
GOSPODARKA
Z RATUSZA

KULTURA
SPORT

EDUKACJA

ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA
INWESTYCJE

20 GRUDNIA 2019    NUMER 12  (56)    www.siemianowice.pl     TEL. 32 760 53 21  ISSN - 2392-3652

DLA SENIORA
  Weź udział w wydarzeniach
CZYTAJ STR. 2

INWESTYCJE
 Ruszyła budowa łącznika ulic 

   Michałkowickiej i Oświęcimskiej
 Kolejne budynki docieplone
 Podsumowanie sezonu  

   roweru miejskiego
CZYTAJ STR. 4

Z RATUSZA
  Nowe zasady wynajmowania lokali 

    należących do gminy
  Miasto chce pomóc zadłużonym

    CZYTAJ STR. 5
EKOLOGIA

  Odpady komunalne - zmiany 
  Darmowe torby i worki, które ułatwią 

     segregację odpadów
  Jak segregować śmieci - ściąga 

    CZYTAJ STR. 6-7
GOSPODARKA

  Mirosław Czarnik laureatem  
    4Buildings Awards 2019

  O fotowoltaice na śniadaniu biznesowym
  Zgłoś firmę do konkursu 

    CZYTAJ STR. 10
Z RATUSZA

  Nowe przyjazne zasady udzielania 
    bonifikat na wykup mieszkania
   CZYTAJ STR. 11
KULTURA

  Gloria Artis dla Zdzisława Janeczka
   CZYTAJ STR. 11
SPRAWY SPOŁECZNE

  Nowa salka rehabilitacyjna „Piastuna” otwarta
  Wzajemna Pomoc kończy działalność

   CZYTAJ STR. 14

SPORT
 Cztery „złota” Chowańca!
 Basia Brych na podium Pucharu Świata!    

CZYTAJ STR. 15CZYTAJ STR. 8-9

RADOSNYCH 
ŚWIĄT 

BOŻEGO 
NARODZENIA!

WSPANIAŁY JUBILEUSZ 
COGITO!

CZYTAJ STR. 7

POBIERZ
aplikację
Bezpiecznie 
Siemianowice

GRUDNIOWA  
SESJA RADY MIASTA 
UCHWALONO BUDŻET 
NA ROK 2020

85 lat

ŻYCZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY GŁOSU MIASTA



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

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 760 53 09
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Szymon Duczek

druk: POLSKA PRESS SP. z o.o.

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 30 grudnia 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 502 777 989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia 28.11.2019 r. 
1. Zbigniew z Oś.Tuwima
2. Dariusz z Bytkowa
3. Barbara z Centrum
Zdjęcie przedstawiało ulicę Maciejkowicką. 
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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K O N K U R S

I N F O R M A T O R  S E N I O R A

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
 32 760 54 00

Biuro ds. Seniorów  
 32 765 62 99, 730 600 506

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 62 01 (62 02, 62 55)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ  W WYDARZENIACH!
SCK Bytków
12.01, godz. 17:00, XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Występy sekcji artystycznych SCK, licytacje
16.01, godz. 18:00, Spotkanie podróżników
18.01, godz. 20:00, Dyskoteka 40 – latków, bilety: 40zł., w kasie 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
25.01, godz. 19:00, Daria Zawiałow – koncert w ramach trasy 
Helsinki Tour 3.0, bilety- 80zł.,  w kasie SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl
28.01, godz. 18:00, koncert Teresy Werner, z okazji Dni Babci 
i Dziadka, bilety – 60zł.,w kasach SCK i on-line na www.bilety.
siemck.pl
SCK Park Tradycji
4.01, godz. 18:00, koncert – „The Party is over – live session”, 
bilety przedsprzedaż 20 zł / w dniu koncertu 25 zł,  w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl. 
9.01, godz. 18:00, Wernisaż Grupy Uzależnieni – Zbigniew 
Wieczorek
11.01, godz. 18:00, koncert noworoczny „W krainie Wiednia 
i Czardasza”, bilety – 100zł./50zł. z Kartą Seniora, w kasach 
SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl
16.01, godz. 16:00, Kino Seniora 60+. wstęp wolny za okaza-
niem Siemianowickiej Karty Seniora, liczba miejsc ograniczona. 
18.01, godz. 18.00, Karnawałowy Koncert rodziny Wantułów, 
bilety: przedsprzedaż/ seniorzy /10 zł / w dniu koncertu 20 zł,  
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.  

SCK Willa Fitznera
3.01, 10.01, 17.01, 21.01, 31.01, godz. 16:00, „Fitzner Caffe”, 
bilety - 5,00 zł do nabycia w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl.
4.01, godz. 17:00, koncert kolęd w wykonaniu Studium Wo-
kalnego Siemianowickiego Centrum Kultury
10.01, 24.01, godz. 19:30, Karaoke. 
12.01, godz. 15:00, WOŚP – koncert i zbiórka pieniędzy. Impreza 
współorganizowana z SOM, Szkołą Artystyczną Muzykalne 
Siemianowice, Jordan 
16.01, godz. 18:00, Podsumowanie Klasyków Rocka, liczba 
miejsc ograniczona, bilet: 10,00 zł do nabycia w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl, 
18.01, godz. 19:00-02:00, I Bal Karnawałowy – Ostatki. Bilet: 
50,00 zł (z konsumpcją) do nabycia w kasach SCK oraz on-line 
na www.bilety.siemck.pl. 
19.01, godz. 18:00, Koncert Eugeniusza Szwarcera, bilet – 
10,00zł.,  w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 
21.01, godz. 17:00, Byzuch „Babcia i Dziadek Roku” ŚSKON – Antoni Lipka
28.01,  godz. 17:00, TPSŚl - wspólne kolędowanie
SCK Jarzębina
10.01, godz. 17:00, ,,Roztańczony karnawał z Jarzębiną”, bilety 
- 15 zł (w tym kawa i pączek), w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl.
17.01, godz. 17:00, ,,Roztańczony karnawał z Jarzębiną”, bilety 
- 15 zł (w tym kawa i pączek),  w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl.
19.01, godz. 17:00, Koncert Miesiąca, bilety: 25 zł/20 zł (se-
niorzy), w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
25.01, godz. 20:00, „Zabawa Karnawałowa”, bilety – 80zł. z kon-
sumpcją, w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
31.01, godz. 17:00, ,,Roztańczony karnawał z Jarzębiną”, bilety 
-15zł. (w tym kawa i pączek), w kasach SCK oraz on-line na 
www.bilety.siemck.pl

Pływalnia Miejska
wtorki, czwartki, godz. 16:00 – zajęcia dla seniorów
Miejska Biblioteka Publiczna al. Sportowców 3
22.01, godz. 16:00, „Dyskusyjny Klub Książki”
24.01, godz. 17:00, wernisaż wystawy malarstwa i rysunku 
autorstwa Pauliny Troncik
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2 ul. Niepodległości 45
10.01, godz. 16:30, „Dyskusyjny Klub Czytelniczy”
16.01, godz. 16:00, spotkanie w Klubie „Poznajmy się”.
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 4 ul. Szymanowskiego 11
29.01, godz. 15:00, „Kwiaty moje hobby” – poradnictwo i wy-
miana opinii. Sposoby zaradzenia chorobom roślin, właściwa 
ich pielęgnacja, spotkanie czytelniczo – literackie.
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, Powstańców 54
8.01, 15.01, 22.01, 29.01 godz. 16:00 – 18:00 „Spotkajmy się 
przy robótce”, rezerwacja miejsc: tel. 32 228 10 16

Uprzejmie informujemy, że Urząd Mia-
sta będzie nieczynny w dniu 24 grudnia, 
natomiast Urząd Stanu Cywilnego tego 
dnia  pełnić będzie dyżur w godz. 8-12 
wyłącznie w zakresie rejestracji zgonów.
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Nie wiem jak Państwu, ale nam, w urzędzie 
miasta, ten rok inwestycyjny minął, jak kilka 
dłuższych tygodni, nie wiemy nawet kiedy. 
Tyle przecież, co rozpoczynaliśmy tworzyć 
pierwsze specyfikacje przetargowe na potrzeby 
nowych inwestycji, a tu czas na podsumowanie 
pierwszych dwunastu miesięcy ósmej kadencji 
samorządowej. W kończącym się roku warto 
dostrzec, pomimo wielu trudnych chwil i pro-
blemów, dobre strony działalności samorządu.

Dzięki takiemu podejściu mamy szansę dać 
sobie prawo do wspólnej satysfakcji, wynika-
jącej z pracy radnych Rady Miasta, zaangażo-
wania mieszkańców i — rzecz jasna — samych 
urzędników. Gdybym miał się z Państwem po-
dzielić, które projekty społeczno-gospodarcze 
były dla mnie w tym roku szczególnie ważne 
i za które pragnę podziękować wszystkim za-
angażowanym, to na pewno zacznę od tych 
związanych z naszym bezpieczeństwem eko-
logicznym.

Wśród nich najważniejszym było, pierwsze 
w Polsce, interwencyjne pozyskanie ponad 
25 milionów złotych z NFOŚiGW i WFOŚiGW 

na likwidację niebezpiecznych odpadów, 
podrzuconych na teren naszej gminy. Dzięki 
wykorzystaniu nowych przepisów, wprowa-
dzonych przez rząd we wrześniu bieżącego 
roku, mogliśmy pozyskać środki i skutecznie 
zneutralizować ekologiczne zagrożenie.

Niezmiennie ważnymi są dla mnie również 
inwestycje rewitalizujące przestrzeń miejską. 
Obok nowych skwerów na osiedlu Tuwima czy 
Wyzwolenia, nie sposób pominąć Wodnego 
Placu Zabaw w ogrodzie jordanowskim, tężni 
solnej przy stawie Rzęsie, parku naukowego 
Akcji i Reakcji czy też nowych boisk, siłowni 
i miejsc zabaw dla najmłodszych w Michał-
kowicach, Centrum i Bytkowie. Wśród rewi-
talizacyjnych inwestycji są też takie, które 
budzą podziw gospodarzy i mieszkańców miast 
ościennych. Zaliczam do nich bez wątpienia 
rewitalizację Parku Hutnik, odrestaurowanie 
111-letniej Pływalni Miejskiej oraz rozpoczęcie 
remontu generalnego wnętrz michałkowic-
kiego Zameczku.

