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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 1 lipca 
 2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 502 777 989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia21.05.2019 r.
1. Henryk z centrum
2. Jerzy z centrum
3. Antoniz Laurahutte
Zdjęcie przedstawiało zabudowę przy 
ulicy Kilińskiego.     

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie,  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

Beata Łuczak - Koordynator ds. Seniorów
dyżur otwarty dla Seniorów  
w każdy poniedziałek, od 13.00 do 16.00
w każdą środę, od godz. 9.30  do godz. 11.00
W pozostałe dni można się umawiać telefonicznie 
tel. służbowy 730 600 506 lub mailowo 
b_luczak@um.siemianowice.pl, ngo@um.siemianowice.pl

SCK Willa Fitznera
27. 06 godz. 18 .00 Historia Longplay’a – Ludzie z pasją: Jerzy 
Dziuba, wstęp  bezpłatny
28.06 godz. 16.00 Fitzner Cafe, 

SCK Park Tradycji
12.07, godz. 16:00 Kino seniora 60+, SCK

SCK Skwer Jarzębina
13.07 Sobota na skwerze Jarzębina  
od 11.00 atrakcje dla dzieci od 15.30 koncert

SCK Amfiteatr w soboty o godz. 17.00
Koncerty letnie,  wstęp  bezpłatny.
29.06 – zespół Szlagier Maszyna
06.07  – Damian Holecki z zespołem
13.07 – zespół Blue Party 
20.07– „Cóż bez miłości  wart byłby świat” – najpiękniejsze 
piosenki o miłości  z lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia  
śpiewają Aleksandra Stano  i  Bartosz Jaśkowski, instrumenty  
klawiszowe –  Jarosław Mokrus.
27.07 – zespół  Arkadia Band

Willa Fitznera
NOWOŚĆ – Kino letnie w Willi Fitznera 
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipca  
(każdy wtorek i czwartek wakacji) na patio Willi Fitznera 
o godz. 20:30, jak za dawnych lat można poczuć magię letnie-
go kina na świeżym powietrzu, plażowe leżaki, wstęp wolny. 

Wakacyjne wycieczki letnie – rodzinne w niedziele
7.07 – Ustroń Równica, 
14.07 - Słowacja Orawica,
21.07 – rejs statkiem po Odrze, biesiada w stodole, 
28.07 – Wrocław, Panorama Racławicka, 
Informacje o cenach i zakup biletów, informacje o planowanych 
wycieczkach na sierpień, wyłącznie w SCK Jarzębina. 

Basen otwarty na Pszczelniku
pon, wto, czw, piąt od 10.00 do 18.00; śro, sob,  niediele i święta 
od 9.00 do 19.00. Zniżki m.in. dla posiadaczy Siemianowickiej 
Karty Seniora 60+ bilet 3,50 zł.

Zajęcia komputerowe - Śląska Akademia Senior@ - odbywają 
się w wakacje zgodnie z cyklem szkoleń; szczegóły: koordynator 
ds. Seniorów, Biuro ds. Senirów - Beata Łuczak, tel. 730600506

Warsztaty z dietetyczką w okresie wa-
kacyjnym NIE ODBYWAJĄ się w czwartki, 

wracamy do zajęć od września. 
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Kilka dni temu odbyła się pierwsza w tej kaden-
cji samorządowej sesja rady miasta, w trakcie 
której nowo wybrani radni oceniali ubiegło-
roczne działania prezydenta miasta i jego 
zespołu, poprzez głosowanie nad wotum 
zaufania oraz udzieleniu absolutorium. Jest 
mi niezmiernie miło Państwa poinformować, 
że rada jednogłośnie zatwierdziła kierunek 
i sposób rozwoju miasta w 2018 roku przez 
mój najbliższy zespół czyli I-szą zastępczy-
nię – Agnieszkę Gładysz, skarbnika miasta – 
Henryka Falkusa, sekretarza miasta – Adama 
Skowronka oraz naczelników, kierowników 
urzędowych komórek i szefów jednostek 
podległych magistratowi. Jednomyślność 
nowej rady w przyjęciu sprawozdań z naszej 
urzędniczej pracy, to dla mnie dowód ich 
postawy, nastawionej na współpracę, bez 
względu na przynależność partyjną bądź 
klubową. Cieszy mnie to, bo rozwój naszego 
miasta, który da się już po tych kilku latach 
zauważyć wymaga nieustannego wysiłku 
i nastawienia na merytoryczną i polityczną 
współpracę, a to szczęśliwie ma także miejsce 
w obecnej kadencji samorządowej.

Kolejną okazją do podzielenia się z Państwem 
radością z tej świetnej oceny naszych urzędni-
czych działań, jest ogłoszony niedawno ranking 
konkursowy miast, prowadzony przez dziennik 
„Gazeta Prawna” oraz międzynarodową firmę 
konsultingową Deloitte Polska, pod hasłem 
„Perły Samorządu”, w którym Siemianowice 
Śląskie znalazły się w pierwszej dziesiątce 
najlepiej ocenianych miast w kategorii do stu 
tysięcy mieszkańców. 

