprawiające 
jakość życia mieszkańców- a więc budowę 
chodników, placów zabaw, siłowni, boisk 
-miasto Siemianowice Śląskie, a konkretnie 
samorządowa spółka Wodociągi Siemiano-
wickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. aplikuje o prawie 

170 mln zł, które mają być przeznaczone na 
rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
oraz budowę oczyszczalni. Dodatkowym 
efektem tych działań, ich konsekwencją, 
będzie wymiana nawierzchni dróg, naruszo-
nych podczas robót wodno-kanalizacyjnych. 
Uważam, że planowany zakres inwestycji 
znamionuje ogromny rozmach i absolutnie 
nie można postrzegać go, jako skromny. 

-Zwracał Pan także uwagę na poprawę 
jakości życia mieszkańców, jako czynnik 
stanowiący motor rozwoju miasta.  

-Jak podkreśliłem na sesji, powinniśmy nie 
tylko inwestować pieniądze w infrastrukturę, 

nie tylko angażować je prorozwojowo. To 
oczywiście jest bardzo ważne, ale także 
trzeba poprawić jakość życia mieszkańców, 
ponieważ obecnie Siemianowice stają się 
atrakcyjnym miejscem zamieszkania. To, 
że jesteśmy miastem zielonym, że popra-
wiła się jakość dróg i nadal będzie ulegała 
poprawie, że korzystnym zmianom ulegnie 
infrastruktura-to zachęca inwestorów, któ-
rzy właśnie tutaj lokują swoje inwestycje. 
Wystarczy spojrzeć na Siemianowicki Park 
Biznesu, budowę nowej fabryki przez John-
son Controls- to wszystko powoduje, że my 
rozwijamy się, że powstają nowe miejsca 
pracy, ale także stajemy się ważnym miej-

scem do budowy domów zarówno wielo-
rodzinnych, jak i jednorodzinnych. Dbałość 
o jakość życia mieszkańców powoduje, że 
coraz więcej ludzi chętnie się tutaj osiedla. 
Ostatnie licytacje działek, sprzedawanych 
„na pniu” jasno tego dowodzą, a tu jeszcze 
kolejni deweloperzy są zainteresowani bu-
dową domków jednorodzinnych w naszym 
mieście. To też jest ważne, bo przecież 
dochody miasta, stanowią nie tylko po-
datki przedsiębiorstw ale również podatki 
płacone przez mieszkańców. W mojej 
więc opinii, ten budżet jest zrównowa-
żony. Zasila zarówno sferę inwestycyj-
ną, przemysłową, jak i poprawia jakość 
życia mieszkańców.

-Skoro o fi nansach miasta mówimy, to 
w dyskusji podczas grudniowej sesji pojawił 
się też temat obligacji…

-Obligacje, które miasto wyemitowało, aby 
skonsolidować zadłużenie były dość spornym 
tematem poprzedniej kadencji. Podczas gru-
dniowej debaty znowu wzbudziły wątpliwości. 
Tym razem niektórzy radni zarzucali, że te 
pieniądze zostały wydane. Powiem tak: trudno 
wydać coś, czego nie ma. Jeszcze raz pod-
kreślam, że pieniądze z obligacji poszły w stu 
procentach na spłatę zadłużenia, na rozłożenie 
tych rat w czasie, dzięki czemu teraz miasto 
może korzystać ze środków unijnych. 

ROZMAWIAŁA: 
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Z RATUSZA

TO AMBITNY BUDŻET  
rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Adamem Cebulą

  Lokalny Program Rewitalizacji Siemianowic Śląskich na 
lata 2016-2022, zatwierdzony na grudniowej sesji Rady 
Miasta, to dokument wskazujący zintegrowane podejście 
wobec kompleksowych rozwiązań w zakresie rewitali-
zacji tych obszarów miasta, w których w największym 
stopniu występują negatywne zjawiska społeczno-go-
spodarcze, pogłębiane problemami urbanistycznymi, 
infrastrukturalnymi i ekologicznymi. Ma on również za 
zadanie stworzenie platformy współpracy pomiędzy 
różnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, w celu 
umożliwienia im tworzenia i wdrażania rozmaitych 
inicjatyw i projektów oraz skutecznego ubiegania się 
o zewnętrzne środki finansowe. 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) powstał `m.in. na 
bazie Strategicznych Kierunków Rozwoju Miasta. Określone 
tam główne trendy, stanowią także wyznaczniki działań 
rewitalizacyjnych. A są to 4 zasadnicze płaszczyzny strate-
giczne: rozwój Siemianowic Śląskich w kierunku atrakcyjnego 
miejsca zamieszkania, miasta przyjaznego rodzinie, miasta 

o wysokiej aktywności społecznej oraz miasta przyjaznego 
rozwojowi przedsiębiorczości.

