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SPRAWY SPOŁECZNE:
W Parku Tradycji miało miejsce uroczyste 
wręczenie Siemianowicom Śląskim I na-
grody Marszałka Województwa Śląskiego 
i tytułu „Gmina przyjazna rodzinie 2015”. 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 3

GOSPODARKA:
W  lutym br.  rozpoczęły się remonty klatek 
schodowych w budynkach komunalnych. 
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
pierwszych 19 klatek zostanie odnowio-
nych metodą gospodarczą.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 5

RADA MIASTA:
Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni prze-
głosowali uchwałę, dzięki której Szpital 
Miejski został dokapitalizowany. Stało 
się tak po przekazaniu prawa własności 
nieruchomości gruntowych oraz prawa 
własności budynków.

 CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 7

SENIOR:
Można starać się już o wydanie Karty Se-
niora. Jej posiadacze są uprawnieni do 
korzystania z różnego rodzaju zniżek.

CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 12

BEZPIECZEŃSTWO

Do przedszkola, czy do szkoły? Gdzie dać swojego 
sześciolatka? Jak podjąć mądrą, najwłaściwszą de-
cyzję? Jedno jest pewne - przede wszystkim musi 
to być decyzja dopasowana do konkretnego malca. 

 W tym właśnie jest sens zastosowanej przez usta-
wodawcę dowolności. Powiedzmy sobie jednak szcze-
rze, że zdecydowana większość naszych 6-latków  
z pewnością w szkole znalazłaby się na właściwym 
miejscu i to co najmniej z dwóch powodów. Przede 
wszystkim dlatego, że obecne pierwsze klasy, w których 
uczą się dzieci 6-letnie, to nie to samo, co niegdyś. 
Dziś panuje w nich bowiem zasada „uczyć-bawiąc”. 
Piszemy o tym na stronach 8-9 tego wydania „GM”. 
Drugim zaś powodem jest to, że teraźniejsze dzieciaki, 
to także nie te same maluchy, co kiedyś. Wystarczy 
zobaczyć, jak „śmigają” na komórkach, jak wiedzą, co 
robić z komputerem.

Jeden z nauczycieli zwrócił uwagę, że 6-latki to straszli-
wi ciekawscy. O ile przedszkola są ukierunkowane głównie 
na funkcje opiekuńcze, to w obecnych pierwszych klasach, 
te gejzery pytań, jakimi są 6-latki, oprócz opieki, zyskują 
pomoc w zaspokajaniu swojej ciekawości świata.

Przez cały luty trwają w poszczególnych przedszko-
lach spotkania z przedstawicielami podstawówek, któ-
rzy odpowiadają na nurtujące rodziców dzieci pytania. 
Marzec z kolei będzie czasem Dni Otwartych szkół 
i to też powinno dostarczyć rodzicom spostrzeżeń, 
doprowadzić ich do wniosków. Wreszcie, wzorem lat 
ubiegłych, przedszkolaki będą zapraszane na wspólne 
zajęcia z pierwszakami. No i oczywiście do dyspozycji 
rodziców są szkolni pedagodzy oraz metodycy, u któ-
rych można zasięgnąć spersonalizowanej porady.  

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
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DO PRZEDSZKOLA,  
CZY DO SZKOŁY?

DECYZJA GŁĘBOKO PRZEMYŚLANA
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Unikatowa mapa miasta 
w Miejskim Centrum  
Zarządzania Kryzysowego

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 6w szkole
jest super!



 20 lutego godz. 17, SCK PARK TRADYCJI – Konkurs mło-
dych talentów komików – Stand Up (Wstęp wolny)

 23 i 26 lutego godz. 10, KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
- Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych

 24 lutego godz. 16, FILIA MBP NR 5 – „Dziewiarka do-
skonała”. Spotkanie przy własnej robótce

 28 lutego godz. 11, SCK WILLA FITZNERA – Muzyczny 
Elementarz Malucha. „Zegarowa muzyka”(Bilety – 5 zł 
dzieci, 10 zł dorośli)

 do 28 lutego, godz. 11–19 (przerwa techniczna 15–16), 
RYNEK MIEJSKI - Snowtubing dla dzieci i młodzieży. Sno-
wtubing to odmiana jazdy po śniegu na śnieżnych dętkach. 
Dobra zabawa dla każdego nie wymagająca specjalnych 
umiejętności (Wstęp wolny)
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MIEJSCE
JAKIE TO Przed nami kolejna zagadka w ra-

mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
22 lutego 2016 r., (od godz. 9.00 do 10.00) 
pod numer telefonu (32) 760-53-08  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 
Oto zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia 21.01.2016 r.
1. Bartosz Francinek
2. Sławomir Skupień 
3. Radosław Moskwa
Zdjęcie przedstawiało bramę do Parku Miej-
skiego od strony ulicy Chopina (zdjęcie ze 
zbiorów własnych).

MARIAN JADWISZCZOK

Od stycznia 2016 roku gorące posiłki dla podopiecznych 
MOPS-u są wydawane w stołówce Śląskiego Stowarzyszenia 
Charytatywnego „Przystań” przy ul. Lipowej 6 w Siemianowicach 
Śląskich. „Przystań” realizuje zadanie publiczne finansowane 
z budżetu gminy Siemianowice Śląskie pn. „Sporządzanie 
i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS-u 
w Siemianowicach Śląskich z uwzględnieniem zorganizowania 
uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz 
kolacji wigilijnej”. 

Stowarzyszenie, zgodnie ze swą nazwą, jest przystanią, 
azylem dla osób potrzebujących pomocy. Osoby ubogie mogą 
tu otrzymać pomoc rzeczową m.in. pieczywo, nabiał, owoce, 
a nawet ubrania czy obuwie.

MARTA KOZIOŁ

 W ostatni weekend karnawału odbył się trzeci Bal Charytatywny Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic. To drugi już bal, który odbył się pod patronatem Prezydenta 
Miasta – Rafała Piecha. Tym razem udało się pobić dwa rekordy: liczby gości i zebranych 
na cele charytatywne środków. W Centrum Konferencyjno-Bankietowym „U Ostrowskich” 
bawiło się około 200 osób. Zebrano rekordową kwotę - 30 tysięcy złotych. Stowarzy-
szenie Mieszkańców Siemianowic serdecznie dziękuje osobom i firmom, które w różny 
sposób wsparły organizację tegorocznego balu. Szczególne podziękowania należą się 
artystom, którzy sprawili, że ten wieczór był wyjątkowy. Wystąpili: Ula Kozielska, Sandra 
Kulik, Zespół aPsolvenći, Tomasz Kabis, Sara Przywara i Paweł Labryga oraz Klaudia
Marcinkiewicz i Adama Płuciennik ze Szkoły Tańca Flamenco. 
Zabawę poprowadził DJ - Daniel Kucki. Co roku zebrane przy okazji organizacji balu 
środki pozwalają na przeprowadzenie wielu akcji na rzecz mieszkańców Siemianowic ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić między 
innymi takie akcje jak: festyn dla dzieci z turniejem piłki nożnej, obiady dla dzieci w wakacje, 
„tyty” - rożki obfitości dla wszystkich pierwszoklasistów, wycieczki do Parku w Krasieje-
wie oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, „Wigilia dla dzieci”. Dodatkowo SMS 
wspierało takie projekty jak: II Michałkowickie Bluesowanie im. Jana „Kyksa” Skrzeka, 
Turniej Niebieski Bajtel, Gramy dla Iwana. Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 
w roku 2016 oprócz kontynuowania działań na rzecz mieszkańców naszego miasta, 
planuje dodatkowo zorganizować wyjazd wakacyjny dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.

ELŻBIETA NIESZPOREK

PRZYSTAŃ WYDAJE 
POSIŁKI

TRZECI BAL CHARYTATYWNY SMS-U
POBITE REKORDY
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 Agnieszka Wołowiec została no-
wym Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich. Uzyskała jed-
nogłośną rekomendację rady nadzorczej, 
odpowiadając wpierw na szereg pytań 
z zakresu kodeksu spółek handlowych, 
prawa pracy, finansów oraz wizji roz-
woju szpitala. Silną stroną nowej prezes  
jest doświadczenie w zarządzaniu jed-
nostkami ochrony zdrowia, w tym ich re-

strukturyzacji. Przedstawiona koncepcja 
rozwoju bazuje głównie na pozyskiwaniu 
środków finansowych z zewnątrz oraz 
wykorzystaniu posiadanego przez szpital 
potencjału kadrowego.

Władze miasta zadeklarowały współ-
pracę działań zmierzających do poprawy 
funkcjonowania szpitala.

- Jeśli są szczere chęci, dobra wola 
i pomysł to nikt nie jest w stanie za-

trzymać tego co możemy wspólnie 
zrobić dla naszych pacjentów i rozwoju 
szpitala – mówił Rafał Piech, prezy-
dent miasta.

Nowa prezes zarządu podkreśliła, iż 
największym kapitałem szpitala jest 
jego kadra, przy udziale której chciałaby 
wzmocnić pozycję jednostki na rynku 
usług medycznych.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Zapraszamy wszystkich, którzy skończyli 14 lat na kolej-
ną edycję konkursu wokalnego „Mikrofon Siemiona 2016”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 marca 2016 r. w Wydziale Kultury 
i Sportu - Willa Fitznera, ul. 27 Stycznia 3 lub w Kancelariach Podaw-
czych Urzędu Miasta (ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowicka 105) 
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne:  www.
um.siemianowice.pl/konkurs_wokalny.pdf. Przesłucha-
nia odbędą się w dniach 14-16 kwietnia w Parku Trady-
cji przy ul. Orzeszkowej 12 w Siemianowicach Śląskich. 
Finał 17 kwietnia 2016 r. godz. 16.30 w Parku Tradycji.

MAGDALENA KOŃCZYK

NOWA PREZES SZPITALA MIEJSKIEGO
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 Na ostatniej sesji Rady Miasta radni przegłosowali kluczową 
dla dalszego ratowania Szpitala Miejskiego uchwałę. Dyskusja 
wokół niej budziła wiele emocji, które wpływały na sposób 
dyskutowania. Apelowałem, żebyśmy się różnili mądrze, bo 
w ciągu jednego roku kadencji nie naprawię kilku lat zaniedbań. 
Państwu w uproszczeniu przekażę, że dzięki wniesieniu do 
majątku naszej miejskiej spółki budynków, z których szpital 
korzysta, możliwy będzie jej dalszy stabilny rozwój. Spółka, która 
nie posiada majątku jest jak przysłowiowa wydmuszka i nie jest 
w stanie być dla nikogo partnerem do nawiązania współpracy. 
Obiecałem Państwu, że o szpital będę walczył, bo mieszkańcy 
muszą mieć placówkę, która będzie zabezpieczała ich zdrowie 
i życie. Mamy w nim zespół zaangażowanych specjalistów, którzy 
wprowadzają nowoczesne sposoby leczenia m.in. rozwijając 
oddział chirurgii miękkiej, laparoskopowej walki z otyłością 
i wiele innych do których potrzebny jest nowy sprzęt, którego 
wcześniej nie chciano kupić. 

We wtorek (16.02) wręczyłem list gratulacyjny nowemu pre-
zesowi Szpitala Miejskiego, którego jednogłośnie rekomendowała 
rada nadzorcza szpitalnej spółki. Jest nim Agnieszka Wołowiec, 
dotychczasowy audytor miejski. Za nową panią prezes przema-
wia doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji placówek 
ochrony zdrowia. Liczę na to, że kompetencje nowej szefowej 
szpitala przyczynią się do dynamicznego rozwoju placówki 
i świadczonych przez nią usług medycznych.  W trakcie spo-
tkania zapewniłem cały zespół pracowników, że z mojej strony 
i zespołu urzędników, którymi kieruję jest szczera chęć i pełna 

gotowość do ciężkiej pracy na rzecz szpitala, który musimy 
ratować bez względu na przeciwności. 

W trakcie spotkań z mieszkańcami obiecałem Państwu, że 
zajmiemy się kamienicami, komunalnymi a w pierwszej kolej-
ności poprawą stanu klatek. Ruszamy właśnie z pilotażowymi 
remontami metodą gospodarczą. Na pierwszy rzut będzie 
to kilkadziesiąt klatek, które przez wiele lat nie widziały się 
z ekipą remontową. Zrobimy wszystko, by mieszkało się Wam 
w miejskich zasobach coraz lepiej. 