Kalendarium tegorocznych inwestycji wy-
pełniły również, tak ważne dla bezpieczeństwa, 

remonty kolejnych kilometrów dróg w mieście. 
W tym roku było ich siedem. Równie ważną, 
co kwestia remontu nawierzchni, okazała się 
inicjatywa wybudowania kolejnego łączni-
ka drogowego pomiędzy ulicą Oświęcimską 
i Michałkowicką. Prace projektowe i przygoto-
wawcze do tej inwestycji rozpoczęliśmy w tym 
roku, pozyskując już na ten cel dofinansowanie 
wojewódzkie w wysokości 50% kosztów. Dzięki 
temu nowa droga powstanie już w przyszłym 
roku i będzie stanowić ważny element infra-
struktury komunikacyjnej miasta i Metropolii.

Wierzę, że Ci z Państwa, którzy jeszcze nie 
mieli okazji odwiedzić wyżej wymienionych 
obiektów, znajdą czas w nadchodzącym roku 
i podzielą mój entuzjazm związany z dalszą 
przemianą miasta na miejsce przyjazne ro-
dzinie i biznesowi.

Nowy Budżet Miasta na rok 2020 zawiera 
kolejną listę zadań, która powstała na pod-
stawie Państwa oczekiwań oraz określonych 
wcześniej, przez urząd, kierunków rozwoju. 
Wkrótce przedstawimy je Państwu na łamach 
Głosu Miasta, jednak zanim to nastąpi, zapra-

szam Państwa do lektury aktualnego numeru, 
w którym przybliżamy m.in. kolejne narzędzie 
wsparcia dla osób, które wpadły w pętle za-
dłużenia czynszowego. Liczę, że dla części 
z Państwa wprowadzanie takiej formy wsparcia 
ze strony urzędu, będzie pomocne i pozwoli 
patrzeć na nadchodzący rok z większą nadzieją 
i wiarą, że będzie lepszy, czego szczerze życzę 
wszystkim czytelnikom.   

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Życzę Państwu błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia,
niech wspólne przeżywanie radości 
z przyjścia na Świat Zbawiciela,
jednoczy i umacnia Państwa rodzinę.
W nadchodzącym 2020 roku życzę
wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W noc szczęśliwego rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania”.

      Ks. Jan Twardowski

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

ZA NAMI DOBRY ROK,  
NOWY NIECH BĘDZIE LEPSZY!
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
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Docieplone ściany i nowe elewacje to efekt 
przeprowadzonej, w ostatnich miesiącach,  
termomodernizacji czterech budynków wie-
lorodzinnych z zasobu gminy, które położone 
są przy ulicach Hugo Kołłątaja o numerach 6 
i 8, Wiejskiej 125 oraz Poprzecznej 2. Prace re-
montowe oprócz docieplenia ścian objęły m.in. 
docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, wykonanie nowego odwodnienia 
dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej na częściach wspólnych budynków. 

Koszt remontu dwóch pierwszych obiektów 
wyniósł blisko 500 tys. zł, natomiast pozo-
stałych, zlokalizowanych przy ulicy Wiejskiej 
i Poprzecznej 550 tys. zł. Inwestycja została 
dofinansowana z dotacji celowej budżetu Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 
Programu „Metropolitalny Fundusz Solidar-
ności”.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

DOCIEPLONO  
KOLEJNE BUDYNKI

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z bu-
dową nowego łącznika drogowego pomiędzy 
ulicą Oświęcimską, a Michałkowicką. Ich zakres 
obejmie m. in. budowę drogi o długości 631 m, 
chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjaz-
dów publicznych i skrzyżowań (rond), a także 
budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi 
i przejść dla pieszych oraz rozbudowę, przebu-
dowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.
Inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy sie-
ci siemianowickich szlaków komunikacyjnych, 
mającej na celu rozładowanie i usprawnienie 
dużego natężenia ruchu drogowego w mieście. 
Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg DROGOPOL – ZW z Katowic, 
a planowany termin realizacji przedsięwzięcia, 
przypada na koniec lipca 2020 r.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RUSZYŁA BUDOWA ŁĄCZNIKA  
ULICY MICHAŁKOWICKIEJ Z OŚWIĘCIMSKĄ

Dobiegł końca drugi sezon Siemianowickie-
go Roweru Miejskiego (SRM), który działał 
na terenie Siemianowic Śląskich w okresie 
od 29 kwietnia do 30 listopada 2019 roku. 
W tym czasie rowery wypożyczono 23,7 tys. 
razy i skorzystało z nich ponad 5,6 tys. osób.  
W ciągu 215 dni funkcjonowania rowerowego 
systemu, siemianowiccy miłośnicy miejskich 
jednośladów mieli do dyspozycji 11 samoob-
sługowych wypożyczalni i 112 rowerów (w 
tym standardowe, tandemy, rowery dziecięce 

i rowery typu cargo). Rowerzyści najchętniej 
korzystali ze stacji zlokalizowanych w centrum 
miasta – przy ulicach Jana Pawła II (Centrum I) 
i Mysłowickiej (Centrum II) oraz w Michałko-
wicach. Natomiast wśród najczęściej przemie-
rzanych tras znalazły się trzy wiodące: od stacji 
Centrum II do Centrum I, stacji Michałkowice 
do Centrum I oraz z Centrum I do Centrum II.
W tym roku dużym udogodnieniem, na któ-
re czekała chyba większość użytkowników 
rowerów miejskich, było zintegrowanie sie-

mianowickich stacji z punktami wypożyczeń 
w innych miastach Metropolii Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej. Dzięki podpisanej umowie 
pomiędzy GZM a firmą Nextbike standardowe 
jednoślady można było wypożyczać i zwracać 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów w Ka-
towicach, Sosnowcu, Tychach i Chorzowie. 
W związku z tym, że SRM cieszył się uznaniem 
oraz ogromną popularnością wśród mieszkań-
ców, wiosną przyszłego roku, rowery miejskie 
powrócą na siemianowickie ulice.

ZEBRAŁA: DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

DRUGI SEZON ROWERU MIEJSKIEGO ZA NAMI
rowery 

wypożyczono 
23,7 tys. razy 

i skorzystało z nich 
ponad 

5,6 tys. osób
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

21 kwietnia br. weszła w życie nowelizacja usta-
wy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilne-
go. Znowelizowana ustawa daje podstawy do 
weryfikacji dochodu najemcy, uszczelnienia 
zasad przyznawania mieszkań komunalnych 
oraz określenia nowych stawek czynszowych.
Nowe zasady zostały przyjęte w uchwale 
przegłosowanej podczas grudniowej sesji 
Rady Miasta.
- Ustawodawca określił dwuletni okres na 
wprowadzenie zmian w uchwałach rad miast 
(gmin) – mówi Marcin Chodukiewicz, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich. – My przygotowa-
liśmy projekt uchwały jeszcze przed końcem 
bieżącego roku – dodaje.
Zmiany w ustawie i uchwale mogą spowodować 
mniejszą rotację wśród lokatorów, a tym samym 
zmniejszyć ilość osób oczekujących w kolejce na 
przydział mieszkania komunalnego.

NOWE ZASADY WYNAJMOWANIA 
LOKALI NALEŻĄCYCH DO GMINY

Uchwała przygotowana przez siemiano-
wickich urzędników, wprowadza istotne 
zmiany w stosunku do obecnie obowiązu-
jącej. Nowością jest między innymi wpro-
wadzenie pojęcia najmu socjalnego (w 
miejsce umowy najmu lokalu socjalnego). 
Pozwoli to gminie, w ramach umowy najmu 
socjalnego, na wynajęcie każdego lokalu 
spełniającego wymogi ustawowe, co po-
winno zmniejszyć skalę problemów zwią-
zanych z niedostatkiem lokali socjalnych. 
O taki najem mogą ubiegać się osoby bę-
dące członkami wspólnoty samorządowej 
gminy, które nie mają tytułu prawnego do 
lokalu i osiągają średni miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domo-
wego nieprzekraczający 125 % najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobo-
wym i 90 % w wieloosobowym.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że umowę 
najmu socjalnego zawiera się na czas określony.

Natomiast osoby zainteresowane najmem 
lokalu na czas nieoznaczony, za opłatą czynszu 
ustalonego Zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy, będą 
mogły się o niego ubiegać jeżeli są członkami 
wspólnoty samorządowej Gminy Siemianowice 
Śląskie oraz nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, a osiągają średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego nieprzekraczający 220 % najniższej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 
(300 % dla osób niepełnosprawnych) i 175 % 
w gospodarstwie wieloosobowym (250 % 
w przypadku osoby niepełnosprawnej). 
- Istotnym jest fakt, iż wysokość dochodu 
określa się na podstawie deklaracji o wysokości 
dochodów członków gospodarstwa domowego 
w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie deklaracji oraz oświadczenia o stanie 
majątkowym członków gospodarstwa domo-
wego – mówi Marcin Chodukiewicz.