Na taką wzorcową współpracę wewnętrzną 
i wysokie oceny naszej pracy nie mogliby-
śmy liczyć, gdyby nie przyjęta kilka lat temu 
strategia zrównoważonego rozwoju miasta, 
która zakłada, że każda grupa społeczna ży-
jąca w Siemianowicach Śląskich może liczyć 
na zainteresowanie urzędu miasta poprzez: 
bądź dedykowane danej grupie inwestycje, 
bądź stwarzanie dogodnych warunków roz-
woju i zaspokajania potrzeb. Dobrym tego 
przykładem, jest zainicjowanie przez mnie 
i nawiązanie kolejnej współpracy łączącej mło-
dzież z biznesem i pracą, czego efektem jest 
podpisanie umowy na utworzenie patronackich 
klas branżowych pomiędzy miastem, szkołą 

branżową i producentem urządzeń wspiera-
jących produkcję spożywczą.

Pozostając w tematyce szkolnej, nie sposób 
przemilczeć zakończonej właśnie kampanii 
informacyjno-promocyjnej siemianowickich 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjal-
nych, która w moim przekonaniu zakończyła 
się sukcesem. Dotarcie do siemianowickiej 
młodzieży i jej rodziców poprzez specjalnie 
przygotowany serwis internetowy, kampanię 
outdoorową, organizację targów edukacyj-
nych, spotkania z rodzicami oraz uruchomienie 
nowych innowacyjnych w skali Śląska, profili 
kształcenia, spowodowały, że już dziś blisko 
70% uczniów deklaruje chęć dalszej nauki 
w naszym mieście. Rekrutacja jeszcze trwa, 
zatem może się okazać, że pobijemy w tym 
roku rekord w wewnętrznej rekrutacji, czego 
wszystkich kandydatom i nauczycielom z ca-
łego serca życzę. Wszak w sześciu siemia-
nowickich szkołach jest ponad czterdzieści 
profili kształcenia, jest więc z czego wybrać. 
Ale przyszłym pierwszoklasistom ze szkół 
ponadpodstawowych życzę przede wszyst-
kim tego, żeby wybór szkoły, którego teraz 

dokonali okazał się dla nich przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę” i żeby znaleźli w niej 
idealne warunki i możliwość do realizacji swoich 
życiowych planów i marzeń. Tym zaś spo-
śród Was – uczniów, którzy z utęsknieniem 
czekają na ostatni dzwonek i kilkadziesiąt dni 
wakacyjnej laby polecam nasze nowe obiekty 
rekreacyjne jak wodny plac zabaw i tężnia 
solna których otwarcie zbiegać się będzie 
z początkiem wakacji.  

Pozdrawiam
Rafał Piech

ROZWÓJ MIASTA 
WYMAGA WSPÓŁPRACY

W dniach 23-24 maja br. w Gdyni odbył się po raz szósty Kon-
gres „Perły Samorządu”, którego organizatorem jest Dziennik 
Gazeta Prawna wraz z partnerem merytorycznym – Deloitte 
Polska. Finałem kongresu jest ogłoszenie rankingu polskich 
samorządów, w ktrym po raz drugi, Siemianowice Śląskie zna-
lazły się w pierwszej dziesiątce miast do 100 tys mieszkańców 
zajmując tym razem 6 miejsce ( w roku ubiegłym pozycja nr 8).

Ranking obejmuje całokształt działań podejmowanych przez 
lokalny samorząd, a dotyczy takich sfer jak: zarządzanie gminą 
i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wy-

chowanie, smart city, polityka senioralna, transport publiczny, 
zdrowie, środowisko i gospodarka odpadami.

Oceną kondycji polskich gmin i miast zajmowała się kapituła 
rankingu składająca się z dziennikarzy Gazety Prawnej, firmy 
audytorsko-doradczej Deloitte oraz pracowników naukowych 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W rankingu oceniono 2477 gmin i miast, w tym 264 miasta 
do 100 tys. mieszkańców. Zatem szóste miejsce Siemianowic 
Śląskich to ogromny sukces.

ADAM SKOWRONEK

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
PONOWNIE WŚRÓD PEREŁ SAMORZĄDU

PROPONUJESZ RABATY DLA SENIORÓW? 
ZGŁOŚ BEZPŁATNIE SWOJĄ FIRMĘ DO KATALOGU
Z myślą o najstarszych mieszkańcach naszego miasta, 
z dniem 1 czerwca br. ruszył nabór siemianowickich firm do 
katalogu „Usługi dla Seniorów”. Powstanie katalogu ma na 
celu ułatwienie znalezienia seniorom firmy z danej branży.

Możliwość umieszczenia opisu oferty i przedsiębiorstwa skie-
rowana jest tylko do firm, które działają na rynku minimum rok 
od daty założenia oraz zarejestrowane są na terenie naszego 
miasta. Przy doborze firm umieszczanych w katalogu procen-
tować na ich korzyść będzie oferta skierowana dla seniorów 
oraz uczestnictwo w programie Siemianowicka Karta Seniora 
60+ w roli partnera.

Warunkiem umieszczenia i promocji opisu firmy w katalogu 
„Usługi dla Seniorów” jest prawidłowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej  
http://bit.ly/KatalogSeniora2019

Formularz można również pobrać ze strony www.siemiano-
wice.pl/aktualnosci/uslugi-dla-seniorow-nabor-firm.14313/, 
wydrukować, wypełnić i przesłać na adres pocztowy:  
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 
41-103 Siemianowice Śląskie, Biuro Obsługi Inwestora.

Liczba miejsc w katalogu jest ograniczona, w związku z tym 
o dodaniu opisu przedsiębiorstwa decyduje kolejność zgłoszeń. 