Kończymy przygotowania formalne do uruchomienia procedur 
przetargowych na najważniejsze tegoroczne inwestycje w drogi 
i parkingi. Liczę na państwa wyrozumiałość w trakcie remontów 
nawierzchni, ale wierzę, że kibicujecie tym zmianom, bo po 
pierwszym roku widać, że w kilku częściach miasta jeździ się już 
wygodniej i bezpieczniej. Cieszę się, że w tak ważnym temacie 
jak inwestycje miejskie znaleźliśmy porozumienie z zarządami 
siemianowickich spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki tej współ-
pracy możemy zrobić więcej dla mieszkańców w krótszym czasie.

Kilka dni temu miałem przyjemność w trakcie Balu Siemiona 
przedstawić mieszkańcom odnowioną Salę Lustrzaną w michał-
kowickim Zameczku. Publiczność jednogłośnie stwierdziła, że 
remont sali musiał kosztować co najmniej 250 tysięcy złotych. 
Remont kosztował nas jednak 10 razy mniej, bo po raz kolejny 
zrobiliśmy go metodą gospodarczą, bo nie jest sztuką osiągać 
piękny efekt za ogromne pieniądze. Zapraszam Państwa do 
prowadzonego przez SCK Zameczku. Już teraz możecie go 
wynajmować na uroczystości, a niebawem korzystać z przy-

gotowywanej oferty kulturalnej. W tym roku w całych Siemia-
nowicach planujemy zorganizować jeszcze więcej wydarzeń 
tego typu niż w poprzednim. 

Od kilku dni nasze pociechy cieszą się feriami zimowymi. 
W całym mieście przygotowaliśmy dla nich szereg atrakcji, wśród 
których jest najdłuższa w Polsce sucha zjeżdżalnia SnowTubing. 
Zjeżdżalnia jest bezpłatna. Na koniec przypomnę, że w lutym 
obniżyliśmy cenę wypożyczenia łyżew na lodowisku w Parku 
Pszczelnik do 2,50 zł. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i nie-
zapomnianych chwil przeżytych w naszym ukochanym mieście. 

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

 I nagrodę Marszałka Województwa Ślą-
skiego i tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015” 
przyznano Siemianowicom Śląskim.

Nagrodę z rąk Kazimierza Karolczaka, członka 
Zarządu Województwa Śląskiego oraz Bożeny 
Borowiec, Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 
odebrał prezydent miasta Siemianowice Śląskie 
Rafał Piech.

Zaprezentowane przez Danutę Sobczyk, 
Pełnomocnika ds. Rodziny, inicjatywy na rzecz 
rodzin realizowane przez miasto zadecydowały 
o przyznaniu I miejsca w konkursie.

A jest się czym chwalić, mamy bowiem 
działający Klub Integracji Społecznej, który 
jest wsparciem dla osób poszukujących 
pracy, Specjalistyczną Placówkę Wspar-
cia Dziennego dla Dzieci, która zapobiega 
wykluczeniu społecznemu dzieci pocho-
dzących z rodzin dysfunkcyjnych. Dla ro-
dzin, które z różnych przyczyn nie były 
w stanie płacić czynszu został uruchomio-

ny „Program pomocy w spłacie zaległości 
czynszowych”. W mieście organizowane 
jest także Metropolitarne Święto Rodziny 
czy kiermasz „Od niemowlaka do uczniaka”, 
a kontakt magistratu z rodzinami wielo-
dzietnymi wspiera usługa SMS „Rodzina”. 
Prawdziwą furorę zwłaszcza wśród najmłod-
szych siemianowiczan zrobiła utworzona 
w pobliżu Stawu Rzęsa Polanka Dinozau-
rów, wzbogacona o „ścieżkę edukacyjną” 
dotyczącą życia tych pradawnych gadów. 
Przy ulicy Lipowej (Śląskie Stowarzyszenie 
Charytatywne „Przystań”) powstała nowa 
łaźnia miejska, gdzie rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji będą mogły wziąć 
prysznic i wyprać ubrania.

Spośród startujących w konkursie miast 
II miejsce zajęła Częstochowa. Nagrodę 
odbierał Adrian Staroniek – Naczelnik Wy-
działu Polityki Społecznej Urzędu Miasta. III 
miejsce zajęło miasto Żory, nagrodę odebrała 
Anna Ujma - Doradca Prezydenta Miasta.

Gala połączona była z konferencją pn. „Różne 
oblicza rodziny”. Wśród zaproszonych prelegen-
tów znaleźli się: dr Michał Szyszka z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 
oddział Katowice z wykładem „Nowe oblicza 
rodziny”, Adrian Kowalski i Kamil Michalski, Pre-
zes Fundacji Ulica z krótkim filmem „Z Hałdy 
w Himalaje”, dr Maria Zrałek, profesor WSH 
w Sosnowcu, Dziekan Wydziału Nauk Humani-
stycznych oraz Dziekan Wydziału Administracji 
i Zarządzania z wykładem Senior w rodzinie, Lidia 
Zeller, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w Częstocho-
wie, dr Arkadiusz Wąsiński, Dziekan Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka 
oddział Katowice – „Rola i znaczenie rodziny 
zastępczej oraz adopcyjnej we współczesnym 
społeczeństwie”, Edyta Świątczak-Gurzęda, 
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych UM 
Siemianowice Śląskie - „Osoba niepełnosprawna 
w rodzinie”. Całość konferencji podsumowała 
Anna Zasada-Chorab, zastępca Prezydenta 

Miasta. Występem artystycznym zebranych go-
ści zauroczył repertuar siemianowickiej rodziny, 
którą poza miłością łączy wspólna pasja. Kilka 
światowych utworów wykonał Bogdan Wantuła 
z żoną Katarzyną Muller-Wantułą oraz synami 
Kamilem i Szymonem.

SZYMON DUCZEK

RÓŻNIĆ SIĘ MĄDRZE
Z RATUSZA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
- GMINA PRZYJAZNA RODZINIE 2015
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Siemianowicka szkoła Meritum, w skład 
której wchodzi III Liceum Ogólnokształ-
cące oraz Technikum nr 2, znalazła się 
w gronie najlepszych placówek ponad-
gimnazjalnych województwa śląskiego. 
Ranking ten od lat opracowywany jest 
przez redakcję portalu edukacyjnego 
Perspektywy. 

Na 242 szkoły techniczne w regionie 
Technikum nr 2 uplasowało się na 21 
miejscu w rankingu techników woje-

wództwa śląskiego oraz 233 miejscu 
zestawienia ogólnopolskiego, otrzy-
mując tym samym tytuł „Brązowej 
szkoły 2016”. Jest to awans o 62 oczka 
w porównaniu do ubiegłorocznego za-
stawienia. Również III LO zostało do-
cenione przez oceniających zajmując 
91 miejsce.

Szkoły oceniane są pod kątem zdawal-
ności przedmiotów maturalnych i osią-
gnięć jej uczniów na olimpiadach wiedzy. 

W przypadku placówek zawodowych liczą 
się wyniki z egzaminów zawodowych.

Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersyte-
tu Warszawskiego, tak oto ocenił istotę 
rankingu-Kształcenie to proces ciągły, 
zaczyna się bardzo wcześnie i trwa 
przez całe życie, dlatego warto wie-
dzieć, gdzie się dobrze kształcić, czego 
oczekiwać od uczelni i dlatego warto 
zapoznawać się z wynikami rankingu.

JAKUB NOWAK

MERITUM Z PERSPEKTYWAMI
EDUKACJA

Znakomity wynik egzaminów 
zawodowych wśród techników 
informatycznych Meritum, znalazł 
swoje odzwierciedlenie 
w ogólnopolskim rankingu szkół , 
w którym siemianowiccy uczniowie 
uplasowali się na wysokim 8 miejscu.

SZUKASZ RZEMIEŚLNIKA? SKLEPU ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ? 
CHCESZ WYREMONTOWAĆ MIESZKANIE? - PRZYJDŹ NA TARGI

ZADZWOŃ DO NAS I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - TEL. (32) 760-53-58

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY POŚWIĘCONE 

BUDŻETOWI OBYWATELSKIEMU 2017.

Jeszcze pod koniec 2015 roku, po zakończeniu poprzedniej edycji budżetu 
partycypacyjnego, spotkaliśmy się wspólnie z Wami drodzy czytelnicy, aby 
podsumować to, co za nami i ustalić jak powinien on wyglądać w tym roku.  
Na podstawie tych rozmów przygotowaliśmy regulamin Budżetu Obywa-
telskiego 2017. Chcemy raz jeszcze, przed formalnym jego wprowadzeniem, 
spotkać się z Wami i omówić przygotowane przez nas zasady, jakimi w tym 
roku będziemy się kierować. Spotkajmy się 23 lutego br. o godz. 18:00 w Willi 
Fitznera. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ponieważ w budowie 
zasad BO Wasza opinia jest dla nas najważniejsza. 

KONSULTACJE PRZEDPROJEKTOWE Z URZĘDNIKAMI

W tym roku w drugiej połowie marca urzędnicy będą spotykać się 
z mieszkańcami, którzy będą chcieli zgłosić w tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego swoje propozycje. W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną 
dokładnie poinformowani o formie i zakresie pomysłów jakie mogą składać. 
Na miejscu będą obecni przedstawiciele różnych komórek siemianowickiego 
magistratu, którzy biorą udział w realizacji poszczególnych wniosków. 
Wszystko po to, aby jak największa liczba zgłaszanych projektów przeszła 
weryfikację formalną i została poddana pod głosowanie.

Pierwsze spotkania będą miały miejsce:
- 15 marca w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. J. Śniadeckiego
 o godz. 18:00,
- 16 marca w Domu Kultury Chemik na Bytkowie o godz. 18:00,
- 17 marca w Zespole Szkół Integracyjnych na Tuwimie o godz. 18:00,
 o kolejnych będziemy informować na bieżąco.

JAKUB NOWAK
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do końca 
stycznia wytypowano pierwszych 19 należących do 
gminy budynków, w których od lutego zaczęły być 
odnawiane klatki schodowe.  

 - Do prac remontowych wykorzystujemy pra-
cowników zatrudnionych na robotach publicznych, 
co pozwala nam na wykonanie większej ilości prac, 
a jednocześnie dajemy pracę mieszkańcom Siemiano-
wic. Będą oni podzieleni na 4 czteroosobowe brygady, 
których zadaniem będzie uzupełnianie tynków oraz 
malowanie klatek schodowych. Jest to nowe podejście 
w naszym mieście, chcemy sprawdzić skuteczność 
i wydajność tego sposobu remontowania, a później 
będziemy określać kolejne kamienice, które tą samą 
metodą odnowimy – mówi Anna Rembierz, Naczelnik 
Wydziału Lokalowego. 

W tym roku również sami mieszkańcy będą mogli 
modernizować swoje klatki. Chcąc to umożliwić, 
urzędnicy muszą poznać zakres prac, w które za-
angażują się lokatorzy. Wszytko po to, aby móc za-
bezpieczyć środki na zakup niezbędnych materiałów. 
Dlatego wszystkie osoby zainteresowane taką formą 
współpracy prosimy o zgłaszania się do Pani Aleksan-
dry Paczuli z Wydziału Gospodarki Lokalowej, nr tel. 
32-760-53-93. Posiadanie takich informacji ułatwi 
pracownikom ratusza przygotowanie się do później-
szych prac i jednocześnie przyspieszy cały proces. 