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta został 
przegłosowany projekt nowej uchwały w spra-
wie szczególnego trybu umarzania należności 
pieniężnych z tytułu korzystania z lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy (miasta) Siemianowice Śląskie.
Celem uchwały jest przyspieszenie spłaty wie-
rzytelności powstałych z tytułu korzystania z lo-
kali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego Siemianowic Śląskich, a w na-
stępstwie, zredukowanie zadłużenia z tego tytułu.
Miasto po raz kolejny podejmuje próby wyjścia 
naprzeciw najemcom lokali mieszkalnych sta-
nowiących własność Gminy oraz osób, które 
zajmują lokale bezumownie z powodu utraty 
prawa do najmu lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 
pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie Kodeksu Cywilnego, jak również 
osobom, których lokal został przekazany do 
dyspozycji gminy. 
- Częściowe umorzenie zadłużenia pozwoli 
dotychczasowym dłużnikom na szybszą spłatę 
należności, zaś osobom bezumownie zajmują-
cym lokale mieszkalne na przywrócenie tytułu 
prawnego, który umożliwi ubieganie się o dodatek 

mieszkaniowy – mówi Marcin Chodukiewicz, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich. 
O umorzenie mogą starać się osoby, które na 
dzień 30 listopada 2019 r. posiadały zadłużenie 
względem gminy,  uznają wysokość zadłużenia 
wraz z odsetkami na dzień zawarcia porozumie-
nia oraz – co istotne – złożą stosowny wniosek 
o umorzenie do 31 maja 2020 r.
Istotnym warunkiem pozwalającym na skorzysta-
nie z umorzenia będzie zawarcie z gminą porozu-
mienia o umorzeniu należności oraz wypełnienie 
obowiązków w nim zawartych, w szczególności 
wnoszenia terminowo bieżących opłat z tytułu 
użytkowania lokalu mieszkalnego wchodzącego 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Nowością w tej uchwale jest możliwość wybo-
ru przez dłużnika wysokości spłaty należności 
głównej, dostosowując ją do swoich możliwości 
finansowych, co będzie skutkowało:
a) umorzeniem 10% należności głównej i 100% 
odsetek za opóźnienie w zapłacie - pod wa-
runkiem spłaty 90% kwoty należności głównej 
w maksymalnie 60 miesięcznych ratach,
b) umorzeniem 20% należności głównej i 100% 
odsetek za opóźnienie w zapłacie - pod wa-

runkiem spłaty 80% kwoty należności głównej 
w maksymalnie 36 miesięcznych ratach,
c) umorzeniem 30% należności głównej i 100% 
odsetek za opóźnienie w zapłacie - pod wa-
runkiem spłaty 70% kwoty należności głównej 
w maksymalnie 12 miesięcznych ratach,
d) umorzeniem 40% należności głównej i 100% 
odsetek za opóźnienie w zapłacie - pod wa-
runkiem spłaty 60% kwoty należności głównej 
jednorazowo oraz możliwością umorzenia 90% 
odsetek, jeżeli stanowią one jedyne zadłużenie, 
pod warunkiem spłaty 10% ich wysokości w mak-
symalnie 60 ratach.

Umorzeniu na podstawie niniejszej uchwały 
nie podlegają:
1)  zasądzone na rzecz Gminy Siemianowice 
Śląskie koszty sądowe i egzekucyjne, w tym koszty 
zastępstwa procesowego,
2) kwoty niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów 
dostawy mediów zaewidencjonowanych w kar-
totece, powstałe po dniu zawarcia porozumienia.
Powyższe działania mają na celu znaczną redukcję 
zadłużenia najemców względem gminy, bowiem 
zadłużenie powstałe z tytułu korzystania z lokali 
i braku regulowania należności z tym związanego, 
wyniósł na koniec września br. wraz z odsetkami 
53 miliony złotych. 
Udogodnienia te nie dotyczą osób, które bez-
prawnie zajęły lokal stanowiący własność Gminy 
Siemianowice Śląskie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Uchwała reguluje również nowe, precyzyjne 
warunki jakie musi spełniać lokal wskazany dla 
osoby niepełnosprawnej. Zarówno dla osoby 
z niepełnosprawnością ruchową jak i niepeł-
nosprawnością innego rodzaju. 
Nowe przepisy nie pozostawiają bez pomo-
cy również osób, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę lub pozostały 
w lokalu po śmierci najemcy. Im także może 
być przyznany dotychczasowy lokal jeżeli 
wystąpią o zawarcie umowy najmu oraz speł-
niają trzy istotne warunki: zamieszkiwania 
wspólnie z najemcą przed opuszczeniem 
tego lokalu przez najemcę lub przed jego 
śmiercią, nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych oraz spełniają kryteria do-
chodowe uprawniające do zawarcia umowy 
najmu lokalu..

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PODPISZ POROZUMIENIE, A MOŻESZ OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY
MIASTO CHCE POMÓC ZADŁUŻONYM

Szczegółowe informacje, które 
pomogą rozwiązać problem 

zadłużenia otrzymacie Państwo 
w Wydziale Gospodarki Lokalowej, 

pod numerem telefonu: 32 7605478
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Nasze miasto już przed wejściem w życie no-
wego systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi było bardzo dobrze przygotowane 
do nadchodzących wówczas zamian. Fakt, że 
selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
funkcjonowała w zabudowie wielorodzinnej 
już od 2003 roku niewątpliwie przyczynił się 
do tego, że wprowadzone zmiany były jedynie 
formą rozwoju, a nie nowości. Mieliśmy to 
szczęście, że od samego początku system 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
w Siemianowicach Śląskich zakładał właśnie 
taki podział frakcji odpadów komunalnych, 
jakiego dziś wymaga od nas ustawodawca. 
Jedyne, co wymagało zmiany, to rozszerzenie 
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 
o mieszkańców zabudowy wielorodzinnej – 
dotychczas frakcja ta była odbierana głównie 
od zarządców nieruchomości wielorodzinnych 
w postaci odpadów „zielonych”, takich jak: 

skoszona trawa i jesienne liście, a bardziej 
skrupulatna zbiórka miała miejsce wyłącznie 
w zabudowie jednorodzinnej, gdzie prowa-
dzono ją w workach koloru brązowego. Od 
sierpnia bieżącego roku, w ramach rozbudowy 
systemu oraz wymogów prawnych, zbiórkę 
frakcji BIO wprowadzono również w zabu-
dowie wielorodzinnej. Chcąc zmobilizować 
mieszkańców wspomnianej zabudowy, do 
prawidłowej, selektywnej zbiórki – tej oraz 
pozostałych frakcji – odpadów komunal-
nych, Urząd Miasta planuje kolportaż ze-
stawów ekologicznych toreb (składających 
się z trzech elementów: torby niebieskiej na 
papier i tekturę, zielonej na szkło oraz żółtej 
na tworzywa sztuczne, opakowania wielo-
materiałowe i metale), a także specjalnych 
worków przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów ulegających biodegradacji. (więcej 
na ten temat patrz tekst poniżej).

Wracając do systemu zagospodarowania 
odpadów należy wspomnieć, że aktualna umo-
wa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu miasta Siemianowice 
Śląskie” obowiązuje do końca lutego 2020 r. 
W związku z tym w mieście uruchomiono prze-
targ na kontynuację tych usług od miesiąca 
marca 2020 roku. Warto przy tym pamiętać, 
że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nie rozwiązała jednego 
z najważniejszych problemów – mianowicie 
„lawinowego wzrostu cen”. Wprowadzenie 
pojęcia „instalacji komunalnej”, która mia-
ła zapewnić większą konkurencyjność – nie 
przyniosło oczekiwanego efektu. Problemem 
na rynku zagospodarowania odpadów komu-
nalnych są przede wszystkim moce przerobowe 
instalacji potrafiących zagospodarować tzw. 
frakcję kaloryczną – pozostałości po sorto-
waniu odpadów komunalnych oraz tworzywa 

sztuczne nienadające się do recyklingu. Brak 
takich instalacji powoduje ich nadpodaż, a tym 
samym intensywny wzrost cen. 

Dodatkowo należy podkreślić, że zniesienie 
regionalizacji sprawiło jedynie przemieszczenie 
odpadów pomiędzy instalacjami, natomiast 
nie wpłynęło to korzystnie na ceny. Instala-
cje, które posiadały dotychczas niższe ceny 
wyrównały je do cen RIPOK-ów (Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych ) i tym samym odpady zdrożały globalnie 
prawie w całym kraju. Wzrost cen to również 
znaczny wzrost opłaty marszałkowskiej za 
składowanie tzw. pozostałości po sortowaniu 
odpadów, których jest w Polsce nadal bardzo 
dużo. Opłata ta w roku 2017 wynosiła około 
30 zł za tonę, natomiast jej wysokość w roku 
2020 wyniesie 270 zł za tonę. 

Mając na uwadze powyższe aspekty, istnie-
je duże ryzyko, że w związku z podpisaniem 
nowej umowy, opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi wzrośnie. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu aktualna stawka (18,50 zł 
od mieszkańca) zostanie przekalkulowana 
i może okazać się niewystarczająca. Póki co 
jednak, za wcześnie na to, by mówić o tym, 
jakiej podwyżki możemy się spodziewać i czy 
w ogóle będzie ona konieczna.

AGATA STRYHA

W trosce o środowisko naturalne oraz w celu 
zachęcenia do segregacji odpadów, mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich otrzymają bezpłatnie 
torby ekologiczne, które ułatwią im poprawną 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 
Akcja prowadzona jest w ramach realizacji 
zadania, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, pn. Kampania informacyjno-pro-
mocyjna dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych II”, polegającego na 
dostawie 5 000 zestawów toreb ekologicznych 
do segregacji odpadów komunalnych w domu. 
Jeden taki zestaw składa się z trzech różnoko-
lorowych toreb wielokrotnego użytku, prze-
znaczonych do oddzielania poszczególnych 
odpadów – niebieska na papier i tekturę, żółta 
na gromadzenie tworzyw sztucznych oraz 
zielona na odpady szklane. Torby połączone są 

ze sobą rzepami, tworząc jedną spójną całość. 
Można je również odczepić i konfigurować 
według własnych potrzeb.

Na tym jednak nie koniec, oprócz ekotoreb 
wśród siemianowiczan zostaną rozdystrybu-
owane specjalne worki podlegające rozkładowi 
w warunkach kompostowych, przeznaczone 
do gromadzenia bioodpadów. Worki wykonane 
są ze skrobi roślin niezmodyfikowanych gene-
tycznie, przepuszczają wilgoć, dzięki czemu 
idealnie nadają się do gromadzenia w nich 
odpadów organicznych. Ich największą zaletą 
jest przede wszystkim to, że można wyrzucać 
je do brązowego pojemnika na odpady biode-
gradowalne, nie zanieczyszczając zebranej 
w nim frakcji (tak jak to bywa w przypadku 
reklamówek czy worków foliowych).

Torby oraz worki będą rozdawane mieszkań-
com Siemianowic Śląskich, zamieszkującym 
nieruchomości wielorodzinne takie jak bloki, czy 
kamienice, za pośrednictwem ich zarządców.

