
JAK PRZEKAZAĆ 
1 PROCENT
Dlaczego warto przekazać 1 
proc. podatku na organizacje 
pożytku publicznego z Sie-
mianowic Śląskich? To proste. 
Pomagamy najbardziej potrze-
bującym z naszego miasta. 

CZYTAJ STR. 14

JESTEŚ 
OFIARĄ 
PRZESTĘPSTWA? 
TU POMOGĄ
Kilkadziesiąt tysięcy osób – tylu 
na przestrzeni ostatnich ponad 
10 lat odwiedziło obecne Śląskie 
Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom 
Przestępstw (dawniej Siemiano-
wickie Stowarzyszenie Pomocy 
Ofiarom Przestępstw).

CZYTAJ STR. 11

WYKUP 
MIESZKANIA 
Z BONIFIKATĄ
90 lub 85 proc. - tyle wynosi 
bonifikata na wykup własnego 
M do końca tego roku.

CZYTAJ STR. 6

Demograficzne
puzzle

Prezydent Rafał Piech powoła jeszcze w marcu do życia zespół do spraw reorganizacji  
w siemianowickiej oświacie. Będą go tworzyć eksperci zewnętrzni, urzędnicy  
i zainteresowani radni. Cel jest jednoznaczny: wypracowanie całościowej, długofalowej  
koncepcji zmian w systemie edukacyjnym. Będą one obejmować wszystkie placówki  
– od przedszkoli na szkołach średnich kończąc.

CZYTAJ STR. 8

BUDŻET 
OBYWATELSKI 
- BARDZIEJ 
OBYWATELSKI
Prezydent Rafał Piech w tym roku 
chce zaproponować jeszcze więk-
szy wpływ na rozdział środków, 
niż do tej pory.

CZYTAJ STR. 4

12 MARCA NUMER 1 www.siemianowice.pl tel. 32 760 53 21



2 siemianowice śląskie urząd miasta

Chcemy wprowadzić w naszej gazecie stałe strony 
dedykowane dla seniorów, poradnik mieszkań-
ca, z życia stowarzyszeń i Rady Miasta. W tym 
numerze możecie przeczytać czym może się za-

jąć Rada Seniorów a także o ciekawych  udogodnieniach 
w naszym mieście na jakie mogą liczyć  seniorzy. W po-
radach można się dowiedzieć, jak postarać się o doda-
tek mieszkaniowy, czy na jaką organizację pożytku prze-
znaczyć 1 procent swoich dochodów- te informacje ze-
brała pani Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych.  

W kolejnych numerach będziemy chcieli przybliżyć historię  
i obszary działań Stowarzyszeń, które są aktywne w na-
szym mieście. Zachęcam również do przeczytania artyku-
łu „Blues to słońce i deszcz” o „królu śląskiego bluesa” Ja-
nie Skrzeku. Tym artykułem rozpoczynamy cykl opowieści 
o wielkich, sławnych, znanych ale też tych zapomnianych 
Siemianowiczninach. Do tego wszystkiego spora dawka 
sportu i zapowiedzi kulturalnych. Zapraszam do lektury! 

ELŻBIETA NIESZPOREK

Od redakcji
Trochę wystawiliśmy na próbę Waszą cierpliwość każąc tak długo czekać na pierwszy numer nowej 
gazety siemianowickiej.  Za zwłokę przepraszam, ale mam nadzieję, że uda się nam sprostać Waszym 
oczekiwaniom. Wiem, że przyzwyczajenie to druga natura i niektórzy będą potrzebować trochę czasu, 
aby polubić nowy rozmiar gazety i tytuł. Ale będziemy się starać wciąż zmieniać na lepsze.

Czekamy na Waszą opinię! Piszcie do nas listy i maile
– na adres redakcji: redakcja@um.siemianowice.pl

Jakie to miejsce?

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10 41-100 
Siemianowice Śląskie. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń

tel. (032) 7605-322
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redakcja:

Redaktor naczelny: 
Elżbieta Nieszporek

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego 
i Informacji o Mieście.

Dzięki rozpoczętym kilka lat temu for-
matom telewizyjnym, których celem 
było (ciągle jest) ukazywanie talentów 
naszych rodaków wiemy już, że tak na-
prawdę w każdym z nas drzemie po-
tencjał i talent. Zazwyczaj jednak na 
pierwsze miejsce wychodzi brak pew-
ności i zwyczajny wstyd. 
By naruszyć przynajmniej te przeszko-
dy i wskazać, że w Siemianowicach uta-
lentowanych także nie brakuje – prezy-
dent miasta, wraz z referatem kultury i 
Siemianowickim Centrum Kultury za-
prasza wszystkich mieszkańców nasze-
go miasta – powyżej 14. roku życia – do 

udziału w konkursie wokalnym „Złoty 
Mikrofon 2015”. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 23 marca w siedzibie refe-
ratu kultury – ul. 27 Stycznia 3. Prze-
słuchania zaplanowano na 10-11 kwie-
cień. O tym, kto będzie dzierżył w ręku 
Złoty Mikrofon zadecyduje 5-osobowe 
jury (3 osoby ze Stowarzyszenia Arty-
stów Siemianowickich, 1 osoba z refe-
ratu kultury i jeden przedstawiciel Par-
ku Tradycji) i ogłosi to 12 kwietnia. Re-
gulamin konkursu i karty zgłoszenia 
znajdziecie pod adresem www.um.sie-
mianowice.pl/konkurs_wokalny.pdf. 
Zapraszamy! (MIT)

Prezydent zaprasza 
na konkurs wokalny!

W tym miejscu Głosu Miasta – Siemianowickiej Gazety 
Samorządowej prezentować będziemy najciekawsze 
wydarzenia, jakie zaplanowane są w najbliższym 
czasie; zachęcając jednocześnie naszych Czytelników 
do przesyłania nam informacji o ciekawych wydarze-
niach. 

13 marca, godz. 9, Muzeum Miejskie (ul. Chopina 6) 
kolejne zajęcia z cyklu „Mała Akademia Jazzu i Muzyki 
Świata. „Od bluesa do rock and rolla” – prowadzący Domi-
nika Zioło (śpiew) i Dominik Rosłon 

14 marca, godz. 8, Kompleks Sportowy „Michał” - XXXV 
Mistrzostwa Śląska w Karate Kyokushin

19 marzec, godz. 18, Willa Fitznera (ul. 27 Stycznia 3) – 
„Śląscy romantycy” - spotkanie z Karolem Lisieńskim i 
Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych w 
Siemianowicach Śl.. Wstęp wolny.

21 marzec, godz. 18, Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12) 
– Wieczór filmowy w kinie Maks, tym razem zapraszamy 
na seans słynnej „Zagubionej autostrady”, połączonej z 
prelekcją filmoznawcy Adama Andryska. Bilety – 12 zł.

22 marca, godz. 11, Willa Fitznera (ul. 27 Stycznia 3) – 
muzyczny elementarz malucha - „W marcu jak w garncu” – 
prowadzenie Magdalena  Ziółkowska. Bilety – 5 zł (dzieci), 
10 zł (dorośli).

25 marzec, godz. 17, Miejska Biblioteka Publiczna (Aleja 
Sportowców 3) – tym razem spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki poświęcone „Walkirie” Paulo Coelho.

26 marzec, godz. 13, Urząd Miasta (Jana Pawła II 10) 
– sesja Rady Miasta. Głównym tematem informacja na 
temat zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkańców 
Siemianowic Śląskich w kontekście realizacji zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb wspólnoty.

27 marzec, godz. 17, Siemianowickie Centrum Kultury 
(ul. Niepodległości 45) – spektakl dla dzieci pt. „Niekończą-
ca się opowieść – Fantazja”, w wykonaniu aktorów Teatru 
PrymArt. Bilety – 12 zł (dzieci), 15 zł (dorośli).

29 marzec, godz. 16, MOSiR „Pszczelnik” - finał Pucharu 
Siemianowic Śląskich Piątek Piłkarskich. Zakończenie 
Siemianowickiej Halowej Ligi Piątek Piłkarskich opr. (MIT)

Zaplanuj z nami
swój czas!

Przed nami kolejna zagadka 
w ramach konkursu „Jakie 
to miejsce”. Trzy osoby, które 
jako pierwsze zadzwonią 
16 marca 2015 r., po godz. 
12 pod numer telefonu 607-
631-802 i  udzielą prawidło-
wej odpowiedzi, wskazując, 
jakie miejsce przedstawione 
zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw 
materiałów promocyjnych 
z miasta Siemianowice Ślą-
skie (do odebrania w ciągu 
siedmiu dni). 
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Prezydent Rafał Piech przygotowuje się do  powoła-
nia Społecznej Rady Gospodarczej, która ma być jego 
ciałem doradczym z zakresu rozwoju gospodarczego 
miasta. Ludzie nauki, biznesu, a także samorządow-

cy będą wspierać swoim doświadczeniem i wiedzą władze 
miasta przy określaniu strategii i kierunków rozwoju miasta.  
Jej funkcjonowanie będzie miało wpływ na lokalnych przed-
siębiorców, którzy teraz będą wyraźniej mogli określić swo-
je potrzeby.
- Chcemy efektywnie rozwijać miejską gospodarkę, również 
przez ściąganie do nas inwestorów, którzy tworzyliby nowe 
miejsca pracy. To temat wielopoziomowy. Są to zagadnienia 

z zakresu ekonomii, gospodarki, ale też polityki społecznej, 
edukacji, czy kultury i sportu. Te wszystkie bowiem elemen-
ty składają się na rozwój miasta. Powołanie eksperckiego ze-
społu doradczego w tej kwestii jest sprawdzonym rozwiąza-
niem. Czas na nie w naszym mieście – tłumaczy prezydent 
Siemianowic Śl..
Jednym z zadań rady będzie więc skuteczny i efektywny kon-
takt z potencjalnymi inwestorami. By ci od samego początku 
mogli określać swoje oczekiwania i znali w tym zakresie peł-
ne możliwości gminy. 
- Musimy od początku wszystko spiąć w całość, z jednego 
miejsca koordynować działania i w ten sposób kształtować 

całościowo gospodarkę miasta – uważa Rafał Piech.  Rada 
Gospodarcza ma mieć charakter społeczny – więc praca w 
niej nie będzie wiązać się z jakimkolwiek wynagrodzeniem. 
Podobna praktyka – powoływania rad gospodarczych - jest 
już uskuteczniania w kraju nad Wisłą także w innych mia-
stach. W grodzie Siemiona na taki ruch zdecydowano się po 
raz pierwszy.
Skład Społecznej Rady Gospodarczej w Siemianowicach Śl. 
ma być znany lada chwila. W kolejnych numerach „Głosu 
Miasta” przedstawimy poszczególnych członków i zakres ich 
najbliższych prac. (JN)

Społeczna Rada Gospodarcza 
rozpoczyna działalność

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer mie-
sięcznika „Głos Miasta”, kontynuując tym sa-
mym  wprowadzanie pozytywnych zmian, rów-
nież w tym obszarze. Zmieniamy nie tylko tytuł, 

ale głównie treści, starając się najlepiej dopasować do Waszych 
potrzeb. Bardzo mi zależy, żeby mieszkańcy naszego miasta 
mieli systematycznie dostęp do  wszystkich niezbędnych in-
formacji. Chciałbym, żeby „Głos Miasta” poruszał wszystkie 
tematy, również te trudne, żeby prezentował opinie różnych 
środowisk. Dlatego już teraz gorąco zachęcam do lektury i do 
współtworzenia miejskiego miesięcznika, który ma być Wasz 
i dla Was.

Za mną bardzo pracowite pierwsze trzy miesiące.  
W tym krótkim czasie odbyłem wiele spotkań, zarów-
no tych indywidualnych z mieszkańcami, jak i tych z 
przedstawicielami firm z naszego miasta. Starałem się 
jak najlepiej rozpoznać wszystkie obszary zanim wpro-
wadzę zmiany.

