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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
15 listopada 2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
na numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, poprawnie 
identyfikując miejsce przedstawione 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych miasta.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 7 października 2021 r:

1. Antoni z centrum
2. Zygfryd z Bytkowa
3. Sylwester z Przełajki

Zdjęcie przedstawiało most nad rzeką Brynicą, 
pomiędzy Wojkowicami a Przełajką.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

513 661 565 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

Siemianowickie Centrum Kultury
SCK Bytków,  ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80 
16.11, godz. 17:00, spektakl familijny pt. „BLEEE…” w wykonaniu 
aktorów Teatru „Reduta Śląska”, bilety - 20 zł, w kasach SCK 
i on-line na www.bilety.siemck.pl  
20.11, godz. 17:00, koncert „Muzyczny bukiet”, najpiękniejsze 
arie i duety operetkowe, musicalowe i standardy muzyki świa-
towej, bilety - 30 zł (przedsprzedaż), 35 zł w dniu koncertu, 
w kasach SCK i on-line na www.bilety.siemck.pl
21.11, godz. 18:00, koncert z okazji 10. urodzin zespołu ALBO 
I NIE, bilety- 40 zł. do nabycia w kasach SCK i on-line na 
www.bilety.siemck.pl
25.11, godz. 18:00, Spotkanie Podróżników -  Aleksander 
Czarnik opowie o podróży do Armenii, wstęp wolny.

SCK Park Tradycji, ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41
25.11, godz, 18:00, Kino Seniora  60+, liczba miejsc ograniczona. 

SCK Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3, tel. 32 763 27 30-33
12.11, 26.11  godz. 17:00, Fitzner Cafe, bilety: 5 zł w kasach SCK 
oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
19.11, godz. 20:00, Karaoke, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
25.11, godz. 18:00, „Siemianowice na starej fotogra-
fii”, cykl prowadzony przez Mariana Jadwiszczoka, Ko-
lonia Grabie i Neu Berlin oraz Browar – dawniej. 

18.11 godz. 18:00, „Klasycy Rocka i nie tylko” – historia zespołu 
IRA, prowadzi: red. Bartłomiej Gruchlik, bilety 10 zł do w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
Kawiarenka w Willi Fitznera działa od środy do niedzieli, od 
godziny 16:00

SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46
22.11 , godz. 16:00, Kino dla Seniora w Jarzębinie, wstęp wolny, 
informacje o wyświetlanych filmach tel. 32 228 48 46
11.11, godz. 17:00, „W rytmie naszych serc”, koncert z okazji 
Dnia Niepodległości,  w repertuarze operetkowo musicalowym 
oraz patriotycznym wystąpią: Anna Jakiesz i Mikołaj Król, liczba 
miejsc ograniczona; bezpłatne wejściówki do odebrania w SCK 
Jarzębina od 2.11

SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1, tel. 32 204 11 27
11.11, godz. 16:00, Koncert z okazji Święta Niepodległości, wystąpią:  
Juliusz Ursyn Niemcewicz – tenor, Lucyna Jarząbek – sopran, 
Michał Kryworuczko – fortepian. Podczas koncertu usłyszymy 
znane pieśni patriotyczne oraz znane utwory operetkowe, liczba 
miejsc ograniczone, bezpłatne wejściówki do odbioru od 02.11

Muzeum Miejskie ul. Chopina 6, tel. 513 661 565
19.11, godz. 18:00 Wieczór poetycki pt „Jesienne inspiracje”
24.11, godz. 18:00  Podwieczorek w Muzeum
30.11, godz. 12:00 Wykład Patrycji Skorek „Wybiegaj sobie szczęście“.
Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, rezerwacja  
biuro@muzeum.siemianowicce.pl, lub tel. 513 661 565.

MOSiR „PSZCZELNIK”, Park Pszczelnik 3 
tel. 32 228 08 48, 32 220 43 52 

Kompleks Sportowy Michał, ul. Elizy Orzeszkowej 1 
tel. 32 765 23 03, 32 765 23 04 

Pływalnia Miejska, ul. Śniadeckiego 11 
tel.  32 228 04 15, 725 080 028

ELŻBIETA NIESZPOREK
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Takie wiadomości z ratusza, jak te poniżej, 
chciałbym bardzo przekazywać Państwu co 
miesiąc. Otóż, wraz z naszym urzędniczym 
zespołem, pozyskaliśmy blisko trzydzieści 
pięć milionów złotych dofinansowania z rzą-
dowego Programu Inwestycji Strategicznych. 
Środki te, po uśrednieniu, będą stanowiły 
ponad 90% wartości dwóch prioryteto-
wych projektów inwestycyjnych. Jeden z nich 
jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 
osiemnastu wiekowych kamienic miejskich, 
które w ciągu najbliższego roku, zostaną 
ocieplone, co przyczyni się z jednej stro-
ny do zmniejszenia kosztów ogrzewania, 
czyniąc je bardziej ekologicznymi, z drugiej 
natomiast znacząco poprawi ich estetykę. 
Drugi projekt, wart ponad trzydzieści jeden 
milionów złotych, to budowa nowej alterna-
tywnej drogi i ronda dla dla dzielnic Przełajka 
i Bańgów, które połączą ich mieszkańców 
z drogą krajową DK94. 

Kolejną wiadomością, która zwiastuje po-
zytywną zmianę oblicza naszego miasta jest 
zakończenie pierwszego etapu koniecznych 
prac konsultacyjnych związanych z utwo-
rzeniem GPR-u, czyli Gminnego Progra-

mu Rewitalizacji. Miałem okazję widzieć 
już pierwsze protokoły z tych konsultacji 
w dzielnicach Centrum, Laurahuta, Hugo 
i Srokowiec. Już teraz można wyciągnąć 
z nich konstruktywne wnioski, dotyczące 
rodzajów inwestycji, które są potrzebne 
w tych dzielnicach, by przywrócić im blask, 
tchnąć w nie nowe życie i zniwelować wy-
stępujące tam różnice społeczne.

Liczę, że ten nowy program pomoże nam 
zdobyć wiele środków zewnętrznych dla 
wszystkich dzielnic miasta i osiedli, które 
wymagają jeszcze rewitalizacji społeczno-
-gospodarczej. Warto przypomnieć, że koń-
czący się wkrótce LPR czyli Lokalny Program 
Rewitalizacji, pomógł nam zrewitalizować 
tereny w Parku Hutnik przy Pływalni Miej-
skiej, michałkowicki Zameczek czy budynki 
mieszkalne na Nowym Świecie. 

Na koniec chciałbym poruszyć temat za-
powiedziany trochę przez tytuł mojego słowa 
wstępnego. Temat niezwykle ważny i jedno-
cześnie bolesny dla wszystkich wrażliwych na 
piękno osób, którym rozwój naszego miasta 
leży na sercu. Chodzi o coraz częściej poja-
wiające się w mieście akty wandalizmu. Trudno 

nawet ująć w słowach, jak bardzo potrafią wielu 
z nas opaść ręce, kiedy patrzymy na dopiero 
co oddane do użytku skwery czy place wypo-
czynkowo-rekreacyjne, na których gołym okiem 
widać zniszczone urządzenia, ławki, ogrodzenie 
itp. Uważam, że ta sytuacja powinna stać się 
impulsem do zdecydowanej zmiany postawy, 
bo piękne miasto – a takie chcemy przecież 
tworzyć z naszych podatków – stawia wobec 
nas wymagania obywatelskie. Pierwszym z nich 
jest natychmiastowa reakcja za każdym razem, 
kiedy stajemy się świadkami aktu wandalizmu 
i zgłoszenie takiego zdarzenia na numer 112. 
Nie ma innego sposobu na wyplenienie ta-
kich zachowań, jak obywatelskie doniesienie 
o trwającym właśnie akcie wandalizmu służbom 
mundurowym, które po schwytaniu sprawcy 
będą miały szansę, z pomocą sądu, wymierzyć 
mu dotkliwą i zasłużoną karę. Liczę, że w tej 
sprawie wszyscy połączymy siły i – podobnie, 
jak za moich młodzieńczych czasów – osiedlo-
wa straż sąsiedzka nie pozwoli na to, by nasze 
dzielnice były bezkarnie niszczone.

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

PIĘKNE OBLICZE MIASTA  
STAWIA WYMAGANIA NAM WSZYSTKIM

NAGRODY GOSPODARCZE 2020/2021 WRĘCZONE

21 października br. Rafał Piech, Pre-
zydent Siemianowic Śląskich, wrę-
czył nagrody gospodarcze wyróżnio-
nym przez Kapitułę przedsiębiorstwom.  
Nagroda Gospodarcza to konkurs, który 
ma na celu uhonorowanie firm wnoszących 
znaczący wkład we wspieranie społeczno-
ści Siemianowic Śląskich, przyczyniających 
się do rozwoju lokalnego rynku oraz pro-
mocji miasta poza jego granicami.  

Przedsiębiorstwa można było zgłosić w czte-
rech kategoriach: Pracodawca Roku, Przedsię-
biorca Społecznie Zaangażowany, Nowatorskie 
Rozwiązania, Firma Roku. 

W tegorocznej edycji konkursu zostało zgło-
szonych do udziału, aż 24 firmy. Najwięcej w kate-
gorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany”, 
co było wyrazem zaangażowania tych firm w nie-
sieniu pomocy szpitalowi miejskiemu orazlo-
kalnemu oddziałowi pogotowia ratunkowego 
w początkowej fazie epidemii Covid-19. 
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Kapituła konkursu, pod przewodnictwem 
Agnieszki Gładysz, I Zastępcy Prezydenta Miasta 
Siemianowic Śląskich dokonała następującego 
wyboru laureatów:

 w kategorii „Nowatorskie Rozwiązania” zwy-
ciężyła firma MBC Automatyka i Wentylacja Sp. 
z o.o. Sp. k. Na tle pozostałych zgłoszonych pod-
miotów wyróżniała się stopniem innowacyjności 
w realizowanych projektach. 

 w kategorii „Firma Roku” nagroda powędro-
wała do firmy Milimex S.A., za dotychczasowy 
rozwój firmy, która powstała w Siemianowicach 
Śląskich, a dziś działa na rynkach europejskich 
i wciąż realizuje nowe własne inwestycje na 
terenie woj. śląskiego.  

 w kategorii „Pracodawca Roku” kapituła 
doceniła dwa przedsiębiorstwa. P.U.H. INPULS 
Janusz Dudek za zaangażowanie dotyczące 
współpracy z pracownikami z niepełnospraw-
nościami, z kolei firma UPD Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjno-Doradcze Sp. z o.o. za 
wzrost zatrudniania w trudnym dla pracow-
ników okresie pandemii. 

 w kategorii „Przedsiębiorca Społecznie Zaan-
gażowany” również wybrano dwóch laureatów. 