Powyższe działania mają charakter pilotażowy, 
a ich celem jest przekonanie mieszkańców do 
zastosowania tego typu rozwiązań w swo-
ich gospodarstwach domowych i rezygnacji 
z „foliówek”.
Warto pamiętać, że prowadzenie poprawnej, 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
leży w naszym wspólnym interesie zarówno 
prozdrowotnym, proekologicznym jak i fi-
nansowym. Dlatego, że od jakości zebranych 
frakcji odpadów zależeć będzie osiągnięty 
przez gminę poziom odpadów przeznaczo-
nych do ponownego użycia. Jeżeli śmieci nie 
będą prawidłowo segregowane przez miesz-
kańców, to wyznaczone poziomy nie zostaną 
osiągnięte, a na miasto zostanie nałożona kara 
finansowa, mająca wpływ na wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OPRACOWAŁA: DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

DARMOWE TORBY I WORKI 
DLA MIESZKAŃCÓW UŁATWIĄ 
SEGREGACJĘ ODPADÓW

ODPADY KOMUNALNE, 
ZMIANY
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SEGREGUJMY MĄDRZE

Podczas ostatniej, w tym roku, sesji 
Rady Miasta (19.12) radni uchwali-
li budżet miasta na rok 2020 oraz 
wieloletnią prognozę finansową na 
lata 2020-2038. Oba projekty uchwał 
zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową jak również Komisję Finanso-
wo-Budżetową.

Dochody miasta na przy-
szły rok zaplanowano na kwotę 
437 696 841  zł, w tym dochody bie-
żące na 394 938 006 zł, a dochody 
majątkowe na 42 758 835 zł. Wydatki 
oszacowano na kwotę 457 696 841  zł, 
z czego wydatki bieżące stanowią 
394 314 881 zł, a majątkowe – inwe-

Z RATUSZA

BUDŻET NA 2020 ROK 
UCHWALONY

stycyjne 63 381 960 zł. Najwięcej środ-
ków przeznaczono na działy: rodzina, 
oświata i wychowanie oraz gospodar-
ka komunalna i ochrona środowiska. 
Ponad 63 miliony (z uwzględnieniem 
środków unijnych) wyasygnowano na 
inwestycje, wśród których kontynu-
owane będą takie zadania jak: budowa 
łącznika pomiędzy ulicami Michałko-
wicką a Oświęcimską, budowa ścieżek 
rowerowych, rewitalizacja zdegrado-
wanego Pałacu Rheinbabenów czy 
modernizacja kanalizacji deszczowej 
wraz z budową systemu małej reten-
cji. Poza tym w ramach wydatków 
inwestycyjnych przewidziano m. in. 
wymianę nawierzchni wybranych ulic 

i chodników, modernizację, docieple-
nie oraz podłączenie do centralnego 
ogrzewania poszczególnych budynków 
z zasobu gminy Siemianowice Śląskie, 
budowę i  modernizację infrastruktury 
oświetleniowej, modernizację infra-
struktury terenów zielonych, budo-
wę boisk i placów zabaw, rozbudowę 
systemu gospodarowania odpadami 
na terenie miasta, a także systemu 
monitoringu wizyjnego.

W głosowaniu wzięło udział 21 rad-
nych, którzy jednogłośnie przyjęli 
zarówno projekt budżetu miasta na 
rok 2020 jak i wieloletnią prognozę 
finansową na lata 2020-2038.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Z okazji jubileuszu 85-lecia działalności pu-
blikujemy garść informacji o Szkole-ważnych 
i mniej ważnych, ale-mamy nadzieję- oddający 
charakter tej zasłużonej placówki.

A - absolwentem szkoły jest obecny prezy-
dent miasta Siemianowice Śląskie.

B- Bookcrossing – uwalnianie książek, czyli 
zbieranie ich i przekazywanie innym stanowi 
już 10-letnią tradycję COGITO 

C- COGITO- nazwa, nawiązująca do sentencji 
Kartezjusza i tomiku „Pan Cogito” Z. Herberta – 
patrona Technikum, mobilizuje nas do myślenia 
i życiowej odwagi. 

D –debaty po polsku i angielsku na temat 
wyzwań współczesnego świata, w których 

często uczestniczymy, to znak, że nie jesteśmy 
obojętni wobec rzeczywistości.

E – edukację znacząco wspieramy kursami 
i szkoleniami finansowanymi z programów 
unijnych, doskonalących umiejętności zawo-
dowe. Jesteśmy największym w tym względzie 
beneficjentem w mieście

F - Franek to piękny, czarny kot, który jest 
prawdziwym gospodarzem szkoły. Codziennie 
wita uczniów i nauczycieli, dostojnie stojąc 
przy wejściu do budynku. Pilnuje porządku, 
odważnie poluje na myszy i gniewnie fuczy 
na nieznane mu osoby.

G – Gala(Wielka) Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowi-
cach nigdy nie odbywa się bez udziału uczniów 
klas gastronomicznych i kelnerskich COGITO

H - hotelarze z COGITO mają znakomite 
notowania -  troje uczniów zdobyło tytuł  
laureata i finalisty  Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Hotelarskiej.

I – integracji uczniów służą wspólne wyjazdy 
w góry oraz liczne imprezy szkolne- klasy 
pierwsze w mig czują się częścią szkolnej spo-
łeczności.

J - jakość kształcenia określają wyniki egzami-
nów zawodowych a także osiągnięcia w olim-
piadach, konkursach i zawodach sportowych. 
Wśród naszych uczniów są finaliści olimpiad 
hotelarskich, turystycznych, mistrzowie spor-
towi  w półfinałach wojewódzkich zawodów 
piłki siatkowej oraz tenisa stołowego, a także 
laureaci konkursów  np . „Dyktanda Niepod-
ległościowego” .

K - kawa najlepsza na świecie, parzona na 
wiele sposobów – to dzieło wicedyrektora 
COGITO, który z wielką pasją przekazuje swoje 
umiejętności uczniom.

ALFABET COGITO

EDUKACJA

Choć trudno w to uwierzyć, Ze-
spół Szkół COGITO ma już 85 
lat. Oczywiście ta renomowana 
siemianowicka szkoła nie od po-
czątku nosiła dzisiejszą nazwę. Jej 
początki sięgają 1934 roku, kiedy 
to na ulicy Pszczelniczej 10 w Sie-
mianowicach Śląskich powstała 
Publiczna Szkoła Dokształcająca 
Zawodowa. W 1981 roku placów-
kę przeniesiono do budynku przy 
ulicy Matejki 5, gdzie ma swo-
ją siedzibę do dziś. Niezwykle 
ważnym wydarzeniem w historii 
szkoły było nadanie jej w 2009 
roku imienia Zbigniewa Herberta 
i jednoczesna zmiana nazwy na 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
COGITO. Dzięki temu siemiano-
wicka placówka oświatowa stała 
się członkiem prestiżowego Klubu 
Herbertowskich Szkół. Od roku 
2017 szkoła nosi nazwę Zespołu 
Szkół COGITO.

 I tak minęło 85 lat, a rodzina CO-
GITO mogła świętować 15 i 16 listo-
pada wyjątkowy jubileusz. Obchody  
jubileuszowe rozpoczęła w piątek 
uroczysta msza święta w kościele 
pod wezwaniem św. Antoniego Pa-
dewskiego. Msza w intencji szkolnej 
społeczności koncelebrowana była 
pod przewodnictwem  księdza dzie-
kana Tomasza Kopczyka. Następnie 
uczestnicy udali się do siemiano-

wickiego Parku Tradycji na uroczystą 
galę jubileuszową, którą zaszczycili 
swoją obecnością wicemarszałek 
województwa śląskiego Beata Bia-
łowąs, II wicewojewoda śląski  Robert 
Magdziarz, zastępca dyrektora By-
tomskiej Delegatury Śląskiego Ku-
ratorium Oświaty Mirosław Papiernik 

oraz prezydent Siemianowic Śląskich 
Rafał Piech. Prezydent w bardzo oso-
bistym przemówieniu podziękował 
za wspaniałe lata spędzone w mu-
rach COGITO. Uczestnicy gali, dzięki 
ciekawej prezentacji przygotowanej 
przez absolwenta Denisa Holesia,  
mogli poznać bogatą historię szkoły, 

WSPANIAŁY JUBILEUSZ
COGITO

1
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L - liczbę Pi i konkursy matematyczne CO-
GITO lubi, bo wyznaje zasadę I. Kanta, że 
„w każdej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest 
w niej matematyki”!
  
Ł - ładne i nowoczesne pracownie COGI-
TO wyposażone są zgodnie z najwyższymi 
światowymi standardami. Dzięki wsparciu ze 
środków Unii Europejskiej zmodernizowano 
pracownie gastronomiczne, hotelarskie (w tym 
nowoczesny pokój hotelowy), dobudowano 
pracownię obsługi konsumenta. 

M - Marylka –ulubiona przez nas pani, wi-
tająca codziennie uczniów na portierni. Jest 
dobrym duchem naszej szkoły. Lubiana przez 
wszystkich uczniów i pracowników, zawsze 
uśmiechnięta jest powiernikiem naszych se-
kretów.

N – nauczyciele COGITO, to znakomici fa-
chowcy, egzaminatorzy maturalni i  zawodowi. 
Aż 15 z nich otrzymało najwyższe odznaczenie 
resortowe - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

O -  Oberstaufen - ten urokliwy bawarski 
kurort był miejscem pierwszych zagranicz-
nych praktyk hotelarsko - gastronomicznych 
naszych uczniów. W 2003 roku szkoła została 
członkiem Zrzeszenia Hotelarzy Bawarskich.

P - praktyki zagraniczne odbywamy w re-
nomowanych hotelach, restauracjach i biu-
rach podróży. Zagraniczne staże odbywały się 
w Niemczech, Włoszech , Hiszpanii i Wielkiej 
Brytanii. 

R - jak reklama, technik organizacji reklamy to 
kierunek dla kreatywnych, energicznych team 

worker’ów. Młodzi ludzie uczą się projektowa-
nia i realizowania kampanii reklamowych na 
najlepszym dostępnym oprogramowaniu pod 
okiem doświadczonych fachowców.

S - salę gimnastyczną poddano w 2018 r. kapi-
talnemu remontowi. Teraz nasi uczniowie ( tak jak 
zawodnicy światowej klasy) ćwiczą na doskonałej 
nawierzchni z materiałów elastycznych.

T – turystykę, której arkana organizacji po-
znają uczniowie technikum oczywiście lubią 
uprawiać nasi uczniowie. Dzięki temu odnoszą 
liczne sukcesy  w konkursach i olimpiadach. 
Uczennica COGITO jest finalistką „Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce”.

