
Gazeta
Siemianowicka 7

Kolejne pary małżeńskie obchodziły 
w siemianowickim Urzędzie Stanu 
Cywilnego swoje jubileusze: Marta 
i Norbert Dziurowie, Zyta i Teodor 
Gebelowie, Aleksandra i Józef Korpoko-
wie, Helena i Walter 
Maciągowscy, Irena 
i Józef Romanko-
wie, Cecylia i Henryk 
Spodziejowie, Lidia 
i Rajmund Zobiega-
łowie oraz Janina 
i Jerzy Kulik. 

W uroczystości 
udział wzięli także: 
kierownik USC – 
Grażyna Szulc, jej 
zastępca – Krystyna 
Pradelok, zastępca 
prezydenta Siemia-
nowic Śląskich – 
Dariusz Bochenek, 
który wręczył jubila-
tom Medale Dwóch 
Róż nadane przez 

Prezydenta RP, a także radny Grzegorz 
Jurkiewicz. 

Do życzeń dołącza się „Gazeta Siemia-
nowicka” – STU LAT W ZDROWIU!

www.siemianowice.pl 

Złote gody

Wszyscy czekamy na upragniony 
koniec zimy. Tym bardziej, że na wiosnę 
rozpocznie się wiele inwestycji w naszym 
mieście, głównie drogowych. 

Wiele już pisano na temat nowej fabryki 
firmy Johnson Controls na Bańgowie. Nie 
będziemy się powtarzać. Faktem jest, że 
ciężki sprzęt już pracuje na placu budowy 
przy wykopach pod fundamenty. Jest też 
pewne, że obok powstanie kolejny zakład 
należący do firmy UGINE & ALZ zajmu-
jący się przetwórstwem blach. 

Jednocześnie obok prac inwestycyj-
nych trwających przy budowie fabryki, 
Gmina Siemianowice rozpocznie w kwiet-
niu budowę skrzyżowania w ciągu ulicy 
Krupanka, które umożliwi w przyszłości 
zjazd na tereny przemysłowe Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Zadanie to jest obarczone wieloma trud-
nościami, z których największe to to, iż 
prace będą prowadzone bez zatrzymania 
ruchu. Przypomnijmy: jest to droga kra-
jowa, po której w ciągu godziny średnio 
przejeżdża powyżej 2000 samochodów. 
Zadanie ma być skończone do momentu 
otwarcia pierwszej fabryki tj. do początku 
września br.

Kolejną inwestycją planowaną na ten 
rok przez Gminę jest przebudowa ul. 
Konopnickiej. Przypomnijmy – w roku 
2005 miało miejsce otwarcie połącze-
nia ulicy Budowlanej ze śródmieściem 
Siemianowic. Brak tego połączenia był 
bardzo dużym problemem dla wielu 
mieszkańców naszego miasta, którzy 
znaleźli zatrudnienie w tym najszybciej 
ostatnio rozwijającym się przemysło-
wym zakątku Siemianowic. W ślad za 
tym połączeniem Prezydent natych-
miast wystąpił do KZK GOP o urucho-

mienie połączenia komunikacji miejskiej 
w tamten rejon. Obecnie kursuje tam 
linia nr 222. Okazało się jednak, że na 
trasie tego autobusu jest jeden odcinek 
ulicy Konopnickiej bardzo przewężony, 
znacznie utrudniający przejazd. Jesz-
cze w 2005 roku udało się wykonać 
całą niezbędną dokumentację i możemy 
oczekiwać, że w 2006 roku to zadanie 
zostanie zrealizowane. 

Jak to zwykle jednak bywa i tu nie 
obyło się bez komplikacji. W trakcie 
tworzenia dokumentacji inwestycyj-
nej okazało się, że w jezdni central-
nie znajduje się rurociąg magistralny 
dostarczający wodę do dzielnicy Hugo 
i w ramach inwestycji należy go prze-
sunąć. Problem tylko w tym, że nie 
ma gdzie go przesunąć. Obok bowiem 
znajduje się nasyp, po którym kiedyś 
jeździła kolejka wąskotorowa. Dziś jest 
on pusty – po szynach nawet nie pozo-
stało wspomnienie. Koniec końców 
udało się jednak uzgodnić nowy prze-
bieg trasy rurociągu i zamknięto doku-
mentację dosłownie w ostatnich godzi-
nach starego roku. 