Są nimi Przedsiębiorstwo Hydromel Sp. z o.o., 
które przekazało w okresie pandemii Covid-19 
największą kwotę na rzecz Szpitala Miejskiego 
w Siemianowicach Śląskich. Drugą docenioną 
firmą jest MMJ PHU Janos M. w przypadku 
której znaczący wpływ na wybór miało ca-
łoroczne wsparcie społeczności lokalnej, a w 
szczególności za inicjatywę zbiórki, moder-
nizacji i przekazania sprzętu komputerowego 
do nauki zdalnej dla siemianowickich dzieci.

Na wniosek kapitały wyróżniona została 
także firma BDW B. Seweryn, D. Łączyński 
s.c. za wsparcie siemianowickiej społeczności 
zarówno na polu walki z epidemią Covid-19, 
jak i pomoc uczniom szkół podstawowych 
oraz wychowankom Wielofunkcyjnej Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Dodatkowo Rafał Piech przyznał dwie na-
grody specjalne za całokształt działalności 
gospodarczej, które powędrowały do firmy 
Wolf System Sp. z o.o. oraz do Pana Ryszarda 
Olka z firmy Tercharpol Sp. z o.o.

JAKUB NOWAK
BIURO BSŁUGI INWESTORA

UM SIEMIANOWICE ŚLĄŚKIE

Artur Górny – Prezes MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. Sp. k
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Remont ulicy Bańgowskiej powoli dobiega 
końca. Modernizacja prowadzona jest na całym 
odcinku drogi o długości ok. 1600 m – od ul. 
Krupanka do ul. Wiejskiej i potrwa do 14 listo-
pada br. Jak informuje Wydział Infrastruktury 
Drogowej aktualnie w miejscu inwestycji na 
ukończeniu są roboty związane z wymianą 
nawierzchni jezdni, które polegały m.in. na 
frezowaniu i zabudowie warstw asfaltowych 
nawierzchni drogowej. Działania wymagały 

CHODNIKI JUŻ PO REMONCIE

ŁATWIEJSZY WYJAZD  
Z ULICY SIKORSKIEGO
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wprowadzenia ruchu wahadłowego. Oprócz 
wymienionych prac, zakres zadania obejmuje 
również zabudowę krawężników drogowych 
i obrzeży chodnikowych, wykonanie podbudo-
wy chodnika z kruszywa i nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej oraz regulację urządzeń 
infrastruktury technicznej.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,3 mln zł 
i zostanie dofinansowany z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarności kwotą 1 086 689 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na skrzyżowaniu ulicy W. Sikorskiego z ulicą 
Oświęcimską zostanie utworzony prawoskręt. 
Poprawi to bezpieczeństwo i usprawni ruch 
drogowy w tym rejonie.

Zakres robót, jakie przewidziano w ramach 
inwestycji, to oprócz budowy samego prawo-
skrętu poszerzenie istniejącej jezdni ul. W.  Si-
korskiego – jako dodatkowego pasa ruchu 
dla skrętu w prawo (w ul. Oświęcimską) oraz 
wymiana jej nawierzchni na odcinku o długości 

ok. 370 m – od skrzyżowania z ulicą Oświę-
cimską do ul. Dąbrowskiej.

Umowa na wykonanie zadania zostanie 
podpisana jeszcze w tym miesiącu. Wówczas 
wykonawca będzie miał 180 dni na jego reali-
zację. Inwestycja prowadzona będzie w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że budowa 
prawoskrętu zostanie poprzedzona przygoto-
waniem dokumentacji projektowej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zakończono roboty budowlane związane 
z wymianą nawierzchni chodników przy uli-
cach: Kilińskiego, Zielonej, Fabrycznej, Bratniej 
i Maciejkowickiej (przy cmentarzu). W efekcie 
mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionych 
ciągów pieszych, które poprawią komfort poru-
szania się w tych rejonach oraz zwiększą estetykę 
przestrzeni publicznej.

Przeprowadzone prace budowlane polegały 
na rozbiórce istniejących chodników, wykonaniu 
podbudowy z kruszywa, zabudowie krawężników 
drogowych oraz obrzeży chodnikowych, budowie 
nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej 

oraz regulacji urządzeń infrastruktury technicz-
nej. Wartość inwestycji wyniosła 244 491,71 zł. 

Przypomnijmy, że modernizacja chodników była 
elementem większego zadania drogowego pn. 
„Wymiana nawierzchni chodników i parkingów 
w wybranych lokalizacjach na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie”, w ramach którego na 
początku października oddano do użytku dwa 
parkingi – w Michałkowicach na ul. W. Sikor-
skiego – przy cmentarzu oraz na Bańgowie, 
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 16 przy  
ul. K. Szymanowskiego.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

KONIEC MODERNIZACJI 
ULICY BAŃGOWSKIEJ CORAZ BLIŻEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

KOLEJNE PLACÓWKI  
ZMIENIAJĄ SWOJE OBLICZE

ZAKOŃCZONO 
TERMOMODERNIZACJĘ 
DWUDZIESTKI

DWA MIESZKANIA DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

BUDYNKI PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
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Do końca roku niezagospodarowane lokale 
użytkowe przy ul. Akacjowej 1 zostaną prze-
kształcone na dwa mieszkania dla osób z nie-
pełnosprawnością ruchową. 

Ich modernizacja uwzględnia wprowadzenie 
rozwiązań, które w znacznym stopniu ułatwią 
przyszłym lokatorom wykonywanie codzien-
nych czynności. W zakresie prac budowlanych 
przewidziano m.in. wymianę okien wraz ze 
zmianą ich powierzchni i usytuowania, wy-
mianę drzwi, likwidację pieców kaflowych oraz 
uzupełnienie ocieplenia ścian zewnętrznych 
wraz z malowaniem elewacji w pasie parteru. 

Cieplejsze, oszczędniejsze i bardziej przyja-
zne dla środowiska staną się niebawem rów-
nież budynki dwóch szkół – Zespołu Szkół 
Sportowych i Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum” oraz budynek 
Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105. 
W tych placówkach trwają zaawansowane 
prace termomodernizacyjne, które zakończą 
się w drugim kwartale 2022 roku.

Ponadto w odnowionych mieszkaniach będą 
wydzielone łazienki w pełni dostosowane i wy-
posażone w urządzenia sanitarne dla osób 
niepełnosprawnych (pochwyty, siedziska na-
tryskowe). Gruntowny remont przejdą ściany, 
sufity oraz posadzki – w miejscu starych po-
jawią się nowe podłogi z płytek ceramicznych 
oraz wykładzin PCV. Oprócz tego zostaną 
wymienione instalacje: elektryczna, gazowa 
i wodno-kanalizacyjna oraz centralne ogrze-
wanie i grzejniki. Koszt adaptacji lokali wyniesie 
252 200 zł i w całości zostanie sfinansowany 
z budżetu miasta.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Należy podkreślić, że termomodernizacja to 
jedno z kluczowych działań pozwalających 
na efektywną walkę z niską emisją. Związane 
z nią inwestycje są bardzo kosztowne, dlatego 
można je zrealizować przede wszystkim dzięki 
pozyskanym przez gminę, wysokim dotacjom 
unijnym, metropolitalnym i państwowym.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Pod koniec października zakończono komplek-
sową termomodernizację Szkoły Podstawo-
wej nr 20, położonej przy ulicy Lipowej. Szare 
szkolne mury zastąpiła kolorowa elewacja, 
natomiast budynek placówki stał się cieplejszy, 
bardziej ekologiczny i tańszy w utrzymaniu.

Koszt termomodernizacji SP 20 wyniósł 
ponad 3,2 mln zł. Do realizacji przedsięwzię-
cia otrzymano 2,3 mln zł dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz 
950 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Przypomnijmy, że prace 
budowlane rozpoczęły się w maju ubiegłego 
roku i objęły izolacje przeciwwodne i prze-

ciwwilgociowe ścian podziemia z ocieple-
niem, docieplenie ścian nadziemia, wymianę 
drzwi zewnętrznych oraz wymianę okien, 
ocieplenie dachu z wykonaniem nowego 
pokrycia, wykonanie wentylacji mechanicznej 
dla niektórych pomieszczeń, wymianę opraw 
oświetleniowych na oprawy typu LED oraz 
remont strefy wejścia. 

Finał prac termomodernizacyjnych w SP 20 
zakończył jednocześnie projekt pn. „Nisko-
energetyczne budynki użyteczności publicznej 
(ZSOiZ ) przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej 
w Siemianowicach Śląskich”, w ramach którego 
w lipcu br. docieplono budynek Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. Budryka.
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Zakończył się czwarty sezon Siemianowickiego 
Roweru Miejskiego (SRM). Od 26 kwietnia do 
17 października br. rowery wypożyczono 18,6 
tysięcy razy i skorzystało z nich 5909 użyt-
kowników.

Przez blisko siedem miesięcy działania SRM 
w naszym mieście, zarówno mieszkańcy, jak 
i odwiedzający Siemianowice Śląskie mieli do 
dyspozycji 120 rowerów (w tym 107 rowerów 
standardowych, 3 tandemy oraz 10 rowerów 
dziecięcych), rozmieszczonych na 12 samoob-
sługowych stacjach, w następujących punktach: 
ul. Grunwaldzka, Plac Alfreda, Centrum I – 
skrzyżowanie ul. Śląskiej i Jana Pawła, Centrum 
II – okolice ul. Mysłowickiej, Park Pszczelnik, 
osiedle Młodych, osiedle Bańgów, Bańgów – 
ul. Krupanka, Tuwim, Węzłowiec – ul. Jagiełły, 
Michałkowice – ul. Wyzwolenia, Michałkowice 
– Plac 11 listopada. 

PODSUMOWANIE CZWARTEGO  
SEZONU ROWEROWEGO

Zgodnie z raportem przygotowanym przez 
firmę Nextbike (operatora systemu) rowery 
najczęściej wynajmowano na stacji Centrum  I, 
gdzie odnotowano 1778 wypożyczeń, a także 
na stacjach: Michałkowice i Tuwim, na których 
jednoślady wypożyczono odpowiednio 1055 
i 818 razy. Największą popularnością cieszyły 
się następujące trasy: od stacji Centrum I do 
stacji Centrum II (158 przejazdów), od Parku 
Pszczelnik do Centrum I (156 przejazdów) oraz 
od Centrum I do Michałkowic i z powrotem 
(135 przejazdów). Ponadto już trzeci rok 
z rzędu system Siemianowickiego 
Roweru Miejskiego był kompa-
tybilny z innymi systemami 
Nextbike, funkcjonującymi 
w obrębie Metropolii Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej. 
W tegorocznej edycji 

standardowe jednoślady 
można było wypożyczać 

i zwracać bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów w Sie-

mianowicach Śląskich, Katowicach, 
Chorzowie, Tychach i Sosnowcu. W sumie od-
notowano 1656 przejazdów do innych miast 
(w tym 1500 do Chorzowa i Katowic) oraz 
blisko 200 powrotów do Siemianowic. 