JAKUB NOWAK

 W Siemianowicach Śląskich mamy dużo 
dzieci, którymi z różnych powodów nie mogą 
opiekować się ich rodzice. W takim przypadku 
zadanie znalezienia dla nich odpowiednie-
go miejsca spoczywa na Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Niestety ze względu na 
zbyt małą liczbę rodzin zastępczych oraz  brak 
pogotowia rodzinnego, dzieci muszą często 
wyjeżdżać do ośrodków i rodzin w miastach 
oddalonych o kilkadziesiąt, a czasem nawet 
kilkaset kilometrów. Działające w Siemiano-
wicach Rodzinkowe Domy Dziecka, o czym 
pisaliśmy szerzej w poprzednim numerze 
„Głosu Miasta”, nie są w stanie zapewnić 
opieki wszystkim potrzebującym dzieciom. 
W ramach akcji „Otwórz drzwi swojego serca”, 
nagłaśniana jest idea rodzicielstwa zastęp-
czego. - Dzieci do pełnego i harmonijnego 
rozwoju swojej osobowości potrzebują odpo-
wiedniego środowiska rodzinnego, atmosfery 
szczęścia, miłości i akceptacji. Niestety wiele 
dzieci, z różnych powodów pozbawionych jest 
tych podstawowych wartości. Dlatego wła-

śnie nieustannie poszukujemy ludzi o wielkim 
sercu, którzy zaopiekują się osamotnionym 
dzieckiem, podzielą się z nim swoją miłością, 
otoczą troską, ofiarują bezpieczeństwo, ciepło 
i szczęście – komentuje Agnieszka Rylska, 

rzecznik prasowy MOPS Siemianowice Śl. 
Na terenie naszego miasta funkcjonuje obecnie 
125 rodzin zastępczych, w których wychowuje 
się 177 dzieci oraz 4 zawodowe rodziny zastęp-
cze, które opiekują się 13 dziećmi. Szczególnie 

potrzebne jest powstanie zawodowej rodziny 
zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzin-
nego dla dzieci poniżej 10 roku życia, zwłasz-
cza niemowląt. Zawodowa rodzina zastępcza 
opiekuje się kilkoma dziećmi, jeśli jednak ktoś 
nie jest gotowy na taki „zawód” ale ma otwarte 
serce może zostać rodziną zastępczą dla jed-
nego lub dwójki dzieci. Trochę inne zasady, ale 
dla dzieci jest to najlepsza forma pomocy. Czas 
szybko mija, a one często czekając na uregulo-
wanie swojej sytuacji tracą szansę na w miarę 
normalne dzieciństwo. Pamiętajmy, że dla tych 
dzieci miłość i spokojny dom to najlepsze co 
możemy im dać. Może warto zrobić pierwszy 
krok i dowiedzieć na czym polega rodzicielstwo 
zastępcze – nie jest oczywiście tak kolorowe jak 
to ze znanego serialu „Rodzina zastępcza”,  ale 
może na pewno dać dużo satysfakcji i radości. 
Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć 
więcej zapraszamy do kontaktu z pracownikiem 
MOPS - ul. Szkolna 17 w Siemianowicach Śl. 
pokój nr 28 nr tel. 32 765-62-28

JAKUB NOWAK

REMONTUJEMY KLATKI

OTWÓRZ DRZWI SWOJEGO SERCA
Z RATUSZA
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Adresy remontowanych budynków:
Centrum: Boczna 19a; Fabryczna 1, 8, 8a; Jagiellońska 1; Śmiłowskiego 3 i 6; Kołłątaja 6; Krótka 2; Ligonia 2; Michałkowicka 43; 
Sobieskiego 8, 9, 10 i 36; Św.Barbary 17; Waryńskiego 7 
Michałkowice: Oświęcimska 16 
Bytków: Niepodległości 34
Przełajka: Wiejska 49

Zofia Żyłka i Ewelina Jambor - współautorki projektu w którym uczestnikami będą m.in. dzieci 
i rodziny zastępcze.

TAK WYGLĄDAJĄ TAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ

GOSPODARKA



- Jako jedni z nielicznych w Polsce dysponu-
jemy bardzo szczegółową mapą miasta, na 
której zaznaczone są wszystkie architekto-
niczne niuanse. Nawet takie, jak okazjonalne 
przewężenia na drodze czy... kosze na śmieci 
- mówi Michał Czaja, naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego w Siemianowi-
cach Śląskich. - To narzędzie, w... excelu 
stworzył Andrzej Lebek, jeden z naszych 
dyżurnych - dodaje. 

 Ta mapa, oraz fakt, że od stycznia 2016 roku 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
funkcjonuje w jednym budynku razem ze Strażą 
Miejską (przy ul. Dąbrowskiego 13), a dyżurny 
MCZK siedzi ramię w ramię z oficerem dyżur-
nym siemianowickiej Państwowej Straży Pożar-
nej sprawia, że w dużym stopniu poprawiło się 
poczucie bezpieczeństwa w Siemianowicach 
Śląskich. Ulokowanie w jednym miejscu pracow-
ników "operacyjnych" ma duże znaczenie dla 
zapewnienia lepiej skoordynowanej współpracy. 
Wymiana informacji, stale aktualizowana baza 
danych, z której korzystają miejskie służby 
porządkowe, pomoc logistyczna - to atuty, 
którymi centrum chętnie dzieli się z innymi. 
- Strażacy chwalą sobie to rozwiązanie, ponie-
waż jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zabez-
pieczyć logistycznie "okoliczności" zdarzenia 
- mówi Michał Czaja. - Przykładem tego niech 

będzie ubiegłoroczne zanieczyszczenie Rowu 
Michałkowickiego substancją ropopochodną. 
Błyskawicznie zorganizowaliśmy samochód 
do którego odpompowano ścieki, zapewni-
liśmy wyżywienie dla osób biorących udział 
w akcji - dodaje.

Warto dodać, iż podczas akcji pożarowych 
to na barkach MCZK spoczywa zapewnienie 
transportu oraz schronienia dla poszkodowa-
nych (we współpracy z Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej). Potwierdza to mł. bryg. Marcin 
Wyrzykowski z siemianowickiej PSP: - Od 
wielu lat współpracujemy razem na pierw-

szej linii ognia. Zarządzanie kryzysowe jest 
ważnym elementem pomocy. Dzięki temu 
akcje są sprawniejsze. Od prozaicznej ciepłej 
herbaty do pomocy w zdobyciu specjalistycz-
nego sprzętu. Również w zakresie obronności 
kraju współpraca układa się bardzo dobrze 
- czego dowodem było współdziałanie na 
czas konfliktu i wykonywanie zadań bez-
pośredniej współpracy z wojskiem podczas 
ubiegłorocznych ćwiczeń. 

Telefon do MCZK (32) 22 00 180.
TEKST I ZDJĘCIE:

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WSPÓŁPRACA NA KAŻDYM POLU
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BEZPIECZEŃSTWO

 Na jego terenie możesz sam decydować, jakie rośliny chcesz 
zasadzić, czy mają to być kwiaty, a może warzywa, krzewy owocowe 
lub wszystkiego po trochu. Ty sam lub razem z grupą znajomych 
będziecie się też nimi zajmować. Ogród społeczny to przestrzeń, 
którą możesz zagospodarować tak, jak chcesz, zgodnie ze swoimi 
upodobaniami i potrzebami. Będzie to miejsce rekreacji i wypo-
czynku, jednocześnie integracji sąsiedzkiej. Ogród powstanie 
pomiędzy blokami przy ul. Jagiełły 27 a 33.

Zapraszamy na warsztaty w trakcie, których będziemy razem 
projektować ogród oraz ustalać zasady jego funkcjonowania. 
Wyjściowy projekt ogrodu został podzielony na dwa elementy, 
strefę wypoczynku między innymi z ławkami i altanką oraz strefę 
aktywnego relaksu, w którym będziemy wspólnie uprawiać rośliny. 
Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach, na których mieszkańcy 
wnieśli do projektu swoje pomysły.  Kolejne konsultacje odbędą 
się 24 lutego o godz. 18 w Hufcu ZHP przy ul. Wróblewskiego 10.

W tworzeniu ogrodu społecznego pomaga nam fundacja 
Green Cross Poland, która wspiera podobne projekty w całym 
kraju. Zachęcamy do zapoznania się z proponowanym przez 
fundację sposobem zakładania ogrodów. Wszystkie informacje 
dostępne są na stronie internetowej www.naszogrodspoleczny.pl

Za budowę ogrodu będzie odpowiedzialny Urząd Miasta. 
Elementy małej architektury, nasiona, narzędzia do uprawy 

roślin czy nawet ziemię zapewni miasto oraz fundacja Green 
Cross Poland.

Ogród społeczny może przybrać różne kształty i formy.  Są 
miasta gdzie mieszkańcy wspólnie sadzili jedynie kilka rabatek 
z kwiatami, ale zdecydowana większość tworzy miejsce gdzie 
czynnikiem wiodącym jest wspólna uprawa roślin połączona 
z dodatkowymi elementami rekreacyjnymi. Na pierwszych spotka-
niach ustalono by zamiast tradycyjnego ogrodzenia zastosować 
do tego celu krzewy, zamontować na terenie ogrodu domki dla 
ptaków, których naturalnym pokarmem są uciążliwe dla ludzi 
owady, a nasadzone kwiaty powinny być tak dobrane, aby przez 
większość roku część z nich zawsze kwitła. Pomyślano również 
o dzieciach, aby one same mogły zobaczyć jak w praktyce uprawia 

się warzywa i owoce, które później lądują na ich talerzach.  Duży 
nacisk został położony na to, aby było to miejsce wspólnego 
wypoczynku i integracji sąsiedzkiej. Ogród będzie przystoso-
wany dla seniorów – roślinność będzie nasadzana w donicach, 
do których nie trzeba będzie się schylać, wszystko będzie  na 
odpowiedniej dla nich wysokości. Na wyposażeniu ogrodu po-
winien znajdować się domek na narzędzia, ujęcie wody, mały 
kompostownik, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablica 
z informacjami, za pośrednictwem której użytkownicy ogrodu 
komunikowaliby się ze sobą.

Projekt siemianowickiego pierwszego ogrodu społecznego 
wciąż będzie opracowywany i rozwijany wraz z Tobą na warsz-
tatach. Zadbaj o swój wolny czas, stwórz miejsce wypoczynku 
dla siebie na łonie natury.

JAKUB NOWAK

TO BĘDZIE TWOJE DZIEŁO!
ZAPRASZAMY CIĘ DO STWORZENIA ORAZ PROWADZENIA PIERWSZEGO W NASZYM MIEŚCIE OGRODU SPOŁECZNEGO NA WĘZŁOWCU

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Zapewne masz wiele pytań, na które chętnie odpowiemy. 
Zadzwoń do nas - tel. 32-760-53-31 lub przyjdź na spotkanie 
24 lutego o godz. 18 do Hufca ZHP przy ul. Wróblewskiego 10.

Zapraszamy na stronę internetową www.um.siemianowice.pl/
ogrod_spoleczny

Grzegorz Mól, 
siemianowicki radny

- Jak mogliśmy się do-
wiedzieć, na debacie 
zorganizowanej przez 
Policję w ostatni czwar-
tek, statystyki dotyczące bezpieczeństwa Sie-
mianowicach Śląskich są bardzo dobre, i to na 
pewno cieszy. Jednak uważam, że ważne jest 
także subiektywne odczucie bezpieczeństwa 
przez mieszkańców. Wiem, ze Prezydent roz-
począł dyskusje na temat lepszej organizacji 
Straży Miejskiej, aby mieszkańcy docenili ich 
wkład w porządek i bezpieczeństwo. Praca 
Strażników jest bardzo niewdzięczna a ich 
pozytywny wpływ jest zwykle niestety nie-
widoczny. Miasto złożyło także wniosek o po-
zyskanie środków zewnętrznych z programu 
operacyjnego województwa Śląskiego na 
rozwój monitoringu w mieście, który pełni 
dwojaką rolę, pomaga wykryć przestępstwo 
lub wykroczenie ale pełni rolę także prewen-
cyjną. Dodatkowo w ramach powyższego 
wniosku planuję się aby mieszkańcy dzięki 
specjalnej aplikacji mogli zgłaszać zdarzenia 
niebezpieczne w łatwy i szybki sposób za 
pomocą urządzeń mobilnych.

Michał Czaja, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Siemianowicach Śląskich.
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DYŻURY RADNYCH

Na ostatniej sesji Rady Miasta (28.01) większość radnych 
przegłosowała uchwałę dzięki, której Szpital Miejski został 
dokapitalizowany. Chodzi tu o formalne wniesienie aportem 
do miejskiej spółki zarządzającej szpitalem, prawa własności 
nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budyn-
ków, które obecnie są przez placówkę wykorzystywane. 
Poprosiliśmy Adama Cebulę, Przewodniczącego Rady 
Miasta o podsumowanie zasadności tej uchwały. 

 - Formalnie ta uchwała ustanowiła szpital właścicielem 
zajmowanych przez niego budynków i gruntów. Taki krok po-
zwoli zwiększyć płynność finansową szpitala i otwiera drogę do 
pozyskiwania zewnętrznych środków na potrzebne inwestycje. 
Są na to środki zarówno unijne jak i krajowe.