Firmy z tytułu umieszczenia opisu w informatorze nie po-
noszą żadnych kosztów.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br. Zgłoszenia na-
desłane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę 
(obowiązuje data doręczenia).

MARLENA JAGODA-RYBACKA

Z RATUSZA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Ministerstwo Infrastruktury przy-
znało gminie Siemianowice Śląskie 
środki finansowe z rezerwy subwencji 
ogólnej na remont ulicy Krupanka, 
na odcinku od ulicy Bańgowskiej 
do centrum ogrodniczego. Dotacja 
w wysokości 681 tys. zł. pokryje poło-

DOTACJA NA REMONT 
ULICY KRUPANKA

wę planowanych kosztów inwestycji. 
Prace budowlane obejmą: wymianę 
nawierzchni jezdni, ułożenie chodni-
ka z kostki betonowej wraz z zabudo-
waniem krawężników drogowych na 
odcinku od ulicy Zachodniej do połą-
czenia z istniejącym chodnikiem przy 

Sezon na prace drogowe trwa w naj-
lepsze. W różnych rejonach naszego 
miasta realizowane są inwestycje 
związane z wymianą nawierzchni 
dróg, chodników, a także budo-
wą nowych miejsc postojowych. 
Dotychczas ukończono wymianę 
nawierzchni jezdni na ulicach: Wierz-
bowej, Leśnej, Chrobrego, Kopernika 
i Hutniczej. Na ukończeniu są też 
remonty chodników w rejonie ulic: 
Mickiewicza, Klonowej, Wyzwolenia 
i Budryka. Wciąż trwają modernizacje 
nawierzchni ulic: Komuny Paryskiej, 
al. Sportowców, Żwirki i Wigury, Deji 
oraz Czeladzkiej. Równocześnie pro-
wadzone są remonty nawierzchni 
jezdni i miejsc postojowych przy 
ul. Bytomskiej 1-4, a także budowa 
miejsc postojowych przy ul. Andersa. 
Wkrótce możemy spodziewać się 
także rozpoczęcia robót w ramach 
już podpisanych umów, tj. budowy 

CZEŚĆ 4
Budowa chodników na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie w dzielnicach 
Bytków i Michałkowice – zaprojektuj wy-
buduj:
  budowę chodnika wraz z oświetleniem  
 pomiędzy ulicami Okrężną i Wróbla,
  budowę chodnika wraz z oświetleniem  
 pomiędzy ulicami Domina i Budryka.

CZEŚĆ 1
Wymiana nawierzchni ulic:

 wymianę nawierzchni ulicy Czeladzkiej (od-
cinek od ulicy Pawiej do ulicy Żurawiej),
 wymianę nawierzchni ulicy Kasprzaka (od 
ulicy Szkolnej do ulicy Jedności),

 wymianę nawierzchni ulicy Wyzwolenia (od 
budynku nr 9 do PUP i budynku 12b),

CZEŚĆ 2
Wymiana nawierzchni jezdni i chodników:
 wymianę nawierzchni ulicy Bytomskiej  
(od nr 1 do nr 4),

 wymianę nawierzchni ulicy Mysłowickiej – Ko-
lonia Wojewódzka (od nr 23 do 27 i od 21 do 51),

 wymianę nawierzchni chodnika przy Wróblew-
skiego (od ronda do wysokości sklepu LIDL),
 budowę drogi tymczasowej –  ulica Węglowa  
(na długości cmentarza do ulicy Jagiełły),

CZEŚĆ 3
Budowa miejsc postojowych przy 
drodze osiedlowej pomiędzy 
ulicami Kapicy i Wróbla – zapro-
jektuj wybuduj:
  budowę miejsc postojowych przy 
drodze osiedlowej pomiędzy ulicami 
Kapicy i Wróbla,

Inwestycję podzielono na cztery części, które obejmą:

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Całość przedsięwzięcia zostanie zakończona jesienią, 
a koszt jego realizacji wyniesie ponad 1,5 mln zł.

„Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic 
w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie – zadanie II. 

zakładzie ADIENT. Ponadto zostaną 
wykonane bariery zabezpieczające, 
oddzielające chodnik od jezdni oraz 
oznakowania. Ogłoszenie postępo-
wania przetargowego na to zadanie 
zaplanowano na koniec czerwca.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

miejsc postojowych przy ul. Sikor-
skiego, chodników przy Szeflera-Po-
wstańców, Łokietka, a także wymiany 
nawierzchni jezdni przy ul. Zgrzeb-
nioka 42. Na tym jednak nie koniec, 
6 czerwca podpisano umowy na ko-
lejne zadania drogowe, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pn.
„Budowa miejsc postojowych, par-
kingów oraz modernizacja chodników 
i ulic w wybranych lokalizacjach na 
terenie miasta Siemianowice Śląskie 
– zadanie II.” Całe zadanie opisuje-
my poniżej.
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INWESTYCJI DROGOWYCH 
CIĄG DALSZY
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DODATKOWA STACJA WYPOŻYCZEŃ 