Siemianowicki Rower Miejski po raz pierwszy 
zagościł w naszym mieście w lipcu 2018 roku. 
W ramach pilotażu do dyspozycji mieszkańców 
przekazano wtedy 32 rowery, zlokalizowane na 
czterech stacjach. System zyskał wielu zwolen-
ników, dlatego w 2019 roku zwiększono zarówno 
liczbę rowerów, jak i liczbę stacji, które rozlo-
kowano w najważniejszych punktach miasta.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 po-
wstanie winda. Ułatwi ona dostęp do budynku, 
zwłaszcza osobom starszym, osobom z nie-
pełnosprawnościami oraz rodzicom z dziećmi.

Obecnie osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich mogą dostać się do magistratu 
jedynie za pomocą schodołazu. W perspekty-
wie najbliższych sześciu miesięcy sytuacja się 
odmieni za sprawą budowy dźwigu osobowego.

 Umowę na realizację tego zadania podpi-
sano na początku listopada br. Od tej chwili 
wykonawca ma 180 dni na wykonanie prac 
wynikających z zakresu umowy. Nowa winda 

powstanie na tzw. tylnej klatce schodowej i bę-
dzie zapewniała komfort i dogodne korzystanie 
ze wszystkich kondygnacji budynku. Jej budowa 
wiązać się będzie z dostosowaniem do potrzeb 
osób niepełnosprawnych wejścia do ratusza 
od strony parkingu, likwidacją istniejącej klatki 
schodowej i schodów bocznych, budową szybu 
windowego wraz z montażem dwukierunkowej 
windy, a także utworzeniem nowych pomiesz-
czeń w miejscu po wyburzeniu klatki schodowej. 
Koszt realizacji przedsięwzięcia przewidziano 
na 775 000 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BEZ BARIER W RATUSZU- 
W BUDYNKU BĘDZIE WINDA
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25 października br., w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego odbyła się konferencja 
poświęcona Programowi Inwestycji Strategicz-
nych – Rządowemu Funduszowi Polski Ład. 
W ramach programu województwo śląskie 
zostanie dofinansowane kwotą ponad dwóch 
miliardów złotych (2 138 844 108,06 zł). Siemia-
nowice Śląskie znalazły się wśród beneficjentów 
tego programu, pozyskując 34 875 000 zł na 
kolejne duże projekty inwestycyjne.
– Dowiedzieliśmy się, że do Siemianowic Ślą-
skich trafi niemal 35 milionów złotych na wielkie 
inwestycje – mówi prezydent miasta Rafała 
Piech. – Kwota prawie pięciu milionów złotych 
pozwoli na termomodernizację osiemnastu 
budynków w naszym mieście, natomiast, co 
mnie osobiście bardzo cieszy – niemal trzy-
dzieści milionów złotych przeznaczymy na 

PRAWIE 35 MILIONÓW ZŁOTYCH 
DLA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

budowę nowej drogi łączącej Siemianowice 
Śląskie z Wojkowicami – dodaje. Ta ostatnia 
inwestycja jest strategiczna dla całego miasta, 
a zwłaszcza dla dzielnicy Bańgów i Przełajka, 
bo tutaj obecnie trwa największy boom inwe-
stycji mieszkaniowych.

Tę wspaniałą wiadomość o przyznanych do-
finansowaniu, wraz z symbolicznym czekiem, 

W samo południe 29 października, w nowo-
czesnym anturażu auli Muzeum Śląskiego, 
odbyła się długo oczekiwana, gala konkursu 
Marszałka Województwa Śląskiego na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. 
Michałkowicki Pałac Rheinbabenów, zwany 
częściej „Zameczkiem”, zdobył prestiżowe 
Wyróżnienie Roku 2021.

Przypomnijmy, że inwestycja ta, której 
budżet przekroczył ponad jedenaście mi-
lionów złotych, była realizowana z budżetu 
miasta Siemianowice Śląskie z wykorzysta-
niem środków zewnętrznych, dzięki którym 
ponad 85% kosztów rewitalizacji pokryła 
Unia Europejska. 

Kompleksowa rewitalizacja zabytku od-
bywała się w dwóch etapach. Pierwszy 

NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 2021 – 
„ZAMECZEK” WYRÓŻNIONY
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przekazała dzisiaj na ręce Rafała Piecha Dorota 
Tobiszowska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
– Polski Ład to program, który został stworzony 
po to, aby pomóc gminom wyjść z kryzysu spo-
wodowanego pandemią koronawirusa – mówi 
Senator Dorota Tobiszowska. – W jego ramach 
funkcjonuje Pogram Inwestycji Strategicznych 
i dzięki mojej i Pana Prezydenta współpracy, 
zostały do niego zgłoszone obydwa projekty 
– tłumaczy Senator RP. – Wobec powyższego 
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dzisiaj 
wszystkie programy, wraz z tym dla Siemianowic 
Śląskich – dodaje.

– Chciałem w tym miejscu podziękować Pani 
Senator, która jest pierwszym parlamenta-
rzystą, tak mocno angażującym się zarówno 
w sprawy regionu, jak i naszego miasta – mówi 
prezydent Piech.

To nie pierwszy raz, kiedy Dorota Tobi-
szowska, która z dumą mówi o sobie: Se-
nator Ziemi Śląskiej, służy swoją pomocą 
w pozyskiwaniu środków wspomagających 
rozwój naszego miasta. W sierpniu br. dzięki 
osobistemu zaangażowaniu parlamenta-
rzystki, Siemianowice Śląskie wzbogaciły 
się o ponad 6 milionów złotych wsparcia 
ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

– Jestem szczęśliwa, że mogę być ponownie 
w Siemianowicach Śląskich, które znajdują się 
w moim okręgu senatorskim, i że współpraca 
z prezydentem miasta układa mi się tak zna-
komicie – mówi Dorota Tobiszowska.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA

Z RATUSZA

z nich realizowany w latach 2017–2018, 
obejmował kompleksowy remont elewa-
cji i dachu, natomiast od lipca 2019 roku 
rozpoczął się drugi etap rewitalizacji mi-
chałkowickiego Zameczku, który obejmo-
wał wówczas przebudowę i modernizację 
wnętrz zabytku, w tym m.in. wykonanie 
nowej posadzki, okładzin ściennych, stolarki 
drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrz-
nych, renowację zabytkowej oranżerii oraz 
aranżację wnętrz, z odtworzeniem i wyko-
naniem sztukaterii ściennych i sufitowych. 
Dziś obiekt stanowi prężnie działający od-
dział Siemianowickiego Centrum Kultury, 
ciesząc swoim pięknem i funkcjonalnością 
nie tylko mieszkańców miasta, ale też coraz 
liczniej pojawiających się w nim turystów. W treści uzasadniającej przyznanie przez 

jury Wyróżnieniu Roku 2021 dla urzędu miasta 
oraz architektów (Leszek Fliciński, Dorota Se-
tlak, Andrzej Góra, Wojciech Blanka), znalazły 
się słowa uznania: za bardzo dobrą rewitaliza-
cję obiektu, tworzącą funkcję integracji spo-
łecznej poprzez oddział działającego w nim 
centrum kultury oraz świetne uzupełnienie 
funkcjonalności obiektu remontem oranżerii. 

Tegoroczna gala była okazją do podwójnego 
świętowania, ponieważ na scenie audytorium  
zostały również wręczone wyróżnienia za 
rok 2020. Przez zeszłoroczne obostrzenia 
pandemiczne, gala Marszałka nie mogła się 

odbyć, zaś wyróżnienia nie mogły trafić do 
rąk samorządów i architektów. Przypomnimy, 
że w ubiegłym roku otrzymaliśmy jako miasto  
wyróżnienie za najlepszą zrewitalizowaną 
przestrzeń publiczną, jaką okazała się na-
sza zabytkowa Pływalnia Miejska. Wśród 
wyróżnionych projektantów tej inwestycji 
znaleźli się: arch. Wojciech Pasterny, arch. 
Joanna Pasterny, inż. Paweł Cembrzyński, 
inż. Marcin Knez, inż. Tomasz Szczyrba, inż. 
Krzysztof Kunert oraz arch. Renata Gra-
dzik, arch. Bogdan Skurowski (obecni na gali 
i wspólnym zdjęciu).

PIOTR KOCHANEK 
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Połamane, popisane ławki w parkach i na zie-
leńcach, powyrywane przęsła ogrodzeń placów 
zabaw, zdewastowane kominki grilowe i wiaty, ce-
lowo uszkodzone dopiero co posadzone drzewka, 
zniszczenia na nowych, nie ukończonych jeszcze 
inwestycjach - zrzucone i spalone budki lęgowe 
dla ptaków. Nie mówiąc już o notorycznym za-
śmiecaniu terenów rekreacyjnych...

Akty wandalizmu w Siemianowicach Śląskich 
są częste i świadczące o coraz większej bez-
czelności sprawców. Niszczenie dla zabawy, 
popisywanie się, wyładowywanie swoich emocji 
na urządzeniach, dewastacje pod wpływem 
środków odurzających, widoczne są w wielu 
miejscach. I nie są to, niestety, pojedyncze 
incydenty, ale fala zniszczeń.

Spora część z tych inwestycji została zre-
alizowana z Budżetów Obywatelskich, o które 

mieszkańcy wnioskowali, a cześć – z dota-
cji unijnych.

Środki finansowe na niekończące się na-
prawy i remonty również pochodzą z naszych 
podatków. To jak wygląda miasto zależy od 
nas wszystkich.

Nie niszczmy! Reagujmy na wandalizm i za-
śmiecanie! Bądźmy uważni i wrażliwi na to, co 

NIE NISZCZ!
NIE TOLERUJ WANDALIZMU!

się dzieje wokół nas! Mienie publiczne to nasze 
wspólne mienie.