Nasz szpital dzięki wprowadzonym na przestrzeni ostatniego 
roku zmianom staje się placówką stabilnie zarządzaną. Popra-
wiła się także jego sytuacja finansowa i możliwe, że miasto nie 
będzie musiało po raz pierwszy od kilku dobrych lat pokrywać 
jego bieżących rachunków. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za zasadnością 
tej uchwały są zapowiadane plany nowego rządu mówiące, 
że placówki medyczne, które mają udziały prywatne powyżej 
49% nie będą kontraktowane, czyli nie będzie pieniędzy na 
leczenie siemianowiczan w wypadku sprzedaży szpitala pry-
watnemu inwestorowi. Dodatkowo wiemy, że w Polsce mają 
być wdrażane programy tworzenia sieci szpitali, zatem słaba 
kondycja finansowa szpitala uniemożliwiłaby przystąpienie do 
tego programu. Ta uchwała wzmocni siemianowicką lecznicę 
co jednoznacznie przełoży się na lepszą opiekę medyczną 
mieszkańców, a równocześnie pozwala patrzeć pozytywnie 
na przyszłość tej placówki. Rozmawialiśmy też z prezydentem 
o możliwościach zakupu przez miasto sprzętu medycznego dla 

szpitala co znów dodatkowo podniesie jakość świadczonych 
usług.  W kontekście tych planów i naszej odpowiedzialności 
wobec mieszkańców dziwi mnie stanowisko tych radnych, 
którzy byli przeciwni uchwale. Część z nich dopytywała się 
także dlaczego nie doszło do połączenia Szpitala Miejskiego 
z nowo wybudowanym prywatnym szpitalem. To zachowanie 

można porównać do lobbowania na rzecz prywatnych firm. 
Odpowiedź jest jedna – nie było by to korzystne dla miesz-
kańców Siemianowic w związku z planowanymi zmianami 
dotyczącymi kontraktowania jedynie szpitali publicznych! 
Takie rozwiązanie miało sens wcześniej, ale nie przy obecnych 
planach rządu.  JN

SZPITAL  BUDZI EMOCJE
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OKRĘG I - CENTRUM 

HENRYK PESEL 
Lokal SLD, ul. Topolowa 1, II śr. miesiąca godz. 17-18 
Urząd Miasta pokój nr 13, I śr. miesiąca godz. 13-14 
MARIAN JADWISZCZOK 
Willa Fitznera, ul. 27 - go Stycznia 3, II wt. miesiąca godz. 17-18 
MARCIN JANOTA
Urząd Miasta, pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca godz. 11-12 
JAN NYCZ 
Urząd Miasta, pokój nr 13, ostatni czw. miesiąca godz. 12-13 

OKRĘG II - TUWIM

GRZEGORZ MÓL  
MOPS, ul. Szkolna 17, I pon. miesiąca godz. 19 
Gimnazjum Nr 3, ul. Korfantego 18, II pon. miesiąca godz.19 
SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, III pon. miesiąca godz.19
JÓZEF KOGUT  
ŚSPOP, ul. Kapicy 15, każdy pt. godz. 8–19 
TOMASZ DZIERWA  
SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, III wt. miesiąca godz.18

BARBARA PATYK-PŁUCIENNIK  
SP 3, ul. Szkolna 15, ostatni pon. miesiąca godz. 16-17.

OKRĘG III - BYTKÓW

MAŁGORZATA BORECKA 
DK Chemik, ul. Niepodległości 51, I czw. miesiąca godz. 16-17 
MAŁGORZATA GOŚCINIAK, JERZY BECKER, KATARZYNA 
CICHOS
DK Chemik, ul. Niepodległości 51, I czw. miesiąca godz.  17-19 
MAREK OMELAN
Urząd Miasta, pokój nr 13, I pon. miesiąca godz. 16:15-17 
JERZY KURZAWA 
Urząd Miasta, pokój nr 13, 22 II, 29 III, 25 IV, 16 V, 20 VI br. 
godz. 12-13

OKRĘG IV - MICHAŁKOWICE, BAŃGÓW

SP 4, ul. M. Dąbrowskiej 10 
I czw. miesiąca godz. 16-17 
3 III LESZEK WINKOWSKI, WOJCIECH OKOŃ 
7 IV GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 

5 V ADAM CEBULA 
2 VI LESZEK WINKOWSKI, WOJCIECH OKOŃ

SCK „Zameczek”, ul. Oświęcimska  
II śr. miesiąca godz. 17-18 
9 III GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY 
13 IV ADAM CEBULA 
11 V LESZEK WINKOWSKI, WOJCIECH OKOŃ 
8 VI GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY

Zespół Szkół, ul. Szymanowskiego 11  
III  śr. miesiąca 17.00-18.00 
16 III ADAM CEBULA 
20 IV LESZEK WINKOWSKI, WOJCIECH OKOŃ
18 V GRZEGORZ JURKIEWICZ, JACEK GUZY
15 VI ADAM CEBULA

GRZEGORZ JURKIEWICZ
Urząd Miasta, pokój nr 13, I czw. miesiąca godz. 12-13:30
JAN WIECZOREK 
Urząd Miasta, pokój nr 13, I pon. miesiąca godz. 16-17

 RADA MIASTA



8

KLASY - PRZYSTOSOWANE,
NAUCZYCIELE - PRZESZKOLENI

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Kto z rodziców skorzysta z możliwości po-
słania swojego sześciolatka do pierwszej 
klasy  - może być spokojny, że jego maluch 
znajdzie się w środowisku mu przyjaznym. 

 Nasze szkoły przecież już od dwóch lat mają 
sześcioletnich pierwszoklasistów i już wtedy 
musiały być przygotowane na ich przyjęcie. 
Stosowne rozmiarem, kolorowe mebelki, ławki 
i krzesełka, w Szkole Podstawowej nr 4 są na 
przykład uzupełnione dywanem. I to nie po to, 
aby brać maluchów na przysłowiowy dywanik, ale 
żeby na tym dywaniku, jak już małe wiercipięty 
nie mogą wysiedzieć w ławce, mogły zaznać 
nieco swobody. W klasach 6-latków są także 

kąciki zabaw, wyposażone w klocki, puzzle i inne 
zabawki. - Wszystko to służy możliwości prze-
platania różnych form aktywności, co sprawia, 
że dzieci ucząc się, nie odczuwają znużenia. 
Przecież i nauka pisania męczy rączkę. W ogóle 
w tych klasach panuje zasada:  „Uczyć- bawiąc”. 
Jeśli w przedszkolu dzieci bawią się klockami, 
to  ich rówieśnicy z pierwszej klasy  - potrafią 
rozróżniać i nazywać poszczególne klocki, jako 
bryły – wyjaśnia dyrektor Teresa Golik. 

- Przedszkola nastawione są głównie na 
opiekę – dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 13 Krzysztof Zyska. - W szkołach, nie zanie-
dbując tej funkcji, koncentrujemy się na tym, 
aby wraz z malcami szukać odpowiedzi na ich 

pytania. Bo takie 6-latki, to wielcy ciekawscy, 
którzy z pasją odkrywają świat. Uchylając im 
nieco klosza, pod którym troskliwie są wcześniej 
trzymane, otwieramy drogę do rozwoju, bo nic 
tak nie wzbogaca, jak doświadczenie”.

SP4 w uprzyjaźnianiu szkoły 6-latkom po-
stawiła jeszcze jeden krok – te dzieci, które 
pozostawiane są w świetlicy otrzymują oprócz  
śniadań i obiadów dodatkowo podwieczorek. 
Tak jak w przedszkolu. Niektóre ze szkół, które 
miały po temu możliwość przed przyjęciem 
6-latków urządzały jeszcze jedną świetlicę – 
dla tych najmłodszych. 

W ogóle siemianowickie szkoły – jak to pod-
sumował dyrektor Zyska- mają nie tylko wszyst-

ko, co potrzebne na przyjęcie 6-latków, ale też 
mają wszystko przepracowane. Przecież już 
dwa roczniki tej grupy wiekowej uczęszczały 
na zajęcia. - Siemianowiccy nauczyciele już 
przedtem zdobywali i szlifowali kwalifikacje, aby 
jak najlepiej zająć się najmłodszymi uczniami. 
Poznawali formy i metody pracy dostosowane 
do wczesnego wieku, uczestniczyli w warsz-
tatach, które podpowiadały, jak uatrakcyjnić 
malcom zajęcia. Właściwe przygotowanie szkół 
do przyjęcia 6-latków było zweryfikowane 
przez kontrolę kuratoryjną oraz kontrolę Sa-
nepidu – dodaje naczelnik Wydziału Edukacji 
Alina Toczek.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

EDUKACJA

29 grudnia ubiegłego roku Sejm RP przegłosował zmiany 
w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z nią, od roku szkolnego 
2016/17 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku 
życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo rozpoczęcia nauki 
w pierwszej klasie szkoły podstawowej, o ile korzystało z wy-
chowania przedszkolnego w poprzedzającym roku szkolnym, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie 
nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli 
je zapisać do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna 
jednak będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako 6-latki 
i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, 
wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby 
proces wcześniejszego objęcia ich dzieci obowiązkiem 
szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy 
przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 
oraz 2016/2017.

Dzieci urodzone w 2009 r, które są już w szkole w roku 
szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców konty-
nuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek 

do dyrektora szkoły do 31 marca 2016. Dziecko nie będzie 
podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do 
klasy drugiej. Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie 
kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której 
uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane 
postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkol-
nym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, 
na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r, będą 
mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę 
w klasie II. (ERW)

ZNOWELIZOWANA USTAWA STANOWI…

Sześciolatki oprócz nauki znajdują również czas na zabawę.

Klasa Ib podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej pod okiem Agaty Hanusik.

FO
T. 

RA
FA

Ł J
AK

O
KT

O
CH

CE

FO
T. 

RA
FA

Ł J
AK

O
KT

O
CH

CE



9www.siemianowice.pl

 Wprowadzona w grudniu ubiegłego roku nowelizacja 
Ustawy o Systemie Oświaty wywołała dezorientację wśród 
rodziców 6-latków. Możliwość wyboru trochę przewrotnie, 
zamiast dać poczucie swobody decydowania, zrodziło nie-
jednokrotnie wewnętrzne rozdarcie. Jednym z wyrazów zagu-
bienia jest pewne zjawisko, z którym spotykają się w szkołach 
nauczyciele, pedagodzy, metodycy. Otóż niektórzy rodzice 
6-letnich pierwszaków, chcą sami zostawić swoich malców 
na drugi rok w tejże klasie. Kiedy taka decyzja byłaby słuszna? 
Jakie konsekwencje może mieć dla dziecka?-zapytaliśmy o to  
Wandę Abłażewicz - doradcę metodycznego dla pedagogów 
i psychologów w placówkach prowadzonych przez Miasto 
Siemianowice Śląskie.

Rzeczywiście, nowelizacja Ustawy umożliwia rodzicom dzieci 
sześcioletnich, którzy w tym roku szkolnym posłali swoje 
pociechy do klasy pierwszej, ponowne zapisanie ich do klasy 
pierwszej w roku szkolnym 2016/2017.

Na złożenie takiego wniosku do dyrektora szkoły rodzice mają 
czas do 31 marca 2016 r.

Analogiczne prawo do powtórzenia roku na wniosek rodziców 
otrzymają również dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., 
które aktualnie uczęszczają do klasy drugiej.

Rodzice uczniów klas pierwszych i drugich mają jeszcze 
ponad miesiąc na podjęcie stosownych decyzji. Zmiana 
daje taki przywilej rodzicom i to od nich zależy jaką podej-
mą decyzję.

Moim zdaniem, dzieci aktualnie uczące się w klasie 
pierwszej, które mają problem z opanowaniem podsta-
wowych wiadomości i umiejętności, mogłyby skorzystać 
z tego przywileju. Bezwzględnie musi być to poparte 
opinią nauczyciela uczącego i specjalistów z Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej. W innych przypadkach 
nie uważam, aby było to wskazane, jeśli mamy na uwadze 
dobro dziecka.