W okresie letnich wakacji czeka nas 
finalizacja szeregu zadań inwesty-
cyjnych, zwiększających rekreacyj-
ne walory naszego miasta. Już na 
przełomie czerwca i lipca siemia-
nowiczanie będą mieli okazję po raz 
pierwszy skorzystać z cieszącej się 
już teraz dużym zainteresowaniem 
tężni solankowej. Ponadto w pierw-
szym miesiącu wakacji zakończy się 
budowa wodnego placu zabaw, któ-
ry powstaje przy Miejskim Domu 
Kultury „Jordan”. Będzie to miejsce 
letniego wypoczynku dla całych 
rodzin, gdzie oprócz wodnych za-
baw, będzie można spędzać czas na 

wspólnym piknikowaniu. Mniej więcej 
w tym samym czasie będziemy mogli 
cieszyć się kolejnym wyjątkowym 
miejscem, które powstaje na terenie 
Parku Tradycji w Michałkowicach. 
Mowa tu o Parku Akcji i Reakcji, gdzie 
dzięki zainstalowanym  urządzeniom 
edukacyjnym, połączymy rodzinną 
zabawę i rekreację z naukową przy-
godą. Również amatorzy siatkarskich 
rozgrywek mogą już teraz szykować 
formę, bowiem na początku lipca do 

ich dyspozycji zostanie udostępnione 
pełnowymiarowe boisko do siatkówki 
plażowej, powstające na Bańgowie, 
w strefie wypoczynku i rekreacji. 
Wśród zakończonych inwestycji nie 
zabraknie także placów zabaw – trzy 
budowane są na terenie placówek 
oświatowych (Przedszkola nr 6,7,9) 
i jeden przy ulicy Hugo Kołłątaja. 
W sierpniu natomiast przestrzeń 
publiczna naszego miasta wzbo-
gaci się o dwa nowe skwery, które 

z pewnością przypadną do gustu 
osobom mającym ochotę na chwilę 
relaksu również w gronie znajomych. 
Końcówka wakacji przyniesie nam 
finał rewitalizacji Parku Ludowego 
w Michałkowicach, gdzie po wielu 
latach znów przespacerujemy się 
zadbanymi alejkami oraz usiądziemy 
na ławkach w otoczeniu natury.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE MIEJSCA  
WYPOCZYNKU I REKREACJI  
JUŻ W WAKACJE

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Prace idą pełną parą i już podczas  
wakacji będziemy mogli cieszyć się 

nowymi miejscami wypoczynku.  

Plac wodny w MDK Jordan

Park Akcji i Reakcji
na terenie SCK Park Tradycji

Tężnia solankowa na Rzęsie

Od lipca siemianowiczanie będą mogli korzystać z dodatkowej stacji 
wypożyczeń, która zostanie uruchomiona przy ul. Krupanka. Dzięki 
niej liczba rowerów dostępnych dla użytkowników programu Siemia-
nowicki Rower Miejski wzrośnie o kolejne 12 jednośladów. 

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja programu SRM rozpoczęła się 
w maju, i wówczas do dyspozycji mieszkańców oddano 100 rowerów 
miejskich oraz 10 samoobsługowych stacji rowerowych, rozmieszczo-
nych na terenie całego miasta. Z pojazdów będzie można korzystać 
do końca listopada bieżącego roku.

Nowa stacja powstanie w okolicach firmy Adient 
i będzie wyposażona w stojak na 12 rowerów.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

W Siemianowicach Śląskich powstaje coraz 
więcej urokliwych terenów zielonych, gdzie 
można odpocząć i spędzić wolny czas. Ich 
kształtowanie odgrywa kluczową rolę w każdym 
mieście, gdyż  podnoszą estetykę i uatrakcyj-
niają jego wizerunek, wpływają też na poprawę 
jakości powietrza oraz stwarzają przyjazną 
i ważną przestrzeń dla spotkań mieszkańców. 
Oprócz skwerów również siłownie pod chmurką 
cieszą się dużym gronem zwolenników. Są 
świetnym sposobem na aktywne spędzanie 
wolnego czasu, a także miejscem gdzie można 

spokojnie potrenować. Ich zaletą jest ogólna 
dostępność oraz to, że mogą korzystać z nich 
osoby praktycznie w każdym przedziale wie-
kowym. Nie dziwi więc fakt, że propozycje 
projektów złożone w ubiegłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego przez Henryka Li-
sieńskiego (skwer) i Marka Witora (siłownia na 
wolnym powietrzu), spotkały się z uznaniem 
mieszkańców i pojawiły na liście zwycięskich 
inicjatyw. W efekcie, na początku czerwca, 
podpisano umowę na „Zagospodarowanie te-
renu w okolicach ulicy Rzepusa”. Inwestycja 

zakłada powstanie, w okolicach skrzyżowania 
ulicy Rzepusa i Waloszka, nowego zieleńca 
wraz z siłownią zewnętrzną. Siłownia będzie 
umiejscowiona w pobliżu placu zabaw, a jej 
wyposażenie stanowić będzie osiem urządzeń 
do ćwiczeń wzmacniających mięśnie całego 
ciała oraz poprawiających kondycję i samopo-

Niedawno Gmina rozpoczęła rewitalizację 
zapomnianego Parku Ludowego, zlokalizowa-
nego przy ul. Sikorskiego. Miejsce to posiada 
bogatą i długą historię. Wiele lat temu pod 
koniec dolnego triasu pojawiło się na Górnym 
Śląsku morze, osadzając kompleks wapieni 
i dolomitów. W odsłonięciach Parku Ludowego, 
będących pozostałościami po wyrobiskach 
nieistniejących już kamieniołomów, widoczne 
są wapienie warstw gogolińskich. Warstwy te 
są najstarszym na Górnym Śląsku ogniwem 
środkowego triasu, obfitującego w nagro-
madzonych w jego utworach skamieniałości, 
których wiek szacowany jest na 243 miliony 
lat. W okresie międzywojennym na terenie 

starych nieczynnych wyrobisk urządzono Park 
Ludowy, który dostępny był dla wszystkich 
mieszkańców. Pełnił on głównie funkcje rekre-
acyjną, posiadał trzy tory saneczkowe, basen 
dla dorosłych wraz z kabinami do przebierania 
się, kąpielisko dla dzieci i stadion sportowy. Park 
funkcjonował do końca lat siedemdziesiątych, 
później podupadł.