Trzecią inwestycją w układzie dro-
gowym w mieście jest od dawna ocze-
kiwana przebudowa skrzyżowania ulic 
Bohaterów Westerplatte, Bytkowskiej, 
Niepodległości i Watoły. Temat od dawna 
traktowany priorytetowo nareszcie znaj-
dzie swój finał. Przypomnijmy – po wielu 
staraniach udało się doprowadzić do 
wyburzenia budynku na rogu ulic Boh. 
Westerplatte i Bytkowskiej. Do pełni 
szczęścia brakowało jednak zgody na 
przebudowę skrzyżowania od jednego 
z właścicieli działek gruntowych, na 
których miało powstać skrzyżowanie. 

Gmina prawie 
dwa lata 
poszuk iwała 
jego spadkobierców lecz wszelkie dzia-
łania spełzały na niczym. Działka ta 
miała powierzchnię tylko 6,5 m2 lecz 
brak zgody na jej udostępnienie bloko-
wał całkowicie jakąkolwiek możliwość 
przebudowy tego skrzyżowania. Dopiero 
we wrześniu 2005 roku pojawiła się moż-
liwość zmierzająca do wywłaszczenia 
dotychczasowego właściciela. 

Całość inwestycji obejmuje oprócz 
przebudowy układu drogowego rów-
nież wymianę infrastruktury podziem-
nej, a konkretnie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Tę część zrealizuje 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Katowicach na swój 
koszt lecz w uzgodnieniu i koordynacji 
z Urzędem Miasta.

Nowa koncepcja poprowadzenia ruchu 
kołowego i pieszego wymuszona przez 
stworzenie wielopasmowego skrzyżo-
wania z wysepkami spoczynkowymi dla 
przechodniów znacznie poprawi ruch 
w tym rejonie i spowoduje, że Bytków 
odetchnie. Oczywiście całość będzie 
sterowana systemem świateł koordyno-
wanych automatycznie w zależności od 
natężenia ruchu.

Realizacja tych zamierzeń inwesty-
cyjnych znacznie wpłynie na układ dro-
gowy w naszym mieście. W rozmowach 
z różnymi inwestorami, którzy trafiają do 
Urzędu Miasta w wielu przypadkach pada 
pytanie o perspektywy skomunikowania 
miasta np. z autostradą A4 czy innymi 
szlakami drogowymi. Widać, że te inicja-
tywy pośrednio acz dobitnie wpływają na 
rozwój Siemianowic Śląskich.

BYTKÓW ODETCHNIE
O najnowszych inwestycjach drogowych w Siemianowicach Śląskich 

specjalnie dla „Gazety Siemianowickiej” pisze zastępca prezydenta – Dariusz Bochenek  
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Dyrekcja 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych 
w Siemianowicach Śl. 

ul. Budryka 2

poszukuje firmy 
do wykonania

modernizacji i remontu toalet
Zainteresowanych wykonaniem 

prac prosimy o kontakt osobisty 
z dyrektorem szkoły codziennie 
w godzinach 8.00–14.00. Kontakt 
telefoniczny 032/228-28-33. Oferty 
należy składać do dnia 15 kwietnia 
2006 r. Do 30 kwietnia 2006 r. 
z wybranym kontrahentem zostanie 
zawarta umowa na wykonanie prac.

W trzecim dniu od wstrząsających wyda-
rzeń na terenie Międzynarodowych Targów 
Katowickich, a w drugim dniu żałoby 
narodowej ogłoszonej przez Prezydenta 
RP, w „Dzienniku Zachodnim” ukazał się 
artykuł pióra redaktora Michała Tabaki 
pt. „Pałac kosztem maluchów”. Artykuł, 
jak zresztą większość artykułów tego 
autora cechuje nieprawda, nierzetelność 
i wyłącznie chęć judzenia. W tym artykule 
jedynie prawdą jest pierwsze zdanie, że 
„powstała architektoniczna koncep-
cja przebudowy miejskiego Ratusza”. 
Reszta jest nieprawdą lub prawdą bez 
opisu uwarunkowań a to w języku polskim 
nazywa się manipulacją w celu wprowa-
dzenia w błąd czytelników. Już drugie 
zdanie: „Zakłada [ta koncepcja-PM] m.in. 
likwidację Przedszkola nr 10, którego 
budynek miałby być wykorzystany na 
potrzeby urzędników”, jest czystym 
populizmem i manipulacją by zamącić 
ludziom w głowach. Bowiem z zacyto-
wanego zdania wynika, że jeszcze i inne 
obiekty będą likwidowane, co też jest nie-
prawdą zaś manipulacją jest to, że jakoby 
likwidacja była jedynym wyjściem i była 
przesądzona. A tak nie jest, bo jest jednym 
z trzech wariantów (wygaszenie, przenie-
sienie lub likwidacja). Nieprawdziwa jest 
kolejna informacja, jakoby autor koncepcji 
„...już dostał zlecenie ich opracowania” 
[w domyśle dalsze plany-PM]. 