Jako pedagog z długoletnim stażem uważam, że z całą pew-
nością wpłynie to niekorzystnie na kształtowanie się osobowości 
dziecka, jego samoocenę i dalszą karierę szkolną.

Dziecko może poczuć się gorsze od swoich rówieśników 
i kolegów szkolnych, którzy będą kontynuować naukę w klasie 
drugiej. Jak wytłumaczyć maluchowi dlaczego będzie powtarzać 
klasę pierwszą?

Dziecko może poczuć się gorsze od innych, może przeżywać 
to jako porażkę, mieć poczucie krzywdy, może nawet winy 
i żalu do samego siebie. Niska samoocena wpływa na postawę 
w stosunku do samego siebie i nastrój.

Wyraża się to brakiem wiary w siebie, porównywaniem się do 
innych, ciągłym niezadowoleniem z siebie. Taka postawa może 
mieć wpływ na dalszą karierę szkolną i dalsze życie

Rodzice stają przed wielkim dylematem, ale wierzę, że kie-
rując się miłością i dobrem dziecka podejmą najlepszą decyzję.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

REPETOWAĆ PIERWSZĄ KLASĘ?
EDUKACJA

JOANNA DZIERGACZÓW, MAMA 6-LATKA, 
KTÓRY POSZEDŁ DO SZKOŁY A NIE MUSIAŁ

 Jestem za pójściem 6-latków do szkoły ale myślę, 
że rodzice powinni poobserwować swoje dzieci bo 
wiadomo, że różnie się rozwijają. I są dzieci, które 
są na to przygotowane, chcą się uczyć, zaczynają 
już coś czytać, pisać. Myślę, że je powinniśmy do 
tej szkoły posłać.

BOGUSŁAW MENDALA:
 Jestem zadowolony, że moja 6-letnia Zuzia 

poszła do szkoły. Oczywiście każde dziecko jest 
specyficzne i sytuacja w domu jest specyficzna, 
ale w przypadku mojej córki pójście do szkoły zde-
cydowanie wpłynęło na jej intensywniejszy rozwój. 
Myślę, że inne dzieci też są na to przygotowane

MARZENA KUDYBA, 
MAMA RADZIA:

 Mój synek poszedł w zeszłym roku do szkoły 
w wieku 6 lat i to był bardzo dobry ruch dla niego, 
gdyż w tej chwili czyta i pisze co bardzo mocno 
podnosi jego samoocenę. Nadal jest dzieckiem 
i się bawi, ale dzięki szkole bardziej ogarnia świat 
i swoją rzeczywistość.

ADAŚ, 6 LAT
Z SP NR 4

 W szkole jest lepiej niż w przed-
szkolu bo tutaj uczymy się różnych 
liter i cyfer i różnych działań.  

OPR. AM, FOT. SZYMON DUCZEK

WASZYM ZDANIEM

W szkołach rozbrzmiewają telefony. W słuchawkach - głosy rodziców. Pytają, chcą podjąć 
decyzję. Najlepszą dla swojej pociechy. Może nie odbierać malcowi dzieciństwa i zostawić 
go w przedszkolu? A może jednak posłać do szkoły, nie opóźniać jego startu edukacyjnego. 
Jeśli wielu rówieśników pójdzie do szkoły - on pozostanie w tyle… Rozumiejąc owe rodzi-
cielskie rozterki, Wydział Edukacji UM, błyskawicznie podjął szereg działań, mających na 
celu dostarczenie rodzicom 6-latków informacji, które pomogą im obrać najwłaściwszą dla 

swojego dziecka drogę. W przedszkolach odbyły się już spotkania z udziałem dyrektorów, czy 
przedstawicieli podstawówek. Marzec z kolei będzie czasem Dni Otwartych w szkołach. Ich 
terminy podane będą przedszkolom. Wzorem lat ubiegłych przewidziano również wspólne 
zajęcia pierwszaków z przedszkolakami. Oczywiście rodzice przez cały czas będą mogli 
skonsultować się z pedagogami i metodykami, z którymi można się umówić na spotkanie 
w szkołach. Chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń do nas: (32) 220-05-00. (ERW)

POMÓC W PODJĘCIU DECYZJI
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Do 29 lutego br. urzędnicy będą osobiście do-
starczać do naszych domów i mieszkań decyzje 
w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 
oraz podatku rolnego. I ratę podatku za 2016 
rok na leży opłacić do 15 marca. 

 - Decyzje podatkowe są doręczane za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności 
adresata, decyzję może odebrać sąsiad lub dozorca. 
Wówczas urzędnik zostawi w skrzynce pocztowej, 
na drzwiach mieszkania lub w widocznym miejscu 
zawiadomienie, kto ma dokument. Decyzje nie-
doręczone przez pracowników Urzędu Miasta do 
29 lutego br. będą wysłane listami poleconymi za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru – mówi Maria 
Sala, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

Osoby roznoszące decyzje podatkowe, nie pobie-
rają od mieszkańców jakichkolwiek pieniędzy. Opłatę 
można przelać na rachunek bankowy ING Bank Śląski 
nr konta: 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823 lub 
zapłacić osobiście w jednej z kas Urzędu Miasta. 

Jednocześnie przypominamy o potrzebie uisz-
czenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu do 
końca marca br. W tym wypadku nie są wysyłane 

przypomnienia o terminie i wysokości opłaty. Nr 
konta bankowego dla gruntów Skarbu Państwa 
67105012141000002213935923 oraz dla gruntów 
Gminy 86105012141000001001505906.

JAKUB NOWAK

 Polska jest jednym z krajów UE, gdzie 
zanieczyszczenie powietrza niebezpiecz-
nymi pyłami jest najwyższe, co przekłada 
się negatywnie na nasze zdrowie. Duży 
wpływ na ten stan rzeczy mają zakłady 
przemysłowe jak również spaliny samo-
chodów, a w okresie grzewczym dodatkowo 
to, co wydobywa się z naszych pieców 
opalanych węglem. 

Nowotwory, zawały, choroby dróg od-
dechowych czy układu krążenia to z tym 
nasze organizmy muszą się mierzyć w wy-
niku zanieczyszczenia środowiska. W trosce 
o zdrowie mieszkańców od kilku lat w Siemia-
nowicach Śląskich Urząd Miasta dofinanso-
wuje zmiany ogrzewania mieszkań i domów 
ze starego węglowego sposobu na olejowe, 
elektryczne, na biomasą lub węglowe nowej 
generacji. Refundowane jest również podłą-
czenie swojego domu do sieci centralnego 
ogrzewania lub montaż układu solarnego. 

Dostosowując się do oczekiwań miesz-
kańców, w tym roku zacznie obowiązywać 
prostsza procedura otrzymania dofinaso-
wania na modernizację starych węglowych 
źródeł ciepła. 

- Dotychczas zainteresowana osoba musiała 
złożyć w urzędzie stosowne dokumenty. Taki 
wniosek był rozpatrywany w kolejnym roku, 
a pieniądze przyznawane były jeszcze po kolej-
nym, zaś do wymiany nie można było przystąpić 
bez przejścia całej procedury. Tak więc czas 
oczekiwania na możliwość wykonania moder-
nizacji źródła ciepła trwał nawet 2,5 roku. Teraz 
się to zmieni. Każdy, kto będzie chciał otrzymać 
dofinasowanie, będzie mógł od razu przystąpić 
do działania, zgodnie z naszymi wytycznymi 
technicznymi. Po zakończeniu wymiany trzeba 
będzie się do nas zgłosić, wypełnić wniosek, 
aby  po pozytywnej weryfikacji otrzymać zwrot 
części poniesionych nakładów finansowych – 
komentuje Artur Kledzik, Naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska. 

Ekologiczne ogrzewanie to nie tylko ukłon 
w stronę naszego zdrowia, ale także szybszy 
sposób na nagrzanie naszego M i łatwiejsza 
metoda utrzymania odpowiedniej tempe-
ratury.

Osoby zainteresowane wymianą ogrzewa-
nia prosimy o kontakt z Arturem Kledzikiem 
pod nr tel. 32-760-53-75.

JAKUB NOWAK

RUSZYŁA AKCJA PODATKOWA

ŁATWIEJ, EKOLOGICZNIEJ, ZDROWIEJ, CIEPLEJ 
MODERNIZUJEMY STARE WĘGLOWE ŹRÓDŁA ENERGII
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Kasa nr 1 przy ul. Jana Pawła II 10 
poniedziałek: 7.00 - 17.00 
wtorek - czwartek: 8.00 - 16.00 
piątek: 8.00 - 14.00 
Kasa nr 2 przy ul. Michałkowickiej 105 
poniedziałek: 7.00 - 14.30 i 15.00 - 17.00 
wtorek - czwartek: 8.00 - 14.30 i 15.00 - 16.00 
piątek: 8.00-12.30 i 13.00-14.00 
Kasa nr 3 przy ul. Jana Pawła II 1 
poniedziałek: 7.00 - 15.30 i 15.45 - 17.00 
wtorek - czwartek: 8.00 - 15.30 
piątek: 8.00 - 13.30

Nr tel. do osoby odpowiedzialnej za podatek 
od nieruchomości oraz podatek rolny: 
32-760-52-60.
Nr tel. do osoby odpowiedzialnej za opłaty za 
wieczyste użytkowanie gruntu: 32-760-54-02.

działania objęte 
dofinansowaniem

kwota dotacji 
dla mieszkań

kwota dotacji dla 
budynków mieszkalnych 

(domów jednorodzinnych)

wymiana starego 
węglowego źródła ciepła 

na węglowe źródło ciepła 
nowej generacji, olejowe, 
gazowe, na biomasę lub 

prąd elektryczny

2 800 zł 4 500 zł

zastąpienie starego 
węglowego źródła ciepła 

przyłączem do sieci zdala-
czynnej (C.O.)

2 800 zł 4 500 zł

zabudowa 
układu 

solarnego

- 4 000 zł

wymiana starego 
węglowego źródła ciepła 

na pompę ciepła

- 4 500 zł

zabudowa układu solar-
nego wraz z wymianą stare-
go węglowego źródła ciepła 

na węglowe źródło ciepła 
nowej generacji, olejowe, 

gazowe, na biomasę lub na 
prąd elektryczny

5 000

Z RATUSZA

Kolejka do kasy w Urzędzie Miasta.
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 Ponad 100 dzieci zostało już bezpłatnie prze-
badanych przez powstałą w połowie ubiegłego 
roku, siemianowicką Fundację Modus Vivendi. 
Były to przesiewowe badania słuchu, a dokładniej 
koncentracji uwagi. Prezes Fundacji Magdalena 
Łężak-Przygoda, tłumaczy, że wczesne stwier-
dzenie zaburzenia uwagi słuchowej stanowi 
skuteczną profilaktykę owych niepowodzeń.

-Słuchanie (uwaga słuchowa) jest proce-
sem aktywnym – mówi M.Łężak-Przygoda. 
W uproszczeniu można powiedzieć, iż jest to 
umiejętność świadomego odbierania bodźców 
dźwiękowych i czerpania z nich informacji. O ile 
słyszenie jest funkcją, która zależy od stanu na-
rządu słuchu, słuchanie jest umiejętnością, która 
rozwija się przez całe życie człowieka. Okazuje 
się, że nawet osoby ze znakomitym słuchem 
stwierdzonym w badaniu audiometrycznym 
mogą mieć problemy ze słuchaniem - wydają 

się czasem puszczać informacje „koło uszu”, 
trzeba im kilkakrotnie powtarzać pytania lub 
polecenia. 

Źródło zaburzeń uwagi słuchowej może leżeć 
już we wczesnym dzieciństwie. Ich powstaniu 
sprzyjają np. częste lub przewlekłe zapale-
nia uszu - gdy dziecko przez jakiś czas jest 
częściowo odcięte od pewnej porcji dźwięków 
otoczenia - albo silne przeżycia emocjonalne.

Dlatego jako Fundacja zainicjowaliśmy prze-
prowadzenie testu uwagi i lateralizacji słuchowej. 
Dzięki niemu możemy określić dokładnie obszar 
dysfunkcji, a co za tym idzie ryzyko trudności 
szkolnych, problemów z zachowaniem oraz 
trudności emocjonalnych. 