W ramach inwestycji planowane jest przy-
wrócenie wartości użytkowej parku. Zakres prac 
obejmuje między innymi wykonanie nowych alejek 
z materiału mineralnego. Na miejscu dawnego 
basenu, który całkowicie zarosły drzewa plano-
wana jest łąka kwietna. Wprowadzi ona do parku 
odrobinę słońca. To zapomniane i zarośnięte 

PARK LUDOWY ODZYSKA BLASK
ZIELEŃ MIEJSKA –NATURALNE BOGACTWO MIASTA

czucie. Teren wokół niej zostanie obsiany trawą, 
pojawią się nasadzenia zieleni, chodniki oraz 
mała architektura, tj.: ławki, pergola ze stołami 
i ławkami, kosze na śmieci i stojak na rowery. 
Nowe miejsce rekreacji zostanie oddane do 
użytku w pierwszej połowie września.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

miejsce, zanim zacznie przypominać park, wy-
maga jednak oczyszczenia z odpadów, a także 
usunięcia samosiewów drzew oraz drzewostanu, 
będącego w złym stanie fitosanitarnym (zastęp-
czo planowane są nasadzenia drzew i krzewów). 

Na terenie Parku Ludowego powstała już gra 
terenowa rozrywkowo-edukacyjna wspomagana 
aplikacją mobilną wykorzystującą do rozgryw-
ki zamontowane na terenie Parku Ludowego 
elementy małej architektury: tablice i tabliczki 
informacyjne. W centralnym punkcie parku pla-
nuje się umieszczenie na postumencie odlewu 
prehistorycznego gada, nawiązującego do odkryć 
odnotowanych na terenie parku. Cały park zo-
stanie wyposażony także w ławki i kosze.

AGATA STRYHA

Trwa postępowanie przetargowe na wykona-
nie drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. 
„Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udo-
godnień dla wykorzystujących rower w mieście 
Siemianowice Śląskie”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020, na które 
gmina otrzymała, w ubiegłym roku, dotację ze 
środków unijnych w kwocie 7 179 452, 33 zł.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie 
projektu oraz budowa czterech ciągów ścieżek 

rowerowych o długości ok. 10 km, komuni-
kujących ze sobą główne dzielnice miasta. 

Oprócz tego inwestycja zakłada powstanie 
trzech Zintegrowanych Centrów Przesiad-
kowych, wspierających rozwój transportu 
publicznego, z parkingiem Bike&Ride oraz 
punktami kamerowymi. ZCP będą zlokalizo-
wane na ulicach: Michałkowickiej (przystanek 
Michałkowice Urząd Miasta), Mysłowickiej 
(przystanek Siemianowice Kolonia Wojewódz-
ka) i Bańgowskiej (przystanek Bańgów Ko-
ściół).

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

WIĘCEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Ścieżki zostaną poprowadzone  
wzdłuż następujących  ulic:

 Ścieżka nr 1: Park Miejski – ul. PCK –   
ul. Obwodowa – ul. Cmentarna 
– ul.  Szybu Pszczelnik – park 
Pszczelnik – Stara Szosa. 

 Ścieżka nr 2: ul. Cmentarna – 
ul  Brzozowa – ogródki działkowe 
– ul. Mysłowicka – granica 
Siemianowice Śl. z Katowicami 

 Ścieżka nr 3: ul. Krupanka (DK 94) –  
ul. Bańgowska – os. Bańgów – 
ul.  Szymanowskiego – ul. Bańgowska 
– ul. Wiejska.

 Ścieżka nr 4: ul. Michałkowicka 47 –  
ul. Michałkowicka 105 (budynek 
Urzędu Miasta) – ul. Wyzwolenia – 
ul.  Tarnogórska.

STARY BYTKÓW  
Z SIŁOWNIĄ I SKWEREM

W Parku Ludowym będą  
alejki, ławki i kosze, a na  
miejscu dawnego basenu 
powstanie łąka kwietna. 
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GOSPODARKA

21 kwietnia br. weszły w życie nowe przepisy 
dotyczące mieszkań komunalnych. Prace nad 
nimi były reakcją na trwający już od lat deficyt 
mieszkań w publicznym zasobie lokali miesz-
kalnych. Nowością, która może na początku 
powodować u niektórych konsternację będzie 
m.in.: weryfikacja dochodu najemcy.
- Osoba ubiegająca się o najem lub podnajem 
lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy będzie 
składała wniosek-deklarację o wysokości do-
chodów członków gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie 
deklaracji – mówi Marta Dziemba-Korzyniec, 
zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki 
Lokalowej Urzędu Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich. - Ponadto konieczne będzie 
oświadczenie o stanie majątkowym członków 
gospodarstwa domowego oraz oświadczenie 
o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego 
lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej 
miejscowości. Nadto należy złożyć dokumenty 
potwierdzające niepełnosprawność czy też 
stan cywilny wnioskodawcy – dodaje.