Obszarami, które zostaną poddane rewitalizacji- tożsamy-
mi  z terenami zdegradowanymi- jest Śródmieście i Srokowiec 
oraz Michałkowice i Nowy Świat. Planowanych tam jest wiele, 

różnorodnych działań. I tak np. rewitalizacja zdegradowa-
nych i zabytkowych obiektów miejskich – w szczególności 
Pałacu Rheinbabenów, tworzenie mieszkań socjalnych, 
rewitalizacja przestrzeni parkowych, zagospodarowanie 
parterów na świetlice, Centrum Usług Społecznych oraz 
kluby dla  różnych grup wiekowych. W LPR znajdziemy też 
takie zadania, jak stworzenie Zintegrowanego Centrum 
Przesiadkowego wraz z rozbudową rowerowych szlaków 
komunikacyjnych i punktów przesiadkowych, program ak-
tywizacji i wykorzystania potencjału seniorów, ułatwiający 
powrót rodziców na rynek pracy, tworzenie warunków dla 
reintegracji zawodowej mieszkańców, w tym możliwości 
samozatrudnienia. Te i inne przedsięwzięcia realizowane będą 
zarówno z własnych środków gminy, jak i z pozyskanych- jak 
się zakłada- środków zewnętrznych.

Dzięki Programowi gmina może wnioskować o dodatkowe 
fundusze z budżetu państwa w ramach składanych wniosków 
o dofi nansowanie do regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.    (ERW)

10 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Osiedle Nowy Świat to jedno z wielu wytypowanych miejsc, 
które będą objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.
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KULTURA

SENIOR TEŻ CZŁOWIEK
SPRAWY SPOŁECZNE
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-Bardzo często tematem zajęć dla senio-
rów, czy zamieszczanych na łamach  czaso-
pism porad dla seniorów jest asertywność. 
To zapewne nie przypadek…

-Istotnie, trudno nie zauważyć takiej ten-
dencji. Być może dzieje się tak z kilku powodów. 
Asertywność, to w ogóle modne hasło/ zjawi-
sko/ możliwość.... Nie tylko modne, ale również 
jeśli pamiętać i rozumieć jego sens bardzo 
praktyczne, bo pozwala pamiętać ludziom 
(jeśli by przypadkiem zapomnieli), o tym, że 
każdy ma prawo do jasnego określania granic 
osobistych w relacji z drugą osobą oraz re-
spektowania granic innych osób. Znaczy to 
ni mniej ni więcej jak to, że każdy ma prawo 
powiedzieć Nie (odmówić) jak i Tak (zgodzić 
się na coś, zaakceptować). Żadna odmowa lub 
zgoda, jeśli wynika z osobistej decyzji, w świecie 
asertywnych zachowań, nie powinna być oce-
niana, krytykowana, pomniejszana, ignorowana 
itd. Przychodzi mi do głowy takie uogólnienie, 
że jest to szacunek do siebie i innych w działa-
niu. Jeśli rozumieć asertywność w taki właśnie 
sposób, trudno sobie doprawdy wyobrazić, by 
istniały jakiekolwiek grupy społeczne, którym 
prawa do takiego szacunku można by było od-
mówić. Niestety jest oczywiście cień idealizmu 

w tym stwierdzeniu, gdyż jako ludzie jesteśmy 
istotami dość przewrotnymi: wiemy, że ludziom 
należy się dobre a przynajmniej przyzwoite 
traktowanie, wiemy też, że mamy jak najbardziej 
prawo, by szanować samych siebie, jednak 
w praktyce wychodzi to dużo gorzej... Stąd 
rozmaite kampanie społeczne, programy ad-
resowane do różnych grup odbiorców, których 
zadaniem jest przypominanie społeczeństwu 
podstawowych praw humanizmu... Senior to 
taki sam człowiek jak osoba czynna zawodowo, 
jak student, czy dziecko. Różnimy się między 
sobą stylem życia, sposobem spędzania wol-
nego czasu, miewamy inne potrzeby (choć 
niekoniecznie tak bardzo inne) ale prawo do 
asertywności wszyscy mamy takie samo. 

- Myślę jednak, że postawy asertywne 
w przypadku osób starszych mają szczególną 
wagę – łamania stereotypu postrzegania 
babci i dziadka, jako osób żyjących życiem 
innych- wnuków, dzieci, a przecież i oni 
mają swoje dążenia, marzenia, upodobania, 
z których mogą czerpać satysfakcję…

-„...łamania stereotypu”... trafnie powiedziane. 
Aż korci, żeby postawić pytanie: po co ludziom 
stereotypy? Najzwyczajniej po to, żeby „myśleć 

na skróty” czyli nie wysilać się zbytnio przy 
ogarnianiu umysłem całego naszego bogatego 
i różnorodnego świata. Najłatwiej i najszybciej 
poukładać świat do pudełek i przyporządkować 
im etykiety np. „babcia/dziadek – osoby już 
nieaktywne zawodowo, dysponujące ogromną 
ilością wolnego czasu, zazwyczaj zakochane 
we wnukach” i na tej podstawie umysł ludzki 
tworzy bardzo proste wnioski przyczynowo – 
skutkowe: „czyli są to osoby, które się nudzą, 
nie marzą o niczym innym, jak zajmowanie się 
wnukami od świtu do nocy”. Za takie wniosko-
wanie na zajęciach z logiki, wykładowca bez 
mrugnięcia powiek, wystawiłby ocenę niedosta-
teczną. Dlaczego? Bo tak wnioskujący student, 
zapomniał o najważniejszej składowej całej 
układanki: babcia i dziadek to nie przedmioty 
a żywe istoty, które mają własne potrzeby, 
prawa, obowiązki, uczucia, myśli, marzenia. 
Pominięcie tej istotnej kwestii jest sprawą co 
najmniej świadczącą o arogancji.