Jest to wieloaspektowa diagnostyka, dzię-
ki której można zaproponować odpowied-
nią formę edukacji, zajęć wspomagających, 
czy terapię, aby zredukować lub wyelimino-

wać konkretną dysfunkcję np. trening słu-
chowy, zajęcia z integracji sensorycznej, 
konwencjonalną terapię pedagogiczną, psy-
chologiczną, logopedyczną lub inne konwen-
cjonalne jak i innowacyjne terapie (terapia 
Tomatisa, Johansena, Biofeedback, AAC, Me-
toda Warnkego, Interaktywny Metronom). 
Warto dodać, że badania uwagi słuchowej, to 
nie jedyna inicjatywa, którą nowo powstała 
Fundacja zaznaczyła swoją obecność na terenie 
Siemianowic Śląskich. Wysoko ocenionym wy-
darzeniem, była współorganizowana przez nią 
niedawna konferencja zatytułowana „Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka - blaski i cienie”, 
na którą przybyło około 100 uczestników. Jak 
więc widać, dzięki Modus Vivendi siemiano-
wicka batalia o lepszy start edukacyjny dzieci 
znacznie przybrała na sile.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

FUNDACJA NA TROPIE 
ZABURZEŃ SŁUCHU

 Aby przekazać 1% swojego podatku za 2015 rok należy wypełnić 
odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 (które zatytułowane są „Wniosek 
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego OPP”), tj. wpisać numer KRS organizacji pożytku 
publicznego oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota stanowi 
1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po 
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Wykaz wszystkich 
organizacji uprawnionych do 1% dostępny jest na stronie: www.
pozytek.gov.pl

Poniżej przedstawiamy wykaz organizacji pożytku publicznego 
z terenu miasta Siemianowice Śląskie, którym można przekazać 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok.

KRS 0000052362 SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZE-
NIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM  
SŁOŃCA”

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem 
pracy z podopiecznymi jest poszerzenie ich zaradności osobistej 
i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

KRS 0000119986 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWI-
CZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Stowarzyszenie propaguje sport amatorski, organizuje sekcje 
sportowe w różnych dyscyplinach, głównie: piłka nożna, hokej na 
trawie, piłka ręczna i tenis stołowy. 

 
KRS 0000025638 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARD-

NIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest prowadzenie rehabilitacji 
społecznej, organizowanie pomocy specjalistów oraz rehabilitacji 
leczniczej na terenie ośrodka.

 
KRS 0000072754 SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 

W SIEMIANOWICACH
Stowarzyszenie działa w celu propagowania gry w tenisa ziem-

nego wśród mieszkańców. Stowarzyszenie zajmuje się również 
działalnością kulturalną np. organizowaniem imprez i koncertów 
muzyki klasycznej.

 
KRS 0000227483 UKS WODNIK SIEMIANOWICE
Klub organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, propaguje zdro-

wy styl życia poprzez zachęcanie do różnorodnych form aktywności 
ruchowej dostosowanej do wieku i zainteresowań sportowych.

 
KRS 0000240167 STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY 

I ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM
Stowarzyszenie skupia rodziny zastępcze, osoby pracujące 

w obszarze rodzinnej opieki zastępczej, osoby gotowe wspierać 
i upowszechniać zastępcze rodzicielstwo.

 
KRS 0000357375 STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNY-

WANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ 
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LODOŁAMACZ”

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz dzieci niepełno-
sprawnych, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub 
z innych przyczyn wymagających pomocy.

 
KRS 0000373079 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY 

PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA 
BOROMEUSZA

Dom pomocy społecznej jest miejscem, w którym zamieszkują 
osoby nie mogące samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb oraz 
funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie. Przeznaczony jest 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.

 
KRS 0000380964 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKA-

CYJNE „PRO MERITUM”
Stowarzyszenie prowadzi działania w zakresie wolontariatu, wspo-

magania i wsparcia osób starszych i aktywizacji dzieci i młodzieży, 
między innymi poprzez prowadzenie Klubu Wolontariatu Merit, 
przekazywanie Kopert Ratunkowych Seniorom, przygotowywanie 
paczek świątecznych najuboższym.

 W następnym numerze Głosu Miasta przedstawimy kolej-
ne stowarzyszenia.

Pełna lista siemianowickich organizacji pożytku publicznego 
znajduje się w internecie pod adresem http://siop.siemianowice.
pl/?q=node/1371      (MGO)

JAK PRZEKAZAĆ  1 % PODATKU?
ZOSTAW 1% SWOJEGO PODATKU W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

SPRAWY SPOŁECZNE

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie, które odbędzie się 1 marca br. o godz. 16.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Koło Siemianowice Śląskie, tj. Szpi-
talu Miejskim, ul. 1 Maja 9 (spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na I piętrze w części nad poradnią specjalistyczną). Na spotkaniu będziemy rozmawiać na temat przygotowania 
Targów Organizacji Pozarządowych i włączenia się w Industriadę. Zostanie również przedstawiona oferta aktualnych konkursów grantowych miejskich i pozamiejskich. (MGO)
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 Przygotowano także ofertę sportowo-
-rekreacyjną. Z bardzo lubianej przez seniorów 
gimnastyki w wodzie będą oni mogli korzystać 
w każdy wtorek o godz. 10.30 na basenie KS 
"Michał", we wtorki o godz. 7.30- w Pływalni 
Miejskiej oraz w każdą środę o godz. 19.00-na 
basenie Zespołu Szkół Sportowych. Odpłatność 
– zaledwie 2 zł.

Gdy tylko zrobi się wiosennie-w marcu, 
planowane jest uruchomienie marszów z kij-
kami nordic walking, które przebiegać będą 
trasami Pszczelnika oraz – co jest rozwa-
żane- Parku Bytkowskiego i Parku Górnik. 
Marzec także otworzy przed naszymi se-
niorami możliwość bezpłatnego skorzy-
stania z zajęć zumby. Zaprasza na nie KS 
Michał w każdy piątek od godz. 14.45 oraz 
MOSiR Pszczelnik- w każdy poniedziałek od 

godz. 10.00. W perspektywie są także zajęcia 
komputerowe. Od bieżącego miesiąca trwa-
ją, objęte patronatem prezydenta miasta, 
zajęcia Siemianowickiej Akademii Cyfrowej, 
stanowiącej kontynuację Siemianowickiej 
Akademii E-Seniora, organizowanej przez 
Urząd Miasta, Aqua-Sprint oraz Instytut 
Przedsiębiorczości z Chorzowa. Analogiczne 
zajęcia obsługi komputera oraz korzystania 
z internetu w tym roku mają być organizowa-
ne w każdej dzielnicy Siemianowic Śląskich. 
Od marca natomiast w Filii nr 1 MBP, przy ul. 
Żeromskiego13, w każdy poniedziałek mie-
siąca, prowadzony będzie dla seniorów kurs 
podstawowy obsługi komputera. W przygo-
towaniu bardzo ciekawa inicjatywa ”Profesor 
Wnuczek”, która realizowana będzie w szko-
łach. Czyż nie przyjemnie uczyć się korzy-

SPECJALNIE DLA 
NASZYCH SENIORÓW
Rada Seniora, Karta Seniora – to nie wszystko, czym Siemianowice Śląskie chcą się 
pokłonić swoim najwcześniej urodzonym mieszkańcom. Oto bowiem na terenie miasta, 
z inicjatywy prezydenta Rafała Piecha, rusza cały szereg projektów im dedykowanych. 
I tak w Siemianowickim Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 45, raz w miesiącu, na 
Bytkowski Dancing, gdzie bilet kosztuje 40 zł – seniorzy mają wstęp za 15 zł. W każdy 
piątek natomiast w Willi Fitznera za 5 zł tamtejsza kawiarenka, w godz. 16.00-18.00, 
serwuje dla nich markową kawę. Również w każdy piątek, o godz. 18.00 za 5 zł seniorzy 
mogą pobawić się na wieczorkach tanecznych w „Jarzębinie”.

SENIOR
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www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

 Kolejny pomysł prezydenta miasta poparty 
przez Radę Miasta, mający na celu utworzenie 
grupy osób reprezentujących dane środowisko 
została przyjęta przez mieszkańców z dużą 
aprobatą. Świadczy o tym liczba zgłoszonych 
osobiście i przez stowarzyszenia osób do prac 
w ramach rady. Swoją wiedzę, doświadczenie 
oraz gotowość do działania zaoferowało aż 
31 seniorów. Do ich zadań będzie należało ak-
tywizowanie osób starszych w społeczności 
lokalnej oraz reprezentowanie ich interesów 

w kontaktach z władzami miasta. Zakończo-
ny ostatnio nabór na członków Rady Seniora 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Górna 
liczba członków rady została ustalona na 13 
osób, tymczasem chęć do pracy zgłosiło aż 31 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. Dlatego 
16 marca br. odbędą się wewnętrzne wybory. 
Spośród zgłoszonych seniorów zostanie wybrana 
przez nich samych 13, którzy stworzą pierwszą 
w naszym mieście Radę Seniora. 

JAKUB NOWAK

 Od połowy stycznia br. wydawane są w naszym mieście Karty Seniora. Przez dwa tygo-
dnie odebrały je 142 osoby. Posiadacze kart są uprawnieni do korzystania z różnego rodzaju 
zniżek, oferowanych przez placówki, które zgłosiły akces, aby zostać partnerami przedsię-
wzięcia. Kompletna informacja na ten temat zamieszczona jest na stronie głównej Urzędu 
Miasta w zakładce Karta Seniora. Warto tam zajrzeć, bo już teraz oferta jest atrakcyjna, a z 
pewnością starania czynione przez pełnomocnika ds. rodziny Danutę Sobczyk, przyniosą 
kolejne rezultaty w postaci powiększenia się grona partnerów. Wspomnimy tylko, że bilety 
na wiele imprez organizowanych przez Siemianowickie Centrum Kultury będą dostępne dla 
seniorów ze znaczną, sięgającą 50 proc., zniżką. Podobne bonifikaty wprowadzi dla naszych 
najstarszych mieszkańców MOSiR wraz z Pływalnią Miejską, a także Muzeum Miejskie. 
Zniżki w poradach lekarskich oferują poradnie LR Sana oraz „Familia”, a Karczma Barbórka 
w Parku Tradycji nie tylko ma specjalną ofertę dla seniorów jeśli chodzi o poczęstunek, ale 
i zaprasza na dancingi za 5 zł.

Kino Max działające w Parku Tradycji rozpoczęło nowy cykl seansów dla seniorów. Co dwa 
tygodnie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w seansach filmowych. Pierwszy, na którym 
wyświetlono jeden z najpiękniejszych w historii kina melodramatów – legendarną Casab-
lancę, odbył się już pod koniec stycznia i był jednocześnie okazją do uroczystej inauguracji 
Karty Seniora. ERW

PONAD 140 KART SENIORA 
DO KOŃCA STYCZNIA

SENIOR

Osoby zgłoszone do Rady Seniora:
Merta Barbara, Zych Joanna, Cichoń Marian, Drzewiecka Bożena,  Abłażewicz Wanda, Klimczak 
Krystyna, Durlak Józef,  Staszewska – Pępiak Krystyna, Borczyk Danuta, Sobczyk Barbara, Kurek 
Teresa, Wieczorek Stefan, Grzywocz Bronisław, Olszewska Barbara, Delmanowska Helena, Janota 
Marian, Tuszyński Edward, Nieroba Gerard, Greiner Marek, Kopystyński Stanisław, Huda Maria, 
Jagieła Józef, Tomczyk Stanisław, Namysło Jerzy, Bażut Jan, Mazur Roman, Śpiewak Krzysztof, 
Izydorczyk Kazimierz, Kokoszka Jolanta Barbara, Miler Barbara, Stephan Jerzy.

RADA SENIORÓW
SENIOR

stania z komputera od wnuka, czy w ogóle 
od rezolutnych dzieciaków, które przy okazji 
będą miały powód do dumy i satysfakcji, że 
i od nich dorośli mogą się czegoś nauczyć, 
a nie zawsze na odwrót. Lista zajęć to nie 
zamknięta sprawa i już wiadomo, że szykują 

się kolejne ciekawe pomysły. A o wszystkim, 
co dla najstarszych siemianowiczan będzie 
przygotowane, posiadacze Karty Seniora 
zostaną powiadamiani sms-ami. Ważne: do 
skorzystania z oferty uprawnia Karta Seniora. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Siemianowice Śląskie – właśnie w odwołaniu do drugiej 
części nazwy naszego miasta chcemy zaproponować 
Państwu cykl artykułów w gwarze śląskie. Czekamy na 
wasze opinie i sugestie pod adresem mailowym redakcja@
um.siemianwoice.pl lub numerem tel. 32-760-53-21.