Kolejną zmianą, którą wprowadziła nowela 
ustawy jest cykliczna weryfikacja dochodów 
najemców. Przypomnijmy, iż ustawa z 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów wska-
zywała na gminę jako organ, który regulował 
zasady polityki czynszowej, czyli np. ustalanie 
stawek czynszu czy warunków jego obniżenia.

- Gmina nie częściej niż co 2,5 roku bę-
dzie musiała weryfikować spełnianie przez 
najemców, z wyłączeniem umów najmu so-
cjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu 
uzasadniającej oddanie w najem w podnajem 
lokalu – mówi Marta Dziemba-Korzyniec. - 

Na pisemne żądanie gminy najemca będzie 
zobowiązany do złożenia w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania żądania deklaracji o wy-
sokości dochodów członków gospodarstwa 
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących złożenie deklaracji – dodaje.

Nie będzie można zbagatelizować tej kwe-
stii, bowiem w przypadku niezłożenia dekla-
racji, gmina będzie zmuszona podwyższyć 
czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej 
w skali roku. Dodajmy, iż w przypadku, gdy 
średni miesięczny dochód gospodarstwa do-
mowego najemcy w przeliczeniu na członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających złożenie deklaracji będzie 
wyższy niż dochód określony na podstawie 
kryteriów zawartych w uchwale rady gminy, 
to wysokość czynszu będzie ustalana zgod-
nie z art. 21c pkt 5 ustawy o ochronie praw 
lokatorów. Przy czym wysokość czynszu nie 
będzie mogła być niższa niż wysokość do-
tychczasowego czynszu oraz nie będzie mogła 
przekroczyć 8% wartości odtworzeniowej 
lokalu w skali roku.

Zmiany w ustawie mają na celu ujednolicić 
system najmu lokali w całym kraju. Inną kwe-
stią – nie mniej ważną – która była powodem 
prac nad nowelizacją ustawy, było znalezienie 
sposobu na czynszowych dłużników. 

- W Siemianowicach Śląskich zaległości 
najemców z tytułu czynszów wynosiły pod 
koniec ubiegłego roku 28 375 981,79 zł – mówi 
zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki 
Lokalowej. - Niestety wartość ta z roku na rok 
wzrasta, a wpływy z czynszów nie są w stanie 
pokryć zarówno bieżącego utrzymania bu-
dynków, jak i potrzeb remontowych, które są 
bardzo wysokie – dodaje. Gmina nie jest jednak 
do końca bezradna wobec tych mieszkańców, 
którzy notorycznie uchylają się od obowiązku 
czynszowego. - W Siemianowicach Śląskich jest 
szereg możliwości wyjścia z długu czynszowego, 
m.in. mamy bank zamiany mieszkań, możliwość 
odpracowania długu czy rozłożenie go na raty – 
mówi Marta Dziemba-Korzyniec. - Zaś w przy-
padkach długotrwałego uchylania się, kierujemy 
sprawy na drogę sądową, celem uzyskania wyroku 
eksmisyjnego - dodaje.

WAŻNE ZMIANY  
DOTYCZĄCE LOKATORÓW 
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to 
narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się 
w przedstawionych przez Komisję Europej-
ską aktach prawnych na nową perspektywę 
finansową 2014-2020. Przy pomocy tego in-
strumentu, partnerstwa jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) miast i obszarów powiąza-

nych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy 
znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą 
realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące 
działania finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście 
poza sztywne granice administracyjne JST 

i większe możliwości oddziaływania projektów 
unijnych. Szczegółowe zasady realizacji Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 
zostały zatwierdzone w lipcu 2013 r. przez 
ówczesną Minister Rozwoju Regionalnego, 
Elżbietę Bieńkowską.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Zgodnie z corocznym zestawieniem Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Centralnego, Siemianowice - w zależności od 
kategorii – zajęły:

 W klasyfikacji środków pozyskanych na 
jednego mieszkańca: w podregionie kato-
wickim - 2 miejsce, a wśród miast na 
prawach powiatu - 4 miejsce

 W klasyfikacji pozyskanych środków ogółem 
(EFS + EFRR), ogółem na 81 gmin ZIT SC -  
9 miejsce

 W podregionie katowickim - 3 miejsce

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
WYSOKO W ZESTAWIENIACH 

ZINTEGROWANYCH 
INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCE  
ZASADY WYNAJMU  
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
KTÓRE NIE PODLEGAJĄ ZMIANOM:

 Gmina, na zasadach i w przypadkach okre-
ślonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach 
najmu socjalnego i lokale zamienne, a także 
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospo-
darstw domowych o niskich dochodach (Art. 
4 ust 2).

 Gmina wykonuje powyższe zadanie wyko-
rzystując mieszkaniowy zasób gminy.

 Gmina wynajmuje lokale na czas nieozna-
czony (chyba że zawarcia umowy na czas 
oznaczony żąda lokator), z wyjątkiem naj-
mu socjalnego lokalu, który zawiera się na 
czas oznaczony.

 Najemca ma obowiązek dbać o powierzone 
mienie oraz dokonywać w nim bieżących 
napraw i konserwacji

 Gmina wypowiada umowę najmu z tytułu 
nieopłacania czynszu.