- Wygłosiła Pani wykład na temat aser-
tywności dla siemianowickich  seniorów. 
Jakie były ich reakcje ?

-Z grupą siemianowickich seniorów „Mi-
chałkowice 60 Plus” miałam przyjemność 

spotkać się w 2016 roku na warsztatach 
poświęconych zdrowiu psychicznemu, kilka 
razy. Wśród nich odbyły się min. warsztaty 
dotyczące zagadnień asertywności. Dużo 
było dyskusji na temat tego, co tak naprawdę 
nie pozwala nam wewnętrznie na uznanie, że 
asertywność i agresja to zupełnie sprzeczne 
zachowania. Debatowaliśmy również nad 
tym, dlaczego tak trudno jest nam wyznaczać 
i respektować granice innych oraz podczas 
różnych zadań interakcyjnych doświadczali-
śmy różnic pomiędzy tym co w komunikacie 
przekazuje nadawca a tym, jak odczytuje 
i interpretuje to odbiorca 

-Można prosić o kilka rad dla seniorów, 
jak mogą bronić swojego, osobistego „te-
rytorium”

Najprościej i w największym skrócie - ni-
czego nie musicie Państwo bronić. Zaakcep-
tujcie fakt, że macie prawo do bycia tym, 
kim jesteście łącznie z prawem do własnych 
uczuć, zdania i pomysłów na to, jak żyć. 
Oczywiście nie zapominając również o tym, 
że inni, tak samo jak Państwo, mają prawo 
do własnej, unikatowo pięknej wyjątkowości. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

  50 lat temu, dokładnie 8 stycznia, nieudany skok do 
odjeżdżającego pociągu, zakończył życie aktora, który jedną 
rolą wdarł się do filmowego Parnasu i jako jedyny Polak, 
znalazł się w latach sześćdziesiątych w dziesiątce najlep-
szych aktorów świata. Obchody rocznicowe w Katowicach, 
gdzie pochowany został  zgodnie ze swoją wolą Zbyszek 
Cybulski, zgromadziły jego przyjaciół, aktorów, miłośników 
jego talentu. Po uroczystości przy mogile niezapomnianego 
Maćka Chełmickiego z „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy, 
odbyły się projekcje filmowe, spotkania ze wspominającymi 
Zbyszka przyjaciółmi.

Mało kto wie, że to właśnie w Siemianowicach Śląskich, 
po wojennej zawierusze, rodzina Cybulskich, znalazła swój 
pierwszy dach nad głową. Po odnalezieniu się przebywa-
jących we Francji rodziców –Ewy i Aleksandra, z synami 
Zbyszkiem i Antonim, których los rzucił do Dzierżoniowa, 
dzięki pomocy Alfreda Niewolskiego, Cybulscy zamieszkali 
w kamienicy przy ul. Parkowej 14, będącej własnością jego 
matki -  Tekli. Wprawdzie Zbyszek pozostał w Dzierżoniowie, 
gdzie uczył się w tamtejszym gimnazjum, ale przecież nie 
raz przyjeżdżał do Siemianowic.

Brat Antoni po latach wspominał: „ Kochał życie. Z jego 
bagażem przejeżdżał do domu. Prowadził długie nocne 
rozmowy z ojcem i matką. Z matką potrafił dyskutować na 

takie tematy, których kto inny nie odważyłby się podnosić. 
Bardzo osobiste. Często zdarzało się, że po przegadaniu 
z matką całej nocy rano oboje wychodzili do kościoła”.

Rodowity siemianowiczanin, profesor Andrzej Gwóźdź, 
należący do grona najważniejszych postaci polskiego filmo-
znawstwa, a jednocześnie darzący ogromnym sentymen-
tem Siemianowice Śląskie, jako miejsce narodzin swojego 
zauroczenia X Muzą, wraz z Janem F. Lewandowskim, au-

torem książki „Siemianowice filmowe” jeszcze 20 lat temu 
wielokrotnie przemierzał Parkową i Krótką w poszukiwaniu 
osób, które pamiętałyby wizyty Zbyszka w naszym mieście. 
Niestety nie udało się napotkać świadków bytności później-
szego aktora, który w latach sześćdziesiątych był jedynym 
Polakiem na liście 10 najlepszych aktorów świata.

„ Cybulski z pewnością bywał w mieszkaniu przy Parkowej, 
ale on był zawsze w pędzie, więc sądzę, że nie było okazji do 
rozmowy z nim, do spotkania, które utkwiłoby w pamięci” 
– stwierdził profesor Gwóźdź. Ostatecznie w „Siemianowi-
cach filmowych” znajdujemy zaledwie informację, że Ewa 
i Aleksander Cybulscy dzięki znajomości z poznanym we 
Francji Alfredem Niewolskim, pracującym w Polskim Czer-
wonym Krzyżu, dostali mieszkanie w kamienicy jego matki. 
Ten narożny lokal, zajmował wcześniej sklep. Mieszkanie 
w nim urządzone było niezwykle skromne i niedogodne, 
ale do czasu przeprowadzki do Katowic dało schronienie 
rodzinie Cybulskich.