Rozumiem, że niektórzy z Was oczekiwali szybkich 
zmian kadrowych i dziwią się czemu tak niewiele w tym 
zakresie się dzieje. Proszę o jeszcze trochę cierpliwości, 
pośpiech nie jest najlepszym doradcą w przypadku re-
organizacji urzędu. Wypracowane już mamy rozwiąza-
nia i w najbliższym czasie pojawią się pozytywne efekty. 
Choćby takie jak te w Straży Miejskiej, gdzie zmiany ka-
drowe i reorganizacja pozwoliły na oszczędności i jed-
noczesne zwiększenie liczby pracowników Straży Miej-
skiej pracujących w terenie.

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami są dla mnie 
bardzo ważne. Zdecydowana większość spraw na nich 
poruszana dotyczy trudnej sytuacji mieszkaniowej. Ro-
zumiejąc ten problem, wprowadziłem zmiany do budże-
tu na ten rok, które pozwolą w najbliższych 12 miesią-

cach na wyremontowanie około 70 pustostanów miej-
skich. Chcę to robić systematycznie, co rok. Dzięki temu 
w 4 lata uda nam się oddać do użytku blisko 300 miesz-
kań. Zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to kropla w 
morzu potrzeb. Nasze mieszkaniowe otwarcie nie bę-
dzie polegać jedynie na remontowaniu pustostanów. Po-
trzebuję jednak trochę więcej czasu na zastosowanie in-
nych mechanizmów.

Jako Wasz prezydent nie wyobrażam sobie pracy bez 
bliskiego, stałego kontaktu z mieszkańcami. Dlatego już 
teraz zapowiadam i zapraszam Was na kwartalne spo-
tkania w poszczególnych dzielnicach. Chcę znać Wasze 
kłopoty i problemy i – tam gdzie to możliwe – starać się 
pomagać.

W najbliższym czasie zaczną również aktywnie działać 
Rada Gospodarcza i Rada Seniorów. Rada Gospodar-
cza do której chcę zaprosić przedstawicieli biznesu oraz 
ekspertów w dziedzinie rozwoju gospodarczego. Chodzi 
zarówno o duże podmioty gospodarcze jak i średnie i 
małe firmy. Aby razem pracować dla dobra Siemiano-
wic. Odpowiadając na zgłaszane do mnie prośby, popar-
łem również inicjatywę utworzenia w Siemianowicach 
Rady Seniorów. Pierwsze spotkania jeszcze w tym mie-
siącu.

O innych ważnych tematach, nad którymi pracujemy 
obecnie, również możecie przeczytać w tym numerze 
„Głosu Miasta”, m.in. o trudnej sytuacji szkół, czy bu-
dzącej wiele emocji przyszłości Szpitala Miejskiego. Po-
lecam również artykuł na temat budżetu obywatelskie-
go i zmian jakie chcemy wprowadzić  w tym roku.

RAFAŁ PIECH, 
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚL.

Drodzy Czytelnicy



Jestem jak najbardziej za budżetem oby-
watelskim. Będę jednak chciał wypra-
cować taką jego formę, by sami miesz-
kańcy czuli swój większy udział w pro-

cesie decyzyjnym. Tutaj rola naprawdę sze-
rokich konsultacji społecznych, licznych 
spotkań z mieszkańcami. Wtedy w mojej 
opinii budżet obywatelski będzie napraw-
dę obywatelski – przekonuje prezydent Ra-
fał Piech.
W zaproponowanym w tym roku budżecie 
obywatelskim miasto ma być przede wszyst-
kim podzielone 
na większą licz-
bę okręgów – a 
nie, jak było do 
tej pory, jedynie 
wedle podzia-
łu na dzielni-
ce. Taki mecha-
nizm uskutecz-
niono w Dąbro-
wie Górniczej – miasta chwalonego w całej 
Polsce za swoje podejście do partycypacyj-
ności. - Nie zamierzamy wyważać otwartych 
drzwi, tylko korzystać ze sprawdzonych roz-
wiązań. Oczywiście to nie będzie kopia jeden 
do jeden, tylko dostosowanie tych dobrych 
mechanizmów do naszych realiów – tłuma-
czy Marta Grzywocz-Owoc, pełnomocnik 
prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Obecnie w siemianowickim magistracie two-
rzony jest dokładny regulamin tegorocznego 
budżetu obywatelskiego w naszym mieście. 
Udało nam się nieco uchylić rąbka tajemnicy.
Wiadomo, że oprócz podziału na wię-
cej okręgów (15:20), planowane są też spo-
tkania prezydenta Piecha z mieszkańca-
mi – celem ogólnego propagowania for-
muły budżetu obywatelskiego. Nowością 
mają być spotkania organizowane przez sa-
mych mieszkańców. Miasto ma zapewniać 
im lokale, ale spotkania już prowadzą sami. 

I sami też określają prioryte-
ty rozwoju dla określonego 
okręgu, czy grupy społecznej. 
Weryfikować wpływające do 
magistratu wnioski inwestycyj-
ne mieszkańców mają nie tylko 
urzędnicy, ale też przedstawicie-
le Rady Miasta i organizacji po-
zarządowych. Ma to odbywać 
się w ścisłym kontakcie z auto-

rami wniosków. Głosowanie, już nad wnio-
skami po weryfikacji, planowane jest na wrze-
sień. - Potrzebujemy jeszcze paru tygodni na 
ustalenie wszelkich szczegółów i wtedy przed-
stawimy cały plan budżetu obywatelskiego w 
naszym mieście na rok 2016 – tłumaczy Jakub 
Nowak, szef biura rzecznika prasowego i infor-
macji o mieście.

MICHAŁ TABAKA

Budżet obywatelski 
bardziej obywatelski
Już trzeci raz w naszym mieście będziemy mogli skorzystać z budżetu
partycypacyjnego – czyli takiej formy, w której o wydatkowaniu
określonej części pieniędzy z budżetu miasta decydują sami miesz-
kańcy. Prezydent Rafał Piech w tym roku chce zaproponować 
siemianowiczanom jeszcze większy wpływ na rozdział środków niż do 
tej pory. Wiele zależeć będzie od  zorganizowania się samych 
mieszkańców.

Pierwszą taką
inicjatywę na świecie 

przeprowadzono w 1989 r.,
w brazylijskim Porto Alegre

Efekty poprzednich wyborów mieszkańców
W pierwszym tygodniu marca ruszyły procedury przetargowe związane z inwestycjami 
wybranymi w zeszłorocznym budżecie obywatelskim w naszym mieście. Przypomnij-
my: chodzi m.in. o boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole 
Szkól nr 4 i Szkole Podstawowej nr 5 (realizacja boiska przy SP 1 musi poczekać na 
rozstrzygnięcie sposobu zabezpieczenia powstałego zapadliska) oraz Street Workout 
przy Parku Tradycji i Free Park Time na Przełajce. (MIT)

Konkurs – pochwal się swoją wiedzą!
Czy wiesz o budżecie obywatelskim wszystko? Sprawdzimy! Dla trzech osób, które do 
30 marca na adres redakcji (redakcja@um.siemianowice.pl) prześlą jako pierwsze prawi-
dłową odpowiedź, przygotowaliśmy specjalną niespodziankę. Wystarczy odpowiedzieć 
na pytanie: gdzie i kiedy w Polsce przeprowadzono pierwszy budżet obywatelski?
Zapraszamy do zabawy! (MIT) ... na tych festynach dowiadywali się też wszelkich interesujących ich szczegółów tej inicjatywy.

W zeszłorocznym budżecie obywatelskim mieszkacy mieli możliwość głosowania podczas 
festynów...
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Zanim ruszy budowa nowego boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 1 (w ramach budże-
tu obywatelskiego) trzeba poradzić sobie z 
innym kłopotem. Na terenie szkoły bowiem 
znajduje się zapadlisko – pamiątka po daw-
nych szybie górniczym.
W tej sprawie, w trybie pilnym, zebrał się Po-
wiatowy Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego. Na po-
siedzeniu nie zabrakło fa-
chowców z firmy MPiD 
Sp.  z  o.o., od blisko 15 lat 
świadczącej usługi w za-
kresie geodezji, miernictwa 
górniczego, geologii, hydro-
geologii i ochrony środowiska.
- Po analizie mapy zasadniczej, map ar-
chiwalnych górnictwa węglowego można 
stwierdzić, że zapadlisko powstało w szybie 
„Barbara”, który znajdował się w granicach 
byłego obszaru górniczego „Siemianowice I” 
– twierdzi Marian Płaczek z MPiD. 
Płytkie, nieczynne już, ale ciągle niebezpiecz-
ne wyrobiska nie są w Siemianowicach Śl. 
czymś nowym. Wedle najnowszych opraco-

wań geologicznych jest ich na terenie nasze-
go miasta ok. 200.
- To faktycznie dla nas pewien kłopot. Bez 
zbędnej zwłoki podjąłem już pierwsze de-
cyzje, tak by w jak najkrótszym czasie zmi-
nimalizować zagrożenie. Tutaj sprawa jest 
wyjątkowo pilna, bo zapadlisko mamy na 

szkolnym boisku – mówi Ra-
fał Piech, prezydent Siemiano-
wic Śl. W tym celu gmina uru-
chomiła z rezerwy budżetowej  
stosowne środki. Rozpoczę-
to prace mające na celu opra-
cowanie najlepszego sposobu 
zabezpieczenia. Do zasypania 

trzeba użyć specjalnego materiału uniemoż-
liwiającego dalsze wypłukiwanie. 
Trudno jednak teraz jednoznacznie stwier-
dzić, jak długo te prace będą trwać. Eksper-
ci, posługując się mapą Królewskiego Urzę-
du Górniczego w Wrocławiu z roku 1902, 
wskazują, że był to szyb peryferyjny kopal-
ni „Alfred” (później włączony do obsza-
ru górniczego „Siemianowice I”. Na ma-
pach jego głębokość określa się od 165 do 

168 metrów.  Kamera termowizyjna, użyczo-
ne przez Aqua Sprint, pokazała na głęboko-
ści ok. 14-15 m wodę. Analiza jej składu jed-
noznacznie wskazało, że nie jest to ani woda z 
kanalizacji, ani z wodociągów. 

Jednocześnie prezydent Piech zlecił miej-
skim prawnikom podjęcie wstępnych 
działań w celu ustalenia właściciela po-
górniczych nieruchomości (w tym szy-
bów). (MIT)

W naszym mieście 
jest ok. 200 

górniczych wyrobisk 
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Niebezpieczne zapadlisko na boisku
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- rozmowa 
z BOLESŁAWEM 
GĘBARSKIM
prezesem Szpitala 
Miejskiego spółki z o.o. 

