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SPRAWY SPOŁECZNE ZDROWIE
Mamy kontrakt dla OIOM-u! – to 
wydarzenie niezwykłej wagi dla na-
szego Szpitala Miejskiego oraz dla 
jego pacjentów. Oprócz tego niewąt-
pliwym osiągnięciem jest uzyskanie 
zwiększonej wysokości umów z NFZ 
dla kilku oddziałów. Wszystko to jest 
efektem połączonych starań zarządu 
naszej lecznicy oraz władz miasta.

CZYTAJ NA STR. 3

GOSPODARKA
Od października, w Hotelu Diament 
Vacanza, odbywać się będą, organizo-
wane przez Urząd Miasta, śniadania 
biznesowe. Mają one stać się okazją 
do nawiązywania przez siemiano-
wickie firmy kontaktów, do wymiany 
doświadczeń, poglądów i uwag. 

CZYTAJ NA STR. 4

Z RATUSZA
Dobra wiadomość dla miłośników 
rowerowych przejażdżek – siemia-
nowicki projekt  dofinansowany zo-
stanie środkami unijnymi. Powstaną 
cztery  Zintegrowane Centra Przesiad-
kowe oraz cztery szlaki rowerowe. 
Projekt realizowany będzie do końca 
marca 2018 roku.

CZYTAJ NA STR. 10

SPORT
Dla siemianowiczanki Agnieszki 
Dygacz start w Rio nie należał do 
udanych – kontuzja na trasie chodu, 
uniemożliwiła naszej sportsmence 
kontynuowanie współzawodnictwa. 
Agnieszka nie poddaje się jednak 
i już pozytywnie myśli o olimpiadzie 
w Tokio.

CZYTAJ NA STR. 14

Stwórzmy wizję na lata! Jeszcze tylko do 
końca miesiąca można wziąć udział w an-
kiecie dotyczącej Strategii Rozwoju Siemia-
nowic Śląskich do roku 2030. Wyniki posłużą 
do zidentyfikowania i zdiagnozowania po-
trzeb oraz oczekiwań mieszkańców, co do 
kierunków, w jakich powinno w następnych 
kilkunastu latach podążać nasze miasto.

Dzisiaj nie jest sztuką kreślić plany na 4-5 lat. 
Tajemnicą sukcesu jest konsekwencja w realizo-
waniu tych rozpisanych na co najmniej kilkanaście 
lat. Dla polskich gmin i miast to pewna nowość, 

w odróżnieniu od przedstawicieli biznesu, nie tylko 
tego największego. Nie brakuje jednak przykładów, 
że takie strategiczne, długoletnie podejście także 
do rozwoju danego miasta jest możliwe, a co 
więcej: skuteczne. By to osiągnąć, potrzebna 
jest szczypta konsekwencji, jak najszerszego 
spojrzenia na sprawę i jak najefektywniejszego 
wsłuchania się w opinie samych beneficjentów 
zakładanego rozwoju, czyli mieszkańców. Na 
takie kompleksowe działania zdecydował się pre-
zydent Siemianowic Śl. Rafał Piech, dla którego 
jednym z najważniejszych elementów tej nieco 
skomplikowanej układanki jest głos samych sie-

mianowiczan. W tym celu uruchomiono specjalną 
ankietę (można ją wypełnić na stronie http://www.
siemianowice.pl/strategia).  Respondentów po-
dzielono na trzy grupy: uczniowie/studenci, osoby 
dorosłe oraz przedsiębiorcy. Pytania są tak opra-
cowane, by najpierw zdiagnozować obecny stan 
miasta, a następnie w miarę konkretnie wyznaczyć 
kierunki jego rozwoju przez następne 14 lat – do 
2030 r.  Każda poważna strategia obwarowana 
jest ramami czasowymi. Nie inaczej jest tutaj. Na 
wypełnienie ankiety zostało już niewiele czasu – 
tylko do 30 września. CZYTAJ NA STR. 8-9

MICHAŁ TABAKA

STWÓRZMY 
WIZJĘ NA LATA!



  Już niebawem w Michałkowicach zostaną oddane do użytku 
dwa nowe place zabaw – przy ul. Budryka i Stawowej. Z dwóch 
innych, planowanych do oddania w tym roku, w Parku Hutnik 
i Parku Pszczelnik, najmłodsi mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
mogą już od kilku tygodni korzystać. Na budowę czekają jeszcze 
place zabaw będące zwycięzcami ubiegłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego, wpisane do jednego przetargu wiosną tego roku.

Gdy w czerwcu przetarg został rozstrzygnięty i wybrano 
najkorzystniejszą ofertę jedna z firm zgłosiła zastrzeżenia co 
do jego wyniku. W toku formalnego wyjaśniania i argumentacji 
stron uzgodniono, że przygotowany przez firmę architek-
toniczną projekt zawężał zbytnio krąg podmiotów mogących 
prawidłowo wykonać zamówienie. Niestety wada ta na tym etapie 
nie mogła zostać usunięta, a jedynym rozsądnym krokiem było 
unieważnienie w połowie czerwca całego postępowania. W tej 
sytuacji zobowiązano projektanta do wprowadzenia stosownych 
zmian, co wydłużyło procedurę o kilka tygodni.

W związku z tym, że pomysłodawcami samych inwestycji 
zapisanych w przetargu byli mieszkańcy, urzędnicy spotkali 
się z nimi, by wspólnie podjąć decyzję dotyczącą termi-
nów ogłoszenia nowego przetargu oraz realizacji zawartych 
w nim zadań. Jako że przewidywany termin oddania do użytku 
wszystkich placów zabaw przypadłby na przełom listopada 
i grudnia, czyli zimą, mieszkańcy wraz z urzędnikami zdecy-
dowali o przesunięciu ich budowy na 2017 r. Sam przetarg, 
po skompletowaniu całej wymaganej dokumentacji, odbędzie 
się i rozstrzygnie jeszcze jesienią tego roku.

Front robót 2016:
Place zabaw oddane do użytku: Park Hutnik, Park „Pszczelnik”. 

Place zabaw w trakcie budowy: ul. Stawowa, ul. Budryka. 
Doposażenia placów zabaw w trakcie realizacji: ul. Rzeczna.

Front robót 2016/2017:
Doposażenia placów zabaw 2016/2017: oś Bańgów, ul. Matejki. 

Modernizacje placów zabaw 2016/2017: ul. Okrężna. 
Budowa placów zabaw od podstaw: ul. Boczna, Chopina, 
E.  Plater, Rzepusa, Szkolna.

PIOTR KOCHANEK
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 PLACE ZABAW BĘDĄ NA PEWNO GODOMY PO ŚLONSKU

ZAPRASZAMY NA GARAŻOWĄ WYPRZEDAŻPrzed nami kolejna zagadka w ra-
mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
26 Września 2016 r., (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 760 53 20  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 
Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce" 
z "Głosu Miasta" z dnia 18.08.2016 r. :
1. Eryk Plewnia  - z Centrum
2. Gerard Kołodziej - z Centrum
2. Franciszek Bartosz - z Centrum
Zdjęcie przedstawiało widok na ulicę 
Mysłowicką w kierunku do Katowic, 
niedaleko firmy Elstan.

MARIAN JADWISZCZOK

 - Jeżeli macie Państwo w do-
mach niepotrzebne rzeczy: ubra-
nia, zabawki, sprzęt sportowy, 
książki, gry planszowe, płyty to 
serdecznie zapraszamy w pierw-
szą sobotę października (1.10) 
na siemianowicki Rynek Miejski, 
gdzie będzie można - w ramach 
tzw. garażowej wyprzedaży - po-
zbyć się tego, co w domu zawa-
dza - mówi organizator imprezy, 
Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny. 

W ubiegłym roku podobną imprezą był Kiermasz Dziecięcy. 
Organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych o organizację 
swoich stanowisk we własnym zakresie. Wszyscy chętni mogą 
zgłaszać się telefonicznie: (32) 760 54 88, (32)  760 53 53.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WSPOMNIENIA Z WAKACJI 
PO ŚLĄSKU

Teroski, kej bajtle i modzioki, mogom se ino pospominać, 
kaj rajzowali i co pszeżyli, kej mieli fraj łot szuli, jo Wom 
nakryklom jak to rozcasu moj szczep harcerski porajzowoł 
cugym nat morze na taki srogi obós, kaj boło kupa rosto-
majtych potobozof. Byli tam Francuzi, dżudoki, kajakorze 
i dwa szczepy harcerske, niy łot nos, ino s cyntralnyj Polski. 
Łokozało sie po jakimś casie, kej nos tam niy lubiom, nos 
cyli Ślonzokof. Robili nom durch na złoś i szkamrali na nos. 
Noo bes mała niy moga tego pedzieć ło Francuzach. Reszta 
celotki, abo nom jakeś hasie fciepywało do namiotof, abo zaś 
bulaje zachachmyncili s namiotof. Kej boły szpile we fusbalu, 
abo inksze, cy to ciepanie gywichtym ftory poradzi najdali, 
cy szczylanie ze szlojdra f gnotek, robiynie kopyrtkof na 
cas, no to my mieli do tego grajfka i jim sie japy niy śmioły. 
Besto my pojechali w gyszynku cosik tam zwiydzać a kej my 
pszijechali nazot, nasze wartowniki niy uwachowalii obozu 
i nom sie stracioły wszyske menażki i zrobioło sie larmo. Po 
czićfierci godzinie znodły sie we łobozie u tych kajakorzy 
i za to, co my je erbli nazot, musielimy dwa dni poza rajom, 
mieć za nich sużba przi garach. Niy tfało dugo, kej dwa kajaki 
znodły sie we naszym namiocie gospodarczym, kaj my sie 
s nich zrobioli badywanna i besto teroski my dychali a łoni 
za nos szorowali latryny . Blank dugo my sie niy radowali, 
bo kej jo s kamratym mioł warta w nocy i zamias wachować 
to my poszli na pich, bo dostalimy smak na knole s ołberiby 
i kej my psziszli nazot, to ftoś nom dmuchnoł fana. Rano 
na apelu oboźny dostoł brif f kerym boło napisane, kej 
psziniesymy dwa kilo szekoladowych bonbonof f tytce, to 
sie dowiymy, kaj jes fana. Gzuli my czi kilomertry piechty 
w jedna strona po te bombony a kej my psziszli nazot 
s kamratym, erbli my na patyndeklu napisane supek km 113.  