W sytuacjach zauważenia aktów wandalizmu 
należy niezwłocznie powiadomić:

- Straż Miejską 986 lub 32 228 47 00 lub
- Policję 997 lub 112 lub
-  Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 220 01  80

DAGMARA JAZOWSKA 
MOSIR „PSZCZELNIK”

Na początku 2019 roku ukazała się pierw-
sza seria edukacyjnych kolorowanek dla 
przedszkolaków pt.: „O bohaterach, któ-
rzy uratowali miasto od zarazków”. Liczące 
osiem stron wydawnictwo w przystępny 
sposób pokazywało dzieciakom, o co cho-
dzi z wstydliwym problemem nieczystości 
pozostawianych przez zwierzęta oraz obo-
wiązków wynikających z posiadania zwie-
rząt domowych.

Jak się okazało, pomysł był strzałem w dzie-
siątkę i spotkał się z dużą przychylnością miesz-
kańców oraz pedagogów. Dlatego też w tym roku 
Wydział Infrastruktury Technicznej oraz Biuro 
Prasowe siemianowickiego urzędu miasta przy-
gotowało podobną broszurę, również związaną 
z tematyką superbohaterów w naszym mieście.

- Postawiliśmy na edukację pod kątem po-
szanowania elementów przestrzeni publicznej 
– wyjaśnia Magdalena Spychalska, pomysło-
dawczyni oraz koordynatorka projektu. - Tym 
razem bohaterowie ratują miasto od zniszczeń 
i dewastacji - dodaje.

Podobnie jak pierwsza część, ta również 
będzie kolportowana – oczywiście bezpłatnie 
– wśród najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta. Pierwsze egzemplarze trafią do dzie-
ciaków w klasach 1-3 szkół podstawowych już 
w tym miesiącu.

- Liczymy, że poprzez zabawę dzieciaki wy-
pracują w sobie prawidłowe wzorce zachowań 
w społeczeństwie – mówi Magdalena Spy-
chalska.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Edukacyjna kolorowanka dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta
„O BOHATERACH, KTÓRZY URATOWALI MIASTO OD ZNISZCZENIA”

SPRAWY SPOŁECZNE
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Gra planszowa skierowana dla dzieci 
powyżej 6. roku życia:
- Liczba graczy:: od dwóch do czterech
W czasie gry należy używać pionków 
do gier planszowych i kostki
Rozpoczęcie gry:
- Grę planszową rozpoczyna naj-
młodszy gracz na polu oznaczonym 
napisem START.
- Każdy z graczy, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, rzuca kostką, 

a następnie przesuwa swój pionek 
o liczbę pól równą liczbie wyrzuco-
nych oczek.
Przebieg gry:
Na planszy znajdują się różnokolo-
rowe pola. Jeżeli gracz trafi na po-
szczególne pola wykonuje polecenia 
zgodnie z załączoną legendą:
- Pole czarne  : pole prezentujące 
problem niszczenia przestrzeni pu-
blicznej. Gracz traci jedną kolejkę.

- Pole zielone  : Gracz wymienia 
Trzy miejsca, które najbardziej lubi 
na terenie miasta.
- Pole żółte  : Gracz wymienia na-
zwy trzech ulic w mieście.
- Pole niebieskie  : gracz wymienia 
numery trzech linii autobusowych 
przebiegających przez miasto.
- Pole oznaczone literą B, jak Boha-
ter: gracz przesuwa się do przodu 
o dwa pola.

- Pole oznaczone literą S, jak Sie-
mianowice: gracz dodatkowo rzuca 
kostką, a następnie przesuwa swój 
pionek o liczbę pól równą liczbie 
wyrzuconych oczek.
 Zakończenie gry:
-  Wygrywa gracz, który jako pierwszy do-
trze do pola oznaczonego napisem META.

OPRACOWANIE:  
MAGDALENA SPYCHALSKA

GRAFIKA: PATRYK BORYCZKA

GRAJMY
Z MISJĄ
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ZOSTAŁO TYLKO OSIEM TYGODNI  
NA WYMIANĘ STARYCH PIECÓW I KOTŁÓW!
Biuro Ochrony Środowiska siemianowickiego 
urzędu miasta przypomina, iż zostało jesz-
cze tylko osiem tygodni do OBOWIĄZKOWEJ 
wymiany najstarszych użytkowanych kotłów. 
W myśl obowiązującej od 2017 roku na Śląsku 
uchwały antysmogowej wszystkie piece wy-
produkowane w 2006 roku i wcześniej oraz te, 
które nie mają tabliczek znamionowych, muszą 
być do końca tego roku wymienione na nowsze, 
spełniające kryteria ekologiczne.

- Mówimy o tym od dawna, bowiem coraz 
więcej osób zastanawia się, czy i kiedy muszą 
wymienić posiadany piec, kominek czy kocioł 
– mówi Katarzyna Mroczka, kierownik Biura 
Ochrony Środowiska. - Uchwała przewiduje 
kilka etapów wymiany pieców, zaś do końca tego 
roku muszą zostać zdemontowane najstarsze 
z nich – dodaje.

W jaki sposób klasyfikujemy nasz kocioł? 
Przede wszystkim należy sprawdzić, jak bardzo 
stare jest urządzenie grzewcze, które użytkuje-
my - licząc od daty produkcji do 1 września 2017 
roku. Następnie, na podstawie tak obliczonego 
wieku, klasyfikujemy piec do odpowiedniej grupy 
„terminowej”, która określa datę jego wymiany.

Czyli:
 do 31.12.2021 r., gdy kocioł ma powyżej 10 lat 
(2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez 
tabliczek znamionowych,

 do 31.12.2023 r., gdy wiek kotła mieści się w prze-
dziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),

 do 31.12.2025 r., gdy kocioł ma poniżej 5 lat 
(od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

 do 31.12.2027 r., gdy kocioł posiada kla-
sę 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012. 
Dla urządzeń, które wydzielają ciepło lub 

wydzielają ciepło i przenoszą je do innego 
nośnika, a których eksploatacja rozpoczęła 
się przed 1 września 2017 roku (np.: piec ko-
minkowy wolnostojący, pieckaflowy) należy 
wymienić- wymiana do 31.12.2022 r., chyba 
że instalacje osiągają sprawność cieplną na 
poziomie co najmniej 80%, albo zostaną 
wyposażone w urządzenie zapewniające 
redukcję emisji pyłu do wartości określonych 
w załączniku do Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE, w odnie-
sieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwo stałe.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Czy można ominąć obowiązek wymiany 
starego kotła?
- Nie lekceważyłabym zarówno terminów, jak 
i samego wymogu, wynikającego z przepisów 
uchwały antysmogowej – mówi Katarzy-
na Mroczka. - Przestrzeganie przepisów 
związanych z uchwałą antysmogową będzie 
bowiem kontrolowane zarówno w kwestii 
posiadanych urządzeń grzewczych, jak i sto-
sowanych rodzajów paliw – dodaje.

Użytkownik instalacji naruszający prze-
pisy uchwały może być ukarany grzywną 
do 5000 zł. lub mandatem do 500 zł. Na-
leży również pamiętać, że zgodnie z art. 
225 kodeksu karnego, uniemożliwianie lub 
utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest 
przestępstwem zagrożonym karą pozba-
wienia wolności.

EKOLOGIA

EDUKACJA

27 września br. rozpoczęły się zajęcia wy-
równawcze i rozwijające dla uczniów za-
kwalifikowanych w procesie rekrutacji do 
Siemianowickich SmartLabów. Jest to pro-
jekt, składający się z kilku części, a którego 
wspólnym mianownikiem jest uruchomienie 
w przyszłym roku pięciu nowoczesnych pra-
cowni matematycznych przystosowanych do 
zajęć przyrodniczych, oraz – co oczywiste – 
matematycznych.

-  Przedsięwzięcie to jest odpowiedzią na potrze-
by naszego lokalnego środowiska – mówi Joanna 
Weintrit z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie. - Jego celem jest dostosowanie 
kwalifikacji uczniów do dynamicznie zmieniają-
cych się potrzeb na rynku pracy – dodaje.
SmartLaby, czyli nowoczesne klasopracownie 
powstaną w szkołach podstawowych nr: 1, 4, 
8, 9 i 16.

Pomimo, że „fizyczne” tworzenie klasopra-
cowni jest na początkowym, proceduralnym 
etapie, już teraz są prowadzone zajęcia dla 
uczniów, w oparciu o opracowywane na bieżąco 
miesięczne harmonogramy form wsparcia.
- W ramach smartlabów w naszej szkole pro-
wadzone są zajęcia wyrównawcze dla 99 dzieci 

oraz rozwijające, w których uczestniczy 198 
uczniów – mówi Bernadetta Cebula, Dyrektor 
SP 1 w Siemianowicach Śląskich – Ponadto jedna 
z grup, w ramach zajęć przyrodniczych, bierze 
udział w zajęciach z tresury psów – dodaje.

Jak informuje Bogusław Szopa, Dyrektor 
Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowi-
cach Śląskich, w placówce najważniejszym 
elementem stałym będzie nowoczesna pra-

cownia komputerowa, wyposażona w rzut-
nik, tablice multimedialne i inne pomoce 
techniczne pomagające w nauczaniu fizyki 
i chemii.

W ZSS odbywają się również zajęcia wyrów-
nawcze i rozwijające dla 80 uczniów. W ramach 
projektu SmartLab, w pięciu siemianowickich 
placówkach oświatowych udział w zajęciach 
bierze łącznie 596 uczniów.

To jednak nie wszystko, co przewiduje realizacja 
tego przedsięwzięcia. Nauczyciele aktywnie 
uczestniczący w programie, poznają m.in. kwe-
stie związane z pracą (z danymi) „w chmurze”, 
będą doskonalić kreatywne korzystanie z no-
woczesnych narzędzi multimedialnych w nauce 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
poznają oprogramowanie GeoGebra, wraz z jego 
zastosowaniem w matematyce, a także będą 
mieli możliwość przeprowadzania innowacyj-
nych eksperymentów pedagogicznych, zwią-
zanych z ww. przedmiotami.

Dla uczniów biorących udział w smartlabo-
wym projekcie jest również przewidziany wyjazd 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

- Ten punkt zostanie zrealizowany w za-
leżności od sytuacji pandemicznej, którą na 
bieżąco obserwujemy – mówi Joanna Weintrit 
- bowiem kwestią nadrzędną jest zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno naszym uczniom jak 
i nauczycielom – dodaje.

O kolejnych etapach realizacji projektu bę-
dziemy Państwa informować na bieżąco na 
łamach „Głosu Miasta” na stronie internetowej 
urzędu miasta.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Katarzyna Mroczka
Kierownik Biura 
Ochrony Środowiska
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Z RATUSZA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z końcem 
października podsumował trwającą rok realizację 
projektu „Nowe rozwiązanie”. Przedsięwzię-
cie, którego koszt zamknął się kwotą 82 091 zł, 
finansowane było ze środków pochodzących 
z grantu pozyskanego od  Fundacji „Fundusz 
Współpracy”. Jego głównym celem było stworze-
nie nowego modelu pracy z rodzinami mającymi 
problemy opiekuńczo-wychowawcze, poprzez 
zaadaptowanie rozwiązań, jakie stosuje partner 
zagraniczny - Eurosozial e.V, Paritatischer Verein 
für deutsch-polnische und europäische Zussa-
menarbeit, z siedzibą w Salzgitter.