U – uczniowie są sercem naszej szkoły. 
Otwarci, kreatywni i pełni entuzjazmu tworzą 

a także  obejrzeć wzruszające re-
lacje byłych nauczycieli. Następnie 
dyrektor Danuta Kopyczok przyjęła 
gratulacje i wyrazy uznania za długie 
lata wspaniałej działalności  placówki 
oraz życzenia  prężnego rozwoju 
i kształcenia wielu kolejnych pokoleń 
młodzieży. Wicewojewoda śląski Ro-
bert Magdziarz i zastępca dyrektora 
Bytonskiej Delegatury Kuratorium 
Oświaty Mirosław Papiernik nagro-
dzili wyróżniających się nauczycieli 
Sabinę Królikowską, Joannę Boratyń-
ską oraz Joannę Kleczkę Medalami 
Komisji Edukacji Narodowej. Warto 
podkreślić, że tym najwyższym od-
znaczeniem resortowym wyróżniono 
już wcześniej 12 nauczycieli COGITO.  
Pani dyrektor razem z wicewojewo-
dą śląskim Robertem Magdziarzem  
wręczyła okolicznościowe medale 
osobom  szczególnie zasłużonym  
dla szkoły, wspierającym jej rozwój 
i promującym placówkę w regionie. 
Efektownym punktem uroczystości 
było pojawienie się na scenie wspa-
niałego jubileuszowego tortu. Na-
stępnie uroczystości przeniosły się 

do kuluarów, gdzie już w luźniejszej 
atmosferze uczestnicy spotkania 
mogli skosztować nie tylko pysznego 
tortu, ale i innych smakołyków przy-
gotowanych przez uczniów szkoły.

W sobotę 16 listopada obchody miały 
już mniej oficjalny charakter. Od rana 
obecni i emerytowani nauczyciele 
spotykali się w gmachu szkoły ze 
swoimi wychowankami, którzy przy-
jechali do COGITO z różnych miejsc 

niepowtarzalny klimat, trafnie oddany przez 
hasło „WE ARE FAMILY #Cogito”. 

W - wolontariusze  COGITO chętnie po-
święcają czas i energię, by bezinteresowną 
pracą zmieniać świat na lepsze. Największy-
mi charytatywnymi imprezami, w których 
uczestniczą, są „Wigilia dla samotnych” oraz 
„Śniadanie wielkanocne” (dla 3000 osób). 
W 2017 r. uczennica naszej szkoły zdobyła 
tytuł „Wolontariusz Roku „.

Z - Zjazdy Herbertowskich Szkół zawsze 
odbywają się z naszym udziałem.
Należymy do tego elitarnego grona. COGITO 
było gospodarzem zjazdu w roku  w 2014.

OPRAC. ERW
          

Europy. Były wzruszające rozmowy, 
rzewne wspomnienia, wspólne oglą-
danie zdjęć. Pięknym zwieńczeniem 
uroczystości jubileuszowych był bal, 
który zaszczycił swoją obecnością 

prezydent Siemianowic  Śląskich 
Rafał Piech. W reprezentacyjnej sali  
hotelu Arsenal Palace w Chorzo-
wie wspólnie bawili się absolwenci, 
nauczyciele, a także dawni i obecni 

przedstawiciele dyrekcji szkoły. Te 
piękne chwile potwierdziły, że w CO-
GITO zawsze panował  i wciąż panu-
je niepowtarzalny, rodzinny klimat. 
Uczniowie i nauczyciele mimo upły-
wu lat tworzą bliską sobie społecz-
ność, trafnie oddaną przez  noszone 
z dumą na plakietkach i koszulkach 
hasło „WE ARE FAMILY #Cogito”.

ANNA MUSIAŁ
FOT. RAFAŁ JAKOKTOCHCE

85 lat
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Mirosław Czarnik, członek siemianowic-
kiej Rady Gospodarczej, odebrał niedawno 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach wyróżnienie w prestiżowym 
konkursie 4Buildings Awards 2019 w kategorii 
„Ludzie - Inwestor”. Laureatami tego konkursu, 
którego ideą jest promowanie nowoczesnego 
budownictwa, zgodnego z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju,  są postępowe inwestycje, 
nowatorskie technologie oraz ludzie z wizją. 

Prezes Mirosław Czarnik stoi na czele spółki 
GPP Business  Park, która wybudowała pierwszy 
w Polsce plus-energetyczny biurowiec. Nie 

boi się energooszczędnych rozwiązań w bu-
downictwie i wdraża je, pokazując ich zalety. 
Budynki kompleksu GPP, które spółka postawiła 
w Katowicach, pełne są ekologicznych roz-
wiązań. Na przykład w ostatnim z oddanych 
w bieżącym roku wieżowców, noszącym imię 
Konrada Blocha, produkowana jest energia 
w takiej ilości, że budynek jest samowystar-
czalny energetycznie. Nawet wówczas, kiedy 
nie miałby on zasilania zewnętrznego, byłaby 
możliwość utrzymania w nim wszystkich funkcji  
łącznie z pełną klimatyzacją.

MIROSŁAW CZARNIK  
LAUREATEM 
4BUILDINGS 
AWARDS 2019

Podczas grudniowego spotkania Rady Go-
spodarczej prezes Mirosław Czarnik odebrał 
gratulacje od prezydenta Rafała Piecha.

„Realizowane przez kierowaną przez pana 
firmę inwestycje przecierają pionierskie szlaki, 
na których rozwój cywilizacyjny odbywa się 
z największym poszanowaniem naturalnego 

środowiska – stwierdził R. Piech- Odwaga 
i determinacja, z jakimi realizuje pan ambitne 
wizje, budzi szacunek oraz podziw. Serdecznie 
gratuluję panu zaszczytnego lauru. To wielka 
satysfakcja i honor współpracować z panem  
na forum siemianowickiej Rady Gospodarczej”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ŚNIADANIE BIZNESOWE Z FOTOWOLTAIKĄ
13 grudnia br. w Siemianowickim 
Centrum Kultury – Willi Fitzne-
ra odbyło się Śniadanie Bizneso-
we, w którym udział wzięło blisko 
czterdziestoosobowe grono przed-
siębiorców reprezentujących firmy 
z różnorakich branż. Poranne spotka-
nia biznesowe służą wymianie cen-
nych doświadczeń i nawiązywaniu 
nowych kontaktów, które nierzadko 
kończą się owocną współpracą. Gru-
dniowe spotkanie zostało zasponso-
rowane przez firmę Foto Volt Eko Sp. 
z o.o. Sp. kom., której przedstawiciele 

przybliżyli uczestnikom zagadnienia 
związane z instalacjami fotowolta-
icznymi oraz dotacjami, które można 
otrzymać na ten cel.
Po części oficjalnej, uczestnicy przy-
stąpili do nawiązywania kontaktów 
biznesowych i aktywnego networ-
kingu, wymieniając się wizytówkami 
z potencjalnymi klientami, kooperan-
tami bądź oferentami usług i produk-
tów, których potrzebują, a wszystko 
to przy przepysznym śniadaniu i aro-
matycznej kawie.

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za liczne przybycie oraz udane 
spotkanie. Następne Śniadanie Biz-
nesowe planowane jest po feriach zi-
mowych, pod koniec stycznia 2020 r.
Firmy zainteresowane zasponso-
rowaniem spotkania oraz przed-
stawieniem podczas jego trwania 
swojej oferty proszone są o kontakt 
z Biurem Obsługi Inwestora, adres 
e-mail: investor@um.siemianowice.
pl lub pod numerem telefonu (32) 
760-53-94.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców pro-
wadzących działalność gospodarczą w naszym mieście oraz 
mieszkańców i instytucje, które będą chciały docenić wkład 
lokalnych firm w rozwój Siemianowic Śl. do zgłaszania firm 
do udziału w konkursie „Nagroda Gospodarcza Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie”. Zgłoszenia dokonywać można 
do 3 stycznia 2020 w czterech kategoriach:
Pracodawca Roku,
Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany,
Nowatorskie rozwiązania,
Firma Roku.
Do konkursu lokalne firmy mogą zgłaszać:
Przedsiębiorca działający na terenie Siemianowic Śląskich,

Grupa co najmniej 10 mieszkańców Siemianowic Śląskich,
Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta Siemianowic Śląskie,
Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
Powiatowy Urząd Pracy,
Organizacja pozarządowa działająca na terenie Siemiano-
wic Śląskich,
Organizacja przedsiębiorców działająca na terenie Siemia-
nowic Śląskich.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można zna-
leźć na stronie: www.siemianowice.pl. Kontakt w sprawie 
konkursu z Biurem Obsługi Inwestora: tel. (32) 760-53-59,  
e-mail: investor@um.siemianowice.pl.

JAKUB NOWAK

ZGŁOŚ FIRMĘ DO KONKURSU  
„NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE”
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KULTURA

Na ostatniej w tym roku, grudniowej, sesji Rady Miasta Siemia-
nowic Śląskich, radni przegłosowali projekt uchwały przygoto-
wany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, określający 
warunki udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych 
przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach należących 
do miasta. 

W związku z tym o 85-procentową bonifikatę mogą się 
starać najemcy lokali w budynkach wybudowanych przed 31 
grudnia 1950 r., zaś o 90-procentową, ci którzy wynajmują 
lokal w budynkach wybudowanych po 31 grudnia 1950 r.

- Dotyczy to tych osób, które złożą wniosek o wykup lokalu 
mieszkalnego do 31 grudnia 2020 r. - mówi Mariusz Sobeczko, 
zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. - Dla tych, którzy złożą 
wnioski po tym terminie, bonifikata będzie wynosiła 45 oraz 42,5 
procenta w zależności od roku budowy nieruchomości – dodaje.
Zapisy nowej uchwały, w kontekście bonifikat, stanowią dodatkową 
zachętę do nabycia na własność najmowanego lokalu mieszkalnego. 