Ciekawe, ile udanych skoków do pociągu odjeżdżającego 
z nie istniejącego dzisiaj siemianowickiego dworca wykonał 
człowiek, stanowiący największą legendę polskiego kina, 
zanim na peronie trzecim we Wrocławiu, źle postawił stopę, 
goniąc, jak zawsze, uciekający pociąg i czas… 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

O asertywności rozmawiamy z Katarzyną Szarawarą – psychoterapeutką, psychologiem, pedagogiem, prezes Fundacji Dialogu i Narracji. 
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W tej kamienicy bywał Zbyszek Cybulski odwiedzający 
mieszkających tu rodziców.
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  W kalendarzu Polskiego Związku Ka-

jakowego na rok 2017 pojawiła się nowa 
impreza, a mianowicie „ I Spływ Kajakowy 
Brynica 2017 - Szlakiem historycznych 
granic - Piekary Śląskie – Siemianowice 
Śląskie”. Jak łatwo się domyślić  inspira-
cją do niego była wrześniowa impreza 
zorganizowana z inicjatywy prezydenta 
Rafała Piecha w Przełajce, kiedy to w ka-

jakowym spływie wzięło udział 60 osób. 
To udane wydarzenie zaaranżowane 
przez Wydział Ochrony Środowiska UM 
przetarło-można rzec- brynicki szlak 
i teraz nasza rzeka stanie się miejscem 
wioślarskiej przygody o randze ogólno-
polskiej. I Spływ Kajakowy Brynica 2017 
zaplanowano na dzień 26 sierpnia 2017r.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
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  „Kocha się naprawdę i do końca tylko 
wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości 
i smutku bez względu na dobry czy zły los” 
- Słowa Jana Pawła II były mottem prze-
wodnim Noworocznego Spotkania Złotych 
i Diamentowych Jubilatów z Prezydentem 
Miasta Rafałem  Piechem, które odbyło się 
10 stycznia 2017r. w Centrum  Konferencyj-
no-Bankietowym „u Ostrowskich”. Prezydent 
Miasta zapraszając gości na to wyjątkowe 
spotkanie pragnął okazać im swój szacunek, 
podziw, jak również pozytywne i ciepłe emocje 
kierowane w ich stronę. W uroczystości wzięli 
także udział: Zastępca Prezydenta Miasta 
Anna Zasada-Chorab oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Adam Cebula,

Na zaproszenie Prezydenta Miasta odpo-
wiedziały biorąc  udział w uroczystości 72 
pary małżeńskie, którym Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej w 2016r. przyznał medale 
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Zaproszonych gości przywitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Szulc życząc 
wszystkim udanej zabawy i niezapomnia-
nych wrażeń. Następnie głos zabrał Prezydent 
Miasta Rafał Piech dziękując wszystkim za 
tak liczne przybycie oraz złożył noworoczne 
życzenia - dobrego zdrowia oraz pomyślności 
we wszystkim co przed nimi w dalszym życiu.

Zabawę taneczną oraz program artystyczny 
zapewnił zespół muzyczny „Szwarne Karlu-
sy”, który oprócz muzyki do tańca serwował 
humoreski, śląskie kawały i konkursy.

Wszyscy uczestnicy spotkania doskonale 
się razem bawili, tańczyli i śpiewali życząc 
sobie i nam kolejnych takich inicjatyw. Nie 
zabrakło również wyrazów podziękowań ze 
strony Jubilatów kierowanych na ręce Pre-
zydenta za zorganizowanie tak wyjątkowe-
go spotkania.

Była więc radość ze spotkania oraz energia, 
której można tylko pozazdrościć.

GRAŻYNA SZULC

KOCHA SIĘ NAPRAWDĘ I DO KOŃCA...
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA

SPŁYW BRYNICĄ 
- WŚRÓD OGÓLNOPOLSKICH 
IMPREZ KAJAKARZY
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Tak, jak w minionym roku, zorganizowane będą 
spotkania z mieszkańcami, poprzedzające składanie 
wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2018. 

A oto ich terminy i miejsca:
25.01. Bańgów - Zespół Szkół Nr 1 
w Siemianowicach Sląskich ul. Szymanowskiego 11
26.01. Michałkowice - SCK Zameczek 
ul. Oświęcimska 1
31.01. Bytków - Dom Kultury Chemik 
ul. Niepodległości 51
01.02. Centrum - Urząd Miasta Sala sesyjna 
Wszystkie spotkania 
rozpoczynają się o godz. 18.00.
Uczestnikami spotkania będą także przedstawiciele 
różnych komórek siemianowickiego magistratu, 
biorący udział w realizacji wniosków, którzy będą 
odpowiadać na Państwa pytania.  (ERW)

Uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy 
dla Państwa karty informacyjne ze zmianami 
nazw ulic w Siemianowicach Śląskich. Będą one 
także zawierały podstawę prawną, na której 
oparto wspomniane zmiany. 

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na waż-
ność dokumentów zawierających nazwę do-
tychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby 
wymiany dokumentów, np. dowodu osobistego, 
dowodu rejestracyjnego pojazdu, czy prawa 
jazdy, jednak karty mogą okazać się Państwu 
pomocne w załatwianiu różnych spraw urzę-
dowych, bankowych itp.

W karty będzie można się zaopatrzyć w Biurze 
Dowodów Osobistych – w Urzędzie Miasta przy 
ul. Jana Pawła II 10, w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej, 
w Straży Miejskiej oraz w budynku przy ul. Jana 
Pawła II 1 (Wydział Spraw Obywatelskich).