W trakcie realizacji projektu pracownicy 
MOPS-u gościli przedstawicieli zagranicznego 
partnera , a także złożyli wizytę w Niemczech, 
aby poznać specyfikę pracy tamtejszych in-
stytucji, zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Bazując na ich doświadczeniach, skonstru-
owano własny model działania, którego celem 
jest intensyfikacja działań na rzecz rodziny. Po-
wołano mianowicie, wyposażony w odpowiednie 

narzędzia i środki, zespół ds. poprawy funkcjo-
nowania rodzin. Jego szeroki skład zapewnia 
wielowymiarowe wsparcie. Znajdują się w nim 
przedstawiciele kuratorskiej Izby Sądowej i Sądu 
Rodzinnego, Komendy Miejskiej Policji, placówek 
oświatowych i Poradni Pedagogiczno-Psycholo-
gicznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień 
i Współuzależnień, wydziałów urzędu miasta, 
Klubu Integracji Społecznej, Zespołu Placówek 

Wsparcia Dziennego, instytucji pozarządowych 
działających na rzecz mieszkańców, Centrum 
Pomocy Rodzinie „Modus Vivendi”, a także sto-
warzyszeń: Nowy Dom i Przystań.

Ważne jest to, że po bardzo szczegółowym 
zdiagnozowaniu problemów danej rodziny, 
przyjęte postępowanie obejmuje nie tylko do-
raźną pomoc, ale zawiera także działania ma-
jące w perspektywie zabezpieczenie tej rodziny 
przed nawrotem niekorzystnej sytuacji, w której 
się znalazła. Czyli jeżeli np. jej trudności wy-
nikają z sytuacji socjalno-bytowej, na którą 
składają się bezrobocie, niski status materialny 
i nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, pomoc 
nie będzie się ograniczać jedynie do wsparcia 
finansowego, dostarczania żywności i odzieży. 
Wdrożone zostaną również m.in. działania 
zmierzające do zwiększenia kompetencji za-
wodowych i podjęcia pracy oraz do pomocy 
w oddłużeniu rodziny. W przypadku przemocy, 
procedury dotyczą nie tylko odizolowania od 
sprawcy, ale przewidują także wsparcie kom-
petentnego  zespołu ds. przemocy w rodzinie, 

zajęcia dla ofiar i sprawców, pomoc psychologa, 
prawnika, czy nadzór nad rodziną. Bardzo 
rozległy zakres pomocy otrzymają rodziny, 
w których głównym problemem jest niepełno-
sprawność, czy poważna choroba. Kluczową 
rolę odegra tu asystent osoby niepełnospraw-
nej, który będzie pomocny w załatwieniu wielu 
spraw,  takich jak, komplet dokumentów do 
orzeczenia niepełnosprawności, legitymacja, 
czy karta parkingowa. Pomoc obejmie również 
starania o dofinansowanie zakupu potrzebnego 
sprzętu, usunięcie barier architektonicznych, 
właściwą opiekę zdrowotną, dostosowaną do 
potrzeb danej osoby edukację, czy warsz-
taty. To tylko przykłady postępowania, takie 
kompleksowe plany pomocy będą stosowane 
i w innych przypadkach. „Nowe Rozwiązanie”, 
to, jak widać, również rozwiązanie niosące 
potrzebującym wsparcia rodzinom pomoc  
w aktualnie przeżywanych trudnościach, ale 
i przygotowujące je do umiejętności radzenia 
sobie w przyszłości.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

„ NOWE ROZWIĄZANIE” - POMOC Z PERSPEKTYWĄ 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w Siemia-
nowicach Śląskich, wychodząc na 
przeciw potrzebom osób z niepełno-
sprawnościami, serdecznie zaprasza 
mieszkańców Siemianowic Śląskich na 
dyżury, które pełnić będą dla Państwa 
członkowie rady powiatowej.

Pierwszy dyżur odbędzie się 
19.11.2021 r. (piątek) w godzinach 
15:30 - 16:30 w budynku zlokalizo-
wanym przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich, ul. Szkolna 17.

Siemianowiccy urzędnicy zakończyli pierwszy 
etap prac niezbędnych do stworzenia zupeł-
nie nowego projektu miejskiego pn. Gminny 
Program Rewitalizacji. Powstaje on w miejsce 
poprzednika znanego jako LPR (Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji), który wygaśnie z końcem 
2022 roku. Dzięki powstaniu takich właśnie 
programów gminy, mogą sięgać po unijne 
środki w znacznie szerszym zakresie. Zwykle 

Drugi dyżur rada powiatowa pełnić 
będzie 9.12.2021 r. (czwartek) w godzi-
nach 15:30 - 16:30 w budynku miesz-
czącym się przy ulicy Wróblewskiego 
10 w Siemianowicach Śląskich.

Budynki, w których pełnione będą 
dyżury przystosowane są dla osób 
z niepełnosprawnościami pod wzglę-
dem architektonicznym i informa-
cyjno - komunikacyjnym.

Nie ma potrzeby wcześniejszego 
zapisywania się.Przypomnijmy, że 
organ ten został powołany zarzą-
dzeniem Nr 1912/2021 Prezydenta 

Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 
3 marca 2021 r. w sprawie powo-
łania Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
w Siemianowicach Śląskich na lata 
2021-2025.

Do zadań powiatowej rady należy 
między innymi:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmie-

rzających do:
      integracji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych,
    realizacji praw osób niepełno-

sprawnych.
2) opiniowanie projektów powiato-

wych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji projektów;
4) opiniowanie projektów uchwał i pro-

gramów przyjmowanych przez radę 

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA  
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

powiatu (radę miasta na prawach 
powiatu) pod kątem ich skutków dla 
osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
- korespondencyjny: Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, Wydział Polity-
ki Społecznej, ul. Michałkowicka 105, 
41-103 Siemianowice Śląskie, prosimy 
o dopisanie: Powiatowa Społeczna 
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
- telefoniczny: 32 760  54  45
- e-mail: powiatowarada@um.sie-
mianowice.pl

SABINA MILAND

JAK „ODZYSKAĆ” DLA MIASTA SROKOWIEC 
I INNE DZIELNICE?

bowiem w regulaminach funduszy UE, prze-
znaczonych na ratowanie terenów zdegrado-
wanych społecznie lub gospodarczo, znajdują 
się zastrzeżenia, że pozyskanie środków na 
inwestycje musi mieć swoje oparcie o zapisy 
w gminnych dokumentach programów rewi-
talizacyjnych. Przykładowo, dzięki temu, że 
w LPR znalazły się odpowiednie zapisy, urząd 
miasta i prywatne firmy mogły sięgnąć po 

środki unijne przy rewitalizacji: Parku Hutnik, 
Pałacu Donnersmarcków, Pływalni Miejskiej, 
Pałacu Rheinbabenów, czy osiedla Nowy Świat

Przez ostatni miesiąc urzędnicy Wydziału 
Rozwoju Miasta UM, opracowujący diagnozę 
do przyszłego programu rewitalizacji, prowadzili 
konsultacje społeczne w terenie. Odbyły się one 
bezpośrednio na ulicach dzielnicy Centrum, 
Laurahutte i Hugo. 

Ponadto urzędnicy odbyli kilkukrotnie konsul-
tacje w siemianowickich firmach działających na 
terenie miasta, co w połączeniu z informacjami 
pozyskanymi od mieszkańców, pomoże okre-
ślić, jakiego typu inwestycji w tej części miasta 
najbardziej brakuje.  Wszystko po to, by zapisy 
w finalnym dokumencie odzwierciedlały realne 
potrzeby mieszkańców. 

PIOTR KOCHANEK

SPRAWY SPOŁECZNE
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SPRAWY SPOŁECZNE

We wtorek, 26 października paż-
dziernika 2021 r. o godz. 11:00, przy 
ul. Michałkowickiej w Siemianowi-
cach Śląskich odbyła się uroczystość 
oznaczenia grobu Powstańca Ślą-
skiego, śp. Jana Nepomucena Stęślic-
kiego, znakiem pamięci „Tobie Polsko”. 

Akcja oznaczania grobów zna-
kiem pamięci opracowanym przez 
Oddziałowe Biuro Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Kato-
wicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 
r. w dzień setnej rocznicy zakoń-
czenia III powstania śląskiego. Znak 
pamięci „Tobie Polsko” ma formę 
proporczyka o rozmiarach ok. 20 
x 8 cm, wykonanego z porcelany 
nagrobnej. Umieszczono na nim 
inwokację „Tobie Polsko”, pod którą 
znajduje się wizerunek orła oto-
czonego datami powstań, a poniżej 
napisy „Grób Powstańca Śląskiego” 
i „Instytut Pamięci Narodowej”. Pro-
porzec jest  wzorowany na sztan-
darze powstańczym „Tobie Polsko”, 
który wykonano na początku 1920 
r. w pracowni przy redakcji „Ka-

tolika” w Bytomiu, i który obecnie 
znajduje się w zbiorach Muzeum 
Czynu Powstańczego na Górze 
Św. Anny. Muzeum posiada także 
fotografię z uroczystości upa-

miętniającej uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja, która przedstawia 
pochód mieszkańców wsi Osiek 
(pow. strzelecki, woj. opolskie) 
z tymże sztandarem niesionym 
przez A. Szulca do Rozmierzy. 
Uroczystości te obchodzono na 
całym Górnym Śląsku w niedzielę 
2 maja 1920 r. i były to pierwsze 
legalne obchody tej rocznicy na 
tym terenie. Dzięki postano-
wieniom artykułu 88 Traktatu 
Wersalskiego o przeprowadzeniu 
plebiscytu, dla zapewnienia jego 
bezstronności, w lutym 1920  r. 
obszar plebiscytowy wyłączono 
z państwa niemieckiego i poddano 
kontroli wojsk alianckich, a pełnię 
władzy przejęła na nim Między-
sojusznicza Komisja Rządząca 
i Plebiscytowa Górnego Śląska, 
z gen. Henri Le Rondem na cze-
le. Umożliwiło to Polakom legalne 
demonstrowanie swoich dążeń 
i używanie symboli narodowych.