My s kamratym 
mieli jusz szejś km we 
szłapach bes te bonbony 
a cekało nos i naszych szty-
rech kamratof ze zastympu 
bes mała, jesce dziewiyńć 
kilomerof w jedna stro-
na, bo za kara oboźny 
ukaroł cołki zastymp 
i zrobioł nom alarm 
rysztunkowy, co 
łoznacało depta-
nie f mundurku s rukzakym na puklu, kaj hica bioła jak diobli. 
Na droga dali nom pora klapsznitof chleba, koncek wusztu, 
dwie tomaty i tyj do manierki. Kozali nom ze śpiywym na 
pysku deptać po fana. Kej wyleźli my z obozu, to zacono sie 
larmo. Nasze kamraty pyskowali po nos i godali co my som 
ślimoki i ciućmoki, kej my sie dali ukraś fana a teroski wszyscy 
muszymy po nia deptać. Kaś po kilometsze, moj kamrat i jo, 
padomy suchejcie, to Wy lygejcie pot tym dżewym, kaj leży 
f piguły tych ajchlof i cekejcie na nos a my zawalili sprawa, 
to sami tam gipko polecymy. No to sie chopcy uradowali, bo 
mogli se dychnonć, ino kej nos łobejżeli s fanom za poł godziny, 
to se fest dziwowali jak my to zrobili. Nom sie japy śmioły, bo 
karlimy sie tam i nazot  "ałto stopym" a potym pora godzin 
my se dychali pot dżewym na dece i udawajonc wykamanych 
psziszlimy do obozu, kej sie zećmiło.

 Teroski to chyba takego łoboźnego mamulki, abo łoj-
cowie łoddaliby go do sondu ło znyncanie się moralne i fizyczne, 
bo kej moja kamratka rechtorka we jednyj szuli kozała frelce 
fciepnonć papiorek do hasioka, co leżoł na zolu, to na drugi 
dziyń mamulka psileciała s hajom do dyrektorki i pyskowała, 
co jeji cera, niy jes f tyj szuli ficywirtkom, ino tukej sie mo 
kształcić a niy zbiyrać papiorki po bonbonach.

MIROSŁAW SEGET
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  W mojej pracy na rzecz miasta zdarzają się takie chwile, 
które są paliwem na kolejne dni ciężkiej pracy. Taką chwilą był 
na pewno moment, gdy przeczytałem oficjalne wyniki konkursu 
NFZ na świadczenie usług intensywnej terapii, gdzie wśród 
zwycięzców znalazł się nasz Szpital Miejski. 
Szpital jak i OIOM postawiłem sobie za punkt honoru i obiecałem, 
że będę ratować naszą miejską placówkę. Słowa dotrzymuję.  
Odzyskanie OIOM-u to owoc współpracy szpitalnej załogi, 
zarządu szpitala, urzędników i radnych. Cieszę się, że przy 
wspólnym wysiłku, rzeczy z pozoru niemożliwe stają się jednak 
rzeczywistością. 
 Równie wielką radość sprawiła mi informacja o pozyskaniu 
kolejnych środków zewnętrznych na utworzenie w naszym 
mieście ścieżek rowerowych. To będzie największa w historii 
naszego miasta inwestycja w infrastrukturę wspierającą ruch 
rowerowy. Mam nadzieję, że dzięki niej postawimy kolejny 
krok w zrównoważonym rozwoju Siemianowic Śląskich. 
 Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne dotyczące 
stworzenia dla naszego miasta strategii rozwoju do roku 2030. 
Pozornie może się wydawać, że to bardzo długa perspektywa, ale 
wystarczy spojrzeć na nasze codzienne życie, by przekonać się, 
że lata szybko lecą. Tyle, co cieszyliśmy np. narodzinami dziecka 

i pierwszymi wypowiedzianymi słowami, a tu nagle nasze dziecko 
ma kilka lub kilkanaście lat. Podobnie sprawa ma się z naszym 
ukochanym miastem, które nieustannie się przeobraża i rozrasta. 
Obiecałem Państwu w wyborach, że jako prezydent będę zmieniał 
miasto razem z Wami. Dlatego strategię rozwoju miasta konsultuję 
tak szeroko z wszystkimi grupami społecznymi.   
 Nie inaczej podszedłem do ustawy dekomunizacyjnej, 
która weszła w życie 2. września br. Skoro ustawa wymusza 
na gminach zmiany, to chcę byśmy przeprowadzili je razem. 
Wykorzystując media społecznościowe, mogłem liczyć na 
Państwa sugestie co do alternatywnych nazw ulic, dzięki cze-
mu w krótkim czasie stworzyliśmy internetową ankietę gdzie 
mieszkańcy mogą oddać swój głos poparcia.    
 Podobnie jak w zeszłym roku, zapraszam Państwa 25 
października o godz. 19.00 do Zameczku w Michałkowicach 
i 26 października o godz. 18.00 do szkoły I LO im. Śniadeckiego 
w Centrum na spotkanie, w trakcie którego przedstawię infor-
macje na temat projektów i inwestycji zrealizowanych w ciągu 
ostatnich dwóch lat oraz odpowiem na pytania uczestników. 
 Również w październiku odbędzie się pierwszy miejski 
konkurs, w którym uczniowie każdej szkoły wybiorą najlepsze-
go nauczyciela roku. Zwycięzcy otrzymają tytuł Super Belfra 

Roku 2016. Mam nadzieję, że konkurs ten będzie dla wielu 
nauczycieli i uczniów świetną zabawą i zarazem inspiracją 
do szukania nowych form kontaktu i edukacji.  

RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

DOTRZYMYWAĆ SŁOWA
Z RATUSZA

31 sierpnia w Śląskim Oddziale Woje-
wódzkim NFZ rozstrzygnięto konkurs na 
świadczenie w zakresie Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii (OIOM) do końca 2016 
roku. Nasz Szpital Miejski został wybrany jako 
jeden z dwóch podmiotów do realizacji tych 
zadań. Górna wartość zamówienia wynosi 
1 092 832,00 PLN. Udało nam się także zwięk-
szyć wysokość umów z NFZ na świadczenia 
Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
o 737 tysięcy złotych, Oddziału Rehabilitacji - 
o 46 tysięcy złotych oraz Oddziału Psychiatrii 
-o ponad 4 tysiące złotych.

- Odzyskanie kontraktu dla OIOM-u ma 
kluczowe znaczenie, tak dla szpitala, jak 
i dla pacjentów i mieszkańców naszego 
miasta- wyjaśnia prezes Agnieszka Woło-
wiec- Po utracie kontraktu w listopadzie  
2013 roku, lecznica kierując się bezpieczeń-
stwem chorych, utrzymywała OIOM, jednak 
koszty z tym związane nie były refundowane 
i obciążały placówkę. Odzyskanie kontraktu 
więc oznacza dla szpitala poprawę sytuacji 
finansowej. Najważniejszą jednak dla nas 
sprawą jest zapewnienie jak najlepszej opieki 
medycznej siemianowiczanom. Do tej pory, 
karetki wzywane do nagłych przypadków, 
wówczas, kiedy wymagały one intensyw-
nej opieki medycznej, wiozły pacjentów 
często do bardzo odległych szpitali, tam, 
gdzie OIOM –y funkcjonowały w oparciu 
o kontrakt. Teraz tacy pacjenci szybko uzy-

skają właściwą opiekę w naszym szpitalu. 
Chcę podkreślić, że nasze ogromne starania 
o odzyskanie kontraktu oraz o zwiększenie 

wysokości wcześniej wspomnianych umów 
z NFZ, z determinacją i zaangażowaniem 
wspierały władze miasta. To niewątpliwie 

przyczyniło się do tego, że batalia o kontrakt 
została uwieńczona sukcesem.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KONTRAKT DLA OIOM-u
GOSPODARKA
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GOSPODARKA

  17 i 18 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach miały miejsce Targi Nieruchomość „Na Swoim”. 
Były one skierowane do mieszkańców aglomeracji śląskiej, na 
których czekali deweloperzy, eksperci rynku nieruchomości, 
doradcy kredytowi, projektanci wnętrz i architekci.

Tym razem udział w targach wzięło również nasze miasto 
wraz z pięcioma firmami działającymi w Siemianowicach, a zaj-
mującymi się sprzedażą nieruchomości. Były nimi: JS INVEST 
Jerzy Szopa, Wichary Nieruchomości, Apstar Jolanta Geppert, 
Desa Development oraz GTB Metropolis Sp. z o.o.

Była to wspólna prezentacja Siemianowic Śląskich, podczas 
której na jednym stoisku zwiedzający mogli dowiedzieć się, dla-
czego warto związać się z naszym miastem, a przedstawiciele 
poszczególnych firm prezentowali swoje oferty.

Firmy, które wzięły udział w targach, prezentowały tylko 
i wyłącznie nieruchomości z terenu Siemianowic Śląskich. 

JAKUB NOWAK

BYLIŚMY NA 
TARGACH NIERUCHOMOŚCI

 7 października br. Biuro Obsługi Inwestora 
Urzędu Miasta zaprasza przedsiębiorców na 
pierwsze śniadanie biznesowe organizowane 
przez samorząd. 

Celem takich śniadań będzie zacieśnienie 
współpracy pomiędzy siemianowickimi firmami 
poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych 
a także wymianę wiedzy i doświadczenia. Mają 

one też dać możliwość przekazania informacji 
i poglądów urzędnikom na temat kreowania 
odpowiednich warunków rozwoju dla rodzi-
mych przedsiębiorstw.

Organizatorami spotkania są Biuro Obsługi 
Inwestora Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
oraz Hotel Diament Vacanza w Siemianowi-
cach Śląskich. 

Śniadanie rozpocznie się o godz. 7:30 i potrwa 
maksymalnie do godz. 9:30 w restauracji hotelu 
przy ul. Olimpijskiej 4 w Siemianowicach Śląskich. 
Każdy chętny powinien zgłosić mailowo swój udział 
w spotkaniu pod adresem investor@um.siemia-
nowice.pl podając imię i nazwisko, tel. kontaktowy, 
nazwę firmy i branżę. Decyduje kolejność zgłoszeń 
– maksymalna liczba uczestników to 20 osób, przy 

założeniu, że jedną branże będą reprezentowały 
maksymalnie dwa podmioty. 

Śniadanie będzie odpłatne dla jego uczestników. 
Koszt:19 zł do zapłacenia przed rozpoczęciem 
spotkania w recepcji Hotelu Diament Vacanza. 
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować 
się z Martą Szaleniec z Biura Obsługi Inwestora 
pod nr tel. 32-760-53-59.            JAKUB NOWAK

PIERWSZE ŚNIADANIE BIZNESOWE
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 25 września (tj. niedziela) o godz. 15:30 miesz-
kańcy Węzłowca, Urząd Miasta oraz Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zapraszają na 
otwarcie Ogrodu Społecznego.
Projekt, który od początku tego roku prowadzili 
i przygotowywali mieszkańcy Siemianowic Ślą-
skich, doczekał się realizacji. Będzie to miejsce 
otwarte dla wszystkich miłośników zieleni, wy-
posażone w małą architekturę umożliwiającą 
odpoczynek. Ogród będzie posiadał pełną infra-
strukturę umożliwiająca uprawę roślin jadalnych 
i ozdobnych.
Już w niedzielę będziemy wspólnie nasadzać 
roślinność dostarczoną przez Urząd Miasta 
i fundację Green Cross Poland. Osoby, które nie 

tylko będą chciały posiedzieć wśród kwiatów, lecz 
również samemu przyłączyć się do ich pielęgnacji, 
będą miały ku temu okazję.  
Część narzędzi oraz roślin została ufundowa-
na przez firmę Milimex S.A. i galerię handlową 
Atrium.  Za przyłącze wody odpowiadają wodo-
ciągi AquaSprint. Sam ogród jest zlokalizowany na 
działce należącej do Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.            