-  W połowie lutego mieliśmy po-
znać rozstrzygnięcie w kwestii 
przyszłości Szpitala Miejskiego. 
Panie prezesie, czy może pan po-
wiedzieć, co ustalono?
- Były rzeczywiście podawane różne 
terminy, ale zapewne z istotnych po-
wodów zostały one przesunięte. Mó-
wiąc o problemie przed którym sto-
imy, trzeba przede wszystkim po-
wiedzieć, iż doszło do kuriozalnej 
sytuacji, w której na jednym obsza-
rze, mając świadomość kontraktu, 
którym ten obszar dysponuje, po-
wstały dwie jednostki. Rozwiąza-
nia właściwie były dwa: albo próbo-
wać konkurować, co w efekcie bar-
dzo różnie może się skończyć, albo 
zewrzeć szyki i odnieść się do zaso-
bów, którymi dysponujemy. Z na-
szej strony te zasoby, to zorganizo-
wany, zgrany personel, co jest atu-
tem wręcz nieocenionym oraz dru-
ga sprawa – kontrakt, opiewający 

na 22 mln zł. Naszą bolączką nato-
miast jest starzejąca się substancja 
budynku – instalacji, sprzętu, co po-
ciga za sobą niedostosowanie do ak-
tualnie obowiązujących przepisów 
unijnych. Skala tych problemów jest 
taka, że do uporania się z nimi sam 
zapał nie wystarczy. Biorąc więc pod 
uwagę wszystkie czynniki inwen-
tarza, powstał pomysł, który wyda-
wał się być jedynym rozsądnym, aby 
nie konkurować, ale działać razem i 
to tak, aby zasób, którym dysponu-
je Nefrolux w postaci nowego bu-
dynku uwspólnić z zasobami, któ-
re posiada Szpital. „Uwspólnić” – to 
słowo kluczowe, bo ono nie znaczy 
zbyć udziały szpitala, sprzedać go, 
czy rozparcelować. Sedno tej kon-
cepcji powstającej już dłuższy czas, 
to stworzenie nowego podmiotu, w 
którym z jednej strony będzie Szpi-
tal Miejski, a z drugiej strony Nefro-
lux władający nowym obiektem. Je-
żeli by do tego doszło – będzie to 
dość niespotykana konstrukcja. Wy-
daje się, że przy rozsądnym podej-
ściu do tej koncepcji obu stron, taka 
konstrukcja jest możliwa. Oczy-
wistym jest, że w takiej fuzji, inwe-
stor prywatny musi mieć zapewnio-

ne dochody, natomiast celem mia-
sta jest zabezpieczenie na niepogor-
szonym, niż dotychczas poziomie, 
usług zdrowotnych dla mieszkań-
ców Siemianowic Śląskich. Jeżeli nie 
znajdzie się kompromis uwzględnia-
jący te dwa ważne dla każdej ze stron 
aspekty – może nastąpić pat. Dlatego 
być może praca nad koncepcją połą-
czenia nie wykazuje oczekiwanego 
tempa, gdyż im głębiej wchodzi się w 
rozmaite implikacje natury formal-
no – prawnej, tym bardziej dostrze-
galne stają się wątki konieczne do 
rozstrzygnięcia.

- Podzielony w przyszłości, w 
przypadku nie połączenia się obu 
jednostek, kontrakt stanowi za-
pewne bodziec, by jednak dopro-
wadzić do fuzji?
- Jakie będą ostateczne uwarunko-
wania pozyskiwania kontraktu – 
myślę, że tego nawet NFZ nie wie - 
bo to jest przyszłość datowana poło-
wą 2016 roku. Z pewnością fakt ist-
nienia jednostki przyczynia się po-
zytywnie do pozyskania kontraktu. 
Jest to na dzień dzisiejszy wskaza-
ne w regulacjach NFZ, że dodatko-
we punkty są przyznawane jednost-

kom za kontynuację działalności.
- Ale jeżeli Szpital Miejski nie spełni 
wymogów unijnych…
- Na dzień dzisiejszy niektóre z wy-
mogów, obowiązujących od kolej-
nego roku, byłyby konieczne do 
spełnienia. Ale to nie tak, że dzieli 
nas jakaś przepaść od obowiązują-
cych norm – bo np. jeżeli regulacja 
dotyczy dostępu do łóżka z trzech 
stron, to nie będzie wielkiego pro-
blemu, aby się do niej przystosować. 
Oczywiście inaczej przedstawia się 
sytuacja, kiedy chodzi o przeor-
ganizowanie bloku operacyjnego. 
Tu już potrzebne są wielomiliono-
we inwestycje. Według wstępnych 
szacunków potrzebna by była na 
to kwota około 20 mln zł. Jeżeli do-
szłoby do połączenia obu podmio-
tów, należałoby się zastanowić nad 
zasadnością inwestowania takich 
pieniędzy przez miasto. Tak więc 
dla Szpitala Miejskiego kluczowym 
jest podjęcie decyzji niby prostej, ale 
absolutnie determinującej wszelkie 
następne: czy się łączymy, czy nie, 
a jeżeli nie, to czy inwestujemy, czy 
zamykamy. Jeżeli łączymy się trze-
ba pomyśleć o zagospodarowaniu 
tego obiektu w sposób niewymaga-

jący tych ogromnych nakładów ze 
strony miasta. To byłaby koncepcja 
najbardziej rozsądna z punktu wi-
dzenia ekonomiki.

- Mówił pan: lepiej zewrzeć szy-
ki, niż konkurować – więc spy-
tam: gdyby nie udało się połącze-
nie, czy szpital ma szansę konku-
rować z nowym – no właśnie, jesz-
cze nie szpitalem, bo bez persone-
lu, bez kontraktu ?
- Najistotniejsze jest to, jak podejdzie 
do nowego kontraktowania NFZ. 
Nie wykluczone jest, że wprowadzo-
na zostanie regulacja, nad którą mi-
nisterstwo bardzo intensywnie pra-
cuje. Chodzi o to, że w momencie 
powstania mapy placówek medycz-
nych danego województwa, jeże-
li określi się, że w danym rejonie nie 
ma konieczności, by powstała ko-
lejna placówka, nie będzie ona mia-
ła możliwości przystąpienia do kon-
traktowania. Jeżeli taka regulacja by 
weszła, co nie jest niemożliwe, to na-
sza sytuacja się diametralnie zmieni, 
bo Szpital Miejski zachowuje status 
quo, a z ogromnym problemem mu-
siałby się zmierzyć ten nowy.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

 Im dalej w las…



Prezydent Rafał Piech zdecydo-
wał wrócić do wcześniejszych 
praktyk i zastosować wysokie 
obniżki w cenach mieszkań ko-
munalnych. Rada Miasta przyjęła 
stosowną uchwałę w tym wzglę-
dzie i teraz już nic nie stoi na 
przeszkodzie, by wykupić swoje 
mieszkanie po bardzo atrakcyj-
nych cenach. Obniżki mają bo-
wiem sięgać aż 85 lub 90 procent

Jeżeli mieszkasz w zasobach gminy i 
chcesz wyku-
pić swoje M nie 
musisz się już 

martwić w pierwszej 
kolejności o zasob-
ność portfela. Sie-
mianowiccy włoda-
rze zdecydowali się 
na powrót do wyso-
kich bonifikat, któ-
re sięgają 85 proc (w 
przypadku budyn-
ków mieszkalnych wybudowanych po 31 
grudnia 1950 r.) lub 90 proc. (w przypad-
kach budynków wybudowanych przed 31 
grudnia 1950 r.). Stosowny wniosek trzeba 
złożyć w siemianowickim magistracie nie 
później niż do końca tego roku. 
Tym z najemców, którzy podejmą de-
cyzję o wykupie i złożą wniosek po 31 
grudnia 2015 r.  będą udzielane bonifi-
katy mniejsze o połowę, czyli adekwat-

nie: 45 proc (dla starszych nierucho-
mości) i 42,5 proc. (dla budynków nie-
co młodszych) . - Mieszkalnictwo to je-
den z priorytetów mojej kadencji. Tak 
jak obiecywałem już w tym roku prze-
każemy środki na remont kilkudziesię-
ciu mieszkań komunalnych. Na tym jed-
nak nie koniec. Powrót do wysokich bo-
nifikat i zachęcanie w ten sposób miesz-
kańców do wykupu swoich mieszkań 
jest również elementem tej samej polity-
ki – przekonuje Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śl. 
Na remonty tylko w tym roku miasto 
przeznaczy 1,3 mln zł. W kolejnych latach 

mają być wydawane kolej-
ne pieniądze na ten cel.
Okazuje się bowiem, że 
siemianowiczanie jak naj-
bardziej chcą wykupić 
swoje mieszkania. Jedyną 
barierą są koszty. Dane są 
jednoznaczne. Kiedy sto-
sowano wysokie bonifika-
ty zainteresowanie miesz-
kańców było spore. Malało 
ono drastycznie i zauwa-

żalnie, kiedy obniżki nie były już aż tak 
atrakcyjne. 

Masz pytanie w sprawie bonifikat? Za-
dzwoń do Tadeusza Hołysza – nr tel. (032) 
760 54 06 lub do Danuty Kwiatkowskiej – 
(032) 760 54 57. Ci pracownicy wydziału 
infrastruktury i rozwoju miasta rozwieją 
wszelkie wątpliwości.

MICHAŁ TABAKA

6 siemianowice śląskie urząd miasta

Powoli dobiega końca realizowa-
ny przez Powiatowy Urząd Pra-
cy w Siemianowicach Śl. i insty-
tucje pomocy społecznej projekt 
„Schematom STOP! Wspólne 
działania instytucji pomocy spo-
łecznej i instytucji rynku pracy.
W projekcie uczestniczyło 10 ro-
dzin wielodzietnych w trudnej 
sytuacji życiowej, które otrzy-
mały kompleksowe wsparcie, za-
równo psychologiczne jak i pe-
dagogiczne, porady prawne, do-
radztwo zawodowe i społeczne. 

Uczestnicy projektu mieli moż-
liwość udziału w szkoleniach za-
wodowych w celu uzupełnienia 
bądź podniesienia posiadanych 
już kwalifikacji. Ponadto rodzi-
ny aktywnie i z wielkim zaanga-
żowaniem uczestniczyły w spo-
tkaniach i wyjazdach integrują-
cych rodzinę, mających na celu 
budowanie i wzmocnienie relacji 
rodzinnych. Na uwagę zasługu-
ją festyn zorganizowany pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Sie-
mianowic Śląskich z okazji roz-

poczęcia roku szkolnego, a tak-
że Wigilia Świąt Bożego Naro-
dzenia.
W projekcie nie zapomniano 
również o najmłodszych uczest-
nikach. Przygotowano dla nich 
wiele ciekawych i atrakcyjnych 
zajęć. W tym celu zorganizo-
wano zajęcia dodatkowe i po-
zaszkolne dla dzieci i młodzie-
ży, rozwijające zainteresowania 
i umiejętności np. nauka pływa-
nia. W ramach zajęć edukacyj-
nych dzieci otrzymały przybory 

szkolne oraz skorzystały z kore-
petycji w celu wyrównania bra-
ków szkolnych. Wielką atrakcją 
w okresie letnim były zorgani-
zowane dla nich kolonie i półko-
lonie. Dzięki unijnym środkom 
finansowym przeprowadzono 
niezbędną adaptację pomiesz-
czeń mieszkalnych a co za tym 
idzie, polepszono warunki życia 
części rodzin. Dzięki tym dzia-
łaniom poprawiły się ich wa-
runki mieszkaniowe oraz relacje 
społeczne.

Warto podkreślić, iż dzięki za-
angażowaniu sponsorów z lokal-
nego rynku pracy powstało na 
terenie miasta Centrum dla Ro-
dzin tj. placówka, która wspo-
maga rodziny w zakresie inte-
gracji społecznej i zawodowej. 
Tutaj też pomyślano o najmłod-
szych uczestnikach projektu i z 
myślą o nich utworzono Klub 
Dzieci i Młodzieży, gdzie mogą 
aktywnie spędzać czas wolny, a 
także odrabiać zadania domo-
we.  (PUP)

Schematom Stop – pomoc dla rodzin 
wielodzietnych
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Bonifikata na wykup własnego M

300 – tyle mieszkań 
komunalnych planuje 

wyremontować 
prezydent 

w najbliższych  latach



„Głos Miasta”: - Pierwsza w styczniu 
sesja była jedną z ważniejszych, przy-
najmniej w najbliższych 12 miesią-
cach…
Adam Cebula: - Nie mogło być ina-
czej skoro uchwalaliśmy budżet mia-
sta na 2015 r. W naszym przypadku 
główny nacisk tym razem kładziemy 
na środki unijne, które dają napraw-
dę spore możliwości rozwoju naszego 
miasta. Trzeba zintensyfikować dzia-
łania, by wywalczyć odpowiednie za-
pisy w Regionalnym Programie Ope-
racyjnym dla województwa śląskiego.