Niewiedza p. redaktora zawarta jest rów-
nież w zdaniach: „Pomysł pozbycia się 
przedszkolnego sąsiedztwa nie jest taki 
nowy. Siemianowiccy urzędnicy cał-
kiem poważnie chcieli go wdrożyć 10 
lat temu....”. Otóż nie 10 a 13 lat temu.

„Jeżeli ta koncepcja byłaby reali-
zowana, w miejsce obecnego magi-
stratu powstałby prawdziwy pałac”. 
Z tego przytoczonego zdania wynika, że 
zabytkowy Ratusz zostanie zburzony!! To 
jest dopiero mistrzostwo w okłamywaniu 
czytelnika. Ten wyimaginowany w Jego 
umyśle pałac, świadczy tylko o jednym, 
że nie raczył się zapoznać z tym o czym 

pisze. Słyszy, że gdzieś dzwonią ale nie 
wie w jakim kościele! 

Wszystkie enuncjacje p. Redaktora są 
oderwane od rzeczywistości. Ani słowem 
nie wspomina o uwarunkowaniach 
powstania koncepcji. Nie pisze, że:

– w 2004 roku obchodzono 100 lat 
Ratusza,

– obiekt ten od lat wymaga kapitalnego 
remontu i przystosowania do nowych 
norm zarówno bezpieczeństwa, szczegól-
nie przeciwpożarowego, niepełnospraw-
ności, jak i nowoczesnej oraz przyjaznej 
obsługi mieszkańców,

– przez 16 lat (a w obecnych czasach to 
epoka) zwiększa się zakres zadań reali-
zowanych przez samorząd gminny,

– te zwiększone właśnie zadania spo-
wodowały w przeszłości konieczność 
podzielenia Urzędu na 2 budynki. Dziś 
jednak stwarza to naszym mieszkańcom 
utrudnienia i wymaga ponoszenia coraz 
to wyższych kosztów utrzymania,

– od 6 lat jesteśmy w XXI wieku a od 2 
lat w Unii Europejskiej,

Argumenty można mnożyć ale po co? 
Przecież do autora to i tak nie dotrze. Bo 
nie o to przecież chodzi. Argumenty i fakty 
nie pozwalałyby judzić i mącić. Pisarstwo 
p. Tabaki wpisuje się przecież w „pro-
gram” radnych A. Gościniaka, R. Win-
klera, Z. Krupskiego czy J. Kurzawy. Byle 
krytykować (choćby nie na temat), poma-
wiać, przeszkadzać i szkodzić. Wg tego 
programu nie należy wspierać Szpitala 
Miejskiego w jego trudnej sytuacji, orga-
nizowania oddziału ratunkowego w tymże 
szpitalu, budowy zintegrowanego sys-
temu ratownictwa wraz z Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, stającego się 
w określonej sytuacji Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego itd. 

Dziś, po największej katastrofie budow-
lanej w Polsce, gdy wiadomo, że karetki 
siemianowickiego Pogotowia Ratunko-
wego były na miejscu jednymi z pierw-
szych. Dziś, gdy Władze województwa 
śląskiego i dowódcy akcji ratowniczej, 

wyróżniają siemianowicki CPR. Dziś, gdy 
wszystkie media krajowe dają przykład 
dla pozostałej części kraju organizację 
sieci CPR-ów na Śląsku podkreślając, 
że strach pomyśleć gdyby taka tragedia 
stała się gdzie indziej. Dziś już wiadomo, 
że to nie Ci radni mieli rację kiedy byli 
przeciwni tworzeniu zespolonej lokalizacji 
przy policji i straży pożarnej, także pogo-
towia ratunkowego i straży miejskiej.