Zwracamy się z apelem do 
osób posiadających informacje 

o grobach uczestników powstań 
śląskich: poległych w powsta-
niach, zmarłych po 1921 roku. Ak-
tualnie na terenie województwa 
śląskiego, na szczeblu admini-
stracji samorządowej, znana jest 
lokalizacja zaledwie 147 grobów 
wojennych, które zewidencjono-
wano i grobów weteranów po-
wstań śląskich. Przywołana liczba 
jest rażąco niska – w zestawieniu 
z liczbą 2700 osób, które straci-
ły życie w powstaniach śląskich. 
Wśród tych 147 grobów są też 
groby osób, które przeżyły po-
wstania oraz ok.60 000 osób, 
które wzięły w nich udział.

 Brak wiedzy o grobach powstań-
czych wynika z dwóch przyczyn: 
uległy one likwidacji lub są to groby, 
na których nie ma informacji o ro-
dowodzie powstańczym. Akcja ma 
na celu uzyskanie wiedzy o tych 
grobach, które wciąż egzystują 
w przestrzeni publicznej. 

W ramach akcji Oddziałowe 
Biuro Upamiętniania Walk i Mę-

OCALMY GROBY POWSTAŃCÓW  ŚLĄSKICH OD ZAPOMNIENIA
czeństwa IPN w Katowicach pod-
jęło starania, aby stworzyć bazę 
ewidencyjną grobów, w których 
spoczywają Powstańcy Śląscy na 
terenie województwa śląskiego. 
Jej utworzenie pozwoli w przy-
szłości na opracowanie systemu 
opieki nad tymi grobami i zatrzy-
ma proces likwidacji grobów bo-
haterów powstańczych.

Biuro ds. Seniorów wraz z Komendą 
Miejską Policji w Siemianowicach 
Śląskich włączyło się w akcję IPN–u 
-  zgłoszania wszystkich grobów, nie-
zależnie od tego czy są zapomniane, 
czy opiekuje sie nimi rodzina, bądź 
inna instytucja. 
Informacje o grobach powstańców 
i weteranów wojennych proszę zgła-
szać na adres mailowy:  b_luczak@
um.siemianowice. pl, lub tel. 730 600 
506
https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/
groby-weteranow-walk-o

ŻRÓDŁO : IPN KATOWICE 
OPR. BEATA ŁUCZAK 

KOORDYNATOR DS. SENIORÓW

Serdecznie zapraszamy na poranne Śniada-
nie Biznesowe poświęcone branży develo-
perskiej. Zaproszenie kierujemy tym razem 
do przedsiębiorstw z województwa śląskie-
go powiązanych z branżą mieszkaniową. 
Głównym celem spotkania jest integracja 
lokalnego środowiska biznesu oraz możli-
wość wymiany kontaktów i doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorcami związanymi  
z tworzeniem obiektów mieszkalnych.

 W naszym mieście powstaje spora liczba 
inwestycji związanych z budownictwem jedno-  
i wielorodzinnym sprawiając, że branża dewelo-
perska stale się rozwija. Jest to również szansa  
i okazja do rozwoju firm świadczących usługi 

geodezyjne, architektoniczne, ubezpieczenio-
we, wykończenia wnętrz, czy dostarczających 
rozwiązana z zakresu odnawialnych źródeł 
energii, materiałów wykończeniowych lub me-
bli, a także wszystkich tych podmiotów, których 
działalność wpisuje się w opisaną tematykę.  

Jeśli nie mieli Państwo okazji brać udziału 
w podobnym wydarzeniu zapewniamy, że płyną  
z niego wymierne korzyści, jak:
 pozyskiwanie nowych klientów i partnerów 

biznesowych (networking),
 poznanie lokalnego rynku,
 zwiększenie sprzedaży,  
 budowanie sieci relacji z innymi przedsię-

biorcami,

 uzyskiwanie porad od doświadczonych przed-
siębiorców,

 budowanie wizerunku firmy.
W trakcie spotkania zostanie również omó-

wiona kwestia sukcesji w rodzinnych firmach. 
Temat zostanie przedstawiony przez jedną ze 
śląskich kancelarii prawnych.

Spotkanie odbędzie się 19 listopada (piątek) 
o godzinie 8:30 w siemianowickim Zameczku, 
przy ul. Oświęcimskiej 1. Koszt udziału w spo-
tkaniu wynosi 40 zł.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna 
jest rejestracja dostępna pod linkiem:  

https://forms.gle/gZGkCkwVFhfiTQJF7

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt 
z pracownikami Biura Obsługi Inwestora, którzy 
są dostępni pod adresem e-mail: investor@
um.siemianowice.pl lub pod numerem telefonu 
502 693 575.

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

ŚNIADANIE BIZNESOWE DLA BRANŻY MIESZKANIOWEJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Aplikacja ePraca - nowoczesne na-
rzędzie dla tych, którzy szukają 
pracy. Szukasz pracy? Dzięki nowo-
czesnej aplikacji ePraca znajdziesz 
ją szybciej i łatwiej! Uzyskasz bez-
płatny dostęp do informacji o ty-

siącach ofert z całej Polski, targach 
i giełdach pracy oraz innych wyda-
rzeniach organizowanych przez 
urzędy pracy.

Od teraz korzystanie z informacji 
o ofertach pracy dostępnych w Cen-
tralnej Bazie Ofert Pracy (https://
oferty.praca.gov.pl/) będzie łatwiej-
sze i wygodniejsze.

Jakie informacje znajdziemy w apli-
kacji ePraca?

Aplikacja umożliwia przeglądanie 
ofert pracy pochodzących z powia-
towych i wojewódzkich urzędów pra-
cy oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

Każdego dnia w ePracy dostępnych 
będą dziesiątki tysięcy ofert pracy 
oraz setki wydarzeń (targów pracy, 
giełd pracy, szkoleń, grupowych po-
rad zawodowych itd.).

Wród ciekawszych funkcjonalności 
aplikacji znajdziemy m.in.: wyskakują-

ce powiadomienia – informacje o no-
wych ofertach, szkoleniach, targach, 
etc.;    lokalizator GPS – wyszukiwanie 
w okolicy, prezentacja na mapie, wy-
znaczanie mapy dojazdu,   możliwość 
natychmiastowego połączenia tele-
fonicznego lub wysłania esemesa; 
zapisywanie terminów spotkań lub 
zaplanowanych wydarzeń (targów, 
szkoleń, etc.), zapisywanie danych 
kontaktowych. Ciekawymi opcjami 

są także subskrypcje, czyli  zapisane 
kryteria wyszukiwania ofert pracy 
i wydarzeń

oraz publikacja ofert pracy i wy-
darzeń w charakterze postów na 
kontach użytkowników w porta-
lach społecznościowych.

Aplikacja jest do pobrania w Google 
Play, a już wkrótce także na AppStore

KLAUDIA POLOCZEK
PUP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

URZĄD PRACY ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI E-PRACA
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„Zameczek” zainaugurował z końcem października nowy cykl 
spotkań „Zwyczajni – Niezwyczajni”. Już sam tytuł wydarzenia 
zawiera w sobie obietnicę, że udział w nim gwarantuje wyjątko-
we wrażenia. Tak też się stało podczas pierwszego spotkania, 
którego gościem specjalnym była Gabriela Anna Kańtor, autorka 
poczytnych powieści historycznych związanych ze Śląskiem 
i postaciami, mającymi duży wpływ na rozwój naszego regio-
nu. Miłośnicy historii  znają sagę rodzinną „ Koronki z płatków 
śniegu”, impresję biograficzną „Ławeczka księżnej Daisy”, czy 
intrygujące dzieje Joanny Gryzik, robotniczej sieroty, a potem 
pani w kopickim pałacu, zawarte w dylogii „Śląski Kopciuszek” 
i „Pani na Kopicach”. 

Podczas wieczoru w Zameczku mieli okazję posłuchać 
barwnych opowieści pisarki, dotyczących zarówno jej badań 
historycznych, jak i przybliżających ją samą.

Zgodnie z zapowiedzią wydarzenie przyniosło jego uczestnikom 
wiele niespodzianek. Okraszone bowiem było występami arty-
stycznymi oraz obecnością bohaterek książek, w których postacie 
wcieliły się aktorki Teatru Domino. Całości dopełniała nastrojowa 
muzyka, płynąca spod palców młodej, utalentowanej pianistki.

Jak nam wiadomo, na kolejnym spotkaniu z cyklu „ Zwyczaj-
ni – Niezwyczajni” pojawi się Artur Bauc, nauczyciel muzyki, 
współautor interesującego wydawnictwa „O bajkowych Sie-
mianowicach” oraz  aktywny członek fanklubu Violetty Villas.

Pierwsze spotkanie cyklu przyciągnęło liczne grono uczest-
ników, podobnie jak wcześniejsze, bratnie przedsięwzięcie 
„Cudze chwalicie...”

- Coraz częściej na nasze imprezy przybywają mieszkańcy 
ościennych miast, a zdarza się, że nawet goście z bardziej oddalo-
nych rejonów kraju – mówi kierownik placówki Anna Moj-Łukasik 
– To nas bardzo cieszy i daje możliwość szerszego promowania 
obiektu i tutejszych wydarzeń kulturalnych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

„ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI” – 
INAUGURACJA NOWEGO CYKLU SPOTKAŃ

KULTURA

Z RATUSZA

Siemianowice Śląskie mają swoją orkiestrę 
symfoniczną! To wielkie wydarzenie, coś, co 
wyróżnia nas spośród wielu innych miast. Pod 
koniec września odbyły się przesłuchania, a już 
z początkiem października zespół spotkał się 
na pierwszej próbie. Kieruje nim dr Bogusław 
Jan Bemben – dyrygent, menadżer i pedagog, 
absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. Stopień naukowy 
doktora sztuk muzycznych uzyskał w Akademii 
Muzycznej w Krakowie. Doskonalił swój warsz-
tat dyrygencki u znakomitych mistrzów batuty: 
Gabriela Chmury, Collina Mettersa, Helmutha 
Rillinga, Jerzego Salwarowskiego. 

Artysta prowadzi ożywioną działalność kon-
certową, pedagogiczną, jest zapraszany do 
jury licznych konkursów i festiwali. Brał udział 
w koncertach w kraju i za granicą. W Polsce 
występował w większości filharmonii, na czele 
z Filharmonią Krakowską i Filharmonią Śląską. 

JUŻ W GRUDNIU ZADEBIUTUJE 
SIEMIANOWICKA ORKIESTRA SYMFONICZNA 

Bogusław Jan Bemben pracuje na stanowisku 
adiunkta w Instytucie Sztuk Muzycznych na 
Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz jako dyrygent 
orkiestr w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu 
i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
Grzegorza Fitelberga w Chorzowie.