„Głos Miasta”: - Podczas tego ważne-
go głosowania na Sali panowała wyjąt-
kowa zgoda. Bodaj tylko dwoje radnych 
wstrzymało się od głosu…
Adam Cebula: - Bardzo cię cieszę, że 
na sesjach jak do tej pory nie ma żad-
nej hucpy i awanturnictwa. Przecież 
wszystkim nam zależy na tym samym, 
czyli na dobru miasta i jego mieszkań-
ców. I wynik głosowania nad tegorocz-
nym budżetem jak najbardziej to od-
zwierciedla. Oby tylko tak dalej.

„Głos Miasta”: - Styczniowa sesja była 
wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. 
Pierwszy raz po wyborach samorządo-
wych Rada Miasta zjawiła się w kom-
plecie…

Adam Cebula: - Faktycznie, ślubo-
wanie złożyło dwoje radnych i tym 
samym już jesteśmy wszyscy w kom-
plecie – 23. Dzięki temu mogliśmy 
wypełnić wymóg ustawowy w po-

staci powołania Komisji Rewizyjnej. 
Jeszcze nie w pełni w komplecie, ale 
mam nadzieję, że niebawem się to 
zmieni.

ROZMAWIAŁ: MICHAŁ TABAKA

Podczas lutowej sesji Rady Miasta nie zabrakło in-
terpelacji radnych. 
Między innymi Grzegorz Jurkiewicz (Fo-
rum Samorządowe) zapytał o to, jakie są kosz-

ty miasta w związku z przynależnością do Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego. Przypomniał przy okazji, 
że członkostwo w Subregionie Centralnym jest znacznie 
tańsze (18 gr od mieszkańca, w GZM – 1zł).
Katarzyna Cichos (RAŚ) z kolei interpelowała w sprawie 
ewentualnych oficjalnych rozmów prowadzonych między 
miastem a spółką Nefrolux. Dopytywała również o szcze-
gółowe koszty dostosowania Szpitala Miejskiego do wy-
mogów UE. 
Józef Kogut (SLD) zainteresował się stratami wody i ra-
chunkami związanymi z tą sytuacją, jakie otrzymało wie-
lu mieszkańców Siemianowic Śl. Zastanawiające dla rad-
nego są straty na budynkach, w których nie odnotowano 
w ciągu roku żadnej awarii. Radny Kogut kolejny też raz 
zaapelował o oświetlenie przejścia dla pieszych u zbiegu 
ul. Kapicy i Niepodległości. 

Usunięcie materiałów wyborczych (konkretnie z tablicy 
ogłoszeń przy ul. Orzeszkowej było tematem interpelacji 
Wojciecha Okonia (PO).
Wszystkie interpelacje z sesji RM dostępne są na urzędo-
wym BIP-ie: bip.msiemianowicesl.finn.pl/  (MIT) 

Komisja Polityki Społecznej
Grzegorz Jurkiewicz (przewodniczący), Jerzy Bec-
ker, Katarzyna Cichos, Józef Kogut, Marek Omelan, 
Barbara Patyk-Płuciennik

Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji
Beata Breguła (przewodnicząca), Małgorzata Gości-
niak, Marian Jadwiszczok, Grzegorz Mól, Jan Wie-
czorek, Leszek Winkowski

Komisja Finansowo-Budżetowa
Jerzy Kurzawa (przewodniczący), Robert Myrta 
(wiceprzewodniczący), Tomasz Dzierwa, Wojciech 
Okoń, Paweł Siegel

Komisja Rewizyjna
Henryk Pesel (przewodniczący), Małgorzata Borec-
ka, Marcin Janota, Danuta Sobczyk  

Plan pracy sesji na 
I półrocze
Sesja - 26 marca 2015 r.
1. Informacja na temat zabezpieczenia opieki 
zdrowotnej mieszkańców Siemianowic Śląskich                   
w kontekście realizacji zaspokojenia zbiorowych 
potrzeb wspólnoty.
2. Uchwały bieżące.

Sesja - 30 kwietnia 2015 r. 
1. Budownictwo komunalne – informacja na 
temat stanu obecnego, zamierzenia i plany na 
okres bieżącej kadencji.  Zadłużenia mieszkań-
ców i prowadzona przez Gminę  polityka wobec 
dłużników.
2. Uchwały bieżące.

Sesja -28 maja 2015 r. 
1. Informacja na temat aktualnego stanu prawnego 
terenów po Hucie Jedność oraz plany dotyczące 
ich zagospodarowania..
2. Uchwały bieżące.

Sesja -25 czerwca 2015 r.
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 
2014 r.
2. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta. 
3. Uchwały bieżące.

26 marca godz. 13 
30 kwietnia godz. 13 
28 maja godz. 13 
25 czerwca godz. 13 
lipiec – wakacyjna 
przerwa sesyjna 

27 sierpnia godz. 13 
24 września godz. 13
29 października godz. 13 
26 listopada godz. 13 
17 grudnia godz. 13

Oby tak dalej
Rozmowa z Adamem Cebulą, 
przewodniczącym Rady Miasta w Siemianowicach Śl.

Metryczka
Adam Cebula ur. 20 11 1969 r. w Siemianowicach Śląskich. Żonaty, ojciec 
dwójki dzieci, absolwent Wydziału Nauk Społecznych, kierunek historia na 
Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Za-
rządzania im. J. Ziętka w Katowicach.
Pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 16 i nr 1, Gimnazjum nr 5, 
przedstawiciel handlowy w ZPC HANKA. Obecnie jest nauczycielem w Zespo-
le Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  MERITUM. Funkcje radnego pełni 
od października 2005 roku, był przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej 
w radzie V kadencji. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich.

Sesyjne interpelacje

Terminarz sesji 
Rady Miasta w 2015 r.

Komisje Rady Miasta 
– kadencja 2014-2018
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Problemy siemianowickiej 
oświaty są wielopoziomo-
we. Przepełnione podsta-
wówki i puste gimnazja 

oraz licea to tylko jedna z warstw. 
Fakty są nieubłagane. Na przestrze-
ni ostatnich 10 lat liczba uczniów 
w naszych szkołach podstawo-
wych spadła o ok. 25 proc., w gim-
nazjach – o ok. 45 proc., a liceach – 
ok. 48 proc. To nie wszystko. Z da-
nych wynika, że ok. 40 procent na-
szych gimnazjalistów uczy się poza 
granicami naszego miasta. To czę-
sto później determinuje kierunki 
poszukiwania pracy. I kółko się za-
myka. 
Od kilku tygodni II zastępca pre-
zydenta Anna Zasada-Chorab spo-
tyka się z rodzicami uczniów, z dy-

rekcjami szkół, z radami pedago-
gicznymi. Wszystko w celu znale-
zienia odpowiedniego rozwiązania. 
Takiego, dzięki któremu siemiano-
wickie szkoły będą coraz efektyw-
niejsze, także jeżeli chodzi o nabór 
nowych uczniów. 
Okazuje się, że problem jest zna-
ny wszystkim zainteresowanym 
stronom. Nie zawsze jednak są one 
zgodne co do pomysłu na wyjście z 
tego impasu. A że sprawa jest istot-
na społecznie – trzeba usiąść w 
szerszym gronie i wszystko dokład-
nie przedyskutować, zaplanować i 
wyliczyć. Stąd inicjatywa prezyden-
ta Piecha związana z powołaniem 
specjalnego zespołu.
- Reorganizacja jest potrzebna i to 
jak najszybciej, ale musi być dopra-

cowana w najdrobniejszych szcze-
gółach. Przedstawiona koncepcja 
zmian, w trakcie zbierania o niej 
opinii rodziców, radnych i nauczy-
cieli, budziła 
sporo obaw 
– tłumaczy 
p r e z y d e n t 
Siemianowic 
Śl. - Zmiany 
muszą przy-
nieść zdecy-
dowaną po-
prawę. Nie akceptujemy takiej sy-
tuacji, w której z jednej strony coś 
ulepszamy, ale nie rozwiązujemy 
problemów gdzie indziej. Oświata 
w mieście to system, na który trze-
ba patrzeć całościowo, bo tylko w 
ten sposób wprowadzane zmiany 

nie zaburzą jego harmonii i przy-
niosą oczekiwany efekt. Chcemy 
zmian, ale pamiętajmy, że działa-
my na żywym, wrażliwym organi-
zmie. Chodzi o nasze dzieci, musi-
my zrobić wszystko aby reorganiza-
cja przyniosła dużo dobrego - do-
daje.
Z podobnym problemem, które-
go korzenie tkwią w takich a nie 
innych tendencjach demogra-

ficznych, mu-
szą borykać się 
miasta całego 
województwa. 
Już miesiąc 
temu było wia-
domo, że tylko 
w śląskim ma 
być zlikwido-

wanych w sumie ok. 40 szkół. 
W naszym mieście o likwida-
cji jak do tej pory nie było mowy. 
Pierwotny plan zakładał przepro-
wadzkę do innej lokalizacji z moż-
liwością funkcjonowania dwóch 
szkół w jednym budynku jako 
zespołu gimnazjalno-licealnego. 
Czy taki też będzie trend zmian 
zaproponowanych przez zespół 

ekspertów? Teraz trudno dywa-
gować. Wiadomo, że temat będzie 
wielokrotnie omawiany i konsul-
towany, również z mieszkańcami. 
Jak zapowiada prezydent, do re-
organizacji nieodwołalnie dojdzie 
już w przyszłym - 2016 roku.

MICHAŁ TABAKA

Układanie demograficznych 
puzzli
Prezydent Rafał Piech powoła jeszcze w marcu do życia zespół do spraw reorganiza-
cji w siemianowickiej oświacie. Będą go tworzyć eksperci zewnętrzni, urzędnicy i za-
interesowani radni. Cel jest jednoznaczny: wypracowanie całościowej, długofalowej 
koncepcji zmian w systemie edukacji. Będą one obejmować wszystkie placówki – od 
przedszkoli na szkołach średnich kończąc.

Liczba uczniów w naszych 
liceach spadła o prawie 

połowę w ostatniej 
dekadzie

Trzeba to zmienić
Anna Zasada-Chorab
Sieć siemianowickich szkół wyma-
ga reorganizacji. To nie podlega 
jakiejkolwiek dyskusji. Dane 
demograficzne i inne statystycz-
ne wyliczenia są jednoznaczne. 
Musimy przy tym wszystkim 
patrzeć długofalowo. Nie chodzi o 
zmiany na 2, 3 lata. Ważne jest, by 
dokonywać reorganizacji z myślą o 
następnych 10, 15 latach. 
Chcemy się także 
wsłuchiwać w inne 
głosy. Spotykamy 
się z rodzicami, 
nauczycielami. 
Mamy teraz 
nieco więcej 
czasu na wy-
pracowanie 
wspólnego 
stanowi-
ska.