Boli mnie, że ta wiedza musiała zostać 
potwierdzona trudno wyobrażalną trage-
dią. A Ich boli to, że być może Prezydent 
Miasta, większość Radnych, czy urzędni-
ków rozumieją co to służba publiczna. Mieli 
i mają wizję rozwoju miasta w perspektywie 
nie jutra, nie za miesiąc czy kadencję. Lecz 
podejmują działania tak, by służyły nie tylko 
nam mieszkańcom dziś, ale także tym co 
po nas przyjdą, następnym pokoleniom. Bo 
na tym polega „rządzenie”. W obliczu trage-
dii nie chcę nawet myśleć co by było gdyby 
pozostali Radni i Prezydent posłuchali tych, 
z ustami pełnych obłudnych wypowiedzi, 
choć muszę przyznać ubranych w kwieci-
ste słówka. Pewnie nie mielibyśmy CPR-u, 
Pogotowia Ratunkowego z nim zintegrowa-
nego, Szpitala Miejskiego a jeżeli, to chyba 
jakąś namiastkę. Mielibyśmy za to jedną 
szkołę więcej dla ponoszenia kosztów 
z budżetu miasta, przy pogłębiającym się 
od 15 lat niżu demograficznym?

Właśnie redaktor Tabaka kończy swój 
artykuł przywołując sprawę zamknięcia 
szkoły nr 7. Pisze m.in. „Włodarze miasta 
wymyślili sobie likwidację „siódemki’ 
i zagospodarowanie jej budynku na 
potrzeby m.in. Centrum Zarządzania 
Kryzysowego”. Te słowa przytoczone 
w dniu 30 stycznia br. brzmią tak szyder-
czo, że brak mi słów!

Dziwny jest ten świat! Śpiewał przed 
laty niezapomniany śp. Czesław Niemen. 
Ale śpiewał też: „.... lecz ludzi dobrej 
woli jest więcej, i mocno wierzę w to, 
że ten świat....”.

Oby!
Piotr Madeja

Spacerowałem z moim ojcem. Nagle 
zatrzymał się na zakręcie drogi i po chwili 
milczenia zapytał: 

– Oprócz tego, że ptaki śpiewają, co 
słyszysz? 

Pilnie nasłuchiwałem, po kilku sekun-
dach odpowiedziałem:

– Słyszę odgłos jadącej furmanki. 
– Otóż to! – odrzekł ojciec. – Słyszysz 

głos pustej furmanki. 
Zapytałem ojca: 
– Skąd możesz wiedzieć, że ta fur-

manka jest pusta? Przecież nie widzimy 
jej jeszcze. 

Wtedy ojciec odrzekł: 
– Bardzo łatwo rozpoznać, kiedy fur-

manka jest pusta, mianowicie po odgło-
sie, jaki wydaje: im bardziej pusta, tym 
bardziej hałasuje. 

Mijały lata, stałem się człowiekiem 
dorosłym. Tamto wspomnienie jednak 
wciąż we mnie żyje. Kiedy słyszę osobę, 
która mówi za dużo i bez pokrycia; kiedy 
ktoś miele językiem, krzykliwie podwa-
żając rzeczy słuszne, naciąga fakty, 
uprawia tanie krytykanctwo, szerzy 
nieprawdę – wtedy odnoszę wrażenie, 
jakbym znów słyszał słowa ojca sprzed 
lat: „Im bardziej pusta furmanka, tym 
bardziej hałasuje”.  

autor nieznany 
nadesłał Czesław Front SVD

przedruk z miesięcznika „Misjonarz”

TABAKA ZNOWU W ROGU!
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Siemianowicach Śląskich, al. Sportowców 3

 zaprasza na wystawę z cyklu Twórcownicy Twórcowni FORMA-T

MIRON JAN KOŚCIELNY
„N A J P I Ę K N I E J S Z A   U C I E C Z K A”

 rysunek, gwasz, akryl, olej, pastel

Twórcownia Forma-T zawiązała się jako grupa 
artystyczna podczas wernisażu Barbary K. Bełdowicz 
(czyli Mantykory) w Galerii Pod Sufitem MBP
w Katowicach 27 stycznia 2005. Ta Grupa Węgielna 
to Piotr, Ilona, Robert, Miron i Mantykora; bardzo 
szybko dołączył Wojtek i Agnieszka. Od poniedziałku 
21 lutego 2005 działamy przy Bibliotece Śląskiej 
– w piwnicy przy ulicy Ligonia 7 jako integracyjna, 
terapeutyczna pracownia twórcza.
 