Nastąpiła także zmiana sposobu rozliczania umorzeń na taki, 
który umożliwi zakup mieszkania z bonifikatą dla najemców, 
którzy korzystali z umorzeń czynszowych przez ostatnie pięć 
lat od wywieszenia wykazu, w którym przeznacza się mieszkanie 
do zbycia, poprzez zmniejszenie przyznanej bonifikaty o kwotę 
umorzeń. Pozwoli to na rozszerzenie kręgu osób mogących 
skorzystać z bonifikaty przy zakupie mieszkania.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

No i przyjechał ! Czerwona szata, biała, długa 
broda, dobrotliwy uśmiech-tak to on: nie-
zawodny przyjaciel dzieci Mikołaj. Zgodnie 
z oczekiwaniem pojawił się na Rynku Miejskim, 
6 grudnia, by obdarowywać najmłodszych 
cukierkami i razem z nimi bawić się i cieszyć 
nadchodzącymi najpiękniejszymi świętami, do 
których już odliczamy niecierpliwie dni.

BYŁ MIKOŁAJ, ELF, ŚNIEŻYNKA I BAŁWANEK OLAF
Ulubiony przez wszystkich gość wkroczył na 
rynek w towarzystwie Elfa, ale to nie tylko 
te dwie postaci cieszyły milusińskich swoją 
obecnością. Ogromną sympatię zdobyli też 
Śnieżynka i bałwanek Olaf, którzy mieli cała 
masę pomysłów na doskonałą zabawę. Co 
raz to proponowali małym siemianowiczanom 
inną wesołą grę, tak że o nudzie nie mogło 
być mowy. Był na przykład świąteczny bieg, 
było odnajdywanie zgubionych paczek św. 
Mikołaja. Roześmiane, szczęśliwe buzie warto 
było utrwalić korzystając z fotobudki i tak też 
czyniło wielu małych uczestników spotkania 
z Mikołajem.
Zgodnie z zapowiedzią, przez dwa dni, był,do 
dyspozycji dzieci mikołajkowy pociąg. Najmłodsi 

zabierali w podróż nim także swoich opiekunów, 
więc radość z mikołajkowej zabawy stała się 
udziałem nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Wraz 
z końcem dnia dobiegła końca wizyta biało-
brodego gościa, ale dzieci doskonale wiedzą, 
że za rok znowu mogą spodziewać się tych 
miłych odwiedzin. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA, 

NADAL ATRAKCYJNE  
BONIFIKATY NA WYKUP MIESZKANIA 

14 grudnia w Warszawie, podczas I Ogól-
nopolskiego Zjazdu Działaczy Opozycji An-
tykomunistycznej i Osób Represjonowanych 
z Powodów Politycznych, uhonorowano tych, 
którzy wyróżnili się w działalności na rzecz kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ich 

gronie znalazł się siemianowiczanin, historyk 
Zdzisław Janeczek, który z rąk wicepremiera, 
szefa MKiDN Piotra Glińskiego odebrał   brą-
zowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wicepremier, dziękując byłym działaczom 
opozycji za ich postawę wobec władzy komuni-

GLORIA ARTIS DLA ZDZISŁAWA JANECZKA
stycznej, podkreślił, że okres PRL-u był czasem 
próby, którą polskie społeczeństwo zdało dzięki 
ludziom takim jak oni. Wyraził też wdzięczność 
za to, co dzisiaj robią dla zachowania naszego 
dziedzictwa, dla polskiej kultury.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

Chór „Wesoła Jesień” pod kierownictwem Sławomira Pypłacza

Przedstawicielki Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic odbierają 
podziękowania dla sponsorów wspierających Senioralia

„Młodzież – Seniorom” Natalia Grzymek, Paweł Hemka, Daniel Kopica 
i Sandra Śliwa

Podziękowania dla reprezentantów organizacji senioralnych za udział 
w części artystycznej „Seniorzy w akcji”. Przedstawiciele Wspólnoty 
Siemianowickiej , Chór Wesoła Jesień, Chór La Le Le, Teatr Marleen

Podziękowanie dla służb miejskich i prowadzących warsztaty oraz eks-
pertów z „Debaty o zdrowiu”

Reprezentanci grup uczestniczących w „Korowodzie”. Stowarzyszenie 
„Wrzosy”, SUTW, Klub Wesoła Jesień, Klub Michałkowice 60+

Teatr Marleen Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w spe-
cjalnie przygotowanym na tę okazję przedstawieniu

Barbara Merta, Rafał Piech, Jerzy Namysło - bez wsparcia i współpracy 
nie byłoby takich udanych Senioraliów 

Teatr Marleen pod kierownictwem Moniki Maćkowiak we współpracy 
z młodzieżą II LO im. J. Matejki. 

„Seniorzy w akcji” - Harcerze Referatu Starszyzny Ślaskiej Chorągwi

Podziękowania dla przedstawicieli urzędu miasta i jednostek miejskichSiemianowicka Rada Seniorów, Jerzy Namysło – przewodniczący, Barbara 
Merta -wiceprzewodnicząca, Wanda Abłażewicz, Bożena Drzewiecka, 
Marek Greiner, Kazimierz Izydorczyk, Krystyna Klimczak, Teresa Kurek, 
Krzysztof Śpiewak, Stanisław Tomczyk.

PODSUMOWANIE PIERWSZEJ KADENCJI  
SIEMIANOWICKIEJ RADY SENIORÓW
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Do drzwi mieszkania seniorów tuż przed 
południem zapukała kobieta i mężczyzna, 
którzy przedstawili się jako pracownicy wo-
dociągów. Chcieli zobaczyć czy instalacja 
wodna działa prawidłowo. 79-latka wpuściła 
ich do środka, po czym zgodnie z poleceniami 
odkręcała zawory wody. Następnie została 

OPOWIEDZCIE O TYM SENIOROM- 
KU PRZESTRODZE

poproszona o rozmienienie banknotu. Seniorka 
miała otrzymać nadpłatę z opłat za wodę. 
Nic nie podejrzewająca kobieta poszła do 
miejsca, w którym trzymała gotówkę. Oszuści 
po chwili powiedzieli, że zaraz do niej wrócą 
i wyszli. Dopiero wtedy 79-latka zauważyła, że 
w kopercie nie ma gotówki. W pierwszej chwili 

nie wierzyła własnym oczom, jednak dotarło 
do niej, że została okradziona. Natychmiast 
powiadomiła o tym mundurowych.  
Kolejny raz apelujemy o ostrożność i prze-
strzegamy przed oszustami, którzy pod-
szywają się pod przedstawicieli różnych 
firm i oferują zwroty za płacone rachunki. 

Przedsiębiorstwa nie wysyłają do domów 
swoich klientów przedstawicieli, którzy 
mają wypłacać im pieniądze za nadwyżki 
w opłatach. Rozliczenia te korygowane są 
zazwyczaj przy następnym rozliczeniu lub 
w siedzibie przedsiębiorstwa.

SERWIS KM POLICJI

„Być może dla świata jesteś tylko człowie-
kiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym 
światem” - słowa Gabriela Garcii Marqueza 
były przesłaniem już III Gali Siemianowickie 
Barwy Wolontariatu 2019, która odbyła 
się 5 grudnia z okazji obchodów Między-
narodowego Dnia Wolontariusza w SCK 
Park Tradycji.

Gala była podsumowaniem ogłoszonego 
konkursu „WOLONTARIUSZ ROKU 2019”, który 
skierowany był do dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych – wolontariuszy niezrzeszonych oraz 
zrzeszonych, działających przy stowarzysze-
niach, fundacjach, instytucjach, organizacjach 
pozarządowych, grupach formalnych i niefor-
malnych, kołach lub klubach wolontariackich 
itp. Inicjatorką konkursu oraz gali jest Edyta 
Świątczak-Gurzęda, pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych, której osoba jest ściśle 
powiązana ze środowiskiem wolontariuszy 
zawodowo oraz prywatnie.

Galę otworzyła Marta Suchanek-Bijak, II 
zastępca prezydenta miasta Siemianowice 
Śląskie, witając serdecznie wszystkich ze-
branych gości w imieniu swoim i prezydenta, 
Rafała Piecha.

Podczas gali zaprezentowano zebranym 
gościom między innymi poradnik w formie 

SPRAWY SPOŁECZNE

multimedialnej, który przedstawiał założenia 
wolontariatu dosłownie od A do Z.
Jednakże punktem kulminacyjnym Gali było 
wręczenie dyplomów i drobnych upomin-
ków laureatom Konkursu „WOLONTARIUSZ 
ROKU 2019”.

szkolny klub wolontariuszy z Katolika,  wolon-
tariusze ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Siemia-
nowicach Śląskich, klub wolontariatu działający 
przy TPD Zarząd Miejski w Siemianowicach 
Śląskich, klub wolontariuszy „Siemianowicka 
ekipa Piastuna”,
Klub Młodego Wolontariusza „Merit” przy 
ZSTiO Meritum w Siemianowicach Śląskich, 
szkolny klub wolontariatu „Bezinteresowni 
z ZSOiZ”,  Matejkowski Świat – Klub Wolon-
tariusza „Niewidzialna ręka”,
Organizatorzy Gali postanowili również wy-
różnić i podziękować w tym szczególnym dniu 
osobom, które dla środowiska wolontariuszy 
są szeroko rozumianym wsparciem.

Statuetkami „Przyjaciel wolontariuszy” uho-
norowano następujące osoby: Barbarę Mertę, 
Stanisława Papierkowskiego, Piotra Komrausa, 
Sabinę Miland, Krzysztofa Nosa, Adama Balona.

III GALA SIEMIANOWICKICH  
BARW  WOLONTARIATU

Galę uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 13 im. Józefa Skrzeka  w Siemiano-
wicach Śląskich, które zachwyciły wszystkich 
obecnych na sali.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wolon-
tariusze to wyjątkowi ludzie, którzy swój wol-
ny czas poświęcają dla innych nie oczekując 
nic w zamian. To ich praca wpływa na sukces 
imprez kulturalnych, sportowych oraz dzięki 
nim osoby w potrzebie otrzymują wsparcie, 
uśmiech, nadzieję! Świętujmy zatem razem 5 
grudnia, jako święto nas wszystkich dla których 
idea wolontariatu stanowi wartość nieocenioną. 
Imprezę swoim patronatem objął Rafał Piech, 
prezydent miasta.

Dziękujemy Wam kochani Wolontariusze za 
trud, ogromne zaangażowanie, wspieranie 
idei wolontariatu oraz działalność na rzecz 
mieszkańców Siemianowic Śląskich!