Karty będą także do pobrania na stronie in-
ternetowej

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/
karty-informacyjne-ze-zmianami-nazw-
-ulic.8630/

BUDŻET OBYWATELSKI 2018 
KOLEJNA ODSŁONA - NOWE ZASADY

DEKOMUNIZACJA ULIC 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Uchwała nr 295/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Siemianowicach Śląskich ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 1 grudnia 2016 r. poz. 6222 weszła w życie 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. 2016r. poz.744), art. 18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016r. poz 446 z późn. zmianami)
Rada Miasta Siemianowic Śląskich ustaliła następujące zmiany nazw ulic na terenie Miasta Siemianowice Śląskie:

KOLEJNA ODSŁONA - NOWE ZASADY

Siłownia na osiedlu 
Wróbla Korfantego 
- jeden z obiektów, 
który powstał 
w ramach budżetu 
obywatelskiego.



„SUPERPŁYWAK” JUBILATEM!
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Dziesiąta edycja akcji „Superpływak”, organizowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik” w Siemianowicach Śląskich, która zakończyła się 
31 grudnia minionego roku, jak wszystkie dotychczasowe, 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem sympatyków 
pływania. 

  Oryginalna inicjatywa sprzed dekady stała się już wizy-
tówką michałkowickiego basenu, a w jubileuszowej edycji 
tytuł „Superpływaka” zdobyły 142 osoby, przepływając łącznie 
prawie 24 tysiące kilometrów!

W najbliższy poniedziałek (16.01) o godz. 19, na basenie 
Kompleksu Sportowego „Michał” odbędzie się ceremonia 
zakończenia jubileuszowej akcji „Superpływak 2016”. Najwy-
trwalsi pływacy uhonorowani zostaną medalem, certyfi katem 
oraz nagrodą specjalną.

Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać „Superpływaka 2016” 
trzeba było pokonać odpowiednio dystanse: 60 km – na tytuł 
brązowego, 120 km – by uzyskać miano srebrnego oraz 180 km 
– by móc szczycić się zdobyciem tytułu złotego Superpływaka. 

Wszyscy, którym udało się przekroczyć te granice otrzymają od 
organizatora pamiątkowy medal oraz certyfi kat. Dodatkowo fi rma 
Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o., jako współor-
ganizator akcji, ufundowała dla każdego fi nalisty nagrodę specjalną.

Gościem ceremonii zakończenia akcji „Superpływak 2016” 
będzie grzbiecista Tomasz Polewka, zawodnik AZS AWF 
Katowice, aktualny mistrz Polski, mistrz Europy z 2015 r. na 
krótkim basenie na dystansie 50 m, uczestnik mistrzostw 
świata oraz igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

W trakcie uroczystości, po raz pierwszy w Siemianowicach 
Śląskich zaprezentują swoje umiejętności także zawodnicy 
Waterpolowego Towarzystwa Sportowego „Polonia” Bytom, 
mistrzowie Polski juniorów i młodzieżowców w piłce wodnej.

- Nasza akcja w ciagu tych dziesięciu lat zyskała dużą 
popularność, zarówno wśród mieszkańców naszego mia-
sta jak i osób spoza Siemianowic Śląskich. Cieszy to, że do 
akcji przystępują, próbując swoich sił na basenie i pracując 
nad swoją systematycznością i zdrowiem, osoby w różnym 

wieku – od najmłodszych po seniorów. Poniedziałkowe pod-
sumowanie to tradycyjne święto wszystkich tych, którzy 
przez cały rok sumiennie pracowali na swój wynik, poko-
nując w naszym basenie kolejne kilometry. Właśnie w taki 
sposób chcemy ich uhonorować i pokazać swój szacunek 
oraz uznanie dla ich całorocznego trudu. Jestem pewien, że 
także kolejne edycje „Superpływaka” będą cieszyły się nie 
słabnącą popularnością – podkreśla Łukasz Wanot, dyrektor 
siemianowickiego MOSiR „Pszczelnik”.

W jubileuszowej, dziesiątej edycji akcji na tytuł „Super-
pływaka 2016” zasłużyły 142 osoby, a uczestnicy łącznie 
pokonali w wodzie 23 832 kilometry i 275 metrów, co jest 
nowym rekordem akcji! Łącznie, przez 10 lat uczestnicy 
„Superpływaka” przepłynęli 156 306 kilometrów i 90 metrów !