EKSPOZYCJE MOŻNA OGLĄDAĆ DO DNIA 20 MARCA 

 tel./fax 032 28-13-29; 032 228-38-64
mbp_siemianowice@pro.onet.pl

www.mbp.siemianowice.pl

Wyjaśnienie
Ciepłowni 
Siemianowice 

 W związku z zapytaniami osób zatro-
skanych o bezpieczeństwo energetyczne 
w mieście, pragniemy sprostować infor-
mację, jaka ukazała się w grudniowym 
numerze „Mojej Spółdzielni”. Gazeta rela-
cjonuje spotkanie Rady Osiedlowej SSM 
Osiedla Michałkowice z przedstawicie-
lami zarządu spółdzielni i Urzędu Miasta 
Siemianowic Śl. w osobie zastępcy pre-
zydenta Dariusza Bochenka. 

Wśród kwestii dotyczących finansów, 
remontów i rozbudowy kanalizacji, pre-
legent poruszył problem alternatyw-
nego zaopatrzenia osiedla w ciepło, 
albowiem – tu cytat z gazety: „obecny 
dostawca Ciepłownia Siemianowice jest 
w likwidacji”.

Powyższa informacja jest fałszywa 
– Ciepłownia Siemianowice Sp. z o. o. 
nie jest postawiona w stan likwidacji. 
Wskutek przejściowej utraty płynności 
finansowej w 2004 roku, wynikłej z nie-
spłaconej należności za dostarczone 
ciepło przez zlikwidowane zakłady: 
Hutę „Jedność”, KWK Siemianowice – 
ZG „Rozalia”, PC „Hanka”, browar, KS 
„Górnik”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
PUSB „Jedność”, nasz zakład nie był 
w stanie uregulować swoich zobowią-
zań wobec dostawców.

Na dzień dzisiejszy nasza firma funkcjo-
nuje normalnie: są zapewnione dostawy 
ciepła dla odbiorców, regulowane są 
należności wobec dostawców, realizo-
wany jest plan remontów i napraw. 

Wobec realnej perspektywy zawarcia 
przez Ciepłownię w kwietniu 2006 roku 
układu ze swoimi wierzycielami, groźba 
zaprzestania działalności jest znikoma. 
Zresztą w podobnej sytuacji upadłości 
jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Katowice S.A., które jest właścicielem 
ciepłociągów dostarczających ciepło dla 
ok. 60 proc. zasobów mieszkaniowych 
w Siemianowicach Śl.

Złożenie wniosku do sądu o upa-
dłość z możliwością zawarcia układu 
firmy nie jest równoznaczne z jej likwi-
dacją. Układ ma na celu uregulowanie 
zaszłych zobowiązań wobec dostaw-
ców. Zarząd i Rada Nadzorcza Cie-
płowni są przekonane o dalszej owoc-
nej współpracy z naszymi dotychcza-
sowymi odbiorcami ciepła. 