SABINA MILAND, 
FOT. WOJCIECH MATEUSIAK

Nie zabrakło ciepłych słów, łez wzruszeń i pa-
miątkowych zdjęć.
Tytułem „Młody Wolontariusz Roku 2019” uho-
norowano Wiktorię Kuczmik, która reprezen-
towała Zespół Szkół Cogito w Siemianowicach 
Śląskich, w kategorii „Wolontariusz 2019” tytuł 
ten otrzymał Maciej Jurkiewicz, natomiast 
w kategorii „Firma odpowiedzialna społecznie” 
– Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich.

Podczas Gali Siemianowickie Barwy Wo-
lontariatu 2019 uhonorowano również kluby 
wolontariuszy działające na terenie naszego mia-
sta. Wśród wyróżnionych klubów znalazły się:

fo
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KULTURA

Wśród siemianowickich szopek bożonarodze-
niowych, ta znajdująca się w Muzeum Miejskim 
jest  z pewnością szczególna. Nie może oczywi-
ście konkurować wielkością z tymi, które w czasie 
świąt ozdabiają tutejsze kościoły, jednak ma coś, 
czego nie mają tamte: swoją, rodzinną historię.

Trafiła w mury dawnego spichlerza, ofiarowana 
przed 6 laty przez jednego z mieszkańców -An-
toniego Leję. Była w zdecydowanej części dziełem 
jego dziadka, niejakiego Emila Pfohla, choć jej 
dzieje sięgają 1875 roku, kiedy to, wykonując 
pierwsze elementy, dał jej początek pradziadek. 

Emil Pfohl był szewcem w Bytkowie, ale był też 
zamiłowanym rzeźbiarzem i tej pasji dał upust 
tworząc wspomnianą, piękną szopkę. Stała ona, 
jak wspominał wnuk, pan Antoni, w tylnej części 
budynku. Nie demontowano jej, bo będąc wyposa-

żona w tło, które stanowiło nocne, rozgwieżdżone 
niebo, zajmowała bardzo dużo miejsca. Po świętach 
jedynie ją zasłaniano,  ale i tak często ową zasłonę 
zdejmowano, gdyż przez okrągły rok do warsztatu 
Emila Pfohla przybywały całe „pielgrzymki” , aby 
zobaczyć jego dzieło. Szopka najczęściej miała 
formę utworzonego ze stopni wzgórza, na którego 
szczycie znajdowała się stajenka ze świętą rodziną. 
Poniżej ustawione były inne figurki – pasterzy, trzech 
monarchów, zwierząt. Nad wszystkim górowali 
aniołowie. Wykonane z ciemnoniebieskiego papieru 
niebo delikatnie rozświetlały małe żarówki – gwiazdki. 
Wszystko tonęło w mroku tej niezwykłej nocy, kiedy 
narodziło się Boże Dziecię, tylko sama stajenka 
przyciągała oczy bijącą z niej jasnością. Obok szopki 
zawsze ustawiona była choinka. Oczywiście praw-
dziwa, pachnąca. Była też pozytywka w kształcie 

PRADAWNA SZOPKA SZEWCA Z BYTKOWA
ich ustawienie, tak że można powiedzieć, szopka 
ciągle żyła.

W rodzinie pana Antoniego nie wyobrażano 
sobie wręcz świąt bez klejnotu familii, jaki sta-
nowiła szopka. Nawet pod koniec okupacji, kiedy 
jeden z esesmanów koniecznie chciał ją zabrać, 
udało się jakoś wybronić rodzinną pamiątkę. Tylko 
w pierwsze święta po śmierci pana Emila, szopka 
– jego dzieło - pozostała zakryta… 

Od 2013 roku szopkę można oglądać w Mu-
zeum Miejskim. Widzimy poszczególne figurki, 
pracowicie i z widoczną radością tworzenia, 
wyrzeźbione przez szewca z Bytkowa. Towa-
rzysząc przez ponad wiek rodzinie i potomkom 
Emila Pfohla - ilu wydarzeń ważnych w życiu tych 
siemianowiczan była ona świadkiem...

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Fundacja “PIASTUN-Wyrównywanie Szans” 
pojawiła się na terenie Siemianowic Śląskich 
w 2018 roku. To oddział większej organizacji 
z siedzibą w Zabrzu. Dodajmy- niezwykle ak-
tywny oddział. We wrześniu bieżącego roku, 
startując w konkursie  Tesco „Decydujesz Po-
magamy”, zdobył 5 tys. złotych, które – jak 
powiedział wiceprezes Fundacji Adam Klacka- 
postanowiono przeznaczyć na urządzenie sali 
rehabilitacyjnej w siemianowickiej siedzibie przy 
ul. Oświęcimskiej 16. Wydawać by się mogło, 
że to mimo wszystko zbyt skromna kwota, by 
zrealizować wspomniane zamierzenie, jednak 
tak nie jest, ponieważ siłą PIASTUNA są związa-
ni z nim ludzie, którzy dla innych nie szczędzą 

SŁOWO SIĘ RZEKŁO- 
SALKA REHABILITACYJNA OTWARTA

ani czasu, ani wysiłku. Sami wyremontowali 
i przygotowali do użytku pomieszczenie. Adam 
Klacka na przykład przez dwa miesiące, co-
dziennie po powrocie z pracy, wybierał się na 
dwie, trzy godziny na Oświęcimską, by odno-
wić lokum i przystosować je do zaplanowanej 
funkcji. Kiedy rozmawialiśmy we wrześniu, 
stwierdził, że będą się starać, aby do zimy 
salka rehabilitacyjna była gotowa. No i jest! 
Tutaj podopieczni Fundacji, a w samych tylko 
Siemianowicach jest ich 35, będą odzyskiwać 
sprawność ruchową pod okiem fizjoterapeutów. 
Pieniądze na zatrudnienie specjalisty PIASTUN 
wyasygnuje ze swoich środków, pozyskanych 
od darczyńców, którzy wsparli organizację 

przekazując 1 procent z rocznego rozliczenia 
dochodów, ale zajęcia prowadzone będą także 
w ramach wolontariatu. W salce odbywać się 

 „Myślę, że kończymy z podniesionym czołem” 
– powiedział Zygmunt Jurowiec , człowiek, który 
przez 27 lat był siłą napędową stowarzyszenia 
Wzajemna Pomoc, wspierającego dotkniętych 
problemem alkoholowym oraz ich rodziny, a także 
osoby przeżywające wszelkie trudne sytuacje 
–bezdomnych, eksmitowanych…
W tym roku organizacja kończy swoją działalność. 
Nie znaczy to jednak, że tym samym dobiegła kre-
su misja, której się poświęciła. Jej kontynuatorem 
będzie Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który  
w pewnym sensie jest potomkiem Wzajemnej 
Pomocy. Pomysłodawcą powołania go do życia 
i wielkim orędownikiem tej idei był bowiem nie 
kto inny, jak ówczesny radny Zygmunt Jurowiec.
-Przez wiele lat we Wzajemnej Pomocy człowiek 
z problemem alkoholowym, obciążony nim bez-
pośrednio, czy pośrednio – jako członek rodziny 
–znajdował autentyczne zrozumienie i mógł to 

KOŃCZYMY Z PODNIESIONYM CZOŁEM

odczuć. A być zrozumianym, to przecież dla 
każdego sprawa bardzo ważna, dla ludzi z pro-
blemem alkoholowym – szczególnie istotna – 
twierdzi Z. Jurowiec -Stowarzyszenie oferowało 
zajęcia samopomocowe w warunkach absolutnej 
dyskrecji, wspólnotę ludzi stworzoną na przyjaźni 
i zaufaniu, która jest potrzebna do budowania 
trzeźwego życia, różne formy rekreacji, co po-
prawiało samopoczucie oraz okolicznościowe 
spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

będą także grupowe zajęcia dla seniorów i dla 
dzieci. Już teraz fundacja zaprasza chętnych. 
Skorzystać z urządzeń będzie można po wcze-
śniejszym umówieniu się ( tel. 668 569 099).
PIASTUN, z podziwu godną determinacją 
i energią, zrealizował swój plan. Ma ich jednak 
więcej. Dla dzieci i młodzieży planuje prowadzić 
zajęcia edukacyjno-kreatywne, gry i zabawy 
z animatorami, pomoc w odrabianiu lekcji, dla 
osób dorosłych natomiast zamierza realizować 
warsztaty o różniej tematyce (np. rękodzieło, 
zdrowa żywność), spotkania edukacyjne ze 
specjalistami ds. zdrowia, porady prawne itd.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWY SPOŁECZNE

Dnia Dziecka, Dnia Matki itp. Drzwi jego siedziby 
przy ul. Pszczelniczej były otwarte każdego dnia. 
Telefon- czynny był całą dobę. U nas można było 
zasięgnąć porady prawnika, psychologa, kon-
sultanta ds. przemocy w rodzinie. Była świetlica 
środowiskowa oraz świetlica dla dzieci, a oprócz 
tego prowadzone były zajęcia profilaktyczne 
dla młodych. Tutaj także można było uzyskać 
informację o formach leczenia w ośrodkach 
odwykowych oraz o działalności innych grup sa-
mopomocowych.
Organizowane przez nas wyjazdy rehabilitacyjne 
nie raz stawały się czasem, który rodzina po raz 
pierwszy spędzała z trzeźwym tatą… 
30 listopada, podczas uroczystości wieńczącej 
działalność  Wzajemnej Pomocy, z ust byłego 
prezydenta Zbigniewa Szandara, przez wiele lat 
niezawodnego przyjaciela stowarzyszenia, padło 
stwierdzenie, że gdyby zebrać osoby, którym ono 

pomogło, to powstałaby z tego opasła książka 
telefoniczna. To obrazowe ujęcie rozmiaru dobra, 
świadczonego przez organizację.
Finalizacja działalności mogłaby skłaniać do raczej 
smutnych refleksji, ale w przypadku Wzajemnej 
Pomocy tak nie jest. Ona kończąc swoją szla-
chetną misję, nie zostawia po sobie pustki, lecz 
bogatą spuściznę wypracowanych wzorców 
postępowania i nieoceniony przykład swojej pracy.
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który będzie 
kontynuował naszą pracę z pewnością doskonale 
spisze się w tej roli. Jego dotychczasowy dorobek 
jest tego absolutnym gwarantem. Jestem spokoj-
ny, że Pszczelnicza nie przestanie być ostoją dla 
ludzi dotkniętych boleśnie przez los – stwierdził 
Z. Jurowiec.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

patefonu z melodią kolędy „Cicha noc”. Niemal 
każdego roku szopka wyglądała trochę inaczej, 
ponieważ oglądający ją dorośli i dzieci zgłaszali 
swoje propozycje, którym twórca z ochotą starał się 
zadośćuczynić. Tak więc na kolejne święta pojawiały 
się jakieś dodatkowe figurki, czy  zmieniane było 
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Znakomicie spisał się siemiano-
wiczanin Mateusz Chowaniec, 
zawodnik UKS Wodnik, podczas mi-
strzostw Polski juniorów młodszych 
16-letnich w pływaniu, które w mi-
niony weekend (13-15.12) odbywały 
się w Lublinie. Młody podopieczny 
Leszka Małyszka zdobył indywi-
dualnie cztery złote (!!!) medale, 
zostając czterokrotnym mistrzem 
Polski w swojej kategorii wiekowej !