Dom z początku XX w. wybudowany został 
przez rodzinę Tomalów. Odrestaurowany w la-
tach 2015-2016 z zachowaniem wszystkich 
walorów architektonicznych. Budynek mieści 
się na dziedzińcu Centrum Konferencyjno - 
Bankietowego “u Ostrowskich”.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do użyt-
kowania ogrodu proszone są o kontakt z Ja-
kubem Nowakiem 502-693-575 lub Weroniką 
Liszką 32-760-54-89, pracownikami Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich.

JAKUB NOWAK
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STRATEGIA 
SENIORALNEJ POLITYKI REGIONALNEJ

SPRAWY SPOŁECZNE

To, że w Siemianowicach Śląskich podję-
to wiele inicjatyw z myślą o seniorach, to 
jeszcze nie wszystko. Chodzi o to, aby już 
realizowane oraz przyszłe działania tworzyły 
spójną strategię, wpisaną w całość polityki 
społecznej. W konstruowaniu tej strategii 
ma pomóc opracowanie wykonane przez 
prof. dr. Mirosława Wójcika. Po analizie sy-
tuacji sformułowane w nim zostały propo-
zycje działań , którymi można by uzupełnić 
dotychczasowe. Z pewnością bardzo cenną, 
zaprezentowaną w dokumencie, ideą jest 
propozycja podjęcia przez miasto tematu 
opieki nad seniorem w jego mieszkaniu. 
Proponuje się w tej sprawie kilka, korespon-
dujących ze sobą działań. 

 Po pierwsze wprowadzenie programu 
„Mieszkanie adekwatne do potrzeb”.  Pracow-
nicy socjalni i organizacje pozarządowe, mieliby 
realizować sukcesywny monitoring warunków 
mieszkaniowych i potrzeb samotnych seniorów, 
z opisem ich ewentualnej woli podjęcia przepro-
wadzki. Seniorów gotowych do podjęcia zmiany 
otoczono by szczególną opieką (pracownika 
socjalnego, pracownika ds. przeprowadzek). 
Asysta pracownika powinna zapewnić im bez-
pieczeństwo w zawarciu umowy    z osobami 
poszukującymi większych mieszkań oraz pomoc 

w samej przeprowadzce. Pracownik powinien 
również wybrać dla seniora najbardziej korzystne 
dla niego mieszkanie pod kątem możliwości 
zapewnienia mu dalszej opieki.

 Drugi zaproponowany element batalii o za-
pewnienie  opieki seniorom to „Mini - domki” 
przy DPS. To kompleks zlokalizowany blisko, 
jeżeli  nie   w bezpośrednim otoczeniu  DPS. 
Każdy domek to oddzielne mieszkanie (salonik 
z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój) 
oraz ogródek (przed domkiem na szerokość 
domku). O miejsca w domkach mogliby starać 

się ci seniorzy, którzy odczuwają pewne za-
grożenie z tytułu samotnego zamieszkiwania, 
ale nie chcą wnioskować o miejsce w DPS. 
Przydział domku seniorowi może odbywać 
się przy realizacji zasady zamiany mieszka-
nia własnościowego (akt własności pozyskuje 
miasto),  bądź też przy „zakupie” domku za 
kwotę, która logicznie przemawia za współ-
własnością z miastem, co oznacza, że senior 
nie dysponuje domkiem jak własnością prywat-
ną.  Domki powinny być tanie (wspólne media, 
jeden projekt architektoniczny), zatem „czynsz” 

(poza opłatami mediów) również powinien być 
symboliczny, aczkolwiek kwestia ta może być 
indywidualnie rozpatrywana. 

Mieszkaniec korzysta z domku w sposób 
wolny (zamieszkuje w domku ze swoim psem, 
kotem, wychodzi kiedy chce, wyjeżdża), ale 
może w każdej chwili poprosić o pomoc z DPS 
w każdej sprawie (opieka pielęgniarki, lekarza, 
rehabilitanta, portiera, itd.). Może korzystać 
z wyposażenia DPS (sali ćwiczeń, kawiare-
nek, zajęć warsztatowych, stołówki, kaplicy) 
oraz inicjatyw DPS (wycieczki, imprezy), za 
odpowiednią odpłatnością za wybrane usługi. 
Realizując taki projekt, miasto pozyskiwałoby 
mieszkania dla rodzin, oszczędzało w kosztach 
opieki środowiskowej (jeden pracownik socjalny 
dla całego „osiedla”), zyskiwałoby  na odpo-
wiednio wczesnej opiece lekarskiej, co obniża 
istotnie  koszty świadczeń. 

Powyższe rozwiązania można by- czytamy 
dalej w opracowaniu- uzupełnić kolejnym, 
kiedy to miasto realizując „zwykły” program 
mieszkaniowy, może przyjąć zasadę planowania 
mieszkań dla seniorów w części bloków miesz-
kalnych na parterze (w odpowiedniej lokaliza-
cji). Mieszkania te, przede wszystkim, powinny 
być wyposażone w system łączności z DPS 
(sygnał SOS lub nasłuch - monitoring ruchu).

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ZD
JĘ

CI
E:

 PA
W

EŁ
 C

W
AL

IN
A

SPRAWY SPOŁECZNE

Po wakacyjnej przerwie wznowione są, bezpłatne, 
zorganizowane przez Urząd Miasta, zajęcia dla seniorów 
60+. Aktywizacja tej grupy wiekowej siemianowiczan 
w wielu płaszczyznach , to idea, w którą mocno zaan-
gażował się prezydent Rafał Piech. Od zeszłego roku, 
na terenie miasta, pojawiło się bardzo wiele, adreso-
wanych właśnie do seniorów, propozycji. Serdecznie 
zapraszamy do skorzystania z reaktywowanych po 
okresie kanikuły zajęć.
Kursy komputerowe i języka angielskiego
Zapisy telefonicznie: (32) 76 05 389 lub (32) 76 05 301. 
Zajęcia będą prowadzone w następujących punktach miasta:
Michałkowice: Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Barlickiego 2
Centrum: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Michałkowicka 15
Bytków: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości 47
Os. Tuwim: Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Lipowa 3
Zachęcamy także seniorów do zapisania się na bezpłatny kurs 
języka  angielskiego - miejsce spotkań: „SCK ZAMECZEK,  
ul. Oświęcimska 1. Zapisy telefonicznie pod nu-
merem  32/76 05  389 lub 32/76 05  301.  
W przygotowaniu są zajęcia językowe dla seniorów 60 +, 
o terminie zajęć poinformujemy na stronie internetowej 
urzędu miasta.

Gimnastyka  za okazaniem Karty Seniora
MOSiR „PSZCZELNIK”
Park Pszczelnik 3, (tel. 32 228 08 48, 32 220 43 52)
(poniedziałki), godz. 10.00. 
ZUMBA (Siemianowicka Karta Seniora 60+, 
bezpłatnie)
Kompleks Sportowy „Michał” ul. Elizy Orzeszkowej 1, 
(tel. 32 765 23 03, 32 765 23 04),(czwartki), godz. 11.00
Basen KS „Michał” – Gimnastyka w wodzie 
(Siemianowicka Karta Seniora 60+ cena 2 zł)
(piątki), godz. 14.30
KS „Michał” – ZUMBA 
(Siemianowicka Karta Seniora 60+, bezpłatnie)
MOSiR „PSZCZELNIK” Park Pszczelnik 3, (tel. 32 228 08 48, 32 220 
43 52)(piątki), godz. 14.30 nordic walking
Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
ul. Mikołaja 3 (tel. 32 22 00 800)
środy godz. 19.00 Gimnastyka w wodzie (Siemianowicka 
Karta Seniora 60+ cena 2 zł)
Pływalnia Miejska
Po usunięciu awarii w Miejskiej Pływalni zostaną wzno-
wione zajęcia z gimnastyki w wodzie dla seniorów 60+.

PO WAKACJACH WZNOWIONE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 60+

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni 
oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają do skorzystania 
z dyżuru doradców OWES w zakresie:

Źródeł finansowania działań NGO w ramach środków UE 2014-20
Działalności gospodarczej jako źródła finansowania działań sta-

tutowych organizacji
Zakładania organizacji pozarządowych (w tym np. konsultacje statutu)
Jak uzyskać dotację 120.000zł na uruchomienie przedsiębiorstwa 

społecznego (np. spółdzielni socjalnej)
Dyżur odbędzie się 29 września w godzinach od 12:00 do 18:00 

w SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, Siemianowice Śląskie
Doradztwo jest nieodpłatne i będzie miało charakter indywidualnego 

spotkania. W celu skoordynowania wizyt w czasie, osoby zaintereso-
wane proszone są o przesłanie krótkiej informacji (zgłoszenia) na adres 
owes@oddzial.fundusz-silesia.pl lub kontakt telefoniczny 32 72 85 964

MARTA GRZYWOCZ-OWOC

ZAPRASZAMY NA DYŻUR 
DORADCÓW OWES DLA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
I MIESZKAŃCÓW SIEMIANOWIC
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BANK ZAMIANY MIESZKAŃ
- ALTERNATYWA W CIĘŻKICH CHWILACH

 - W ramach programu Banku Zamiany 
Mieszkań, do tej pory odzyskaliśmy 141 tysięcy 
zł zaległości czynszowych - mówi Aleksandra 
Paczuła z Wydziału Gospodarki Lokalowej. 
Zważywszy, że ten projekt wystartował w maju 
ubiegłego roku, uważam, że to bardzo dobry 
wynik - dodaje. 

Bank zamiany mieszkań, to inicjatywa której 
założeniem jest pomoc ludziom zadłużonym 
"czynszowo" w wyjściu z patowej sytuacji. 
Przykładowo: ktoś z różnych przyczyn nie 
płacił czynszu za mieszkanie, które wynaj-
muje. Chcąc zlikwidować zaległość - zapisuje 
się do banku zamiany mieszkań i z pomocą 
urzędników z Wydziału Gospodarki Lokalowej 
- dostaje propozycję zamiany na mieszkanie 
mniejsze, z niższym czynszem. Z drugiej strony 
na jego większe reflektuje ktoś, kto reguluje 
zaległą kwotę. 

 - Aby skorzystać z tej opcji, należy złożyć 
zgłoszenie wraz umową najmu aktualnie 
zamieszkiwanego lokalu - mówi Aleksandra 
Paczuła. Istotne jest to, że z banku mogą 
skorzystać nie tylko mieszkańcy Siemia-

nowic Śląskich, ale też z miast ościennych, 
jak również nie tylko Ci mieszkańcy, którzy 
korzystają z zasobów mieszkaniowych mia-
sta, ale i spółdzielczych - dodaje.

Kolejną metodą na oddłużenie swojego 
mieszkania, jest zawarcie ugody ratalnej. 
W tym wypadku należy zwrócić się proś-
bą o rozłożenie zaległości na raty, dołączyć 
zarobki brutto z trzech ostatnich miesięcy, 
oraz - co bardzo istotne - regularnie opłacać 
czynsz. Zaniedbanie tego ostatniego skutkuje 
wypowiedzeniem umowy. 