Zawodówki wracają do Siemianowic!
Prezydent Rafał Piech jest już po wstępnych rozmowach z szefami 
trzech siemianowickich firm: Elstanu, Milimexu i Rosomaka. Efektem 
tej współpracy mają powstać w ZSZ nr 2, przy ul. Budryka 2, nowe klasy 
zawodowe kształcące w trzech zawodach: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, ślusarz-spawacz i dekarz. Ucznio-
wie mogliby liczyć najpierw na praktyki, a potem bardzo możliwe (po 
skończeniu szkoły) na stałą pracę w tych trzech zakładach pracy.  (MIT) fo
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W Siemianowicach 
Śląskich funk-
cjonuje 12 przed-
szkoli publicznych 

(uczęszcza do nich w sumie ponad 
1500 dzieci), dwa publiczne oddzia-
ły przedszkolne 
przy szkołach 
podstawowych 
(39 dzieci) oraz 
placówki niepu-
bliczne: 6 przed-
szkoli (ponad 
450 dzieci) i 1 
punkt przedszkolny (5 dzieci).
Zaplanowana od 23 marca rekru-
tacja dotyczy przedszkoli publicz-
nych. Inny wybór wymaga bezpo-
średniego kontaktu z daną niepu-

bliczną placówką i ustalenie, czy 
jest wolne miejsce.
W publicznych placówkach rekru-
tacja potrwa dwa tygodnie. Z lat 
poprzednich znana jest taktyka ro-
dziców, którzy zapisują swoje malu-

chy do kilku placó-
wek na raz.
- Jesteśmy w ta-
kiej, a nie innej 
sytuacji rodzin-
nej, która wymu-
sza na nas posła-
nie dziecka do 

przedszkola. Inaczej ja albo mąż 
będziemy musieli zrezygnować z 
pracy. Od koleżanek wiem, że to 
nie takie proste, jak mogłoby się 
wydawać. I lepiej zapisywać do 

paru przedszkoli, bo wtedy ma się 
jakąś pewność, że do któregoś się 
uda – mówi Pani Marzena, matka 
3-letniej Zuzi. 

- Dla nas priorytetem jest przyjmo-
wanie dzieci z rejonu. Podobnie jak 
w innych przedszkolach koncentru-
jemy się na dzieciach z naszych po-
bliskich osiedli. To jednak nie ozna-
cza, że inne nas nie interesują. Jak 
tylko, po obsadzeniu dzieci z rejo-
nu, są jeszcze wolne miejsca zapra-
szamy do siebie wszystkich chęt-
nych – mówi Danuta Talarczyk, dy-
rektor Przedszkola nr 15.
Bywa  tak, że owych dzieci z rejonu 
jest więcej niż miejsc w danej pla-
cówce. Wtedy trzeba szukać inne-
go przedszkola. Być może korzysta-
jąc na przykład z propozycji niepu-
blicznych placówek.
Sprawdzić dane przedszkole – pod 
kątem opłat, wyżywienia, zajęć fa-
kultatywnych i innych – można w 
Internecie. Już wszystkie przed-
szkola maja swoją stronę interneto-
wą, na której dokładnie informują 
o zasadach zbliżającej się wielkimi 
krokami rekrutacji.
Bardzo pomocny może okazać się 
Miejski Portal Edukacyjny (www.

edu.siemianowice.pl/). Tam znajdzie-
cie wszystkie siemianowickie pla-
cówki oświatowe – w tym rzecz ja-
sna przedszkola. Można przejrzeć, 
porównać, w końcu wybrać. Na po-
ciechę rodzicom zaplanowane jest 
również postępowanie uzupełniają-
ce do przeprowadzonej reorganizacji. 
Ma ono rozpocząć się 11 maja. Wte-
dy, po wstępnym „zagospodarowa-
niu” miejsc w przedszkolach, trzeba 
będzie dokonać szczegółowej analizy, 
przejrzeć pozostałe dzieci i ulokować 
je we właściwych przedszkolach.
- Mimo, że z roku na rok w na-
szym mieście rośnie liczba miejsc 
w przedszkolach, to i tak rekruta-
cja wywołuje emocje. To jak najbar-
dziej zrozumiałe. Jestem przekona-
ny, że stanie się to jednym z głów-
nych punktów reorganizacji całej 
naszej oświaty – mówi Rafał Piech.
Ową reorganizacją ma zająć się spe-
cjalnie do tego powołany zespół, w 
skład którego będą wchodzić eksper-
ci zewnętrzni, urzędnicy oraz radni. 

MICHAŁ TABAKA

Do 12 publicznych
placówek uczęszcza

przeszło 1500 dzieci

Rekrutacja start! 
Zapisz swojego malucha 
do przedszkola!
Już za niespełna dwa tygodnie, 23 marca, rusza rekru-
tacja do publicznych przedszkoli na terenie naszego 
miasta. Potrwa do 3 kwietnia. Lista zakwalifikowanych 
do danych placówek przedszkolaków ma być znana 
21 kwietnia. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do 
przedszkoli mają z kolei tydzień czasu (od 16 do 22 
marca) na złożenie deklaracji o kontynuacji w przed-
szkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

W Przedszkolu nr 20 – tak jak w innych naszych placówkach – nie tylko na czas rekrutacji robią wszystko, żeby ma-
luchy czuły się bezpieczne…

…przy okazji nie zapominając o tym, co dla nich najważniejsze: dobrej zabawie!
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Rady Seniorów powoli się „budzą” w 
polskich miastach. Jednym z nich, 
które ma w miarę spore w tym 
względzie doświadczenie jest Lu-

blin. Tam ów podmiot od 2011 r. tworzyło 5 
osób. Teraz trwa nabór do nowej, rozszerzo-
nej Rady – 14-osobowej (4 
powołuje tamtejszy prezy-
dent, 10 to przedstawicie-
le organizacji działających 
na rzecz seniorów). Głów-
nym zadaniami Rady jest: 
zapobieganie i przełamy-
wanie marginalizacji ludzi 
starszych, wspieranie ak-
tywności ludzi starszych,  
profilaktyka i promocja zdrowia ludzi star-
szych, przełamywanie stereotypów na temat 
ludzi starszych i starości oraz budowanie ich  
autorytetu, rozwój form wypoczynku, do-
stęp do edukacji i kultury dla ludzi starszych.
- Chcemy, żeby w mieście słyszalne były 
wszystkie środowiska. Rada Seniorów jak 
najbardziej wpisuje się w taką politykę – prze-
konuje Rafał Piech.
Zanim dojdzie do stosownej decyzji w tym 
względzie siemianowickiej Rady Miasta, naj-
pierw mają odbyć się konsultację z przedsta-
wicielami środowiska. Z pewnością przy-
szła Rada Seniorów będzie współpracować z 
prężnie działającym u nas Siemianowickim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Placów-
ka, oprócz zajęć w ciągu roku akademickie-
go (tym razem m.in. o cyberprzestępczości), 
zachęca do udziału osób starszych w licznych 
wojewódzkich, czy nawet krajowych inicjaty-
wach. Na przykład: Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę”  i  Polsko-Amerykańska Fun-
dacja Wolności zapraszają do udziału w ogól-
nopolskim konkursie „Seniorzy w akcji”. Jest 
skierowany do osób 60+ i do par międzypo-
koleniowych, które mają pomysł na projekt 
społeczny, chcą pracować nad jego rozwo-
jem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, 
doświadczonych animatorów i uczestników 
programu. Formularz zgłoszeniowy – należy 

przesłać do 17 marca: www.formularz.senio-
rzywakcji.pl.
Jak się okazuje siemianowicki nestor nie jest 
skazany jedynie na działalność takich insty-
tucji jak Siemianowicki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku, czy – w niedalekiej przyszłości – 

Rada Seniorów. Sami z sie-
bie z podobnymi inicjaty-
wami  wychodzą siemiano-
wiccy przedsiębiorcy.
- Mieszkam w starej ka-
mienicy na Barbary. Moi 
sąsiedzi to w zdecydowa-
nej większości osoby star-
sze. Widzę, jak rok w rok 
zapadają się w sobie, ga-

śnie w nich zapał. Postanowiłem, na tyle 
na ile mogę – to zmienić – mówi właści-
ciel Pizzerii „Pod Piątkami”. Teraz senio-
rzy mogą przyjść do lokalu przy Świer-
czewskiego 55 na tańsze zestawy obiadowe 

Ok. 22 tys. ludzi 
– tyle w naszym 

mieście jest rencistów 
i emerytów

W grodzie Siemiona senior 
na nudę nie narzeka

Bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

(dwudaniowe) – po 6 zł, w soboty i niedzie-
le – od godz. 13 do 15. 
- Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Przyznam, 
że zainteresowanie jest nawet spore. Sam za-
stanawiam się nad rozszerzeniem oferty. Z 
tego co wiem inni przedsiębiorcy też myślą o 
czymś podobnym  – mówi właściciel pizzerii.
Faktycznie, zniżki – 20 procent na cały asor-
tyment z konsumpcją w lokalu – funkcjonują 
już w jednej z siemianowickich cukierni Cu-
kiernia Dorotka-U-Achima, przy Alei Spor-
towców 5. Wystarczy przyjść i okazać legity-
mację Siemianowickiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku a już wszystkie ciasta, lody i de-
sery będą tańsze.
- Tu nie chodzi o nasz zysk, czy jakąś specjal-
ną akcję marketingową. Przecież ja na tych 
tanich obiadach nie zarobię. Tu rzecz tyczy 
się idei, byśmy dawali zajęcie starszym lu-
dziom, zachęcali ich do wyjścia z domu, a to 
już w wielu przypadkach bardzo dużo – uwa-
ża właściciel „Pizzerii Pod Piątkami.  
W następnym numerze GM o podobnych 
inicjatywach m.in. Śląskiego Stowarzyszenia 
Charytatywnego „Przystań”.

MICHAŁ TABAKA

Nasi seniorzy nigdy nie bali się aktywnego życia.

Już w zeszłym roku od bardzo różnych środowisk, politycznych i nie 
tylko, odbierane były sygnały o konieczności – wzorem innych miast  
– utworzenia także w Siemianowicach Śląskich Rady Seniora. Dziś 
wiemy, że prezydent Rafał Piech jest bardzo przychylny tej inicjaty-
wie. W najbliższym czasie nowa Rada ma nabrać konkretnych kształ-
tów. Co ciekawe, okazuje się, że ukształtowaniem solidnej oferty dla 
starszych siemianowiczan powoli zainteresowali się tutejsi przedsię-
biorcy.
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Kilkadziesiąt tysięcy osób – tyle na 
przestrzeni ostatnich ponad 10 lat 
odwiedziło obecne Śląskie Stowa-
rzyszenie Pomocy Ofiarom Prze-

stępstw (dawniej Siemianowickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Ofiarom 
Przestępstw). Powstało jako 
pierwsze w Polsce, w 2001 r.
- Mieliśmy przede wszystkim 
na celu podniesienie kultury i 
świadomości prawnej obywa-
teli, jak również zapoznanie 
ich z przysługującymi im pra-
wami krajowymi i między-
narodowymi – wspomina Jó-
zef Kogut, współzałożyciel i prezes SSPOP.
Zmiana nazwy (z Siemianowickie na Śląskie) 
i tym samym naturalne poszerzenie swojej 
działalności nastąpiła w 2004 r. Nieprzerwa-
nie od tego czasu stowarzyszenie przyjmu-
je interesantów w swoim biurze przy ul. Ka-
picy 15.