Z wyjazdu do Lublina ekipy pływaków 
UKS Wodnik siemianowiccy kibice 
z pewnością spodziewali się medali 
– wszak Mateusz Chowaniec nie raz 
przywoził trofea, także te z najcenniej-
szego kruszcu, za swoje osiągnięcia 
otrzymuje również stypendium spor-
towe Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie. Tym razem jednak jego feno-
menalny występ przerósł oczekiwania 
nie tylko kibiców, ale również trenera 

Małyszka. - Zakładaliśmy oczywiście 
obronę tytułu mistrzowskiego i powal-
czenie na innych dystansach o medale, 
ale zarówno tak okazałej zdobyczy, jak 
przede wszystkim tak znakomitych 
czasów osiągniętych przez Mateusza 
się nie spodziewałem -  przyznał szko-
leniowiec Wodnika, o którym moż-
na śmiało powiedzieć, że jest ojcem 

sukcesów młodego, siemianowickiego 
pływaka. 
Chowaniec w Lublinie był najlepszy 
we wszystkich czterech konkuren-
cjach w jakich startował – złote żniwo 
rozpoczął już w piątek ...trzynaste-
go (!) zdecydowanym tryumfem na 
50m stylem dowolnym, połączonym 
z pobiciem 10-letniego rekordu Polski 
juniorów, który wynosi obecnie 22,16 s.! 
Kilkadziesiąt minut później Mateusz 
zgarnął „złoto” na 100m stylem do-
wolnym, tym razem wygrywając na 
samym finiszu o ….”długość paznok-
cia” z czasem 49,81 s.. Następnego 
dnia dołożył dwa tytuły mistrzowskie 
i medale z najcenniejszego kruszcu za 
zwycięstwo na dystansie 50m (24,42 
s) i 100m (53,42 s) stylem motylko-
wym. Warto zaznaczyć, że każdy 
z osiągniętych wyników jest nowym 
rekordem życiowym tego zawodnika, 
co tylko potwierdza, jak doskonale wraz 

ze swoim trenerem przygotowali się 
na imprezę mistrzowską.
Oprócz Mateusza w Lublinie bardzo 
dobrze zaprezentowali się też inni 
reprezentanci siemianowickiego UKS 
Wodnik. „Żabkarka” czyli zawodniczka 
pływająca stylem klasycznym Maria 
Krętosz zajęła: drugie miejsce w fi-
nale B na 200m (co oznacza że jest 
12 zawodniczką w Polsce w swojej 
kategorii wekowej w tej konkurencji), 
szóste miejsce w finale B na dystansie 
50m oraz dziewiąte miejsce w finale 
B na dystansie dwukrotnie dłuższym. 
Warto zaznaczyć, że wyniki osiągnięte 
podczas imprezy na 50m i 100m były 
rekordami życiowymi Marysi !
Swoje najlepsze dotychczasowe osią-
gnięcia w stylu motylkowym poprawił 
w Lublinie również Maciej Trzcionka, 
który na 100 m zajął czwarte miejsce 
w finale B, a na dystansie dwa razy 
dłuższym – szóste miejsce w finale B. 

CZTERY „ZŁOTA” CHOWAŃCA!

W pierwszą sobotę grudnia (7.12), w zabyt-
kowej Pływalni Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich, zaledwie kilka dni po ukończeniu jej 

renowacji, odbyły się tradycyjne Śląskie Po-
tyczki Dziecięcych Sekcji Ratownictwa WOPR. 
Na szesnastą edycję imprezy do Siemianowic 
Śląskich dziecięce drużyny ratownicze z: Cho-
rzowa - KIJANKI, Zabrza - DELFINY, Zawiercia 
- FOCZKI, Sosnowca- KROKODYLE, Jaworzna 
– PIRANIE, a gospodarzami były oczywiście 
siemianowickie  PIRANIE. 
Jak co roku Mikołaj dopingował wszystkich za-
wodników, liczyła się przede wszystkim wspa-
niała zabawa, mimo to jak zawsze rywalizacja 
była bardzo zacięta, a klasyfikacja końcowa 
przedstawiała się następująco:

I miejsce Zabrze DELFINY 
II miejsce Siemianowice Śl. PIRANIE 
III miejsce Chorzów KIJANKI 
IV miejsce Sosnowiec KROKODYLE
V miejsce Zawiercie FOCZKI 
VI miejsce Jaworzno – PIRANIE JAWORZNO
Impreza tradycyjnie już odbywała się 
pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta – Rafała Piecha. Po zakończonej 
rywalizacji i ogłoszeniu wyników wszystkie 
drużyny otrzymały nagrody oraz wspa-
niałe prezenty, które wręczyła Zastępca 
Prezydenta Miasta-Marta Suchanek-Bijak 

Świetne wieści nadeszły 
w miniony weekend (14-15.12) 
z hiszpańskiego Burgos, gdzie 
odbywał się Puchar Świata 
w szpadzie kobiet (U 20). 
Siemianowiczanka Barbara Brych, 
wychowanka UKS Wołodyjowski, 
obecnie reprezentująca AZS AWF 
Kraków w rywalizacji indywidualnej 
zajęła trzecie miejsce w stawce 
ponad 100 zawodniczek, przegry-
wając nieznacznie dopiero w pół-
finale z późniejszą zwyciężczynią, 
reprezentantką Włoch. 

BASIA BRYCH 
NA PODIUM 
PUCHARU ŚWIATA!

SEZON ŁYŻWIARSKI ROZPOCZĘTY !

Dwukrotnie na dziesiątym miejscu w fi-
nale B Maciek meldował się także na 
100 m i 200 m stylem zmiennym. Także 
na 200 m stylem zmiennym z dobrej 
strony okazał się Michał Tomaszowski, 
zajmując trzecie miejsce w finale B (13 
w Polsce – przyp. Red.). - Z występu 
wszystkich zawodniczek i zawodników 
jestem bardzo zadowolony. Medale, 
ale przede wszystkim osiągane cza-
sy, w większości poprawiane rekordy 
życiowe pokazują mi jako trenerowi, 
że w pracy szkoleniowej idziemy w do-
brą stronę. Dla moich podopiecznych 
z kolei to kolejny zastrzyk motywacji 
i pozytywnej energii na dalsze miesiące 
ciężkiej, systematycznej pracy na ba-
senie – podsumował Leszek Małyszek.
Warto też dodać, że Mateusz Chowa-
niec podczas mistrzostw w Lublinie zo-
stał wybrany do pocztu sztandarowego 
podczas ceremonii otwarcia imprezy.

KRZYSZTOF NOS

wraz z kierownikiem Pływalni Miejskiej - 
Aleksandrą Lipko-Firlus. 
- Serdecznie dziękuję ratownikom siemia-
nowickiego oddziału WOPR za ogromne za-
angażowanie w  przygotowanie potyczek oraz 
prezesowi Oddziału WOPR Siemianowice Śląskie 
- Markowi Kunie za profesjonalne prowadzenie 
zawodów. Gratuluję wszystkim zawodnikom 
i zapraszam na naszą  Pływalnię Miejską za 
rok, na siedemnastą edycję tej radosnej impre-
zy – podsumowała Aleksandra Lipko – Firlus.

(SON)

To już drugi taki sukces naszej 
nadziei olimpijskiej w ostatnim 
czasie – kilka tygodni temu, 
również w Pucharze Świata, 
zajęła także trzecią lokatę. 

(SON)

Pierwszy ślizg piątego sezo-
nu funkcjonowania lodowi-
ska w siemianowickim Parku 
Pszczelnik przyciągnął wielu 
miłośników łyżew. W pierw-
szy piątek grudnia (6.12), 
dokładnie w dniu św. Miko-
łaja, uroczystego otwarcia 
sztucznie mrożonego lodo-
wiska dokonała Małgorzata 
Pichen – Naczelnik Wydzia-
łu Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie. 
Później w specjalnym pokazie 
zaprezentowali się młodzi za-
wodnicy Uczniowskiego Klubu 
Łyżwiarskiego „SPIN” Kato-

wice: Jagna Nowak oraz Julita 
i Dominik Błoniarz.

Jak co roku, wstęp na pierw-
szą jazdę w sezonie był bez-
płatny, oczywiście dla tych 
którzy przyszli na lodowisko 
z czapką Mikołaja. Z tej okazji 
skorzystało wielu miłośników 
łyżwiarstwa. Na tafli popisy 
dawali już doświadczeni ły-
żwiarze, ale początkujący 
także bawili się doskonale. 
Był też oczywiście  św. Miko-
łaj, który rozdawał wszystkim 
ślizgającym się słodycze, a na 
zmarzniętych czekała gorą-
ca herbata.

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Pszczelnik” w Siemia-
nowicach Śląskich serdecznie 
zaprasza na lodowisko do Par-
ku Pszczelnik codziennie od 
godz.10.00 do 20.00.

WIESŁAW STRĘK

Godziny ślizgawek: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 
(od godz.14.45 do godz.16.00 
- przerwa techniczna).
W każdą sobotę lodowisko 
czynne jest do godz. 21.00 
(ostatni ślizg o godz. 20.00)

MIKOŁAJKOWA WYGRANA DELFINÓW Z ZABRZA