W siemianowickiej orkiestrze, która funk-
cjonuje na zasadzie wolontariatu (!) jest po-

nad trzydzieścioro muzyków. W większości to 
siemianowiczanie, absolwenci lub uczniowie 
śląskich szkół muzycznych i Akademii Mu-
zycznej. Najmłodszy członek orkiestry liczy 
11 lat – najstarszy ma  ich 71.

- Główną inspiracją, która sprowadziła ich 
do orkiestry jest pragnienie grania – mówi 
dyrygent – Część absolwentów muzycznych 
szkół średnich, chociaż nie wygasło w nich 
zamiłowanie do muzykowania, ostatecznie 
wykonuje zupełnie inny, nie artystyczny za-
wód. Dla nich udział w orkiestrze jest szansą 
na realizację swojego zamiłowania. Cieszę 
się, że w zespole jest też wielu aktualnych 
uczniów szkół muzycznych, którym naj-
wyraźniej nie znudziły się zajęcia ze mną 
– dodaje z uśmiechem.

Po wstępnym przesłuchaniu oraz pierw-
szych próbach, maestro wysoko ocenia 
umiejętności członków orkiestry. W tym 

składzie, zarówno pod względem kompe-
tencji, jak i struktury, może ona sprostać 
wielkim dziełom muzycznym. Właśnie przy-
gotowuje VIII Symfonię h-moll „Niedokoń-
czoną” Franciszka Schuberta, utwór, którego 
powstanie owiane jest tajemnicą i który od 
razu wszedł do kanonu arcydzieł muzy-
ki romantyzmu, stanowiąc dzisiaj żelazny 
punkt w repertuarze każdej filharmonii. Na 
tapecie Siemianowickiej Orkiestry Symfo-
nicznej znajduje się także uwertura do opery 
Wolfganga Amadeusza Mozarta „Wesele 
Figara” oraz III koncert skrzypcowy g-dur 
tegoż kompozytora, do wykonania którego 
zaproszona została jedna z najlepszych, 
najciekawszych polskich skrzypaczek - Marta 
Magdalena Lelek.

Inauguracyjny koncert orkiestry planowany 
jest już w grudniu tego roku.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Na michałkowickich plantach, przy Siemiano-
wickim Centrum Kultury w Bytkowie, w okoli-
cach Śląskiego Klubu Golfowego oraz czwarty 
– najnowszy, działający od 19 października – na 
siedzibie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przy ul. Dąbrowskiego – to właśnie tam działają 
cztery czujniki, które na bieżąco monitorują 
stan i jakość powietrza w Siemianowicach Ślą-
skich. Z wyjątkiem tego przy polu golfowym, 
pozostałe zostały zainstalowane z inicjatywy 
siemianowickiej firmy MMJ

- Pierwsze dwa zamontowane czujniki dzia-
łają już nieprzerwanie od dwóch lat – mówi 
Michał Janos współwłaściciel firmy MMJ, a jed-
nocześnie przewodniczący Rady Gospodarczej 

przy Prezydencie Miasta. - Urządzenia przez 
nas montowane są produkowane w Polsce, co 
jest dla nas bardzo istotne. Kluczową decyzją 
co do ich wyboru był minimalny błąd pomiarowy 
rzędu 10 procent, co oznacza, że pomiar jakości 
powietrza jest bardzo wiarygodny – dodaje.

Zamontowane sensory na bieżąco badają 
wartość stężenia pyłów powietrza PM1, PM2.5 
oraz PM10, a dane można odczytywać przez 
całą dobę. To pomocne narzędzie dla miesz-
kańców, którzy, dzięki temu, mogą zdecydować, 
o jakiej porze wyjść z domu na spacer czy 
zakupy, ale nie tylko. Korzystają z niego rów-
nież urzednicy, monitorując jakość powietrza 
w mieście i – gdy na danym obszarze stężenie 

SAM KONTROLUJ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOJEJ OKOLICY
zanieczyszczeń jest wysokie – odpowiednio 
szybko interweniując.

- Już pierwszy „rzut oka” na kolorystykę 
wskazań pozwala nam stwierdzić, czy w da-
nym rejonie miasta ktoś może wrzucać do 
pieca coś, czego nie powinien, a tym samym 
wysłać patrol straży miejskiej, która to zwe-
ryfikuje – potwierdza Michał Czaja, Naczelnik 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Jak zapowiada Michał Janos, w mieście po-
jawi się więcej tego typu urządzeń. - Dzięki 
zrobionemu w mediach społecznościowych 
rozeznaniu wśród mieszkańców wiemy, że jest 
ogromne zapotrzebowanie na nie, dlatego pla-

nujemy montaż kolejnych – mówi. - Nie chcę 
jednak na ten moment zdradzać szczegółów 
z tym związanych – dodaje.

Warto wiedzieć, że czujniki badają jakość 
powietrza w swoim otoczeniu. Ich odczyt może 
więc być chwilowo zakłócony,  np. przez lokal-
ne źródło zapylenia, zatem warto sprawdzać 
odczyty co kilka, kilkanaście minut oraz porów-
nywać je z odczytami czujników sąsiadujących.

Odczyty są dostępne na stronie https://www.
looko2.com/heatmap.php, www.siemianowice.
pl oraz w aplikacjach na smartfony, takich jak 
np. Kanarek

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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KULTURA

BEZPIECZEŃSTWO

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi 
miasto i jego mieszkańcy. Niegdyś 
siemianowiczanie byli w dużej mierze 
postrzegani przez pryzmat niebez-
piecznej pracy na kopalni czy w hucie. 
Jednak wszystko zaczyna wskazywać 
na to, że epoka stali oraz czarnego 
złota przeminęła z wiatrem. Ostatnia 
dekada pokazała, że Siemianowice 
Śląskie odkrywają się na nowo, jako 
miasto pędzące z duchem nowocze-
sności. Czy w erze rozwoju, zarówno 
technologicznego, jak i kulturalnego, 
jest jeszcze miejsce dla literatury? 

Czytelnictwo w Polsce z dekady na 
dekadę osiąga alarmująco niski po-
ziom. Większość Polaków przyzna-
je, że obecnie umiejętność czytania 
znajduje swoje zastosowanie głównie 
w odniesieniu do internetowych arty-
kułów, pism urzędowych czy gazetek 
promocyjnych. W końcu przecież kolo-
rowa strona reklamująca czwartkową 
dostawę stylowych dresów wydaje się 
zdaniem wielu bardziej interesująca, niż 
poetycki zachwyt nad polami malowa-
nymi zbożem rozmaitem, wyzłacanych 
pszenicą i posrebrzanych żytem. Bez 
obrazy, nasz narodowy wieszczu. 

Jednym z miejsc próbujących za-
radzić temu wciąż narastającemu 
problemowi jest Miejska Biblioteka 
Publiczna, oferująca mieszkańcom 
wachlarz wydarzeń, pozwalających 
na nowo zintegrować się z literaturą 
w przystępny sposób. Popularnym 
rozwiązaniem wśród czytelników 
są spotkania z autorami książek. 
8 października cała sala chętnych 
zebrała się na pogawędkę z Jaku-
bem Małeckim, który złożył wizytę 
podczas Nocy Bibliotek, w ramach 
promocji swojej najnowszej książki 
obyczajowej „Święto ognia”. Podczas 
prawie dwugodzinnego spotkania 
pisarz nie tylko odpowiedział na 

wiele pytań zaciekawionych gości, 
ale także otworzył się przed nimi. 
Poruszył temat przelewania wła-
snych wartości na karty powieści, 
inspirowania się niezwykłością życia 
„szarego Kowalskiego”, czy wrażliwo-
ści na innych. Nie omieszkał również 
wspomnieć o niecodziennych sposo-
bach zbierania materiałów do wyżej 
wspomnianej książki (chodzenie od 
drzwi do drzwi różnych domów opie-
ki, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują 
osoby z niepełnosprawnościami) czy 
wytłumaczyć, dlaczego obserwowa-
nie ludzi w tramwaju może stano-
wić świetne natchnienie na kolejną 
powieść. 

Biblioteka jest miejscem, gdzie 
mieszają się pokolenia, dlatego nie 
mogło zabraknąć również i wyda-
rzeń dla osób, które były naocznymi 
świadkami historii poprzedniego 
stulecia. Spotkanie warsztatowe 
z siemianowickim pisarzem Ste-
fanem Maruszczykiem, autorem 
książki pt. „Siemianowice, kerych 
niy znocie”, odbyło się w piątko-
we popołudnie 22 października, 
w ramach inicjatywy stworzenia 
nowej książki, koncentrującej się na 
historii naszego miasta. Podstawą 
miały być relacje „z pierwszej ręki”, 
dlatego ku radości organizatorów 
oraz samego autora na spotkanie 
przybyło wielu mieszkańców pa-
miętających czasy wojenne. Zebrani 
wymieniali się opowieściami zarów-
no tragicznymi (przehandlowanie 
omyłkowo pieniędzy na jedzenie za 
worek z końskim łbem), jak i zabaw-
nymi (spontanicznie organizowane 
potańcówki ówczesnej młodzieży 
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„Z KOPALNI DO BIBLIOTEKI,  
CZYLI SIEMIANOWICE CZYTAJO”  

DZIKIE PŁYWANIE Z LESZKIEM NAZIEMCEM!

na mieście), wspominając przy tym 
słodko-gorzkie realia dzieciństwa 
w czasach drugiej wojny światowej.

Lekcja żywej historii nie była 
jedynie okazją do zintegrowania 
się podczas wyjątkowo żwawego 
spotkania, ale także bliższego 
zetknięcia z literaturą. Wielu go-
ści wyraziło chęć przeczytania 
zapowiadanej książki, udowad-
niając, że obcowanie z nimi wciąż 
broni przed pozostaniem reliktem 
przeszłości. 

Spotkania zrealizowane siłami 
i przy współudziale partnera Mu-
zeum Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich, dofinansowane były ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, w ramach 
realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025.

WIKTORIA KUBIACZYK
MBP IM. ANNY SZANECKIEJ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 
autorskie, które wręcz zmrozi wam 
krew w żyłach! Wydarzenie odbędzie 
się w piątkowe popołudnie 5 listopada 
o godzinie 17:00 w naszej Bibliotece 
Centralnej przy al. Sportowców 3, 
a gościem specjalnym na Wasze za-
proszenie w ramach akcji „Spotkanie 
na zawołanie” będzie profesjonalny 
pływak zimowy —  Leszek Naziemiec. 