- Ta możliwość cieszy się dużym powo-
dzeniem. W ubiegłym roku zawarliśmy 127 
umów ugodowych. W tym roku jest ich już 
170 - mówi Aleksandra Paczuła.

W puli Banku Zamiany Mieszkań jest obecnie 
153 lokali. Aby zatrzymać spiralę zadłużania, 
warto zainteresować się propozycjami jakie 
oferuje miasto.  Kontakt z pracownikami Wy-
działu Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta 
- tel. (32) 760 54 53 - może pomóc wyjść 
na tzw. "prostą". 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE
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 W związku z obowiązującą od 2 września 2016 
roku ustawą o zakazie propagowania komunizmu 
i innych ustrojów totalitarnych w nazewnictwie 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej, działający przy Prezydencie Miasta zespół 
d.s. nazewnictwa obiektów miejskich, wytypował 
wstępnie 14 siemianowickich ulic, którym zostaną 
zmienieni patroni. Są to ulice: Mariana Buczka, 
Teodora Duracza, Gwardii Ludowej, Jana Hada-
mika, Janka Krasickiego, Leona Kruczkowskiego, 
Oskara Langego, Wincentego Pstrowskiego, Hen-

ryka Rutkowskiego, Hanki Sawickiej, 27 Stycznia, 
Karola Świerczewskiego, Józefa Wieczorka, i Fran-
ciszka Zubrzyckiego. Zespół przygotowuje obec-
nie propozycje nowych nazw, które prezydent 
Rafał Piech, zdecydował skonsultować interne-
towo z mieszkańcami. Głosowanie w tej spra-
wie przewidziano jeszcze w bieżącym miesiącu. 
Wprawdzie na przeprowadzenie stosownych 
zmian włodarze miast mają jeden rok, jednak 
w Siemianowicach Śląskich postanowiono uczynić 
to jak najszybciej. (ERW)
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Przypominamy, że inną metodą pozwalającą na "oddłużenie się" jest odpracowanie zaległości. 
Z tej formy pomocy mogą skorzystać dłużnicy, którzy złożą wniosek o zmianę świadczenia 
pieniężnego na świadczenie rzeczowe, oraz ci, którzy w okresie 1 miesiąca poprzedzającego 
datę złożenia wniosku na bieżąco opłacali czynsz lub opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu 
mieszkalnego. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające osiągany dochód od 
wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w danym lokalu - za okres 3 miesięcy poprze-
dzających datę jego złożenia. 

 Prosimy wszystkie osoby, które założyły działal-
ność gospodarczą przed dniem 22 września 2008 
roku i dziś nie prowadzą już tej działalności oraz 
nie posiadają z tego tytułu żadnych dochodów, 
o zgłoszenie się do Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła 
II 10, II piętro, pok. 21 tel. (32) 760 53 28.

Ustawa wchodząca w życie 19 maja 2016 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej 
dopuszcza do dnia 18.11.2016 r. usunięcie 
wpisów, które nie powinny być ujawnione 

w Centralnej  Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej.

Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych
Status wpisu oraz to czy wpis jest ujawniony 

w CEIDG można również sprawdzić samodzielnie 
na stronie Ministerstwa Rozwoju: www. firma.gov.pl.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. 2008 Nr 141, poz. 
888), (Dz. U. 2015 poz.1893).

KATARZYNA HENCKEL

 Seniorzy z grupy „Michałkowice 60 PLUS”, wspierani przez SCK, zapraszają 20 paździer-
nika na Europejski Dzień Seniora, który odbędzie się w Zameczku w Michałkowicach. Od godz. 
9.00 do 11.00 przewidziano spotkanie „O zdrowiu przy kawie”. Jego tematem będzie miłość do 
dzieci i wnuków wobec prawa do swobodnego dysponowania własnym czasem, a poprowadzi je 
psycholog Katarzyna Szarawara. Między godz. 11.00 a 12.00 ma odbyć się na parkingu defilada 
seniorów z kijkami. W godz. 13.30 – 14.30 zaplanowano przerwę obiadową oraz możliwość 
odwiedzenia stoisk wystawowych firm i organizacji, by o 15.00 zaprosić na występ zespołu 
„Aktywne Penelopy”. Po zakończeniu występu, między godz. 16.00 a 17.00 nastąpią zajęcia 
z Jogi Śmiechu i zakończenie imprezy.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MICHAŁKOWICCY SENIORZY ZAPRASZAJĄ

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
„NIEAKTYWNYCH”

GOSPODARKA

GŁOSUJ NA 
www.bitly.com/dekomunizacja
www.bitly.com/dekomunizacja-wyniki
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ŚLĄSKIE ZAWODY  
SPORTOWO-REKREACYJNE  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SPRAWY SPOŁECZNE

  W ostatni czwartek września odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. W porządku obrad 
znajdują się m.in. trzy uchwały, związane są ze zmianami w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzeni. Ich przegłosowanie umożliwi zagospodarować rejony przy ul.  My-
słowickiej, Czesława Domina, Witolda Budryka i Watoły. Ponadto, w trakcie sesji zostanie 
przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 rok, 
informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 oraz in-
formacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 rok samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury. Zainteresowanych czytelników 
informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. 
Wszystkie wyniki i wskaźniki spełniają wymogi o finansach publicznych i rygoru indywidual-
nego wskaźnika zadłużenia gminy.                       PIOTR KOCHANEK

NADZWYCZAJNY 
TERMIN  
POSIEDZENIA 

29 WRZEŚNIA  
– XXIII SESJA RADY MIASTA

WYDANIE SPECJALNE GŁOSU MIASTA

27 PAŹDZIERNIKA
PÓŁMETEK DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU

RAPORT SPECJALNY  
Z AKTYWNOŚCI RADNYCH

MIASTA

MIASTA

  Tegoroczne wakacje były pracowi-
te dla siemianowickich radnych. Oprócz 
prac w komisjach 16 sierpnia obradowali na 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zwołanej 
na wniosek Prezydenta Miasta w terminie 
7-dniowym. W jej trakcie Adam Cebula, 
przewodniczący RM, dziękował Paniom 
i Panom radnym za to, że w kluczowych 
dla rozwoju miasta sprawach może liczyć 
na ich elastyczność i gotowość do zmiany 
terminów. Głównym powodem zwołania 
sesji było przede wszystkim wsparcie sie-
mianowickich wodociągów - Aqua-Sprint. 

Miejska spółka ubiega się o środki finansowe 
z Unii Europejskiej  na budowę jednej z naj-
nowocześniejszych oczyszczalni ścieków 
na świecie. Budowa obiektu ma unieza-
leżnić naszą gminę od dyktatu cenowego 
katowickich wodociągów. Ze względu na 
bliski termin zakończenia przyjmowania 
wniosków na dotację niezbędne było wpro-
wadzenia przez Radę Miasta stosownych 
zmian w funkcjonujących w mieście doku-
mentach planistycznych.

PIOTR KOCHANEK

  19 października br. od godz. 10.00 
w Kompleksie Sportowym MICHAŁ 
w Siemianowicach Śląskich odbędą się 
Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne 
Osób Niepełnosprawnych.

Już po raz siódmy uczestnicy będą mo-
gli zmierzyć się w rozgrywkach sporto-
wych, zespołowo oraz indywidualnie i na 
miarę własnych możliwości osiągać suk-
cesy i satysfakcję z rywalizacji sportowej.

W tegorocznych zawodach udział 
weźmie około 1200 osób z terenu wo-
jewództwa śląskiego. Organizatorzy-
-Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego oraz Siemianowickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski „IMPERIUM SŁOŃCA”- planują 
przeprowadzić konkurencje sportowe 
zarówno na hali, jak na basenie.

Rywalizacja przebiegać będzie w wy-
jątkowych konkurencjach, takich jak np. 
grzybobranie, wyciskanie ciężarka, wyścig 
na wózkach, piłka nożna, turniej w kręgle 
(xBox), przenoszenie skarbów, pływa-
nie z deską, czy sztafeta kombinowa-
na w wodzie. Uczestnikami zawodów 
będą  pracownicy zakładów aktywno-
ści zawodowej, uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej, członkowie fundacji 
i stowarzyszeń działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnością z terenu 
województwa śląskiego.

SABINA MILAND
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W pracach nad Strategią Rozwoju Siemianowic Śląskich do  
2030 urzędnikom pomagają specjaliści z Fundacji Kreatyw-
ny Śląsk.

Fundacja Kreatywny Śląsk powstała w 2013 r. Od początku 
celami jej działalności było wspieranie szeroko rozumianego 
rozwoju lokalnego i regionalnego – rzecz jasna z głównym 
akcentem na województwo śląskie. W tym m.in.: tworzenie 
warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich po-
mysłów mieszkańców regionów, czy kształtowanie partnerstwa 
pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój 
lokalny i regionalny. Radzie Programowej Fundacji przewodniczy 
dr Krzysztof Wrana, pracownik Katedry Badań Strategicznych 
i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
a także ekspert w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie. Zarówno w składzie samej 
Rady Programowej, jak i Zarządzie Fundacji znajdziemy samych 
najznakomitszych ekspertów w kwestii szeroko rozumianego 
rozwoju wybranych obszarów miejskich.  Mimo stosunkowo nie-
długiego czasu od powstania Fundacja Kreatywny Śląsk może już 
teraz pochwalić się co najmniej kilkoma udanie zrealizowanymi 
koncepcjami. Np. Strategia Rozwoju Miasta Jarosławia na lata 
2014-2020, Lokalny Program Rewitalizacji Rybnika, Strategia 
Rozwoju Miasta Żory 2020+, Strategia Rozwoju Gminy Knu-
rów do 2020 roku, czy Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Chorzowa do 2030 roku.  Dr Marek Budziński 
z Fundacji już pod koniec lipca analizował w siemianowickim 
magistracie ankiety, wypełnione przez pierwszych przedsta-
wicieli trzech grup (uczniów/studentów; przedsiębiorców 

Ankiety w sprawie Strategii Roz-
woju Siemianowic Śląskich do 2030 
opracowano tak, by na ich podsta-
wie móc określić jak najszersze 
spektrum wiedzy o oczekiwaniach 
mieszkańców. Ważna jest gospo-
darka, oświata, służba zdrowia, ale 
i polityka społeczna, czy ekologia.

Ankietę trzeba wypełnić do 30 
września. Do tego czasu wystarczy 
sobie zarezerwować maksymalnie 
kilkanaście minut i gotowe. Nieza-
leżnie od tego, czy jesteśmy uczniem 
lub studentem, czy przedsiębiorcą, 
czy wreszcie po prostu osobą dorosłą 
musimy być przygotowani, że py-
tania dotkną wielu, bardzo różnych 
aspektów. Strategia Rozwoju Sie-
mianowic Śląskich do 2030 ma być 
dokumentem nie wskazującym kie-

runków tylko np. w obszarze oświaty, 
czy remontów i modernizacji. Prze-
ciwnie: ma pokazać każdy element 
(a raczej jak jego obraz dzisiaj widzą 
mieszkańcy za 14 lat), który składa 
się na skomplikowany organizm, ja-
kim bez wątpienia jest miasto.  - Ten 
skomplikowany organizm to system 
naczyń połączonych. Dlatego już na 
samym początku opracowywania 
Strategii ważne są dla nas wszystkie 
dziedziny miejskiego mechanizmu,  
na które składają się obszary spo-
łeczny, gospodarczy i środowiskowy.  
Czasu faktycznie wiele nie pozostało. 
Termin na wypełnienie ankiety to 
30 września. Nie czekaj! Podziel się 
swoją wizją Siemianowic Śląskich 
w 2030 r.! 