 No to doczekali my jak i w łońskich leciech feryji, kere 
zowiom „zimowe”. Bo zima mómy… w kalyndorzu.  Za moich 
bajtlowych lot feryje we szuli były kej indzi ale zima tyż była – 
nie ino w kalyndorzu.  Mało kery wtynczos się wykludzoł (ze 
fatrami)  ze Śląska we góry, a już żodyn z nich nowet we śniku 
nie forsztelowoł się jazda do jakiś tam Doulomitów.  Wszyscy my 
abo się bawiyli na placu, we zogródkach  abo tyż na roztomajtych 
górkach a kiełzdówkach. Takie srogie kiełzdówy to się mianowało  
„lodowisko”  - na zmarznionym stowie. Szlyndzuchy my mieli 

szpicate przykryncane do szułów (niewtore i takich nie mieli ino 
holcoki ze drótym).. Ale kryje do hokeja były „łoryginalne” jako 
i szajba. Szpile to były take gyszpant jako w kanadyjskij łoberlidze. 
Nieftore tormany miały na nogach szynioki a na pycholu maski 
ze drutowych gitrów. W bajtlowych manszaftach były zowdy 
te nojwyzgerniyjsze hokeisty, a te myni wyzgerne fest swoich 
dopingowały. A na górce abo hołdzie jako rozmaitoś sonków 
możno było łoboczyć, a i tak nojgipci się zjyżdzało na rzici.

A cego my niy mieli? Ano: mobilnioków, komputrów, DVD, 
gracków widyjo, plej coś tam i inszych takich. I beztóż my fórt 
i ciyngiym byli na lufcie i durch we laufie a żodno słaboś ani 
fetownoś się nos niy chytała. Beztóż do wszyjskich łojców co 
mie cytajóm móm taki anhalt: bez cołke feryje swoje dziecka 
wykludzejcie na świeży luft bo to gyzund.

PIOTR WYBRANIEC

  Z początkiem roku również w ofercie kulturalnej Siemia-
nowickiego Centrum Kultury pojawiły się nowe cykle imprez. 
Ciekawą propozycją dla mieszkańców miasta jest projekt Fitzner 
Cafe. W każdy piątek w godzinach 16.00-20.00 stylowe wnę-

trze Willi Fitznera zamienia się w klimatyczną kawiarenkę 
artystyczną z muzyką na żywo. Gospodarzem Fitzner Cafe jest  
znany i lubiany siemianowicki muzyk – Bohdan Wantuła, który 
do wspólnego muzykowania zaprasza swoich gości.

Wstęp do Fitzner Cafe – to symboliczne 5 złotych. W ra-
mach tej opłaty każdy z gości dostaje pyszną kawę z ekspresu 
ciśnieniowego. Dodatkowo, jak w prawdziwej kawiarni można 
zakupić ciastka, soki, herbatę czy inne specjały.

Do Fitzner Cafe nie trzeba przychodzić punktualnie o godzinie 
16.00 i pozostawać aż do 20.00. Wpaść można w każdej chwili 
na kawę, rozmowę, spotkanie i posłuchanie muzyki na żywo - jak 
w przedwojennej kawiarni, gdzie muzyka była częścią kultury 
spotkań przy aromatycznej kawie.

Willa Fitznera  - to piękna, reprezentacyjna sala w centrum 
miasta. Odbywają się tutaj koncerty, imprezy kulturalne i od 
niedawna są również są  udzielane śluby. Jest to idealne miejsce 
spotkań dla biznesu.  Kawiarnia artystyczna, która będzie działała 
w każdy piątek w godzinach 16.00-20.00 – to zaproszenie dla 
wszystkich mieszkańców Siemianowic  na chwilę odpoczynku, 
muzyczną podróż i  dobrą kawę.

Willa Fitznera – to jednak nie jedyne zabytkowe wnętrze 
w naszym mieście. Z początkiem roku pod zarząd Siemianowic-
kiego Centrum Kultury trafił kolejny ważny obiekt – zabytkowy 
michałkowicki Zameczek. W ciągu miesiąca została odnowiona 
słynna Sala Lustrzana. Całość prac wykonali pracownicy SCK. 
Pierwsza odsłona odświeżonej Sali odbyła się już 6 lutego, pod-
czas XXXVI Balu Siemiona, organizowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Siemianowic Śląskich. W Sali Lustrzanej pojawiło się 
więcej luster, zmienił się kolor ścian, rozbłysły złotem odnowione 
żyrandole. Już w kwietniu odbędzie się koncert inaugurujący 
działalność kulturalną w Zameczku. Obiekt ten – będzie przede 
wszystkim centrum edukacji, rozwoju, odkrywania i rozwijania 
talentów. Będą tutaj działać m.in. sekcje artystyczne, jest rów-
nież wiele innych pomysłów na działalność kulturalną. W Sali 
Lustrzanej nadal odbywać się będą imprezy okolicznościowe: 
przyjęcia, wesela i inne imprezy okolicznościowe. Rezerwacji 
można dokonywać już dzisiaj. Więcej szczegółów dotyczą-
cych tego, co będzie się działo w nowym, pięknym oddziale 
Siemianowickiego Centrum Kultury – Zameczku – już wkrótce.

 MONIKA POJDA-DZIEKOŃSKA

BAJTLOWE FERYJE

CO NOWEGO W SIEMIANOWICKIM CENTRUM KULTURY
KULTURA

PASJE

  W ostatnią sobotę karnawału tradycyjnie 
odbył się XXXVI Bal Siemiona organizowany do-
rocznie przez Towarzystwo Przyjaciół Siemia-
nowic Śląskich. Była to inauguracyjna impreza, 
która odbyła się w odnowionej Sali Lustrzanej 
nowego oddziału Siemianowickiego Centrum 
Kultury – Zameczku. Bal, w tak uroczystej opra-
wie, jest początkiem cyklu obchodów jubileuszu 
pięćdziesięciolecia istnienia stowarzyszenia.

Od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Siemia-
nowic Śląskich przyznaje LAUR SIEMIONA. Tym 
razem z rąk Prezydenta Miasta Rafała Piecha 

oraz Jana Presa – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich, otrzymał go Jan Ostrowski. 
Związany całe życie z działalnością kulturalną 
w Siemianowicach Śląskich, od 1973 dyrektor 
Domu Technika „Zameczek”. 

Podczas balu, który trwał do białego rana, nie 
zabrakło występów artystycznych, w tym ener-
getycznego koncertu siemianowickiej rodziny 
muzyków: Bohdana, Katarzyny i Kamila Wantułów. 
- Już dziś serdecznie zapraszamy za rok na ko-
lejną edycję balu – mówi Barbara Merta, członek 
Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic. MPD/JN

BAL SIEMIONA W ROCZNICĘ
KULTURA

Od 11 lutego w MBP, w godzinach jej otwarcia, można 
korzystać z księgozbiorów dwóch wybitnych siemianowi-
czan - dr Stanisława Sakiela oraz Antoniego Halora. Sala na 
piętrze budynku, w której są eksponowane i z której ścian, 
a dokładniej portretów, patrzą na odwiedzających obaj 
Niezwykli, to miejsce, w którym możemy poczuć z nimi 
duchową łączność. Książki, które czytali, czy publikacje, 
których sami byli autorami, to swoiste wrota wiodące do 
umysłów obu postaci, do ich odczuć. Książkowa scheda 
doktora, to literatura medyczna – uwagi kreślone ręką pol-
skiego pioniera leczenia oparzeń, układają się w mozaikę myśli 
i dążeń lekarza, naszego Honorowego Obywatela. Z kolei 
zdeponowany zbiór A. Halora, to świadectwo intelektual-
nych podróży, z których czerpiąc później artysta budował 
swój bogaty, różnorodny pod względem form wyrazu, świat.

Zachęcamy do odwiedzania tego zakątka Biblioteki, 
bo to miejsce magiczne. Cieszmy się, że siemianowicka 
książnica posiadając go, dołączyła do ciągle elitarnego 
grona placówek mających tego typu zbiory. (ERW)

MAGICZNE MIEJSCE



14

FERIE W MIEŚCIE
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Tegoroczna oferta sportowo – rekreacyj-
na dla dzieci i młodzieży, pozostających 
w Siemianowicach Śląskich w trakcie ferii 
zimowych, jest wyjątkowo atrakcyjna. Poza 
tradycyjnymi zajęciami po raz pierwszy 
można skorzystać ze szkółki łyżwiarskiej na 
lodowisku w Parku „Pszczelnik”, a prawdziwą 
furorę wśród najmłodszych robi Snowtubing, 
czyli specjalna rampa, która od poniedziałku 
działa na siemianowickim Rynku Miejskim.

 Powoli dobiega końca pierwszy tydzień 
ferii zimowych w naszym mieście. Warto więc 
przypomnieć, z jakich atrakcji sportowo – 
rekreacyjnych mogą skorzystać dzieci, które 
dwa tygodnie wolnego od zajęć szkolnych 
spędzają w Siemianowicach Śląskich. 

– Jak co roku, wraz z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” oraz Pływal-
nią Miejską staraliśmy się tak przygotować 
program akcji „Zima 2016”, aby każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie – wyjaśnia Małgorzata 
Pichen, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 
siemianowickiego magistratu. 

W tym roku prawdziwą furorę robi nowa 
atrakcja, która stanęła na Rynku Miejskim, 
czyli Snowtubing. To nic innego jak jazda 
po śniegu (igielicie) na gumowej oponie, 
która odbywa się ze specjalnie postawionej 
do tego rampy, czyli konstrukcji o wyso-
kości 4 metrów i szerokości 5 metrów. To 
bezpieczna odmiana jazdy na oponach - 
osoba zjeżdżająca siada do pontonu i łapie 
za umocowane do niego uchwyty. Szybko 
osiąga się zawrotne tempo i pędzi w dół. 
Nie ma możliwości sterowania, wielka opona 
sama nas pokieruje. Skoki na bok, wstrząsy - 

wszystkich tych emocji można doświadczyć 
pędząc na oponie. Do mety ciężko dotrzeć 
w normalniej pozycji. Jedni wpadają na nią 
bokiem, inni tyłem. Długość zjazdu liczy 
ok. 35 metrów. - Chcieliśmy na te ferie dla 
naszych najmłodszych przygotować coś 
ekstra. Stąd pomysł ze snowtubingiem – 
zdradza prezydent miasta Rafał Piech, który 
był inicjatorem przygotowania tej atrakcji. 

- Myślę, że to wspaniała zabawa – nie po-
trzeba żadnych umiejętności, przygotowania, 
tylko dobre chęci i poczucie humoru – dodaje 
prezydent Piech. Bardzo istotny jest fakt, że 
korzystanie z tej atrakcji jest bezpłatne. Ze 
snowtubingu korzystać będzie można do 
niedzieli (28.02) kończącej tegoroczne ferie.

Także po raz pierwszy w naszym mieście 
funkcjonuje sztuczne lodowisko, od początku 
uruchomienia w Parku „Pszczelnik”, cieszące się 
dużą popularnością wśród siemianowiczan. Od 
poniedziałku drugiego tygodnia ferii, w godzinach 

rannych, dzieci ze szkół podstawowych, po 
wcześniejszych zapisach w MOSiR "Pszczelnik", 
będą mogły wziąć udział w szkółce łyżwiarskiej. 
Z oferty tej jednostki bedą mogli skorzystać także 
miłośnicy sportów zespołowych – zajęcia z ho-
keja na trawie, piłki ręcznej i piłki nożnej odbywać 
się będą przez całe ferie, od poniedziałku do 
piątku w godzinach przedpołudniowych. W hali 
sportowej w Parku „Pszczelnik” przez całe dwa 
tygodnie prowadzone są zajęcia z hokeja na 
trawie przez trenerów z HKS Siemianowiczanki, 
natomiast w hali KS „Michał” w tym tygodniu 
zajęcia z piłki ręcznej dla chętnych prowadzi 
MKS „Siemion”, natomiast w przyszłym tygo-
dniu MOSiR „Pszczelnik” organizować będzie 
turnieje piłkarskie dla dzieci ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. Na otwarte zajęcia 
z piłki nożnej, w godzinach przedpołudniowych, 
w tym tygodniu, na salę siemianowickiego ZSOiZ 
zaprasza również SRS Ogniwo. Nie zabraknie 
atrakcji dla sympatyków tenisa stołowego – 

w następny czwartek (25.02) o godz. 10 odbę-
dzie się w michałkowickiej hali otwarty turniej 
tenisa stołowego.