 Gmina może wypowiedzieć stosunek najmu 
z zachowaniem:

1. sześciomiesięcznego terminu wypowie-
dzenia z powodu niezamieszkiwania przez 
okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2. miesięcznego terminu wypowiedzenia, 
osobie, której przysługuje tytuł prawny do 
innego lokalu, położonego w tej samej lub po-
bliskiej miejscowości, a lokator może używać 
tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki 
przewidziane dla lokalu zamiennego.

 Sąd w wyroku eksmisyjnym może orzec 
o braku uprawnienia do umowy najmu so-
cjalnego.

 Osoby bezumownie korzystające z lokalu 
mieszkalnego są obowiązane opłacać od-
szkodowanie w wysokości czynszu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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EDUKACJA

Z RADY MIASTA

Po koniec maja w siedzibie chorzowskiego 
producenta maszyn i urządzeń dedykowa-
nych przetwórstwu spożywczemu, doszło 
do podpisania listy intencyjnego pomiędzy 
prezesem firmy, Krzysztofem Parkoszem, 
prezydentem Siemianowic Śląskich, Rafa-
łem Piechem oraz Sylwią Dylus, dyrektor 
Branżowej Szkoły I stopnia im. Jana Pawła II 
w Siemianowicach Śląskich.  Rezultatem na-
wiązanej współpracy ma być nowy kierunek 
kształcenia, którego przyszli uczniowie, będą 
zdobywać wiedzę i doświadczenie w szkole 
i na hali produkcyjnej Rex-Pol. Podobnie jak 
w przypadku wcześniej utworzonych kierun-

ków patronackich, uczniowie siemianowickiej 
szkoły będą mogli liczyć na stałą, dobrze 
płatną pracę. Zarobki fachowców w firmie 
sięgają kwot od 4 do 12 tys. brutto. 
- To nasza trzecia umowa patronacka. Obecnie 
podpisywana, dotyczy utworzenia nowych 
kierunków: elektromechanik z innowacją dy-
daktyczną automatyk oraz ślusarz z innowacją 
spawalnictwo. Planujemy nabór do pierwszej 
klasy w obu kierunkach od pierwszego września 
jeszcze w tym roku. Już wkrótce nasi ucznio-
wie będę mieli szansę na to, co interesuje nas 
wszystkich: otrzymać dobrze płatną pracę 
– mówiła po podpisaniu listu intencyjnego 

Sylwia Dylus , dyrektor siemianowickiej Szkoły 
Branżowej I stopnia w Siemianowicach Śląskich
Prezydent miasta Rafał Piech, który od ponad 
roku inicjuje powoływania klas patronackich 
pomiędzy siemianowickimi szkołami oraz fir-
mami, które osobiście zaprasza do współpracy, 
tłumaczy przyczyny powrotu szkół branżowych 
do łask uczniów, rodziców i pracodawców:  
- Powoli jako miasto, mamy szansę stać się 
centrum branżowej edukacji w Metropolii, które 
będzie kształcić fachowców zasilających swo-
imi umiejętnościami nie tylko siemianowickie 
firmy ale i te z całego regionu.  

PIOTR KOCHANEK

CHORZOWSKI REX-POL NOWYM PATRONEM KLASY BRANŻOWEJ

ZASŁUŻENI DLA SIEMIANOWIC
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Za nami wyjątkowa IX sesja Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie, w trakcie której radni 
jednogłośnie udzielili prezydentowi miasta, 
Rafałowi Piechowi wotum zaufania oraz 
absolutorium za wykonanie budżetu za 
rok 2018 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym, po raz pierwszy, przed głosowa-
niem nad absolutorium prezydent był zobli-
gowany przedstawić radzie Raport o stanie 
miasta za rok 2018, zawierający kompleksowe 
podsumowanie jego działalności. Następnie, 
w myśl nowych przepisów, raport stał się 
przedmiotem debaty, w której udział wzięli 
zarówno radni, jak i mieszkańcy. Po jej za-
kończeniu przeprowadzono głosowanie nad 

podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie 
wotum zaufania, które Rafał Piech otrzy-
mał jednogłośnie.

W następnej kolejności miało miejsce odczy-
tanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach (koniecznych 
do udzielenia prezydentowi absolutorium).

Obie były pozytywne. Wówczas radni przystą-
pili do głosowania nad uchwałami w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego miasta Siemianowice Śląskie 
za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2018 
rok. W głosowaniu brało udział 21 radnych, 
za było 19, nikt nie był przeciwny, zaś dwoje 
radnych wstrzymało się od głosu.

Warto nadmienić, że miłym akcentem pod-
czas sesji było odznaczenie radnego Andrzeja 
Gościniaka Medalem Prezydenta Za Zasłu-
gi na Rzecz Rozwoju Miasta Siemianowice 
Śląskie. W ten sposób prezydent Rafał Piech 
podziękował radnemu za wieloletnią dzia-
łalność i zaangażowanie na rzecz naszego 
miasta. Przypomnijmy, że podczas majowych 
obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 
medalem udekorowana została także radna, 
Danuta Sobczyk.

Czerwcowa sesja Rady Miasta była ostatnią 
przed okresem wakacyjnym, kolejne posiedze-
nie odbędzie się pod koniec sierpnia.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PREZYDENT Z WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM

Historyczne głosowanie -
radni jednogłośnie 

udzielili wotum zaufania 
prezydentowi miasta, 

Rafałowi Piechowi.