- Ludzie do nas przychodzą z naprawdę róż-
nymi problemami. Niekiedy bywa tak, że 
chcą po prostu, by ktoś ich posłuchał, To 
dla niuch ważne. My to jak najbardziej ro-
zumiemy. Nie ma możliwości, żeby ktoś od 

nas wyszedł z tak zwa-
nym „kwitkiem”. Przyj-
miemy każdego i każde-
mu w miarę swoich możli-
wości będziemy pomagać 
– twierdzi Kogut. 
W niewielkim biurze 
drzwi prawie się nie zamy-
kają. Niezależnie od pory 
dnia nie brakuje tych, któ-

rzy potrzebują pomocy. - Dla mnie Stowarzy-
szenie robi bardzo dobrą robotą. Szkoda, ze 
nie ma takich instytucji więcej – mówi pani 
Gertruda, które sama skorzystała parę razy z 
pomocy, m.in. w sprawach związanych z kre-
dytem bankowym. - Ludzie starsi nie wiedzą, 
w odróżnieniu od młodych, dobrze zoriento-

wanych w Internecie, jak się poruszać dzisiaj 
między urzędami, bankami i sądami. Bez ta-
kiego Stowarzyszenia i ja i moich paru znajo-
mych w pewnych sytuacjach bylibyśmy bez-
silni. Dziękuję, ze nie jesteśmy sami – dodaje 
pan Karol. SSPOP ciągle swoją ofertę posze-
rza, uzupełnia. To nie tylko biuro przy Kapicy 
15. To również liczne w ciągu roku wykłady i 
szkolenia. Nie bez znaczenia jest zawiązywa-
nie współpracy z takimi podmiotami jak po-

licja, straż miejska, czy ośrodki pomocy spo-
łecznej. Nie może też zabraknąć ścisłej współ-
pracy z miastem.
- Co roku przedstawiam Radzie Miasta sto-
sowne sprawozdanie z naszej działalności. 
My z pewnością nie odpuścimy naszej mi-
sji. Ludzie mogą na nas liczyć – twierdzi Jó-
zef Kogut, który w obecnej kadencji sam jest 
radnym. 

MICHAŁ TABAKA

Dodatek mieszkaniowy to jedna z 
form możliwej pomocy ze stro-
ny miasta. Obwarowana jednak 
konkretnymi przepisami prawa. 

Tutaj przedstawiamy w pierwszej kolejności 
dokumenty, jakie mieszkaniec musi mieć, by 
o taki dodatek się starać.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest 
przez Urząd Miasta na podstawie złożonego 
wniosku i deklaracji o dochodach gospodar-
stwa domowego za okres 3 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku. Formula-
rze wniosków są do pobrania w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy ul. 
Michałkowickiej 105 oraz w Urzędzie Miasta 
przy ul. J. Pawła II na portierni. Wnioski na-

leży składać w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta – w pokoju Referatu Dodat-
ków Mieszkaniowych.
Składając wniosek należy wziąć ze sobą  te 
z poniższych dokumentów, które nas doty-
czą: wydruk czynszowy lub czynsz rozpisany 
przez prywatnego zarządcę na eksploatację, 
śmieci i wodę; przydział na mieszkanie, umo-
wę najmu lub akt notarialny; zaświadczenie 
z zakładu pracy o wysokości dochodów wy-
płaconych w trzech miesiącach poprzedzają-
cych miesiąc złożenia wniosku; decyzja PUP 
o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej bez 
prawa do zasiłku; w przypadku otrzymywa-
nia zasiłku dla bezrobotnych – polecenie wy-
płaty z PUP (asygnaty) za 3 miesiące poprze-

dzające miesiąc złożenia wniosku, w przy-
padku przelewu na konto zaświadczenie z 
PUP; zaświadczenia z uczelni lub szkoły (ze 
wskazanymi wysokościami pobieranych sty-
pendiów, rozdzielonymi na stypendium so-
cjalne i na żywienie); zaświadczenie o docho-
dzie uzyskanym z praktyk przez ucznia, za 
trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku; decyzje z ZUS o pobieranych ren-
tach i emeryturach lub odcinki/zaświadcze-
nie ZUS za trzy miesiące poprzedzające mie-
siąc złożenia wniosku,; decyzje z MOPS lub 
odcinki/zaświadczenie za trzy miesiące po-
przedzające miesiąc złożenia wniosku (wy-
kazać należy wszystkie środki uzyskiwane z 
MOPS); decyzje o przyznanych zasiłkach ro-

dzinnych, funduszu alimentacyjnym, wyro-
ki o pobieranych alimentach; rozliczenie za 
prąd w przypadku stawki G12 (dzień-noc); 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, je-
śli niepełnosprawność wymaga zamieszki-
wania w oddzielnym pokoju. Tzw. dodatek 
„becikowy” oraz dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka nie są wliczane do dochodu, ale nale-
ży je wykazać.
Więcej informacji pod nr tel: (32) 7605397 
lub (32) 7605399 lub na stronie Urzędu 
Miasta. Pod tym linkiem można pobrać 
formularze: https://www.sekap.pl/kata-
log.seam?id=17453&actionMethod=ka-
talog.xhtml%3ApeupAgent.selectParen-
t&cid=17624 (ERW)

Jesteś ofiarą  
przestępstwa? Tu pomogą

Dodatek mieszkaniowy – potrzebne
dokumenty

Jak zwrócić się 
o pomoc – dowiesz się 

na stronie 
http://www.sspop.pl/

Ich biuro przy ul. Kapicy 15 (czynne od godz. 8 do 20; w soboty od 9 
do 13) jest praktycznie ciągle odwiedzane przez mieszkańców, którzy
 z różnych powodów, tylko w tym miejscu już liczą na pomoc. I taka 
jest  im jak najbardziej udzielana. Od pisania pism procesowych, wnio-
sków  sądowych, po zwykłe, ustne porady, jak znaleźć się w mocno 
jednak biurokratycznej rzeczywistości.
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Aby przekazać 1 proc. swojego 
podatku za 2014 r. należy wy-
pełnić odpowiednie rubryki w 
rocznym zeznaniu podatko-

wym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub 
PIT-38 (które zatytułowane są „Wnio-
sek o przekazanie 1% podatku należne-
go na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego OPP”), tj. wpisać numer KRS orga-
nizacji pożytku publicznego oraz kwotę, 
którą chcemy przekazać. Stanowi ona 1 
proc. podatku należnego, wynikającego 
z zeznania podatkowego, po zaokrągle-
niu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
Oto wykaz organizacji pożytku publicz-
nego którym można przekazać 1 proc. 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2014 r. z terenu Siemianowice 
Śląskie:

KRS 0000052362  SIEMIANOWICKIE 
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIE-
CIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPE-
RIUM SŁOŃCA”
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej. Poszerzenie zaradności 
osobistej i przystosowującej do życia i pra-
cy odbywa się poprzez oddziaływanie in-
tegrujące i uspołeczniające przez uspraw-
nienie poszczególnych funkcji psychofi-
zycznych oraz stałą współpracą z rodzica-
mi osób niepełnosprawnych.

KRS 0000119986  MIEJSKI KLUB SPOR-
TOWY „SIEMIANOWICZANKA” SIE-
MIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie propaguje sport amator-
ski, organizuje sekcje sportowe w róż-
nych dyscyplinach głównie: piłka nożna, 
hokej na trawie, piłka ręczna i tenis stoło-
wy. Prowadzi szkolenia sportowe w formie 
treningów, kursów i innych zajęć. 

KRS 0000025638 STOWARZYSZENIE 
CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZ-
SIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJA-
CIÓŁ
Głównym zadaniem stowarzyszenia 
jest prowadzenie rehabilitacji społecz-
nej poprzez prowadzenie spotkań z 
chorymi oraz specjalistami, między in-
nymi: psychologiem, neurologiem, psy-
chiatrą i rehabilitantem oraz organizo-
wane rehabilitacji leczniczej na terenie 
ośrodka.

KRS 0000072754 SIEMIANOWICKIE 
TOWARZYSTWO TENISOWE W SIE-
MIANOWICACH
Siemianowickie Towarzystwo Teni-
sowe działa w celu upowszechnienia 
i propagowania gry w tenisa ziemnego 
wśród mieszkańców. Popularyzuje grę 
w tenisa szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży.

KRS 0000227483 UKS WODNIK SIE-
MIANOWICE
Celem działalności stowarzyszenie jest 
planowanie i organizowanie pozalekcyj-
nego życia sportowego uczniów. Angażo-
wanie wszystkich młodych ludzi do róż-
norodnych form aktywności ruchowej, 
gier i zabaw dostosowanych do wieku, 
stopnia i zainteresowań sportowych. 

KRS 0000240167 STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ RODZINY I ZASTĘPCZE-
GO RODZICIELSTWA NOWY DOM
Stowarzyszenie skupia rodziny zastęp-
cze, osoby pracujące w obszarze rodzinnej 
opieki zastępczej, osoby gotowe wspierać 
i upowszechniać zastępcze rodzicielstwo, 
jak również udzielać pomocy rodzinom 
ze środowisk zmarginalizowanych lub za-
grożonych wykluczeniem społecznym. 

KRS 0000357375 S T O WA R Z Y S Z E -
NIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA 
SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIE-
PEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPE-
CJALNYMI POTRZEBAMI EDUKA-
CYJNYMI „LODOŁAMACZ” 
Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i 
wspieranie działań edukacyjnych, działań 
związanych z wypoczynkiem oraz upo-
wszechnianiem kultury fizycznej i spor-
tu. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych, dzie-
ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi lub z innych przyczyn wymagających 
pomocy.

KRS 0000373079 DOM POMOCY SPO-
ŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ 
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁO-
SIERDZIA ŚW. KAROLA BOROME-
USZA
DPS stanowi alternatywną opiekę dla 
opieki rodzinnej lub jej kontynuację. Jest 
miejscem, w którym zamieszkują oso-

by nie mogące samodzielnie zaspokajać 
swoich potrzeb oraz funkcjonować samo-
dzielnie w społeczeństwie. Przeznaczony 
jest dla Dorosłych Niepełnosprawnych In-
telektualnie Kobiet. 

KRS 0000380964 STOWARZYSZENIE 
SPOŁECZNO-EDUKACYJNE „PRO 
MERITUM”
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, 
wspieranie i promocja działań w zakre-
sie wolontariatu, wspomagania i wspar-
cia osób starszych oraz aktywizacji dzie-
ci i młodzieży.

KRS 0000284727 SIEMIANOWICKIE 
STOWARZYSZENIE AMAZONEK 
„RAZEM”
Celem Stowarzyszenia jest niesienie 
wsparcia kobietom chorym na raka piersi. 
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psy-
chicznej po operacji piersi, ułatwiający po-
wrót do pracy zawodowej, życia rodzinne-
go i małżeńskiego. 

KRS 0000167689 SIEMIANOWICKIE 
STOWARZYSZENIE ABSTYNENTÓW 
„SZAFRAN”
Stowarzyszenie działa na rzecz zdrowienia 
moralnego i  psychicznego osób uzależnio-
nych od alkoholu, narkotyków, hazardu,  osób 
współuzależnionych, bądź w jakikolwiek spo-
sób dotkniętych skutkami uzależnień. 

KRS 0000004920 SIEMIANOWICKIE 
STOWARZYSZENIE WZAJEMNA PO-
MOC
Stowarzyszenie udziela pomocy rodzi-
nom dotkniętym przemocą i bezdomnym 
oraz prowadzi poradnictwo pedagogiczne 
i prawne. Współpracuje z Ośrodkiem In-
terwencji Kryzysowej. 

KRS 0000273051 ZWIĄZEK HARCER-
STWA POLSKIEGO CHORĄGIEW 
ŚLĄSKA
* „Cel szczegółowy 1%”: HUFIEC W SIE-
MIANOWICACH ŚLĄSKICH 
Misją siemianowickiego Hufca jest od-
działywanie na wszechstronny rozwój 
młodego człowieka poprzez stwarzanie 
warunków do aktywnego spędzania wol-
nego czasu oraz wychowanie świadomych 
obywateli, potrafiących sobie poradzić z 
problemami współczesnego świata. 

KRS 0000012847  POLSKI ZWIĄZEK 
NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
* „Cel szczegółowy 1%”: DLA KOŁA SIE-
MIANOWICE ŚLĄSKIE
Stowarzyszenie prowadzi m.in. rehabilita-

cję podstawową, leczniczą, społeczną i za-
wodową niewidomych dorosłych i dzie-
ci w różnych formach oraz prowadzi wła-
sne ośrodki leczniczo- szkoleniowo-reha-
bilitacyjne.