W imieniu Ciepłowni Siemianowice

Marian Freitag
Andrzej Materny 

2 marca, czwartek, g. 18. 00 – siedziba MOK, „Nasze Siemianowice Śl. zielone i eko-
logiczne”, spotkanie autorskie red. Wiesława Głowacza z udziałem gości – dr. Jerzego 
Kopyczoka, Adama Balona i Wiesława Żądło. Wstęp wolny! Prezentacja filmów.
3, 4, 5 marca, pt.,sb.,nd., g. 18.00 – Kinoteatr „Tęcza” – „PUSTY DOM”. Korea 
Połud. Przypowieść o miłości i samotności. Cena biletu: 10 zł.
8 marca, środa, g. 18.00 – Kinoteatr „Tęcza” – Koncert z okazji Dnia Kobiet. Jaka 
piękna jest operetka. Wykonawcy: Jarosław Wewióra – tenor, Monika Rajewska –   
sopran, Katarzyna Rzeszutek – fortepian. Cena biletu: 7 zł. Koncert z nagrodami.
9 marca, czwartek, g. 17.00–19.00 – siedziba MOK Klub taneczny dla biznesmenów 
prowadzi Marek Rosół,  W programie tańce standardowe (walc, tango, foxtrot) i latyno-
amerykańskie (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive). Bilet: 5 zł.
10, 11, 12 marca, pt., sb., nd. g. 18.00 – Kinoteatr „Tęcza” „JAK W NIEBIE” Szwecja,  
Film obyczajowy. Cena biletu: 10 zł.
11 marca, sobota, g. 14.00 – Autobus Teatralny Kraków – Teatr Słowackiego, 
Ajschylos ELEKTRA. Przekład Maciej Wojtyszko. Cena biletu + dojazd – 50 zł.
18 marca, sobota, g. 16.00 – Kinoteatr „Tęcza” Miglanc Band – koncert przebojów 
filmowych. Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13. Wstęp wolny!
19 marca, niedziela, g. 18.00 – „GUZIKOWCY” Czechy, „Kultowy” film Petra Zelenki.
Cena biletu: 5 zł.
21 marca, wtorek, g. 10.00 – Kinoteatr „Tęcza” – Dzień wagarowicza! Seans szkolny, „GENE-
SIS”. Francja- Włochy. Film dokumentalny o narodzinach wszechświata. Cena biletu: 2 zł.
23 marca, czwartek, g. 17.00–19.00 – siedziba MOK Klub taneczny dla biznesmenów 
prowadzi Marek Rosół. W programie tańce standardowe (walc, tango, foxtrot) i latyno-
amerykańskie (samba, cha-cha,rumba, paso doble, jive). Bilet: 5 zł.
24, 25, 26 marca, pt., sb., nd., g. 18.00 – Kinoteatr „ Tęcza” – „ZAKOCHANI WIDZĄ 
SŁONIE”. Dania, Islandia,  Film obyczajowy. Cena biletu: 10 zł.
27 marca, poniedziałek, g. 18.00 – siedziba MOK. Promocja książki Zbigniewa Wie-
czorka,  „Ameryka jest dla byka”. Spotkanie prowadzi red. Maciej Szczawiński. Filmy 
z podróży na video. Wstęp wolny. 
31 marca, piątek, g. 19.00 – Kinoteatr „Tęcza”. Koncert pt. „Dotyk iluzji” – II edycja. 
Rock gotycki. Wystąpi zespół „Melancholy”,   Specjalny gość wieczoru – Zespół 
„Gloom” ze Słowacji. Bilet: 5 zł.
UWAGA – WYDARZENIE KULTURALNE
20 maja 2006 r., godz. 19.00. Autobus Teatralny – Warszawa Teatr Muzyczny 
„ROMA”. „Taniec wampirów” – opieka artystyczna – Roman Polański.
Cena całodniowej imprezy: 110 zł od osoby. Spektakl obejrzało ponad milion widzów. Prze-
bój „Na orbicie serc” wykonywany przez Bonnie Tyler. Wyjazd godz. 9.00.

ZAPROSZENIA  MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Town Culture Club

41-100 Siemianowice Śląskie, al. Sportowców 3 
Tel. (0-32) 228-41-93, tel./faks (0-32) 229-26-46 

Telegazeta TV Katowice, s. 171
www.mok.siemianowice.pl, 

e-mail: mok@mok.siemianowice.pl lub moksiem@wp.pl

REPERTUAR – MARZEC 2006 R.

 http://www.mbp.siemianowice.pl 
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Zarząd
Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego

„KARBONA”
Powiatu Siemianowice Śl.,

Spółdzielnia w Siemianowicach Śl.
Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych

ogłasza

że rozpoczął przygotowania do udzielania pożyczek
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

w Siemianowicach Śl.

Zarząd zaprasza 
do wstępowania na członków Spółdzielni.

Bliższe informacje pod numerem tel.:

032/229-02-34; 032/762-89-69

Zarząd

„Możemy spełnić 
twoje marzenia.
Są dzieci, które 

potrzebują rodziny
i są rodziny, 

które oczekują
 na dziecko”.

Zapraszamy do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich – 
poszukujemy kandydatów do peł-
nienia funkcji niespokrewnionej 
rodziny zastępczej oraz zawodo-
wej niespokrewnionej z dzieckiem 
rodziny zastępczej i kandydatów 
do prowadzenia Rodzinnego Domu 
Dziecka (RDD).