Tytuł złotego „Superpływaka” zdobyły 62 osoby:

Stefan Chmurka, Radosław Altman, Dominika Kozak, Piotr 
Procner, Stanisław Hauke, Franek Kala, Mieczysław Piku-
toszczak, Andrzej Strzebińczyk, Arkadiusz Philip, Mariusz 
Ulbrich, Justyna Wróbel, Janusz Trąbka, Danuta Łaszczyk, 
Paweł Pośpiech, Eugeniusz Stassek, Jacek Wróbel, Artur 
Janiszewski, Łukasz Gruchała, Katarzyna Nowakowska, 
Tomasz Rusz, Artur Kopiec, Tadeusz Buczowski, Katarzyna 
Pawelczyk, Zbigniew Krupski, Paweł Pindur, Gabriela Pindur, 
Ryszard Klimczak, Janusz Kowalski, Ewa Seget, Bogdan 
Basek, Tomasz Dzierga, Anna Jędrzejewska-Jurkowska, 
Bartosz Kurpas, Radosław Nowak, Andrzej Gamza, Krzysztof 

Braksator, Sławomir Drzyzga, Anzelm Dombrowa, Robert 
Tomanek, Franciszek Kordysz, Agnieszka Szędzielorz, Jerzy 
Kukla, Witold Imiołczyk, Piotr Cieluch, Dariusz Janas, Balbina 
Michalczyk-Dutkiewicz, Agnieszka Bujak-Rokosa, Katarzyna 
Hachulska-Olszewska, Stanisław Kowarczyk, Maurycy Koza, 
Katarzyna Roter, Marek Stępel, Gniewosz Czarnecki, Kajetan 
Załuski, Adam Dziergaczow, Szymon Kuczyk, Włodzimierz 
Bąk, Tomasz Bojarski, Janusz Kulik, Jerzy Niedbała, Ilona 
Szołtysek, Leszek Naziemiec.

Tytuł srebrnego „Superpływaka” zdobyło 20 osób:

Michał Wyrwał, Wiesław Majcher, Kuba Kocur, Adrian 
Jaskuła, Zbigniew Trojanek, Marcin Mruszczyk, Tomasz 
Mikołajczyk, Kamil Kowalik, Andrzej Bartuś, Stanisława 
Zacier, Marceli Sojka, Tomasz Dubiel, Dorota Redzik, Bogu-
sława Gamza-Błaszczyk, Michał Wróbel, Rafał Kiedrzynek, 
Tomasz Oleksiuk, Maciek Pragnący, Karolina Sikora, Stani-
sław Walczewski.

Tytuł brązowego „Superpływaka” zdobyło 60 osób:

Maria Michalska, Iwona Chmielarczyk, Agnieszka Chmie-
larczyk, Krystian Kurek, Andrzej Sikora, Alicja Walukiewicz, 
Dominika Kowalska, Barbara Świerczok, Marcin Szczepański, 
Piotr Bajer, Dariusz Król, Jolanta Widera, Jerzy Bogusz, Augu-
styn Zwaka, Janusz Wiesner, Marek Pyka, Witold Widera, Sabina 
Trojanek, Krystian Brzuch, Kuba Kotas, Jacek Wysocki, Kamil 
Kowal, Aleksandra Piskorz, Janina Chmielarczyk, Radosław 
Janczyk, Zenon Podoba, Andrzej Wymysło, Ruben Zgryza, 
Krystyna Pelon, Danuta Pawelczyk, Agnieszka Janas, Euge-
niusz Tomanek, Magdalena Stanik, Łukasz Szopa, Arkadiusz 
Roter, Magdalena Tomanek, Grzegorz Galicki, Dawid Akacja, 
Paweł Biniecki, Tomasz Knapik, Marta Smucz, Barbara To-
manek, Dariusz Zeler, Henryk Falkus, Kamil Geisner, Patrycja 
Żebracka, Adam Walukiewicz, Igor Wysocki, Rafał Jędrak, 
Sandra Mikołajczyk, Agnieszka Leks, Marek Seget, Jakub Żak, 
Radosław Kuczek, Krzysztof Goczok, Piotr Boncol, Gustaw 
Dywan, Izabela Lange, Artur Moroń, Roman Wicik.

KRZYSZTOF NOS, WIESŁAW STRĘK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich serdecznie 
zaprasza miłośników piłki nożnej na Otwarty Turniej Siatkonogi Par. Turniej rozegrany zo-
stanie w niedzielę 15 stycznia br. w hali sportowej Kompleksu Sportowego „Michał”.

Siatkonoga (futnet) to dyscyplina sportu z ponad stuletnią tradycją, łącząca w sobie 
elementy siatkówki, tenisa oraz piłki nożnej. Gra polega na odbijaniu piłki pomiędzy dwiema 
drużynami ponad siatką umieszczoną na wysokości 110 cm nad ziemią. Odbicia można 
wykonywać każdą częścią ciała oprócz rąk.

Do rywalizacji zapraszamy uczestników z rocznika 2003 i starszych, a ze szczegółowym 
regulaminem imprezy można zapoznać się na stronie internetowej MOSiR „Pszczelnik”.

(W.S.)

OTWARTY TURNIEJ 
SIATKONOGI PAR
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Styczeń:
 - 21 stycznia godz. 18.00- SCK Bytków – Koncert 
Janusza Radka z projektem „Poświatowska/ Radek”
- 23 stycznia - Bibliotek Miejska - Ekspozycja 
o Tragedii Górnośląskiej
- 28 stycznia - KS. “Michał” - Siemianowicki 
Zawrót Głowy - Bieg Wokół Stołu.
- 29 stycznia godz. 18.00 - Bibliotek Miejska 
- Tragedia Górnośląska – spotkanie autorskie 
z Leszkiem Jodlińskim
- 29 stycznia godz. 18.00 – SCK Willa Fitznera – 
Recital Alexa Martineza