KRS 0000069581 TOWARZYSTWO PO-
MOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA
* „Cel szczegółowy”: Koło Siemianowic-
kie, ul. Sobieskiego 21, 41-100 Siemiano-
wice Śląskie
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 
działa na rzecz pomocy osobom bezdom-
nym, ubogim, starszym, niepełnospraw-
nym i innym potrzebującym pomocy. 
Koło Siemianowice jako priorytet przyję-
ło działania zmierzające do uruchomie-
nia w naszym mieście Domu dla Kobiet 
i Matek z Dzieckiem – ofiar przemocy w 
rodzinie.

KRS 0000131323 T O WA R Z Y S T W O 
PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI OD-
DZIAŁ REGIONALNY 
* „Cel szczegółowy”: Oddział Siemiano-
wice Śląskie
Świetlica środowiskowa wdrożyła dzia-
łania na rzecz profilaktyki i socjotera-
pii, realizuje autorski program profilak-
tyczny i edukacyjny: Prowadzenie świe-
tlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i 
zagrożonych problemem alkoholowym: 
„Aktywni i Pozytywni”, współfinanso-
wany z dotacji siemianowickiego magi-
stratu.

KRS 0000189430  POLSKIE TOWARZY-
STWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 
* „Cel szczegółowy”: Oddział Siemiano-
wice Śląskie
Towarzystwo krzewi zasady prawidłowe-
go rozwoju psychofizycznego, moralnego 
i duchowego, walcząc z dewiacjami i pa-
tologią społeczną, stosując terapię przez 
rozwój. Wprowadziło pojęcie interdyscy-
plinarności i wielopoziomowości rozwo-
ju w oparciu o teorię dezintegracji pozy-
tywnej profesora Kazimierza Dąbrow-
skiego. 

KRS 0000 116 212  ZWIĄZEK OCHOTNI-
CZYCH STAŻY POŻARNYCH RZECZ-
POSPOLITEJ POLSKI 
* „Cel szczegółowy”: OSP Siemianowice 
Śląskie, ul. Pułaskiego 2 
Celem OSP jest działanie na rzecz 
ochrony życia, zdrowia, mienia i śro-
dowiska przed pożarami, klęskami ży-
wiołowymi i zagrożeniami ekologicz-
nymi lub innymi miejscowymi zagro-
żeniami.

Jak przekazać 1 procent
Dlaczego warto przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku
publicznego z Siemianowic Śląskich? To proste. Pomagamy najbar-
dziej potrzebującym z naszego miasta. Wspieramy rozwój dzieci i 
młodzieży w naszym mieście. Wspieramy działania lokalne.
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I chociaż Janek Skrzek, Ky-
ksem zwany, pewnie, zwy-
czajnie, po ludzku rado-
wał się z tych górnolotnych 

określeń, to przecież swobod-
niej czuł się po prostu, jako faj-
ny chop.
Sztuka tego siemianowickiego 
muzyka i kompozytora nigdy 
nie była upozowana na miesz-
kankę wysokiego Parnasu, nie 
oszałamiała wykwintem, za to 
urzekała pięknem dźwięków 
płynących ze szczerości i pro-
stoty, autentyzmem uczuć, tra-
fiała prosto do serca. Blues – jak 
powiedział w jednym z wywia-
dów – to wszystko. To życie, mi-
łość, deszcz, słońce, to umiera-
nie, muzyka. I to nie były słowa, 
które miały ładnie zabrzmieć 
do mikrofonu. Taka była Janka 
prawda.
Był muzycznym samoukiem. 
Muzyka pociągała go od naj-
młodszych lat. Wspominał, jak 
będąc 5 – letnim chłopcem wy-
stukiwał  melodie na domowym 
pianinie. Ale do szkoły muzycz-
nej przeznaczono starszego bra-
ta – Józefa – jego zaś przyszło-
ścią miała zostać „gruba”, na któ-
rej także pracował jako „sztajger” 
ich ojciec. Został więc Janek gór-
nikiem, choć i na dół zjeżdżając 
nie rozstawał się z harmonijką i 
– bywało – ku uciesze kolegów, 
urządzał im tam małe koncerty. 
Po szychcie czas wypełniała mu 
muzyka. Z „gruby” – jak wspo-
minał – wyciągnął go brat i wów-
czas mógł już bez ograniczeń po-
święcić się największej miłości 
swojego życia -  bluesowi. W pio-
sence „Sztajger”, poświęconej ta-
cie, tłumaczy się mu z porzucenia 
kopalni :” Jak coś robisz to rzecz 
świynto, Byle dobrześ robił to” – 
śpiewa, powołując się na powta-
rzane synom słowa ojca.
Działalność artystyczną rozpo-
czął występując w jazz – rocko-
wym zespole Rak, potem, zapro-
szony przez Józefa wziął udział 
w sesji nagraniowej albumu SBB 
zatytułowanym „Memento z ba-
nalnym tryptykiem”, a następnie 
w kilku jego solowych wydaw-

nictwach. Występował na kon-
certach Rawa Blues Festiwal i 
wielu innych bluesowych w kra-
ju – m.in. w Sopocie, Olsztynie, 
Poznaniu, Łodzi, Brodnicy i Gło-
waczowie. W 1985 roku miała 
miejsce premiera debiutanckiego 
wydawnictwa artysty – albumu 
koncertowego Górnik Blues, za-
wierającego zapis koncertu, zare-
jestrowany w klubie Leśniczówka 
w Chorzowie. W 1986, wcześniej 
zrealizowane przez Kyksa nagra-
nia, ukazały się na jednej stro-
nie kasety Blues po polsku vol. 1, 
a rok później na składance Gre-
atest Hits. Album, pt. Nikt nie 
zawróci kijem Wisły” realizuje 
w 1988 roku. Janek  wziął udział 
w musicalu „Pozłacany warkocz” 
oraz wystąpił w filmach Janu-
sza Kidawy i Kazimierza Kutza. 
W 1997 roku ukazała się pły-
ta „Modlitwa bluesmana w po-
ciągu”, zrealizowana z zespołem 
Bezdomne Psy oraz Rafałem Rę-
kosiewiczem i Bronisławem Du-
żym, która zyskała miano „Blu-
esowego Albumu Roku 1997’”. 
W 2005 roku wydany został al-
bum „Bo takie są dziewczyny”, 
nagrany z Śląską Grupą Blueso-
wą. Przede wszystkim muzyk 
koncertował w klubach, gdzie 
bliskość odbiorców, tworzyła dla 
niego najbardziej lubiany klimat. 
Znajomi Kyksa wspominali, że 
czasami będąc ot tak, po prostu 
w jakimś lokalu na piwie, zasia-
dał do instrumentu, oświadcza-
jąc : „ zagram coś dla was”. Dzie-
lił się tym co było dla niego naj-
cenniejsze – bluesem, tak zresz-
tą, jak w trudnych chwilach był 
skłonny podzielić się z przyjacie-
lem ostatnią kromką chleba.
W słynnym utworze „ Modli-
twa bluesmana w pociągu” śpie-
wał ;”Tylko blues jest już ze 
mną/ znajdzie mnie nawet w 
ciemno/  gdy opuści mnie gra-
nie/ w swej opiece miej mnie Pa-
nie”. Kiedy dosięgła go śmiertel-
na choroba, wybierał się właśnie 
na koncert. Granie nie opuściło 
go nigdy… Jan Kyks Skrzek od-
szedł rankiem 29 stycznia.

 EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

Blues to słońce i deszcz
                                                  
Napisano o nim: „Król śląskiego bluesa”, „ Ikona bluesa”, „ Symbol śląskości”, ale najczęściej mówiono, jaki to z niego był „chop”. A był  
- mówiono – wspaniały, piękny, sympatyczny, mocno rozrywkowy, obdarzony niesamowitą energią, zarażający optymizmem.
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Zwycięstwem Milimexu zakoń-
czył się dziewiętnasty sezon roz-
grywek Siemianowickiej Halowej 
Ligi Piątek Piłkarskich. Był to 
dziesiąty tryumf, 
a zarazem szesnaste podium w …
szesnastym sezonie gry w I lidze 
tej najbardziej utytułowanej 
drużyny futsalowych rozgrywek 
na „Pszczelniku”.

W dziewiętnastym sezonie roz-
grywek ligi futsalowej, orga-
nizowanych przez siemia-
nowicki oddział MTKKF, 

w hali MOSiR w Parku „Pszczelnik”, jak co 
roku nie brakowało emocji i futsalu na naj-
wyższym poziomie. Wszak w składach ze-
społów nie brakowało zawodników mających 
za sobą występy w futsalowej ekstraklasie lub 
I lidze na poziomie ogólnopolskim, a nawet w 
futsalowej reprezentacji Polski.
W bieżących rozgrywkach, dzięki wspania-
łej końcówce sezonu, z dziesiątego tytułu mi-
strzowskiego w swojej historii występów w 
siemianowickiej I lidze cieszyć się mogli za-
wodnicy Milimexu. Zespół Eugeniusza Ma-
roka wygrał w sześciu ostatnich kolejkach, a 
w czterech z tych zwycięskich meczów jego 
podopieczni nie stracili nawet bramki. W 
sumie Milimex zgromadził 46 punktów, 15 
razy wygrywając, raz remisując i dwukrotnie 
przegrywając. Opiekun Milimexu nie ukry-
wa, że tegoroczny tryumf czyli zdobycie dzie-
siątego tytułu bardzo go ucieszyło.
- Słowa uznania należą się całemu zespoło-

wi, każdy z chłopaków dołożył cegiełkę do 
tego osiągnięcia i za to im bardzo dziękuję. 
To również hołd i najlepsza forma podzięko-
wania dla za-
łożyciela ze-
społu sprzed 
siedemnastu 
laty, wówczas 
jeszcze pod 
nazwą Huty 
Jedność – Jó-
zefa Kowal-
skiego, a także dla obecnych dobroczyńców 
zespołu – właścicieli firmy Milimex – pod-
kreśla Eugeniusz Marok. – Zdobyliśmy upra-

gniony dziesiąty tytuł, w szesnastoletniej hi-
storii występów w siemianowickiej I lidze ni-
gdy nie zeszliśmy z podium (10 mistrzostw, 5 

wicemistrzostw i raz III 
miejsce – przyp. red.). 
To powód do dumy i 
radości, a zarazem mo-
tywacja do walki o ko-
lejne trofea i sukce-
sy sportowe – dodaje 
opiekun drużyny Mili-
mexu.

Tytuł wicemistrzowski, z dorobkiem 41 
punktów przypadł w udziale drużynie Hun-
ger-Budu. Zespół ten przez większą część 

rozgrywek był liderem, jednak w kluczo-
wym momencie stracił punkty, które za-
decydowały o tym, że musiał zadowolić się 
drugim miejscem. Na najniższym stopniu 
podium uplasowała się ekipa WWT Pol-
ska, która zgromadziła 35 „oczek”. Niespo-
dzianką in minus była z pewnością posta-
wa obrońców tytułu – drużyny GP Rex-Pol, 
która ukończyła rozgrywki dopiero na szó-
stym miejscu, ale pewnym usprawiedliwie-
niem może być fakt, że zespół opuściło kil-
ku kluczowych graczy. 
Z I ligą żegnają się …beniaminkowie – FC 
Giszowiec i Johnson Controls, a ich miejsce 
zajmą najlepsze drużyny II ligi – Piast i Pre-
mium Apettite.  W barażach o utrzymanie w 
I lidze gra natomiast Grupa Labor, a jej rywa-
lem jest trzecia drużyna II ligi - Autor Team. 
W pierwszym spotkaniu barażowym lepsi 
okazali się drugoligowcy, wygrywając 3:1. 
Najlepszym strzelcem zakończonego sezo-
nu został Aleksander Kolmas (Hunger-Bud), 
który w 15 rozegranych meczach strzelił 23 
gole. Najlepszym zawodnikiem ligi wybrano 
Daniela Langnera (Hunger – Bud), a najlep-
szym bramkarzem – Damiana Gieracza (Mi-
limex). Puchar „Fair Play” zdobyła drużyna 
Hunger-Budu.