MICHAŁ TABAKA

SPOJRZENIE Z KAŻDEJ PERSPEKTYWY

WSPÓLNA KREACJA –  
NAJLEPSZY EFEKT

i osób dorosłych). - Przede wszystkim musimy skoncentrować 
się na tym, by udział w ankiecie był jak najliczniejszy. Wtedy 
też odpowiedź na pytania tam ujęte będzie jak najpełniej-
sza – stwierdził.  Proponowana przez fachowców Fundacji 
metoda jest bardzo prosta, ale przede wszystkim skuteczna. 
Zakłada współpracę między doświadczonymi w tym obszarze 
(koncepcji na kilkanaście lat dotyczących rozwoju miast) 

ekspertów a drugim istotnym elementem, czyli partycypa-
cyjnością.  W Siemianowicach Śl. owa partycypacyjność, czyli 
efektywne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców jest z dobrym 
skutkiem "trenowana" od lat, głównie dzięki budżetowi oby-
watelskiemu. Czy teraz też siemianowiczanie chętnie wezmą 
udział w pracach, ale ukierunkowanych na wiele następnych 
lat?  To zależy od Ciebie!  Wypełnij ankietę!   (mit)
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Przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Sie-
mianowic Śląskich do roku 2030 liczy się 
w pierwszej kolejności wsłuchanie w opinie 
samych mieszkańców, ale też licznych or-
ganizacji i stowarzyszeń funkcjonujących 
na terenie naszego miasta.

Partycypacyjność to podstawowy kierunek, 
jaki sobie obrali siemianowiccy urzędnicy we-
spół z ekspertami z Fundacji Kreatywny Śląsk. 
Rzecz nie w politycznym, czy marketingo-
wym podejściu do sprawy, a w odpowiedniej, 
najefektywniejszej metodologii. Nie będzie 
nigdy zaś lepszej od tej, która opiera się na 
zdaniu samych mieszkańców – bez wątpienia 
znających wszystkie obecne bolączki swojego 
miasta, ale też mających swoje wizje i marzenia 
w tym względzie. Drugim ważnym czynnikiem 
jest dopasowanie odpowiednich instrumentów. 
Tutaj oprócz ankiet wśród mieszkańców podzie-
lonych na trzy grupy respondentów, istotnym 
elementem są spotkania i warsztaty. Tam nie 
tylko można poznać zdanie siemianowiczan, ale 
też włączyć się do dyskusji.  Na pierwszy ogień 
poszli przedsiębiorcy i przedstawiciele Rady 
Gospodarczej przy prezydencie Siemianowic 
Śl. Piąte z kolei posiedzenie Rady było rzeczy-
wiście wyjątkowe. Na podstawie tam przepro-
wadzonej dyskusji wypracowano podstawowe 
rozwiązania w kwestii likwidacji istniejących 
przeszkód do prowadzenia własnego biznesu, 
jak też działania na przyszłość, które powinny 
zagwarantować stabilny rozwój gospodarczy 
miasta.  W drugich warsztatach wzięła udział 
młodzież szkolna. Tutaj na pierwszy plan zde-
cydowanie wysunęła się edukacja oraz rynek 
pracy. Dla młodych siemianowiczan istot-
nym tematem okazał się także ten związany 
z mieszkalnictwem, a głównie z możliwością 
pozyskiwania własnego dachu nad głową wła-
śnie przez młodych ludzi.  Kolejny raz okazało 
się, że siemianowiczanie, którzy już teraz albo 
dopiero za kilka lat wejdą w dorosłe życie obie-
ma nogami, mają swoje oczekiwanie względem 
otaczającej rzeczywistości. Z pewnością budu-
jącym faktem po warsztatach z młodzieżą jest 
to, że oni sami są pełni pomysłów i zapału. Nie 
inaczej zresztą było na tej części “warsztatowej 
partycypacyjności” – dla przedstawicieli admi-
nistracji publicznej i siemianowickich radnych. 
Tutaj także nie brakowało nowych koncepcji 
– też związanych z inicjowaniem budownic-
twa mieszkalnego, w tym wielorodzinnego.  

WARSZTATY,  
CZYLI FRONTEM DO MIESZKAŃCA

Dyskusja rozgorzała szczególnie przy oma-
wianiu sposobów na zatrzymywanie młodych 
w mieście i dodatkowo ściąganie do niego no-
wych mieszkańców. Demograficzna krzywa 
spada od lat – liczba mieszkańców maleje. Bez 
wątpienia ma to – szczególnie w perspektywie 
14 lat – spore znaczenie tak w perspektywie 
gospodarczej, jak i społecznej dla całego mia-
sta.  Ostatnim warsztatem był ten poświęcony 
dla organizacji pozarządowych i chętnych, 
aktywnych mieszkańców związanych z Budże-
tem Obywatelskim. - Organizacje funkcjonują 
w granicach różnych obszarów życia. Ich spo-
strzeżenia i uwagi z pewnością będą bardzo  
pomocne przy tworzeniu dokumentu – twier-
dzi z przekonaniem Marta Grzywocz-Owoc, 
pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych. 

MICHAŁ TABAKA

Stwórz własny projekt! Jeżeli masz 
własny, jak najbardziej kompleksowy 
projekt dotyczący rozwoju nasze-
go miasta możesz się nim podzie-
lić i liczyć, że będzie miał wpływ na 
ostateczny kształt Strategii Rozwo-
ju miasta do 2030 roku. Co zrobić? 
Wystarczy odwiedzić stronę sie-
mianowice.pl/strategia i wypełnić 
w odpowiedniej zakładce formularz 
projektu. Tam można rozpisać do-
kładnie swój pomysł, ale też wskazać 
źródła jego finansowania.

4 
tyle zorganizowano 

warsztatów dyskusyjnych

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCAMI - SPOTKANIE Z RADĄ GOSPODARCZĄ

WARSZTATY Z PRACOWNIKAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

WARSZTATY Z AKTYWNYMI MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WARSZTATY Z MODZIEŻĄ
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Dzięki pozyskanym środkom z Europej-
skiego Funduszu Społecznego od września 
rozpoczynamy realizację dwóch projektów. 

 Nowy rok szkolny to możliwość rozwija-
nia kluczowych kompetencji uczniów gimna-
zjów, zdobywania nowych umiejętności przez 
uczniów techników i szkół zawodowych oraz 
podnoszenia nowych kwalifikacji przez na-
uczycieli. Dzięki wytężonej pracy Dyrektorów 
szkół, Wydziału Edukacji i Wydziału Programów 
Pomocowych Gmina Siemianowice Śląskie uzy-
skała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację dwóch projektów: 
„Nowoczesna szkoła” oraz „Wzmocnienie po-
tencjału szkolnictwa zawodowego w mieście 
Siemianowice Śląskie”. Zapraszamy do zapo-
znania się z ofertą.

Nowoczesna szkoła
Projekt realizowany będzie we współpra-

cy z Uniwersytetem Śląskim. Skierowany jest 
w głównej mierze do uczniów i uczennic trzech 
gimnazjów: Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr  3 
w Zespole Szkół nr 3 oraz Gimnazjum nr 4 
w Zespole Szkół nr 2. Wsparciem objętych 
zostanie 130 osób, które będą mogły skorzystać 
z szeregu ciekawych zajęć skierowanych na 
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PROJEKT NOWOCZESNA SZKOŁA
EDUKACJA
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Nauka przez zabawę. Podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik 
okazji do nieszablonowego poznawania świata na pewno nie zabraknie.

ROWEREM PRZEZ SIEMIANOWICE 
DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z UE.
Dla wszystkich miłośników rowerów mamy dobrą wiado-
mość! Miasto Siemianowice Śląskie przygotowuje się do 
realizacji kolejnego unijnego projektu infrastrukturalnego, 
którego celem jest poprawa mobilności miejskiej poprzez 
utworzenie 17 km ścieżek rowerowych.

Projekt pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udo-
godnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice 
Śląskie” dofinansowany zostanie środkami unijnymi w ramach 
poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efek-
tywne oświetlenie – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstaną cztery Zintegrowane Centra 
Przesiadkowe, zlokalizowane w dzielnicy Centrum przy ul. 
Świerczewskiego, oraz w dzielnicach: Michałkowice, Bańgów 
i Bytków. ZCP (Zintegrowane Centra Przesiadkowe) powstaną 
na obrzeżach miasta wraz z obiektami typu B&R i P&R (park 
and ride – parkuj i jedź oraz bike and ride).

Jednocześnie powstaną cztery szlaki rowerowe:
Trasa czerwona połączy Michałkowice z Bytkowem biegnąc 

od ZCP ulicami: Bytomską, bp Czesława Domina, Limanowskie-
go (łączy się z istniejącą trasą rowerową), Watoły, Węglową, 
Jagiełły przez os. Węzłowiec.

Trasa zielona połączy Bytków z Centrum miasta biegnąc 
z ZCP przez Lasek Bytkowski i dalej ulicami: Korfantego, Kapi-
cy, tereny zielone w rejonie Al. Młodych, Wieczorka (łączy się 
z trasą niebieską), Michałkowicką do istniejącej trasy rowerowej.

Trasa niebieska będzie przebiegała od ZCP i dalej ulicami: 
Zieloną, Katowicką, Starą Katowicką, Sienkiewicza, 27 Stycznia, Park 
Hutnik (łączy się z trasą pomarańczową), Dąbrowskiego, Kościuszki, 
Michałkowicką łącząc się ze szlakiem zielonym. Trasa niebieska będzie 
posiadać łącznik z trasą pomarańczową przez rondo „Michał”.

Trasa pomarańczowa będzie przebiegać od Parku Hutnik, 
ulicami: Śniadeckiego, Krasińskiego, Park Miejski, Chopina, 
Al.  Spacerową do ZCP, wzdłuż dawnej linii kolejowej, Zwycię-
stwa do ul. Dworskiej.

rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy. Projekt rozpoczniemy zajęciami 
z orientacji zawodowej, czyli spotkaniami z wy-
kwalifikowanym doradcą zawodowym, który 
wskaże jak podejmować decyzje zawodowe 
w oparciu o wiedzę dotyczącą umiejętności 
uczniów i uczennic, rynku pracy, funkcjono-

wania w grupie, radzenia sobie ze stresem 
itp. – mówi Alina Toczek, Naczelnik Wydziału 
Edukacji. Po doradztwie zawodowym ucznio-
wie i uczennice skorzystają z zajęć z przed-
miotów: biologia, geografia, chemia, fizyka, 
matematyka, język angielski i język niemiecki, 
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

Projekt realizowany będzie w okresie do końca marca2018r., 
a jego wartość wynosi 8 970 240,28 zł., w tym dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego to 7 556 386,83 zł., a wkład własny 
Gminy -  1 413 853,45 zł.

Zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, 
z wykorzystanie technik e – learningowych. 
Dla uczestników projektu przewidziano także 
zajęcia laboratoryjne i warsztatowe prowa-
dzone przez wykładowców na Uniwersytecie 
Śląskim. Będzie to doskonała okazja, by kształto-
wać kompetencje matematyczne, przyrodnicze, 
podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, 
informatyczne, kreatywność oraz umiejętności 
pracy w zespole – dodaje Alina Toczek. Ukoro-
nowaniem projektu będzie wyjazd do Warszawy 
do Centrum Nauki Kopernik. Celem wyjazdu jest 
zachęcenie uczestników i uczestniczek do osobi-
stego zaangażowania się w poznanie i zrozumienie 
otaczającego świata.

To nie wszystko. W ramach projektu wspar-
ciem objętych zostanie także 24 nauczycieli 
i nauczycielek pracujących w wymienionych 
wyżej szkołach. Dla nich przewidziano warsz-
taty z psychologiem w zakresie radzenia sobie 
ze stresem, nabycia umiejętności postrzegania 
sytuacji z punktu widzenia ucznia i rodzica, umie-
jętności posługiwania się elementami dialogu 
motywującego, stosowania pytań otwartych 
oraz dowartościowań. 

Projekt będzie realizowany w okresie 
01.09.2016 – 30.09.2018 roku.

MONIKA GAWROŃSKA
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 International Composition Contest „Maurice 
Ravel”, to konkurs  organizowany  przez  Towa-
rzystwo   Muzyczne im. M. Ravela w Bergamo. 
Nadsyłają na niego swoje kompozycje twórcy 
z całego świata. Wstępna selekcja ograni-
cza  liczbę przedstawicieli jednego kraju do 
trzydziestu – już samo to daje obraz ogromu 
konkurencji. I oto partytury śląskiej kompo-
zytorki Jolanty Zdechlikiewicz-Reclik zostały 
dostrzeżone w owym ogromie  i  uhonorowane 
wyróżnieniem w kategorii muzyki kameralnej 
oraz I nagrodą dla polskiej kompozycji. Jednym 
z utworów wysłanych przez kompozytorkę był 
„Thriller of thrombosis and EKG” na fortepian 
i instrumenty medyczne z towarzyszeniem 
tancerki. To wyraz emocji, które wcześniej były 
udziałem pani Jolanty, kiedy walczyła o życie 
na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Kompozytorka tworzy muzykę awangardową. 
Wspomniany utwór to niezwykle skomplikowana 
struktura. Glissanda (prześlizgnięcia przez kla-
wisze), którymi usiana jest kompozycja, grane są 
w rozmaity sposób: całą dłonią, tylko paznokcia-
mi, różnymi przedmiotami, w różnych rytmach, 
w różnych rejestrach. We wnętrzu fortepianu 
turlane są różne przedmioty medyczne. Wszystko 
dzielone jest odgłosem bicia serca. Aby jeszcze 
bardziej przybliżyć specyfikę utworu, dodam, 
że wykonująca go pianistka, koniecznie musi, 
w określonym momencie założyć czerwone mi-

WYRÓŻNIENIE W BERGAMO DLA 
 J. ZDECHLIKIEWICZ-RECLIK

 Prosta, drewniana skrzynka – ale tylko na 
pozór. Uwagę zwraca cały system zabezpieczeń 
– solidne okucie służące do zamocowania kłód-
ki, kolejne, mniejsze, także do założenia kłódki, 
a wreszcie przesuwana listewka, do zasłonięcia 
wycięcia, przez które do środka skrzynki można 
było wrzucić. No właśnie, co wrzucić?

Stała w Muzeum Miejskim na ekspozycji 
poświęconej zbrojnemu czynowi Górnoślą-
zaków . Sądzono, że to wojskowa skrzynka 
do korespondencji, ale to nie listy trafiały do 
jej wnętrza. Niedawny pobyt w Muzeum Po-
wstań Śląskich w Świętochłowicach wyjaśnił 
jej rzeczywiste przeznaczenie. Tam bowiem 
Artur Garbas przekonał się, że siemianowickie 
muzeum jest w posiadaniu prawdziwej – jak to 
określił – relikwii plebiscytowej, a mianowicie 
autentycznej urny do głosowania w plebiscycie. 

- Na wewnętrznej stronie wieka, wypisane są 
dwa nazwiska: Jerzy Walloch i Heinrich Margalla 
z adnotacją: „1 kom.” – mówi A. Garbas-Sądzi-
łem, że to chodziło o kompanię, tymczasem 
oznaczało komisję. Teraz już wiem, że to na-

PLEBISCYTOWA RELIKWIA BLASK AMFITEATRU

KULTURA

KULTURAKULTURA

tenki. Współczesna muzyka nie zawsze bowiem 
ogranicza się tylko do sfery dźwięku.

Wyróżnienie w konkursie w Bergamo to 
nie jedyne trofeum kompozytorskie Jolan-
ty Zdechlikiewicz-Reclik. Ma już na swo-
im koncie m.in. cenną, II nagrodę konkursu 
Związku Kompozytorów Polskich za utwór 
„W dzień będziemy ludziom na radość”. Laur 
ten wiąże się z wykonaniem nagrodzonego 
utworu w trakcie jednego z najważniejszych 
na świecie, międzynarodowych festiwali 
muzyki najnowszej- Warszawskiej Jesieni. 
Tej satysfakcji jednak niedane było zaznać 
siemianowickiej kompozytorce. Okazało się, 
że organizatorom festiwalu… nie udało się 
znaleźć  kwartetu saksofonowego, który po-
trafiłby zagrać kompozycję. Dopiero po wielu 
latach na Warszawskiej Jesieni zabrzmiał inny 
jej utwór-„Kryminalny walc” na fortepian.

-Zdaję sobie sprawę, że moje utwory są 
często niezwykle trudne do wykonania, że 
trzeba wykazać niebywałą wirtuozerię, aby 
móc je zagrać, ale wolę poczekać, aż znaj-
dzie się ktoś, kto sprosta temu zadaniu i jeśli 
ta muzyka zabrzmi, to dokładnie tak, jak ją 
słyszę w mojej głowie- mówi pani Jolanta.

Ulubioną wykonawczynią jej kompozycji 
jest znakomita pianistka Magdalena  Lisak, 
laureatka XIII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. F. Chopina, kompozytorka 

pracowała również z harfistkami o międzyna-
rodowej sławie: Urszulą Mazurek, Małgorzatą 
Stryją-Nerio, Henryką Januszewską- sopra-
nistką, wokalistami jazzowymi: Mieczysła-
wem Szcześniakiem, Lorą Szafran, pianistką 
Gabrielą Szendzielorz, gitarzystą Jarosławem 
Reclikiem . To artyści, którzy nie tylko budzą 
podziw swoimi umiejętnościami, ale również 
inspirują panią Jolantę do kolejnych twórczych 
zamierzeń. Ale, jak wyznaje, wiele czerpie też 
od najmłodszych, z którymi styka się, jako pe-

dagog. To właśnie oni stali się inspiracją cyklu 
fortepianowego, zatytułowanego „Basiki”. To 
dla nich czytała „Harry’ego Pottera” i słucha 
ich ulubionej muzyki. Potem wrażenia te uzu-
pełniają mozaikę innych przechowywanych 
w pamięci i sercu kompozytorki doznań, by 
kiedyś znaleźć ujście w kolejnej, skreślonej 
jej ręką partyturze. Natomiast najbliższe jej 
plany to przygotowanie do druku kompozycji 
„Ogród Motyli” na fortepian preparowany 
i orkiestrę kieliszków, praca nad utworem na 
harfę „Witraże” stanowiąca wyraz zachwytu 
wywołanego katedrą w Chartres oraz zajęcia 
z uczniami w nowej Szkole Artystycznej Mu-
zykalne Siemianowice, która będzie działała 
pod skrzydłami Śląskiego Towarzystwa Mu-
zycznego w  Szkole Podstawowej nr 1 i mi-
chałkowickim Zameczku.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

zwiska osób będących w posiadaniu kluczy do 
kłódek – tej niemieckiej i tej polskiej.

Tak więc prosta, drewniana skrzynka, to świa-
dek jednego z najważniejszych wydarzeń na 
śląskiej ziemi. Artur Garbas nie ma wątpliwości, 
że dokładnie: siemianowickiej ziemi. Ten cenny 
przedmiot, pamiątkę  narodowej tożsamości 
siemianowiczan, prezydent Rafał Piech, chciał-
by postawić w ratuszu. To przecież miejsce, 
w którym zapadają istotne decyzje, dotyczą-
ce dzisiejszych spraw, to miejsce, w którego 
funkcje wpisana jest rola swoistego archiwum 
pamięci zbiorowej miasta.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Siemianowicki amfiteatr zadomowił się na 
dobre na kulturalnej mapie miasta. W weekend 
(9-12 września) ponownie zatętnił życiem. 
Rozświetlony na kolorowo gościł artystów 
z kabaretu Neo-Nówka, którzy świętowali 
na nim 15 lat swojej działalności, brzmiał na 
rockowo za sprawą HAPPYSAD, a w niedzielę 
porywał do tańca dźwiękami Pikniku Coun-

try. Odnowione miejsce, gdzie można przyjść 
na występ swojego ulubionego zespołu, ma 
coraz więcej do zaoferowania mieszkańcom 
Siemianowic Śląskich. W przyszłości również 
nie zabraknie koncertów, występów. I – jak 
obiecują urzędnicy - każdy znajdzie coś dla 
siebie, niezależnie od wieku, gustu czy prefe-
rencji muzycznych.            (RJ)
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Prezydent Miasta Rafał Piech zaprasza 
wszystkich zainteresowanych otwarciem 
własnej działalności gospodarczej do zgła-
szania chęci przystąpienia do planowanego 
do realizacji projektu „Siemianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości”, który będzie realizo-
wany w latach 2017-2019. 

„Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości” 
to projekt, dzięki któremu zaktywizujemy 
mieszkańców, w szczególności osoby po-
wyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące 
co najmniej do jednej z poniższych, znajdu-
jących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy grup tj.: 

- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (w szczególności powracające 
   na rynek pracy po przerwie związanej 
    z urodzeniem dziecka); 
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne; 
- osoby o niskich kwalifikacjach

Liczymy, że dzięki naszej inicjatywie w mie-
ście powstaną nowe firmy, które z roku na rok 
będą się rozrastać, poszerzać ofertę sprzedaży 
i przede wszystkim zatrudniać nowych pra-
cowników – tłumaczy Rafał Piech, Prezydent 
Miasta. Projekt będzie składany do oceny na 
koniec września br. Wyniki zostaną opubliko-
wane do końca I kwartału 2017r. 

Wszystkich zainteresowanych projektem za-
praszamy do zgłaszania chęci udziału poprzez 
wypełnienie krótkiej ankiety (dostępna poniżej) 
i wysłanie odpowiedzi na adres mailowy progra-
my@um.siemianowice.pl bądź zgłoszenie telefo-

niczne pod numer 32 76 54 70. Ankiety prosimy 
przesyłać drogą mailową do dnia 27 września br. 