Leszek Naziemiec szerszej pu-
bliczności dał się poznać jako pierw-
szy człowiek w historii, który dokonał 

niezwykłego wyczynu, jakim było 
przepłynięcie mili w lodowatych wo-
dach Arktyki! Lecz na tym nie koniec 
jego sportowych osiągnięć, ponieważ 
może pochwalić się on również takimi 
sukcesami, jak choćby przepłynięcie 
kilometra w wodach Antarktydy, czy 
pokonanie dystansu 10,5 kilometra 
w znajdującym się na wysokości po-
nad 3812 m.n.p.m Jeziorze Titicaca. 
O niecodziennej pasji, jaką jest pływanie 
lodowe, opowiada w swojej najnowszej 
książce pt. „Dzikie pływanie”. Zdra-

dza między innymi, czym właściwie 
jest tytułowe dzikie pływanie, gdzie 
można je uprawiać i czy rzeczywiście 
jest tak niebezpieczne, jak może się 
wydawać? Ponadto dzieli się garścią 
porad, która technika pływania jest 
najlepsza, od czego rozpocząć tre-
ningi przed pierwszym zanurzeniem 
oraz rozstrzyga, czy morsowanie ma 
cokolwiek wspólnego z pływaniem po 
zimnych morskich wodach! 
Podczas spotkania nasi goście będą 
więc mieli okazję wypłynąć w praw-

dziwą przygodę wraz z Leszkiem Na-
ziemcem, który z równym zapałem 
odpowie na wszelkie pytania odnośnie 
do książki, podróży w najdziksze rejony 
świata, czy samego pływania. 

„Spotkanie na zawołanie” dofinanso-
wane jest ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
w ramach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 
lata 2021-2025.

WIKTORIA KUBIACZYK
MBP IM. ANNY SZANECKIEJ

TWÓJ DZIELNICOWY
Realizacja planu priorytetowe-
go w okresie od 1.07.2021 r. do 
31.12.2021  r. obejmuje rozpowszech-
nienie wizerunku, danych osobowych 
oraz kontaktowych do dzielnicowego, 
który objął dany rejon służbowy. Obok 
podajemy dane do dzielnicowego 
z rejonu nr 3.

REJON NR 3
mł.asp. Adam Burzyk 
- pok. 68 

tel. 47 85 312 09, 
tel.kom. 727 032 601 
email:dzielnicowy.siemianowice.3@siemianowice.ka.policja.gov.pl

REJON NR 3
ulice : Staszica (nr parzyste), Jana Pawła II nr od 1 do 13, Krasiń-
skiego, Śląska nr od 1 do 33 i od 2 do 34, Śniadeckiego, Św. Barbary, 
1-go Maja, Fitznerów, Komuny Paryskiej od nr 7 do 57 i od nr 6 
do 28, Śmiłowskiego, Wyspiańskiego, Myśliwiecka, Obwodowa, 
Rondo „Maciej”, SP nr 6 ul. 1-go Maja 16, ZSS ul. Myśliwiecka 6, 
P.O.D. „Zorza”, P.O.D. „Pokój”.
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GRAMY RAZEM -  
INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKARSKI
Pod koniec października (26.10.) w hali Kompleksu Sportowe-
go „Michał”,  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich zorganizował Integracyjny Turniej 
Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością pn. „Gramy Razem”.

Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie Rafała Piecha.

Głównym celem turnieju było propagowanie aktywności fizycznej 
wśród osób z niepełnosprawnością oraz pokazanie, że każdy, bez 
względu na wiek, niepełnosprawność czy umiejętności, może 
grać w piłkę nożną.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie Krzysztof 
Nos, życząc wszystkim wielu emocji i wrażeń oraz sportowej 
rywalizacji w duchu fair play.

W sportowych zmaganiach uczestniczyło sześć drużyn 
rywalizując w dwóch grupach, każdy z każdym. Do dalszej 
fazy awansowały po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy, grając  

następnie między sobą systemem „na krzyż”. Zespoły z miejsc 
trzecich  rozegrały spotkanie o miejsce V.

W grupie A bezkonkurencyjną okazała się ekipa z Bytomia wy-
grywając spotkania po 5:0. Grupę B, bardziej wyrównaną, wygrała 
po zaciętych pojedynkach reprezentacja Imperium Słońca. 

Po spotkaniach półfinałowych przyszedł czas na pojedynki 
decydujące o poszczególnych miejscach. 

W meczu o V miejsce drużyna ze Świętochłowic już w pierwszej 
połowie ustaliła wynik spotkania, prowadząc do przerwy 4:0.

W meczu o trzecie miejsce spotkały się zespoły repre-
zentujące WTZ Piekary Śląskie i WTZ Katowice. Mimo, iż 
zespół z Katowic prowadził do przerwy 1:0 po bramce 
Michała Ogor, to dwie bramki Adama Koźlika, i jedna 
Rafała Dziewiora dały zwycięstwo drużynie z Piekar.

W finale zespół z Bytomia potwierdził swoją dominację w turnieju 
pokonując siemianowiczan 5:1. Co prawda do przerwy na tablicy 
widniał wynik 2:1 po bramce kontaktowej Michała Śniadego, lecz 

Robert Błażewski po dwóch trafienia w pierwszej połowie dołożył 
jeszcze trzy w drugiej, ustalając ostatecznie wynik spotkania.

Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Marcina Boguc-
kiego – WTZ Imperium Słońca Siemianowice Śląskie, tytuł króla 
strzelców z 16 trafieniami przypadł Robertowi Błażewskiemu  
z drużyny WTZ Bytom.  

Wszystkie zespoły uczestniczące w Integracyjnym Turnieju 
Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością pn. „Gramy Razem” 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Partnerem turnieju była Firma BALVITEN w Siemianowic Śląskich.
WIESŁAW STRĘK

MOSIR PSZCZELNIK

NAJLEPSI SIEMIANOWICZANIE  
W XIII SILESIA MARATHONIE!

SIEMIANOWICKA PIŁKARKA  
W REPREZENTACJI POLSKI

Tradycją już w Siemianowicach Śląskich stało 
się uhonorowanie najlepszych siemianowi-
czan na poszczególnych dystansach Silesia 
Marathonu. Nie inaczej było i w tym roku - 27 
października w SCK Willi Fitznera, Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
Marta Suchanek-Bijak, w towarzystwie na-
czelnika wydziału kultury i sportu Krzysztofa 
Nosa, wręczyli w imieniu prezydenta miasta 
wyróżnienia najszybszym siemianowiczanom 
na dystansach: półmaratońskim, maratoń-
skim i ultramaratońskim. Przypomnijmy, że 
ta najbardziej prestiżowa impreza biegowa 
na Śląsku, której trasa prowadzi z Chorzowa, 
przez Katowice, Mysłowice, Siemianowice 
Śląskie, z metą na Stadionie Śląskim, odbyła 
się tradycyjnie w pierwszą niedzielę paździer-
nika (3.10).

Najlepszą siemianowiczanką wśród ma-
ratończyków okazała się Katarzyna Kuczek 
(3:44:10), która zajęła jednocześnie 14. miejsce 

w swojej kategorii (K 40). Najlepszym siemia-
nowiczaninem okazał się Maciej Garnowski, 
który z czasem 2 godziny 51 minut i 54 sekundy, 
zajął 16. miejsce w kategorii OPEN i 11. w swojej 
kategorii wiekowej (M 30).

W rywalizacji półmaratońskiej najlepszym 
siemianowiczaninem okazał się, podobnie jak 
przed rokiem, Arkadiusz Kardas, który z czasem 
1:18:19 zajął szóste miejsce w kategorii OPEN 
i piąte miejsce w swojej kategorii wiekowej 
– (M 30). Najszybszą wśród siemianowicza-
nek startujących w półmaratonie okazała się 

Dominika Brol (1:32:01), która zajęła drugie 
miejsce w kategorii OPEN wśród kobiet oraz 
zwyciężyła w swojej kategorii wiekowej (K 30).

Z kolei na dystansie ultramaratońskim 
(50 km) najlepszym wśród siemianowiczan 
okazał się Paweł Pośpiech, który z czasem 
3:44:33 zajął 8 lokatę w kategorii OPEN 
i pierwszą w swojej kategorii wiekowej (M 
20), powtarzając sukces sprzed roku. Naj-
szybszą wśród siemianowiczanek na tym 
dystansie okazała się Anna Jeleń (4:56:36), 
która w ubiegłym roku była również naj-
szybszą siemianowiczanką, ale na dystan-
sie maratońskim. Anna Jeleń była dziesiąta 
w swojej kategorii wiekowej (K 40).

Specjalne podziękowania dla wolontariuszy, 
którzy zabezpieczali trasę na terenie Siemia-
nowic Śląskich oraz obsługiwali siemianowic-
kie punkty odżywcze, Zastępca prezydenta 
złożyła na ręce Joanny Siwczyk - Dyrektor 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Ma-

tejki oraz Joanny Drabik-Nos - koordynatora 
wolontariuszy z Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum”.

Pierwszy raz wręczono podziękowanie za 
wsparcie Strefy Kibica, która tradycyjnie była 
przygotowana przez MOSiR „Pszczelnik” oraz 
pracowników Wydziału Kultury i Sportu siemia-
nowickiego magistratu - przez liczną, bardzo 
aktywną i świetnie przygotowaną, dopingu-
jącą grupę przedstawicieli stowarzyszenia 
Siemianowice i Przyjaciele Biegają. W imieniu 
stowarzyszenia wyróżnienie odebrali Iwona 
Nowak oraz Krzysztof Karaś.

Gościem spotkania był również główny orga-
nizator Silesia Marathonu, także siemianowi-
czanin – Bohdan Witwicki, który podziękował 
władzom miasta za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji imprezy, a siemianowickim wy-
różnionym pogratulował ich wyników i zachęcał 
do startu w kolejnych edycjach biegu.

JOANNA BYĆ
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 Kinga Bieszczad, wychowanka MKS Siemianowiczanki, obecnie 
reprezentująca barwy Czarnych Sosnowiec, została powołana 
do kadry biało-czerwonych w piłce nożnej do lat 19, na tur-
niej eliminacyjny do mistrzostw Europy U-19, który w drugiej 
połowie października odbył się we Włoszech. Rywalkami Polek 
były drużyny Włoch, Norwegii i Azerbejdżanu.

Reprezentantki Polski uległy Włoszkom i Norweżkom, a na zakończenie 
turnieju eliminacyjnego pokonały Azerbejdżan 2:0. Zespół utrzymał 
się w Dywizji A i w lutym walczyć będzie w kolejnej fazie o awans 
do Mistrzostw Europy. Kinga we wszystkich trzech spotkaniach 
wybiegła z orzełkiem na piersi od pierwszej minuty, a w spotkaniu 
z Azerbejdżanem zdobyła bramkę dla Polski, dającą prowadzenie 1:0.
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