Luty:
- 4 lutego godz. 19.00 – SCK Bytków – Koncert 
zespołu Kaliber 44
- 11 lutego - KS. “Michał” - Walentynkowy Turniej 
Piłki Siatkowej Par
- 12 lutego godz. 17.00 – SCK Bytków – Wido-
wisko muzyczne „Broadway Show”. Przeboje 
musicalowe. 
- 18 lutego godz. 17.00 – SCK Zameczek – Z cyklu 
„Spotkania z klasyką” koncert operetkowy Sonori 
Ensamble. 
- 19 lutego godz. 17.00 – SCK Jarzębina – Kon-
cert karnawałowy zespołu Karpowicz Family. 
- 21,23,28 lutego godz. 18.30 – SCK Bytków – 
Babskie Combry z Mirkiem Jędrowskim. 
- 28 lutego godz. 18.00 - Ostatki w SCK: zabawa 
taneczna w Willi Fitznera, wieczorek taneczny 
„Jak za dawnych lat” w SCK Zameczek, zabawa 
taneczna w SCK Jarzębina. 

Marzec:
- 3 marca godz. 19.00 – SCK Bytków – Koncert 
zespołu LUXTORPEDA. 
- 5 marca godz. 17.00 – SCK Jarzębina – Koncert 
z kwiatkiem: Janina Libera. 
- 8 marca godz. 19.00 – SCK Bytków – Dzień 
Kobiet z SCK: Spektakl teatralny „Mąż mojej 
żony”. Występują: Dariusz Niebudek i Dariusz 
Wiktorowicz
- 11 marca godz. 19.00 – SCK Park Tradycji – 
Koncert Damiana Holeckiego. 
- 12 marca godz. 16.00 – SCK Bytków – Wy-
stęp Kabaretu Moralnego Niepokoju z nowym 
programem. 
- 18 marca - KS. “Michał” -Siemianowickie Za-
wody Modeli Zdalnie Sterowanych RC. 
- 23-26 marca “Mikrofon Siemiona” - Konkurs 
Wokalny
- 23-24 marca - SCK Bytków – III edycja Wo-
jewódzkiego Festiwalu Teatralnych Zespołów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „PROSCENIUM”. 
Konkursowy pokaz spektakli. Wstęp wolny.
- 25 marca - Park Pszczelnik - Bieg Wiosny
- 29 marca godz. 18.00 – SCK Bytków – Akustyczny 
koncert Andrzeja Piasecznego z zespołem. 
- 31 marca godz. 19.00 – SCK Park Tradycji – 
Kobranocka Akustycznie – koncert. 

Kwiecień:
- 1-2 kwietnia – SCK Park Tradycji – Hajer Level 
Drum&Bass Workshop – warsztaty muzyczne 
dla perkusistów i basistów
6 kwietnia godz. 18.00 – SCK Bytków – „Jak nie 
oszaleć z facetem” – spektakl komediowy w 
gwiazdorskiej obsadzie na motywach serialu 
„Ranczo”. 
- 8 kwietnia godz. 19.00 – SCK Bytków – Koncert 
zespołu COMA
- 9 kwietnia godz. 10.00-17.00 – SCK Park Trady-
cji – Kiermasz Różności w ramach „Wiosennych 
Inspiracji”
- 20 kwietnia  - SCK Park Tradycji – 100 rocznica 
urodzin Mitręgi 
- 22 kwietnia - Bieg Korfantego 

Maj:
wszystkie soboty - dmuchańce i animacje dla 
dzieci na Rynku Miejskim
- 2 maja - Festyn Majowy na osiedlu Tuwim przy 
SCK Jarzębina 
- 4 maja – SCK Park Tradycji – Dzień Hutnika
- 12-14 maja – SCK Park Tradycji – Festiwal Foto-
grafi i Industrialnej 
- Noc Muzeów
- 20 maja – teren przy SCK Park Tradycji – Me-
tropolitalne Święto Rodziny
- 20 maja – KS “Michał” -  II Targi Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, 
- 21 maja – teren przy SCK Park Tradycji – „Klasy-
kiem wokół komina” – zlot pojazdów zabytkowych
- SCK Park Tradycji - Wojewódzki Konkurs Filmo-
wy „Moja ulica”
- 24 maja - KS. „Michał” - XXI Spartakiada Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
- 27 maja - “Bieg Ani”
- 31 maja - SCK Park Tradycji „Dzieci uczą się 
życia od nas, czyli... powrót do przeszłości III” 

Czerwiec: 
wszystkie soboty - dmuchańce i animacje dla 
dzieci na Rynku Miejskim
- 1 czerwca – Dzień Dziecka - barwny korowód 
ulicami miasta.
- 9 czerwca - Park Pszczelnik - XII Ekologiczny  
Nocny Bieg Godzinny, III Sztafetowy Bieg Par
- 9-11 czerwca – XXXV Dni Siemianowic Śląskich 
i Industriada czyli Święto Szlaku Zabytków 
Techniki 
- 23 czerwca godz. 16.00-19.00 – Powitanie lata 
na Hugo 
- 24 czerwca - Staw “Rzęsa” - Bieg Świetlika