W feryjnej ofercie sportowo – rekreacyjnej 
dla siemianowickich dzieci nie mogło zabrak-
nąć także atrakcji dla amatorów pływania – jak 
co roku Wydział Kultury i Sportu zaprasza 
dzieci i młodzież siemianowickich szkół do 
skorzystania z bezpłatnego wstępu na ba-
sen Zespołu Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 
3), od poniedziałku do piątku w godzinach 
11.30 – 13.00. Na każdą godzinę lekcyjną (45 
minut) przygotowanych jest 50 darmowych 
wejściówek, które odbierać można w kasie 
basenu. Dodatkowo ciekawe zajęcia dla naj-
młodszych, na Pływalni Miejskiej w centrum 
miasta, przygotował siemianowicki oddział 
WOPR. Do tradycyjnej „Zimowej Akademii Ka-
rate”, w najbliższy poniedziałek, środę i piątek, 
na godzinę 17 do hali KS „Michał”, zaprasza 
również Siemianowicki Klub Kyokushin Karate.

- Zorganizowaliśmy również jak co roku 
wyjazdy rekreacyjne dla dzieci pozostających 
w mieście.  Tym razem grupa dzieci zwiedziła 
już Port Lotniczy w Katowicach – Pyrzowicach, 
poznając „od kuchni” zasady funkcjonowania 
i specyfikę działalności lotniska. W przyszłym 
tygodniu kolejna grupa młodych siemiano-
wiczan pojedzie na wycieczkę do Krakowa, 
gdzie zwiedzą trasę podziemną Muzeum 
Historycznego Miasta Kraków. Zaintereso-
wanie naszymi wycieczkami jak co roku jest 
tak duże, że w chwili obecnej nie tylko listy 
uczestników mamy już zamknięte, ale nawet 
po kilkanaście osób mamy na listach „rezer-
wowych” – wyjaśnia Małgorzata Pichen.

KRZYSZTOF NOS

SPORT

  Uroczysta, siemianowicka Gala Sportu odbyła się w mi-
niony piątek (12.02), w Siemianowickim Centrum Kultury – 
Parku Tradycji. Prezydent Miasta Rafał Piech, podczas tego 
tradycyjnego spotkania, wyróżnił i nagrodził sportowców 
z naszego miasta za ich osiągnięcia z 2015 roku. Wyróżnienia 
otrzymały również osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju 
i upowszechniania sportu w Siemianowicach Śląskich.

Nie zabrakło zasłużonych braw, gratulacji, uśmiechów oraz 
…łez wzruszenia.  Wielu uczestników imprezy zaskoczyły 
niektóre dyscypliny sportowe, w których siemianowiczanie 
osiągali w minionym roku sukcesy – hokej podwodny, curling, 
wędkarstwo rzutowe, taniec sportowy cheerleaders, rugby 
7-osobowe czy duathlon to sporty może nie tak popularne, 
ale z pewnością bardzo oryginalne. Podczas tegorocznej 

gali nagrody i wyróżnienia przyznano łącznie 76 siemia-
nowiczanom. - Ta nasza doroczna Gala Sportu to rodzaj 
podziękowania i docenienia naszych rodzimych sportowców, 
za ich codzinny trud, tytaniczną pracę i spore osiągnięcia. 
Te znaczące, na arenie krajowej i międzynarodowej wyniki, 
są jednocześnie wspaniałą promocją naszego miasta – pod-
sumował prezydent Rafał Piech.

Uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek zostało 
okraszone akcentami artystycznymi – zapierające dech 
w piersiach pokazy akrobatyczne Roksany Kostyry, wokalne 
popisy Magdaleny Meisel, występ „Kleksika” mi profesjo-
nalny akompaniament kwartetu smyczkowego „Crystal 
String Quartet” stworzyły wspaniałą atmosferę sportowego 
święta.(SON)

UROCZYSTE ZWIEŃCZENIE SPORTOWEGO ROKU
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Nagrody Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie za wysokie osiągnięcia 
sportowe w 2015 roku:

DYGACZ AGNIESZKA - Rekord Polski 
w chodzie sportowym na 20 km ko-
biet. 
KOZAK DOMINIKA - I miejsce w Mi-
strzostwach Polski Seniorek w du-
athlonie
SILLETTI ALESSANDRO - I miejsce 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorów w bowlingu 
ŚCIGANY DARIUSZ - III miejsce 
w kategorii indywidualnej w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w tenisie 
stołowym niepełnosprawnyc
KOZIOŁ MICHAŁ - I miejsce w Mi-
strzostwach Polski Seniorów w cur-
lingu
OGRYZEK KAMIL - I miejsce w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w piłce nożnej
SOBOTA DAMIAN i SOBOTA PAWEŁ  - II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w kategorii drużynowej 
w wędkarstwie rzutowym 
MACHURA PAWEŁ - III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Seniorów w futsalu
RADZIKOWSKA MAGDALENA - III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Seniorek w rugby 7-osobowym
‚WALENIE” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – DRUŻYNA HOKEJA 
PODWODNEGO W SKŁADZIE: 
MOROŃ ROBERT, RACZYKOWSKI RYSZARD, WYRWIŃSKI 
ŁUKASZ, JĘDRZEJAK ŁUKASZ, SZYDŁOWSKI BARTŁO-
MIEJ, IDCZAK DOMINIK, FILIPOWICZ KAMIL, GRYTZ 
DAWID  
II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w hokeju podwodnym

RACHEL-ŚWIRSKA KRYSTYNA - Tre-
ner złotej medalistki w Mistrzostwach 
Polski Juniorek Mł. w szermierce 
w kategorii indywidualnej i drużyno-
wej
SOBOTA DARIUSZ - Trener srebrnych 
medalistów Drużynowych Mistrzostw 
Polski Seniorów w wędkarstwie rzu-
towym
KAWA TOMASZ - Trener srebrnych 
medalistów w Halowych Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w hokeju 
na trawie
HALEMBA MARTA - Trener srebrnych 
medalistek w Mistrzostwach Polski 
Juniorek Młodszych  w szermierce 
w kategorii drużynowej
MALCHEREK JERZY - Trener brązo-
wego medalisty w Mistrzostwach Polski Seniorów w teni-
sie stołowym niepełnosprawnych

Wyróżnienia Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie za wysokie osiągnięcia 
sportowe w 2015 roku:

BRYCH BARBARA - I miejsce indy-
widualnie i II miejsce drużynowo 
Mistrzostw Polski Juniorek Młod-
szych w szermierce 
KONWICKA IZABELA - II miejsce 
drużynowo Mistrzostw Polski Ju-
niorek Młodszych w szermierce
PERNACH ALEKSANDRA - II miej-
sce drużynowo Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych w szermierce
SERWACKA KLAUDIA - II miejsce 
drużynowo Mistrzostw Polski Ju-
niorek Młodszych w szermierce
NACZYŃSKA WIKTORIA - I miejsce 
Mistrzostw Polski w akrobatyce 
sportowej w kategorii Juniorek 
Młodszych
POSMYK MAJA - I miejsce Mistrzostw Polski w akrobaty-
ce sportowej w kategorii Juniorek
WICHARY DANIEL - Udział w Mistrzostwach Europy 
w akrobatyce sportowej
NACZYŃSKA ADRIANNA - II miejsce Mistrzostw Polski 
w akrobatyce sportowej w kategorii Juniorek 
URBAŃSKA EMILIA - I miejsce Mistrzostw Polski w akro-
batyce sportowej w kategorii Juniorek Młodszych
IŻYCKA MARTA - Awans do finału A Mistrzostw Polski 
w pływaniu w kategorii Juniorek Młodszych
PISKORZ ALEKSANDRA - II miejsce Letnich Mistrzostw 
Polski w pływaniu w kategorii Juniorek Młodszych
REDER PAULINA i KUBICA RENATA - II miejsce w Mi-
strzostwach Europy Juniorek i awans do gr A i III miejsce 
Mistrzostw Polski Juniorek w hokeju na trawie
PILCH WERONIKA Mistrzyni Polski Cheerleaders – junior 
Freestyle, II Wicemistrzyni Polski Cheerleaders - duet 
Junior
BOBER-OGON BETINA - II miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Polski w nordic walking
ORZEŁ MARIUSZ i ORZEŁ ŁUKASZ - III miejsce Mistrzo-
stwa Chorwacji w hokeju na trawie
LIGOCKI TOMASZ - I miejsce Mistrzostw Polski 
w Crosstriathlonie i I miejsce – Mistrzostwa Polski Ama-
torów w Triathlonie
SZYMIK PIOTR - I miejsce – Letnie i Zimowe Mistrzostwa 
Polski Masters w Pływaniu 
RUDZIK KAMIL - I miejsce – Mistrzostwa Irlandii w Fut-
salu

DRUŻYNA JUNIORÓW MŁODSZYCH UK MUSTANGI 
MICHAŁKOWICKIE W SKŁADZIE: WIECZOREK ADAM, 
SŁABOSZ KAMIL, KLIM KAMIL, EICHHORST GRZEGORZ, 
MICHALSKI MATEUSZ, ŚWIETLIK KAMIL, CHOLEWA 
WOJCIECH, CHOLEWA  JAKUB, STANKIEWICZ DAWID, 
BRZEZIŃSKI SEBASTIAN, RYBAK ANDRZEJ, GUŚTAK AD-
RIAN, TRUCHEL RAFAŁ  

- II miejsce Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych  i  III miejsce Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w hokeju na trawie

‚WALENIE - FRELE” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – DRUŻYNA 
HOKEJA PODWODNEGO KOBIET W SKŁADZIE: 
NOWAKOWSKA KATARZYNA, KIERKOWSKA KATARZYNA, 
KOWALSKA DOMINIKA, JUROWIEC SONIA, BOBER DO-
MINIKA, GARBARCZYK DOMINIKA, HAŁAS WIKTORIA, 
BESLER JULIA - II miejsce Mistrzostw Polski Seniorek 
w podwodnym hokeju

RUDZIŃSKI MICHAŁ - Kierownik drużyny Juniorów 
Młodszych  UKS „Mustangi Michałkowickie” w hokeju na 
trawie, 
MAŁYSZEK LESZEK - Trener UKS „Wodnik” w pływaniu, 
trener srebrnej medalistki mistrzostw Polski juniorek 
młodszych
PILCH KATARZYNA - Trenerka zespołu cheerleaders 
„Scandal”, mistrzyń Polski zespołów cheerleaders w ka-
tegorii juniorek
LEJA ANTONI - Całokształt działalności na rzecz upo-
wszechniania sportu  w Siemianowicach Śląskich

Wyróżnienia 
z inicjatywy 
Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie:

GRYTZ SYLWIA - Całokształt 
działalności na rzecz upowszech-
niania sportu  dzieci i młodzieży 
w Siemianowicach Śląskich
KOSTRZEWSKI KRZYSZTOF - 
Całokształt działalności na rzecz 
upowszechniania sportu  dzieci 
i młodzieży w Siemianowicach 
Śląskich
PICHEN LEON - Całokształt dzia-
łalności na rzecz upowszechniania 
sportu w Siemianowicach Śląskich
KAPICA KLAUDIA - Promowa-
nie aktywności fizycznej wśród 
mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich w 2015 roku
WITOR MAREK - Promowanie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich w 2015 roku
NAZIEMIEC LESZEK - Promowanie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich w 2015 roku
TROSZKA GERARD - Całokształt działalności na rzecz 
upowszechniania i rozwoju hokeja na trawie w Siemiano-
wicach Śląskich 
FIRMA „WOJANET” - Wieloletnie wspieranie sportu 
w Siemianowicach Śląskich
STANEK JÓZEF (pośmiertnie) - Całokształt działalności 
na rzecz upowszechniania i rozwoju hokeja na trawie 
w Siemianowicach Śląskich

KRZYSZTOF NOS

GALA SPORTU - LAUREACI
SPORT
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