Pełnienie funkcji rodziny zastęp-
czej może być powierzone mał-
żonkom lub osobie niepozostającej 
w związku małżeńskim, które odbyły 
szkolenie oraz uzyskały zaświad-
czenie kwalifikacyjne. Szkolenie jest 
bezpłatne, trwa około 4 miesięcy. 

Zainteresowani proszeni są 
o kontakt z pracownikiem socjalnym 
MOPS – mgr Bożeną Wiertelorz, tel. 
2281391 w. 43, w godzinach 7.00 
– 15.00, od poniedziałku do piątku, 
lub mgr Aleksandrą Jurczyk-Wałę-
sa, tel. 2281391 w. 36.
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Siemianowickiej ogłoszeń, reklam, 
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MECHANIKA POJAZDOWA 
Waldemar Nibisz

Naprawy główne i bieżące 
wszystkich podzespołów

WULKANIZACJA – WYMIANA OPON 
– WYMIANA TŁUMIKÓW

Tel.: (032) 228 55 01, 0601 370 456
ul. Dreyzy 17, Siemianowice Śląskie 

Michałkowice
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Zapraszamy 
mieszkańców

PREZYDENT
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zbigniew P. Szandar
przyjmuje mieszkańców 

w Urzędzie Miasta
(ul. Jana Pawła II 10)
w każdy poniedziałek

 w godzinach od 12.00 do 14.00 
oraz od 15.00 do 17.00.

RADNI „WSPÓLNOTY” 
Alfreda Barnaś 

i Franciszek Rzepczyk 
dyżurują w pokoju nr 14

na I piętrze w Urzędzie Miasta, 
w każdą środę 

w godzinach 13.00–15.00.
Zygmunt Jurowiec i F. Rzepczyk 

dyżurują w siedzibie
„Wzajemnej Pomocy” 

przy ul. Pszczelniczej 10, 
w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godzinach 
17.00–19.00.

A. Barnaś dyżuruje 
w Miejskim Ośrodku Kultury 

przy Al. Sportowców 3, 
w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–18.30.
A. Barnaś, Z. Jurowiec 

i F. Rzepczyk
dyżurują w siedzibie

 „Wspólnoty Siemianowickiej” 
przy ul. Barbary 7, w każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca 
w godzinach 17.00–19.00.

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
Przy Stowarzyszeniu działa Punkt Interwencji 
Kryzysowej oferujący pomoc osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie oraz różnymi zdarzeniami 
losowymi.
Masz możliwość skorzystania z porady:

1.  PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEJ 
CODZIENNIE:
  poniedziałek, środa – godz. 12.00–20.00
  wtorek, czwartek, piątek – godz. 8.00–16.00
2. PRAWNIKA:
 poniedziałek – godz. 17.00–20.00
3.  KONSULTANTA DLA RODZIN Z PROBLE-

MEM PRZEMOCY I NARKOMANII:
 czwartek – godz. 17.00–20.00
We „Wzajemnej Pomocy” istnieją grupy samopo-
mocowe:
AA – dla osób uzależnionych od alkoholu
AL – ANON – dla członków rodzin osób uzależ-
nionych od alkoholu
Prowadzimy zajęcia profilaktyczne wśród dzieci 
i młodzieży oraz świetlicę środowiskową czynną 
w każdy:
 poniedziałek i piątek – godz. 16.00–19.00
Proponujemy udział w spotkaniach oraz imprezach 
kulturalno-sportowych i terapeutyczno-wypoczynko-
wych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Tutaj uzyskasz informacje o formach leczenia 
w ośrodkach odwykowych oraz o działalności innych 
grup samopomocowych.

TELEFON 762-80-91 CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
Masz problem alkoholowy – obdarz nas swoim za-
ufaniem, a my pomożemy Ci wyjść z nałogu!
Zachęcamy wszystkie osoby i członków ich rodzin do-
tkniętych problemem alkoholowym do wstępowania 
i uczestniczenia w pracach naszego Stowarzyszenia 
w wyniku czego Twoja rodzina stanie się znów praw-
dziwym ogniskiem domowym.
OFERUJEMY CI I TWOIM NAJBLIŻSZYM 
BEZPŁATNIE:
–  zajęcia samopomocowe w warunkach zapewniają-

cych dyskrecję,
–  wspólnotę ludzi stworzoną na przyjaźni i zaufaniu, 

która jest Ci potrzebna w budowaniu trzeźwego 
życia,

–  różne formy rekreacji (wycieczki, zawody sportowe, 
itp.) co jest konieczne do dobrego samopoczucia,

–  okolicznościowe spotkania z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, Dnia Matki, Dnia Dziecka, itp.