Lipiec:
wszystkie wtorki  - Park Pszczelnik - Maraton 
na Raty
wszytkie piątki - dmuchańce dla dzieci przy SCK 
Parku Tradycji
wszytkie soboty - letnie koncerty w Amfi teatrze 
Miejskim
wszystkie niedziele – Amfi teatr w Parku Miej-
skim - Teatralne Lato pod Chmurką – bezpłatne 
spektakle dla dzieci 
- Akcja lato ( warsztaty, projekcje fi lmowe, 
atrakcje dla dzieci)
- 1 lipca - Park Pszczelnik - Bieg Lata
- 21 lipca - Rynek Miejski - Święto Czekolady
- 30 lipca - Tour de Pologne

 Sierpień:
wszystkie wtorki  - Park Pszczelnik - maraton 
na raty
wszytkie piątki - dmuchańce dla dzieci przy SCK 
Parku Tradycji
wszytkie soboty - letnie koncerty w Amfi teatrze 
Miejskim
- Akcja lato ( warsztaty, projekcje fi lmowe, 
atrakcje dla dzieci)
- 19 sierpnia - Pirackie Siemianowice – Happe-
ning dla dzieci 
- 1-5 sierpnia - Warsztaty Bluesowe  - warsztaty 
instrumentalne 
 - 27 sierpnia – teren przy SCK Parku Tradycji 
– druga edycja THE END OF SUMMER - SIE-
MIANOWICE 2K17. Event Motoryzacyjny, zlot 
pojazdów tuningowych. 

Wrzesień:
- Pożegnanie Wakacji na Nowym Świecie 
- Piknik Country w Amfi teatrze Miejskim 
- Rock Noc w Amfi teatrze Miejskim 
- Piknik Militarny 
- 16 września - MOSIR Pszczelnik - Puchar Sie-
mianowic Śląskich w Biathlonie Letnim
- Otwarty Turniej “6” Piłkarskich o Puchar Prezy-
denta Miasta

Październik: 
- 1 października - PKO Silesia Marathon
- 7 października - Park Pszczelnik - Bieg Jesieni
- 8 października, SCK Bytków – Występ Kabaretu 
Pod Wyrwigorszem
- 20-21 października - V edycja Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów Małych Form „Karbidka 2017” 
- 28 października - Staw “Rzęsa” - Bieg Nocnych 
Marków
– Dzień Papieski 
- Siemianowicki Turniej E-sportowy
- Senioralia 
- VI Siemianowicki Rally Team 

Listopad:
- 4-5 listopada - KS. “Michał” - XX Mikołajko-
wy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar dyr. MOSIR 
Pszczelnik
- 4 listopada – SCK Park Tradycji – IV Michałko-
wickie Bluesowanie
- 11 listopada –Święto Niepodległości

Grudzień:
- 2 grudnia - Bieg Mikołajów i Mikołajek
- 2 grudnia - Mikołajkowe Zawody Pływackie
- 4 grudnia - SCK Park Tradycji - Barbórka
- 4-8 grudnia - KS. “Michał” - XXV Barbórkowy 
Halowy Turniej Piłki Nożnej Grup Zawodowych
- 6 grudnia - Mikołaj z SCK
- 17 grudnia – SCK Park Tradycji – Kiermasz 
Świąteczny – fi nał „Zimowych Inspiracji”
 - 31 grudnia – Sylwester z SCK 

Imprezy cykliczne:

SCK Bytków:
- Spektakle teatralne dla dzieci
- Akademia Aktywnej Rodziny
- Spotkania Podróżników
- Przegląd zespołów jasełkowych
- Dyskoteki 40-latków
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Trzy Kolory”
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
“Siemianowice 2017

SCK Park Tradycji:
- Poranki Teatralne dla dzieci
- Klub Gier Planszowych
- KinoSzkoła
- Kino Seniora
- Tematyczne Wieczory Filmowe
- Z Michałowickiego Familoka
- Dziecięce Party 
- cykliczne wycieczki „Odkrywamy tajemnice miasta”

SCK Willa Fitznera :
- Muzyczny Elementarz Malucha
- Fitzner Cafe
- Klasycy Rock i nie tylko
- Weekendowa Szkoła Rodzica
- Ludzie z pasją
- Autobus Teatralny

SCK Zameczek:
- Spotkania z klasyką
- Czwartkowe Spotkania z Rzeźbą
- Wieczorki taneczne „Jak za dawnych lat”

SCK Jarzębina :
- Wieczorki taneczne
- Jarzębina dzieciom
- Wycieczki Rodzinne
Oraz projekty międzyoddziałowe:
- Śniadania ze sztuką w tle 
- audycje edukacyjne Filharmonii Śląskiej dla szkół 

Daty imprez mogą ulec zmianie o czym powiadomimy 
na łamach gazety Głos Miasta 
oraz stronach internetowych

 www.siemianowice.pl, www.siemck.pl, www.mosir.siemianowice.pl
 i www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie/

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ
W tym roku czeka nas kilkaset wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych i gospodarczych. 

Nie sposób ich wszystkich wymienić naraz w jednym wydaniu gazety. Publikujemy zatem te, na które warto już dzisiaj zarezerwować sobie czas. 
Poniżej kalendarium dla Was – aktywistów, którzy lubią wiedzieć: Co? Gdzie? Kiedy?

2017

wyślij SMS o treści Siemianowice
na numer   4322

... a nie przegapisz ŻADNEJ ISTOTNEJ 
informacji o tym, co się dzieje w mieście

bądź na bieżąco!!!
opłata jednorazowa zgodna z taryfi katorem operatora