W razie pytań pozostawiamy do dyspozycji Wy-
dział Programów Pomocowych (tel. 32 760 54 70)

MAGDALENA FARACIK-NOWAK

Ankieta dla osoby zainteresowanej udziałem w projekcie „Siemianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości”
1 Wiek
2 Płeć
3 Status osoby na rynku pracy (bezrobotna/nieaktywna zawodowo/długotrwale 

bezrobotna/o niskich kwalifikacjach)
4 Czy prowadził Pan/Pani działalność gospodarczą?
5 Potencjalna branża, w której zamierza Pan/Pani rozpocząć działalność  

gospodarczą.

„Wzmocnienie potencjału szkolnictwa 
zawodowego w mieście Siemianowice 
Śląskie” to tytuł projektu unijnego dedy-
kowanego siemianowickim szkołom za-
wodowym. Wsparciem o wartości blisko 
3 mln zł objęte zostaną aż cztery szkoły 
zawodowe:  Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
oraz Zespół Szkół Specjalnych.

Głównym celem projektu jest dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy poprzez wyposażenie 
uczniów szkół objętych projektem w kwalifikacje 
zawodowe i kompetencje niezbędne na rynku 
pracy (w tym ICT), doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, 
zwiększenie współpracy szkół objętych projek-
tem z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
oraz poprzez stworzenie w szkołach  warun-

ków kształcenia zawodu odzwierciadlających 
naturalne warunki pracy. 

Zamierzamy wyposażyć stanowiska kształce-
nia zawodowego w niezbędne pomoce dydak-
tyczne w każdej ze szkół – tłumaczy Agnieszka 
Gładysz, Sekretarz Miasta. Jest to projekt trzy-
letni i spory nie tylko pod kątem budżetu, ale 
przede wszystkim ilości uczestników – dodaje. 
Wsparcie otrzyma aż 650 uczniów, a 15 na-
uczycieli będzie miało możliwość uczestniczyć 
w kursach i szkoleniach podnoszących ich 
kompetencje zawodowe.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć 
będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe 
(dla wszystkich uczestników). Całość zadań 
dopełniona zostanie organizacją staży lub 
praktyk zawodowych we współpracy z lokal-
nymi pracodawcami.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 
2 802 133,86 zł, z czego wkład własny Gmi-
ny wynosi 147 480,73 zł. Środki te pochodzą 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego – ZIT, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 – wyjaśnia Magdalena Faracik-

-Nowak, Naczelnik Wydziału Programów Po-
mocowych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 
01.09.2016r. do 31.07.2019r.

MARCIN ROGULA

BĄDŹ SWOIM SZEFEM! ZGŁOŚ SIĘ 
PO WSPARCIE NA STARCIE!

A CO TY MOŻESZ DOSTAĆ Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLNICTWO ZAWODOWE NA 5!
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Zapraszamy do udziału w pilotażowym pro-
jekcie „Słoneczne Siemianowice”, którego 
celem jest dofinansowanie budowy instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych w prywatnych 
domach mieszkalnych. 

Poniżej prezentujemy zasady udziału w pilo-
tażowym projekcie dotyczącym budowy insta-
lacji fotowoltaicznych:

1. Informacje ogólne:
Nabór mieszkańców prowadzony jest przez 

Gminę Siemianowice Śląskie w celu przygotowania 
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy 
i montażu instalacji fotowoltaicznych. W ramach 
działania 4.1.1. Odnawialne Źródła Energii ZIT Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Ankiety zbierane będą od chętnych do udziału 
w Projekcie tj. właścicieli budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych położonych na terenie Gminy 
Siemianowice Śląskie; właściciel budynku winien 
być zameldowany na terenie  Gminy Siemiano-
wice Śląskie.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemia-
nowice Śląskie tylko w przypadku dofinansowania 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% 
kosztów kwalifikowanych*.

Właściciel zobowiązany będzie do podpisania 
z Gminą umowy nieodpłatnego użyczenia części 
nieruchomości, w celu montażu instalacji na czas 
realizacji projektu oraz na okres trwałości Projektu 
wynoszącym 5 lat od daty ostatniej płatności na 
rzecz beneficjenta.

Zamontowane instalacje przez okres trwa-
łości Projektu wynoszący 5 lat od daty ostatniej 
płatności na rzecz beneficjenta, stanowić będą 
własność Gminy Siemianowice Śląskie i przez ten 
czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytko-
wania właścicielom posesji. Po pięciu latach (od 
momentu rozliczenia inwestycji z IZ RPO WSL) 
instalacje zostaną przekazane właścicielom po-
sesji na własność.

Termin i miejsce składania ankiet:
Ankiety przyjmowane będą w Wydziale Progra-

mów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 w godzinach 
pracy Urzędu w terminie do 31 października br.

Ankiety są do pobrania w miejscu ich składania 
oraz na stronie internetowej www.siemianowice.pl

Szczegółowe informacje o projekcie:
Projekt „Słoneczne Siemianowice” to inicja-

tywa mająca na celu montaż instalacji, które 
produkują energię elektryczną tylko na własne 
potrzeby gospodarstwa domowego, czyli do 
zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, 
lodówka, zamrażarka itp.

Szacunkowy koszt netto/brutto instalacji oraz 
wysokość środków własnych właściciela budynku 
będą zależały od mocy zamontowanej instalacji 
fotowoltaicznej oraz miejsca jej lokalizacji. Zosta-
nie on określony w umowie, która będzie podpi-
sywana przed rozpoczęciem projektu (najpierw 
umowa przedwstępna przed złożeniem przez 
Gminę wniosku aplikacyjnego, a następnie realiza-
cja inwestycji). Udział własny wyniesie minimum 
15 %. Może on ulec podwyższeniu w przypadku 
otrzymania przez Gminę dotacji mniejszej niż 85 
% kosztów realizowanego projektu.

Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do 
zagwarantowania dostępu do budynku, którego 
dotyczyć będzie instalacja projektantowi opra-
cowującemu dokumentacje techniczną. W przy-
padku braku możliwości wykonania montażu 
instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu 
technicznego instalacji na wskazanym przez 
właściciela budynku, właściciel nie zostanie za-
kwalifikowany do udziału w projekcie.

W przypadku rezygnacji właściciela posesji 
z udziału w Projekcie już po wykonaniu doku-
mentacji projektowej poniesie on całkowite koszty 
jej wykonania.

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnik projektu musi złożyć poprawnie 

wypełnioną ankietę dotycząca udziału w Projekcie 

w celu zweryfikowania, czy spełnia wymaga-
nia wskazane niniejszymi zasadami oraz w celu 
dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowol-
taicznej.

Instalacja musi być tak dobrana, aby cał-
kowita wartość energii elektrycznej wypro-
dukowanej przez tę instalację nie mogła 
przekroczyć całkowitej wartości energii 
elektrycznej zakupionej z sieci energetycz-
nej przez użytkownika w ostatnim rocznym 
okresie rozliczeniowym. W ankiecie należy 
podać zużycie (kWh) oraz wartość energii 
elektrycznej zakupionej przez użytkownika 
w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym 
z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń  
z odpowiednim operatorem sieci dystrybu-
cyjnej. Będzie to weryfikowane przez Urząd 
Marszałkowski podczas oceny wniosku o do-
finansowanie i realizacji projektu. Podanie 
zawyżonych wartości zużytej energii będzie 
skutkowało zwrotem dotacji. 

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane 
na dachu lub na gruncie.

Kto może brać udział w Projekcie oraz zasady 
weryfikacji ankiet

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne 
zameldowane na terenie Gminy Siemianowice 
Śląskie, będące właścicielem budynku miesz-
kalnego, przy czym efekt realizacji Projektu 
wykorzystywany będzie wyłącznie dla potrzeb 
gospodarstwa domowego.

W przypadku współwłasności nierucho-
mości wszyscy współwłaściciele muszą wy-
razić zgodę na użyczenie nieruchomości na 
cele Projektu.

Do udziału w Projekcie dopuszczone zostaną 
osoby nie posiadające jakichkolwiek zadłużeń 
finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych 
oraz innych należności wobec Gminy Siemiano-
wice Śląskie.

Budynek, do którego dostarczana będzie energia 
elektryczna wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej 
oddany jest do użytku. Przez użyty w niniejszych 
zasadach termin „budynek” rozumie się budynek 
wyłącznie mieszkalny, w którym nie jest faktycznie 
prowadzona działalność gospodarcza, a instalacja 
nie będzie wykorzystywana do prowadzenia dzia-
łalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.

Budynek, którego będzie dotyczyć budowa nie 
może zawierać azbestu.

O zakwalifikowaniu się na listę osób objętych 
planowaną budową instalacji fotowoltaicznych 
decydować będzie data wpływu ankiety. 

Z osób zgłoszonych zostanie przygotowana 
lista zakwalifikowanych Uczestników oraz lista 
rezerwowa. Obecność na liście zakwalifikowanych 
nie oznacza otrzymania dofinansowania.

Osoby, które nie zakwalifikują się na listę pod-
stawową, a spełniać będą warunki przystąpienia 
do Projektu wpisane zostaną na listę rezerwową. 
W sytuacji rezygnacji z Projektu osoby zakwali-
fikowanej na listę podstawową, nastąpi dobór 
z listy rezerwowej.

Koszt łącznej mocy instalacji (wszystkich 
użytkowników zakwalifikowanych do programu) 
w składanych wniosku aplikacyjnym nie może 
przekroczyć równowartości kwoty 2 mln zł brutto.

Jeśli osobą składająca ankietę nie spełni wa-
runków określonych w powyższych zasadach, 
wówczas ankieta zostanie odrzucona i nie będzie 
weryfikowana przez projektanta pod kątem moż-
liwości technicznych realizacji instalacji.

Wszelkich informacji udziela Wydział Progra-
mów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie. 

Tel. 32 760 54 97
Mail: programy@um.siemianowice.pl

*85% dofinansowania w przypadku instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych do wykorzystania 
na własny użytek. W przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej w domu prywatnym 
projekt będzie objęty pomocą publiczną, a co 
za tym idzie dofinansowanie ulegnie zmniej-
szeniu zgodnie z regulacjami rozporządzenia 
KE 651/2014.

MAGDALENA FARACIK-NOWAK

SŁONECZNE SIEMANOWICE
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTANICZNYCH I SOLARNYCH W MIEŚCIE
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ZAPOMNIEĆ O RIO, MARZĄC O TOKIO

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

SPORT

Agnieszka Dygacz, siemianowicka utytuło-
wana lekkoatletka olimpijskiego startu w Rio 
de Janeiro nie może zaliczyć do udanych. 
W wyniku kontuzji musiała zejść z trasy 
chodu na 20 km, ale wierzy, że stać ją na 
walkę o swoją trzecią olimpijską kwalifikację 
i za cztery lata zrehabilituje się w Tokio.