Spotkania Społeczności odbywają się w każdą 
środę o godz. 17.

Stowarzyszenie czynne jest codziennie w godz. 
8.00–20.00

Siemianowickie Stowarzyszenie Abstynentów

WZAJEMNA POMOC
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Pszczelnicza 10,
tel. 762-80-91



Siemianowice Śląskie, do niedawna 
miasto o ściśle wielkoprzemysłowym 
charakterze z dominacją górnictwa węgla 
kamiennego i hutnictwa żelaza i stali, 
dziś zmienia swoje oblicze. Z determi-
nacją i coraz wyraźniej przekształca się 
w miasto nowych dziedzin wytwórczych 
oraz swoistego „przemysłu” rekreacyj-
no-sportowego realizowanego na wielu 
wspaniałych obiektach. Miasto stawia 
także na indywidualną przedsiębiorczość. 
Małych i mikrofirm działa już tutaj ponad 
5 tysięcy. Coraz częściej zakładają je 
osoby wykształcone. Nic zatem dziw-
nego, że w programie odrodzenia miasta 
realizowanym przez prezydenta Zbi-
gniewa Pawła Szandara, wiele miejsca 
zajmuje inwestowanie w oświatę, a także 
w naukowy rozwój siemianowiczan, w tym 
osób kontynuujących naukę na studiach 
doktoranckich. 

Dnia 14 lutego 2005 roku prezydent 
Siemianowic Śląskich podpisał z Woje-
wodą Śląskim umowę o dofinansowanie 
projektu pt. „Stypendia dla absolwen-
tów szkół wyższych kontynuujących 
naukę na studiach doktoranckich”. Pro-

jekt, finansowany w 75 proc. ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i w pozostałej części z budżetu państwa, 
wpisuje się w drugi priorytet Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego: – Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach. Działanie 
2.6 ZPORR kładzie szczególny nacisk na 
rozwój i promowanie Regionalnych Stra-
tegii Innowacyjnych.

– Projekt, który przygotowaliśmy prze-
żywał swoje określone fazy – mówi Grze-
gorz Kisiel, kierownik Referatu Rozwoju 
Miasta i Pozyskiwania Środków Pozabu-
dżetowych w siemianowickim magistracie. 
Zależało nam na tym, by objąć wsparciem 
jak największą liczbę doktorantów z Sie-
mianowic Śląskich. Potencjał naukowy 
jest cennym kapitałem dla miasta i regionu 
– z pewnością przyniesie wymierne korzy-
ści już niebawem. Początkowo projekt 
przewidziany był dla 10 siemianowickich 
doktorantów ale udział w przedsięwzięciu 
mogły wziąć jedynie osoby studiujące na 
kierunkach wymienionych w Regionalnej 
Strategii Innowacji (RSI) Województwa 
Śląskiego na lata 2003 – 2013”. W okre-

sie, w jakim prowadziliśmy nabór, zgłosiło 
się do nas osiem takich osób. 

RSI do kierunków subsydiowanych 
studiów zalicza m.in. biotechnologie, 
technologie informatyczne, technologie 
ochrony środowiska, technologie teleko-
munikacyjne, produkcję i przetwarzanie 
materiałów. Zgodnie z procedurą wniosek 
o dofinansowanie projektu został ponow-
nie złożony pod obrady Komisji Oceny 
Projektów i uzyskał akceptację. Projekt 
pozwala na stypendialne wsparcie ośmiu 
doktorantów maksymalnie przez 3 lata, 
a uzyskana kwota dofinansowania to 
165 500 zł. Pierwsze stypendia zostały 
już wypłacone, niebawem przekazana 
zostanie kolejna transza środków. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż 
Siemianowice Śląskie w roku 2005 
zakończyły także realizację przedsię-
wzięcia „Program stypendialny dla stu-
dentów z Siemianowic Śląskich” finan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa. Dzięki temu projektowi sty-
pendia otrzymało 106 siemianowickich 
studentów.

Stypendia subsydiowane przez EFS i państwo
Siemianowiczanie na studiach doktoranckich