KRZYSZTOF NOS

Spotkanie władz miasta, radnych, dyrektorów siemianowic-
kich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przed-
stawicieli siemianowickich klubów i stowarzyszeń sporto-
wych odbyło się w Dużej Sali Posiedzeń magistratu, z ini-
cjatywy wiceprezydent dr Anny Zasady – Chorab. Głów-
nym celem spotkania było omówienie zasad współpracy oraz 
warunków funkcjonowania sportu dzieci i młodzieży w Sie-
mianowicach Śląskich. 
Prowadząca spotkanie dr Anna Zasada – Chorab już na 
wstępie podkreśliła, że jest to pierwsze, ale na pewno nie 
ostatnie tego typu spotkanie w szerokim gronie osób zainte-
resowanych rozwojem siemianowickiego sportu. – Na pew-
no wrócimy do dobrej praktyki, jaką było funkcjonowanie 
w naszym mieście Rady Sportu. Poza tym chciałabym regu-
larnie spotykać się także w szerszym gronie, gdyż jest wów-
czas szansa na wypracowanie spójnej, wspólnej, uwzględ-
niającej interesy wszystkich, strategii działania na kolejne 
lata. Konsekwentna realizacja tej strategii którą stworzymy 

powinna przynieść efekty w przyszłości – stwierdziła Pani 
wiceprezydent.
W trakcie spotkania omówiono m.in. zasady funkcjonowa-
nia w mieście klas sportowych, propozycje rozwiązania pro-
blemów z dostępnością do miejskiej bazy sportowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obiektów przyszkolnych (sal gim-
nastycznych i szkolnych boisk), rolę Zespołu Szkół Sporto-
wych w rozwoju sportowym siemianowickich dzieci i mło-
dzieży. Przedstawiciele klubów, którzy przyjęli zaproszenie, 
mieli również możliwość do przedstawienia swej działalno-
ści i osiągnięć, a także do przybliżenia problemów i wyzwań 
jakie stoją przed działaczami tych organizacji teraz i w przy-
szłości, w kontekście sytuacji ekonomicznej i społecznej mia-
sta i jego mieszkańców.
- Myślę, że to spotkanie było bardzo potrzebne i stanie się do-
brym początkiem wspólnego tworzenia polityki miasta w 
zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży – podsumowała  
dr Anna Zasada – Chorab. (SON)

Milimex po raz dziesiąty

45 punktów drużyny Milimexu to 
dorobek dzięki któremu zdobyła 
swój dzisiąty tytuł mistrzowski.

Dziesiąty tytuł mistrzowski w drużynie 
Milimexu wywalczyli: Mateusz Blady, 
Piotr Bryk, Michał Dyrda, Damian Gieracz, 
Marcin Grzywa, Robert Gładczak, Martin 
Klaus, Sebastian Klaus, Adam Krakowski, 
Marcin Krzywka, Mirosław Miozga, Sła-
womir Pękala, Krzysztof Solarz, Sebastian 
Szostok, Michał Tkacz, Marek Walczak, 
Aleksander Waszka, Marcin Wolny, Michał 
Włodarek.

W trosce o sport młodzieżowy

Michał Włodarek (przy piłce) był jednym z najlepszych zawodników Milimexu w tym sezonie.

Spora liczba uczestników, którzy przyjęli zaproszenie na spo-
tkanie  pokazuje, że przyszłość sportu dzieci i młodzieży w mie-
ście jest istotnym elementem lokalnej społeczności.
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Drużyna hokeistów na 
trawie MKS Siemia-
nowiczanki intensyw-
nie przygotowuje się 

do rundy wiosennej rozgrywek 
I ligi. Po pierwszej części sezonu 
podopieczni Pawła Siegela zajmu-
ją ósme miejsce w stawce dziesięciu 
zespołów. Mają w dorobku 6 punk-
tów, po zwycięstwach nad War-
tą Poznań i Polonią Środa Wielko-
polska. Po meczach jesiennych po-
został jednak spory niedosyt, a tre-
ner siemianowiczan nie ukrywa, że 
ich dorobek powinien być co naj-
mniej dwukrotnie większy. – Szko-
da przede wszystkim meczów wy-

jazdowych ze Startem Gniezno  
i LKS Rogowo. W Gnieźnie kilka-
naście minut przed końcem prowa-
dziliśmy 4:0 a przegraliśmy, w Ro-
gowie mieliśmy przewa-
gę, jednak przez niesku-
teczność przegraliśmy 
2:1 – wymienia z ża-
lem Paweł Siegel. – Bar-
dzo szkoda tych punk-
tów, bo ich brak sprawia, 
że praktycznie w walce o 
pierwszą czwórkę nie będziemy się 
liczyć – dodaje trener MKS.
Wznowienie rozgrywek po prze-
rwie zimowej nastąpi w tym roku 
wyjątkowo wcześnie. Już w ostatni 

weekend marca, w sobotę (28.03.) 
o godzinie 16, na  boisku Kom-
pleksu Sportowego „Siemion” na-
sza drużyna podejmować będzie 

LKS Rogowo. Dwa tygodnie póź-
niej podopieczni Siegela udadzą się 
do Środy Wielkopolskiej na mecz z 
tamtejszą Polonią. – To będą klu-
czowe spotkania. Jeżeli zdobę-

dziemy w nich komplet punktów, 
to praktycznie zapewnimy sobie 
utrzymanie w I lidze – podkreśla 
szkoleniowiec naszego zespołu.
Tak szybki początek rundy wio-
sennej to pewien kłopot dla dru-
żyny „Siemianowiczanki”, bowiem 
praktycznie dopiero kilka dni temu 
wznowiła ona treningi na otwar-
tym boisku. Dotychczas przygoto-
wania odbywały się w hali lub na 

siłowni, w trakcie okresu 
przygotowawczego siemia-
nowiczanie zdobyli m.in. 
halowe Mistrzostwo Śląska 
seniorów.
- Kwestia krótkiego czasu 
przygotowań na otwartym 
boisku to pewnie nie jest 

tylko nasz problem, ale wszystkich 
zespołów w lidze, więc nie ma co 
narzekać. Myślę, że nasza drużyna 
jest dobrze przygotowana do sezo-
nu. Mam nadzieję, że chłopcy z po-

korą przetrawili lekcję z poprzed-
niego sezonu oraz rundy jesiennej i 
w każdym kolejnym meczu zagra-
my na miarę swoich możliwości od 
pierwszej do ostatniej minuty, wte-
dy nie trzeba będzie mówić o bra-
ku szczęścia. Wprawdzie skutecz-
ność strzelecka uległa widocznej 
poprawie, jednak kosztem obrony 
własnej bramki i nad tym musimy 
popracować. W najbliższy weekend 
planujemy dwumecz sparingowy z 
drużyną z Ukrainy. Jest to również 
szansa na sfinalizowanie transfe-
ru kilku zawodników zza granicy, 
którzy również są reprezentantami 
swojego kraju - zdradza Paweł Sie-
gel. – Jestem dobrej myśli. Na pew-
no będziemy walczyć o zajęcie pią-
tej lokaty, bo na tę moim zdaniem 
stać nasz zespół – kończy szkole-
niowiec hokeistów MKS „Siemia-
nowiczanki”.

KRZYSZTOF NOS

Marek Bogdoł, siemianowiczanin, twór-
ca strony www.drogadotokio.pl, w zeszłym 
miesiącu ukończył jeden z najbardziej pre-
stiżowych maratonów na świecie - Tokyo 
Marathon. Bieg ten  zaliczany jest do World 
Majors Marathons, cyklu sześciu najwięk-
szych maratonów na świecie, w skład których 
wchodzą jeszcze biegi w Nowym Jorku, Bo-
stonie, Chicago, Londynie i Berlinie. 
Już sama możliwość startu w stolicy Japo-
nii była sporym wyróżnieniem i wymaga-
ła ogromu szczęścia.  - Na 36 tys. startują-
cych losowanych jest co roku 30 tys. pakie-
tów startowych. Wśród tej liczby jest „zale-
dwie” 5 tys. miejsc przeznaczonych dla osób 
spoza Japonii. Liczba Polaków nie przekracza 
30 osób. Szczerze więc nawet nie liczyłem, że 
zostanę wylosowany, a gdy to się stało nie mo-
głem w to uwierzyć. To była dla mnie ogrom-
na radość, gdyż po tym jak w 2013 r. w Berli-
nie przekroczyłem metę swojego pierwszego 
„majorsa”, zamarzyłem o kolejnym – wspo-
mina siemianowicki maratończyk.
Występ w kraju Kwitnącej Wiśni był dla Mar-
ka Bogdoła bardzo udany. - Do Japonii przy-
jechałem z temperaturą 37,7 stopni Celsjusza, 
a wyjechałem z „życiówką” 3:39:11, poprawia-
jąc swój poprzedni najlepszy wynik o prawie 
15 minut! Po raz pierwszy sił wystarczyło mi 

od początku, do samego końca, a metę prze-
kroczyłem z uśmiechem na ustach – relacjo-
nuje siemianowiczanin. 
Warto dodać, że w tym roku w Tokio biegło 
27 Polaków. Marek Bogdoł na metę wbiegł 
jako szósty z nich. (ERW)

150 zawodniczek i zawodników 
z całego regionu, w tym aktualni 
mistrzowie Europy i kraju w swo-
ich kategoriach, wystąpią w XXXV 
Mistrzostwach Województwa Ślą-
skiego Seniorów i Juniorów Młod-
szych w Karate Kyokushin, które 
już w najbliższą sobotę, 14 marca 
2015r. odbędą się w hali Komplek-
su Sportowego „Michał”. Organi-
zatorem Mistrzostw, rozgrywa-
nych pod patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie Rafa-
ła Piecha, jest Siemianowicki Klub 
Kyokushin Karate kierowany przez 
Shihan Andrzeja Maneckiego.
Uczestnicy rywalizować będą w 
konkurencjach: kata oraz kumite. 
W kumite (walka wręcz) mężczyź-
ni będą zmagali się w sześciu, a ko-
biety w trzech kategoriach wago-
wych. Juniorzy młodsi, dla których 
siemianowickie zawody są jed-
nocześnie eliminacjami do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży, będą rywalizowali w pięciu, a 
ich rówieśniczki w trzech kategoriach wago-
wych. W kata (prezentacja form) wśród se-
niorów oraz juniorów młodszych zawodnicz-
ki i zawodnicy rywalizować  będą w kategorii 

OPEN mężczyzn i kobiet. Mistrzostwa roz-
poczną się o godzinie 9, finały w poszczegól-
nych kategoriach ok. 14. Wstęp na imprezę 
jest bezpłatny. (SON)

Celując w „piątkę”
Wyjątkowo szybko, bo już pod koniec marca, rozgrywki pierwszoligowe wzno-
wią hokeiści na trawie. Pierwszym rywalem na wiosnę drużyny MKS Siemiano-
wiczanki będzie LKS Rogowo, a trener Paweł Siegel zapewnia, że celem zespołu 
jest nie tylko zwycięstwo na inaugurację rundy rewanżowej, ale zajęcie  piątego 
miejsca w lidze.

Runda jesienna MKS w pigułce
- 10 meczów, 6 punktów,

VIII miejsce, bramki: 24 : 64.

Siemianowiczanin 
w Tokio

Mistrzostwa karate
już w sobotę !

Marek Bogdoł dotarł do mety tokijskiego ma-
ratonu z uśmiechem na ustach.

fo
t. 

AR
CH

 R
OD

Z.



16 siemianowice śląskie urząd miasta