Sześciokrotna mistrzyni Polski, aktualna re-
kordzistka kraju w chodzie sportowym na 20 
km, Agnieszka Dygacz wróciła do Polski po 
olimpijskim starcie w Rio de Janeiro. W  Brazylii 
siemianowickiej lekkoatletce nie udało się zre-
alizować swoich marzeń i planów. Mimo że roz-
poczęła bardzo dobrze, to po kilku kilometrach 
na przeszkodzie stanęła kontuzja stopy, która 
uniemożliwiła nie tylko uzyskanie dobrego wy-
niku, ale nawet zmusiła zawodniczkę do zejścia 
z trasy. Agnieszka nie ukrywa, że przeżyła tę 
brazylijską porażkę, ale jednocześnie podkreśla, 
że jadąc na igrzyska miała świadomość, że taki 
scenariusz był możliwy. 

Głos Miasta: Co wydarzyło się na trasie 
olimpijskiego chodu na 20 km, dlaczego mu-
siałaś zejść z trasy?

Agnieszka Dygacz: Gdy ruszyłam na tra-
sę, wszystko wydawało się w porządku. Trasa 
była niezbyt trudna, pogoda znośna. Pierwsze 
dwa kilometry szłam swoim tempem i nagle 
poczułam ból w nodze. Miałam nadzieję, że 
to chwilowe, ale po chwili już wiedziałam, że 
odnowiła mi się kontuzja. Próbowałam jeszcze 
walczyć, gdyby stało się to na późniejszym 
etapie rywalizacji na pewno dotarłabym do 
mety. Jednak po przejściu ponad 10 kilometrów 
z narastającym bólem, praktycznie nie szłam 
tylko ciągnęłam nogę za sobą. Podjęłam wtedy 
decyzję o zejściu z trasy, by nie pogłębić urazu.

GM: Liczyłaś się z taką koniecznością 
przed startem.

A.D.: Niestety ten rok pod względem zdro-
wotnym mnie nie rozpieszczał. Także okres 
przygotowawczy do igrzysk to był wyścig 
z czasem, czy uda mi się wyleczyć uraz stopy 
i odpowiednio się przygotować. Wiadomo, 
że każdemu zawodnikowi bardzo zależy na 
udziale w igrzyskach olimpijskich, ale pragnę 
zapewnić, że gdybym czuła, że nie jestem 
w stanie pokazać się z dobrej strony, że nie 
jestem w formie, na pewno zrezygnowałabym 
z wyjazdu do Rio. Przed igrzyskami jednak 
wydawało się, że wszystko wróciło do normy, 
wyniki na treningach potwierdzały doskonałą 
formę. Dlatego też tak przeżyłam ten brazy-
lijski start i mimo kontuzji chciałam ukończyć 
konkurencję. Nie udało się i traktuję to jako 
kolejne doświadczenie, z którego muszę 
wyciągnąć wnioski.

GM: Start w Rio de Janeiro był Twoim dru-
gim występem podczas igrzysk olimpijskich. 
Jak z perspektywy uczestnika porównałabyś 
olimpiadę w Londynie i Brazylii?

A.D.: Na pewno przyjemniej wspominać będę 
Londyn i to nie tylko z powodu samego startu. 
Atmosfera w Rio była dosyć specyficzna, było 
także – co akurat zrozumiałe ze względu na 
odległość - mniej kibiców z Polski, których 
bardzo mi brakowało. 

GM: Jak po powrocie z Brazylii widzisz swoją 
dalszą karierę sportową. Jakie są kolejne cele?

A.D.: Na pewno chcę odpocząć i porząd-
nie wyleczyć kontuzję, a potem na spokoj-
nie zastanowić się co dalej. Myślę, że jestem 
w dobrym wieku dla sportowca uprawiającego 
konkurencje wytrzymałościowe, więc jeszcze 

wiele mogę osiągnąć, dlatego nie zamierzam 
kończyć swojej sportowej kariery. Motywacji 
mi nie brakuje, mam też nadzieję, że ten worek 
z nieszczęściami, kolejnymi kontuzjami i innymi 
przeszkodami już się opróżnił.

GM: Zobaczymy Agnieszkę Dygacz na ko-
lejnych igrzyskach olimpijskich w Tokio?

A.D.: Teraz trudno mi odpowiedzieć na to 
pytanie. Na pewno chciałabym spróbować 
powalczyć o kwalifikację na kolejne igrzyska, 
ale to jeszcze cztery lata, w trakcie których 
wiele może się wydarzyć. Wierzę jednak, że 
jeśli zdrowie pozwoli, to uda mi się zdobyć 
trzecią olimpijską kwalifikację i powalczyć na 
trasie w Japonii o własne marzenia.

GM: Z mniej odległych planów – co robi 
nasza siemianowicka olimpijka, gdy nie trenuje 
i nie startuje w zawodach?

A.D.: Odpoczywam, regeneruję się, nadra-
biam zaległości na uczelni (Agnieszka Dygacz 
jest doktorantką na katowickiej AWF, studiuje 
również drugi kierunek – inf. red.), a wkrótce 
mam nadzieję, rozpocznę nową pracę. Wcze-
śniej jednak serdecznie zapraszam wszystkich 
siemianowiczan do wspólnego uczestnictwa 
w Biegu Jesieni, organizowanym w Siemiano-
wicach Ślaskich w sobotę 1 października 2016 r., 
w ramach Narodowego Dnia Sportu.

ROZMAWIAŁ: KRZYSZTOF NOS
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SILESIA MARATHON  
PONOWNIE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

SPORT
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Miasto Siemianowice Śląskie już po raz 
siódmy włączy się w organizację PKO Silesia 
Marathonu, czyli największej i najbardziej 
prestiżowej imprezy biegowej na Śląsku. 
Tym razem uczestnicy imprezy odwiedzą 
nasze miasto pod koniec biegu – siemia-
nowicki odcinek znajduje się pomiędzy 33 
a 37 kilometrem maratońskiego dystansu. 
Organizatorzy przewidują w tym roku udział 
rekordowej liczby prawie 4000 sympatyków 
biegania. 

Ponad 2000 zawodniczek  i zawodników, któ-
rzy ukończyli ubiegłoroczną edycję PKO Silesia 
Marathonu, na którą składają się uczestnicy 
maratonu i półmaratonu, było rekordem fre-
kwencji tej imprezy. W tym roku organizatorzy 
spodziewają się łącznie niemal 4000 sympa-
tyków biegania. To pokazuje, że popularność 
biegania i innych form aktywności fizycznej, 
w kraju i w naszym regionie, z roku na rok rośnie.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mi-
łośników biegania, Siemianowice Śląskie od 
lat przygotowują szereg atrakcji. Już w marcu 
zainaugurowaliśmy cykl imprez biegowych 
pn. „Cztery Pory Roku" tradycyjnym Biegiem 
Wiosny. W kwietniu nasze miasto gościć 
uczestników Biegu Ulicznego im. Wojciecha 
Korfantego, w czerwcu odbyła się jedenasta 
edycja tradycyjnego Nocnego Biegu Godzinne-
go, który ma już swoją renomę w całej Polsce. 
W lipcu na amatorów biegania czekał Bieg Lata, 
a przez całe wakacje mieszkańców pozostają-
cych w mieście zapraszaliśmy na letnie wtorki 
biegowe czyli „Maraton na raty” – podkreśla 
Prezydent Miasta Rafał Piech. - Tuż przed 
Silesia Marathonem – w sobotę 1 października 
zapraszamy natomiast na Bieg Jesieni, który 
w tym roku odbędzie się w Narodowy Dzień 
Sportu, a specjalnym gościem będzie nasza 
olimpijka – Agnieszka Dygacz – zaprasza pre-
zydent Piech.

Maraton to bieg wymagający odpowiedniego 
przygotowania i wysiłku zarówno ze strony 
uczestników, jak i organizatorów dlatego tego 
typu wydarzenia możemy nazwać prawdziwą 
ucztą biegową. Silesia Marathon to jedyny 
maraton w Polsce, którego trasa biegnie przez 
trzy miasta – Katowice, Mysłowice i właśnie 
Siemianowice Śląskie. 

- Jak zwykle dołożymy wszelkich starań, by 
2 października br. uczestnicy imprezy czuli się 
u nas bezpiecznie. Jestem też przekonany, że 
siemianowiczanie docenią trud startujących 
maratończyków i będą wspierać ich gorącym 

dopingiem, między innymi w Strefie Kibica, 
którą zorganizujemy przy Willi Fitznera – dodaje 
Prezydent Miasta Rafał Piech.

Uczestnicy tegorocznej edycji Silesia Ma-
rathonu, która odbędzie się 2 października 
2016r., wbiegną do Siemianowic Śląskich 
na 33 kilometrze swojego biegu, od ulicy 
Mysłowickiej, następnie przemierzą ulice: 
Powstańców, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Ka-
towicką, by z ulicy Telewizyjnej (przy II LO 
im. J. Matejki) skręcić w Aleję Korfantego 
i zmierzać do mety, do której w tym miej-
scu pozostanie ok. 5 kilometrów. Na terenie 
naszego miasta zostaną zlokalizowane dwa 
punkty odżywcze dla uczestników. 

Organizacja tego typu imprezy niestety 
będzie się również wiązała z utrudnieniami 
w ruchu. - Z góry przepraszamy za wszel-
kie niedogodności. W godzinach od 10.15 do 
14.00 w/w ulice zostaną wyłączone z ruchu, 
bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumia-
łość, a także stosowanie się do poleceń służb 
zabezpieczających bieg – apeluje Małgorzata 
Pichen, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 
siemianowickiego magistratu. - W celu zmini-
malizowania utrudnień, po ustaleniach z policją 
na ulicy Katowickiej od Ronda Siemion do ulicy 
Lipowej zostanie wydzielony pas ruchu, który 
będzie wjazdem na osiedle Tuwim, a wyjazdem 

będzie ulica Leśna. Policjanci będą również 
w newralgicznych miejscach kierować ruchem 
poprzecznym, podczas przerw pomiędzy bie-
gnącymi – dodaje Małgorzata Pichen.

Warto dodać, że do zabezpieczenia tra-
sy Silesia Marathonu na terenie Siemianowic 
Śląskich oraz obsługi punktów odżywczych 
planujemy skorzystać z pomocy ok. 100 wo-
lontariuszy  – w większości uczniów siemia-
nowickich szkół – II LO, I LO i ZSTiO „Meritum”. 

Na mieszkańców którzy przyjdą w  okolice 
strefy kibica czekać będzie dodatkowa atrak-
cja – na skwerze przy Willi Fitznera w ramach 
projektu  „Śląskie. Tu rozmawiamy”, będzie 

można wyrazić swoje zdanie na temat naszego 
regionu i miasta, a nasze opinie i wypowiedzi 
zostaną sfilmowane.  To właśnie w specjalnym 
filmobusie każdy będzie mógł opowiedzieć 
o swoich spostrzeżeniach związanych z woje-
wództwem śląskim – co mu się tu podoba, co 
należy zmienić, a czym można się pochwalić. 

Strefa rozmów to także miejsce, z którego 
każdy będzie mógł wysłać pocztówkę z po-
zdrowieniami, zagrać ze znajomymi w śląskie 
memory czy łamigłówkę lub też zrobić sobie 
zdjęcie na ściance z przygotowanym przez 
siebie napisem.

KRZYSZTOF NOS
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