Pod koniec maja obchodziliśmy uroczystości 
związane z Dniem Samorządu Terytorialnego, 
który przypada 27 maja, w rocznicę pierwszych 
wyborów samorządowych.  

Po mszy świętej w Kościele pw. św. Mi-
chała Archanioła w intencji samorządowców 
rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, 
w której udział wzięli: Rafał Piech – Prezydent 
Miasta Siemianowice Śląskie Piech, Adam 
Cebula – Przewodniczący Rady Miasta, Radni 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich, Henryk 
Falkus – Skarbnik Miasta Siemianowice Ślą-
skie i Adam Skowronek – Sekretarz Miasta, 
a także pracownicy Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie, komendanci miejskich 
służb mundurowych, prezesi miejskich 
spółek oraz dyrektorzy miejskich jedno-
stek organizacyjnych.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta zasłużeni 
pracownicy Urzędu Miasta w Siemianowi-

cach Śląskich zostali odznaczeni Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę, nada-
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek Wojewody Śląskiego. 
Są to (fot.1): Izabela Baran, Ludwika Jarosz, 
Jolanta Maciaszek, Alina Olszewska, Izabela 
Szindler, Irena Wielogórska, Janina Woźniak, 
Beata Zwyrtek i Ewa Walerych.

Medalem Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie odznaczeni zostali (fot.2): Barbara 
Merta, Piotr Komraus oraz Adam Cebula.

Odznaczeniem Za Zasługi na Rzecz Rozwoju Mia-
sta Siemianowice Śląskie Prezydent Miasta Rafał 
Piech postanowił wyróżnić następujące osoby (fot.3): 
Henryka Falkusa, Marka Banasika, Danutę Sobczyk, 
Kingę Hamerę-Gromacką i Andrzeja Gościniaka.

Jak co roku Prezydent Miasta wyróżnił także 
osoby, które mogą pochwalić się wieloletnią, 
sumienną pracą w naszym Urzędzie Miasta. Są 
to (fot.4): Regina Dworaczek, Bogumił Ciscoń, 
Witold Dułak, Gabriela Dziubanek, Aneta Pelka 
i Bożena Zając.                 DANUTA KUCHARSKA1 2
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WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Fitznerów 3 (tel. 32 765 62 90)

BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE 
AUTOKAROWO-PIESZE DLA SIEMIA-
NOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY

10 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochow-
ską (Huta Częstochowa, Rezerwat Zielona 
Góra, Góry Towarnie, Olsztyn)
24 lipca (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochow-
ską (Olsztyn, Sokole Góry, Skałki Św Idziego, 
Zrębice kościół) 
7 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka w Beskid Śląski (Przełęcz Salmo-
polska, Biały Krzyż, Grabowa, Kotarz, Hyrca, 
Przełęcz Karkoszczonka, Szczyrk Biła )
21 sierpnia (środa), wyjazd godz. 8.00
Wycieczka na Jurę Krakowsko - Częstochow-
ską (Bolechowice, Brama Bolechniowicka, 
Karniowice, Dolina Kobylańska, Będkowice, 
(Dolina Będkowska, Łazy)

Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski przy 
Urzędzie Miasta, ul. Jana Pawła II 10 (uczest-
ników wycieczek należy zgłosić w Wydziale 
Kultury i Sportu osobiście lub pod numerami 
telefonów: 32 765 62 97, 32 765 62 90).
Wszystkich niepełnoletnich uczestni-
ków wycieczek obowiązują pisemne zgo-
dy rodziców bądź opiekunów prawnych 
dziecka wraz ze zgodami na przetwa-
rzanie danych osobowych oraz zgodą 
na wykonywanie i przetwarzanie zdjęć 
(druki do pobrania w Wydziale Kultury 
i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne 
wycieczki ograniczona do 50 miejsc. 

LETNIA  AKADEMIA SPORTU 
Zajęcia sportowe dla siemianowickich dzieci 
w rocznikach szkół podstawowych. 
1-5 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 9.30-
11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej na 
boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 
8-12 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 
9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki ręcznej 
na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Przyjaźni
15-19 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 
9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej 
na boisku wielofunkcyjnym „Sporcik”
22-26 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 
9.30-11.00 – bezpłatne zajęcia z piłki nożnej 
na boisku wielofunkcyjnym osiedla Bańgów

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE
29 czerwca (sobota), godz. 17.00
Koncert zespołu SZLAGIER MASZYNA

7 lipca (sobota), godz. 17.00
Koncert DAMIANA HOLECKIEGO z zespołem
13 lipca (sobota), godz. 17.00 
Koncert zespołu BLUE PARTY

Tor Pumptrack
Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 2

23 czerwca, 1 września (niedziela) godz. 
12.00-16.00
Pokaz profesjonalnej jazdy na Pumptracku.
W programie:
wyścig o kebsa
wyścig o króla pumptracka
dla dzieci:
rzut oponą do celu
slalom
wyścig ślimaka
Obowiązkowo zabierz ze sobą kask i zgodę 
rodzica

SIEMIANOWICKIE CENTRUM 
KULTURY, ul. Niepodległości 45 
(tel. 32 228 72 80) www.siemck.pl

SCK BYTKÓW – ul. Niepodległości 45 
(tel. 32 228 72 80)

8-12 lipca (poniedziałek-piątek), Pracownia 
Plastyczna OKIENKO
„W krainie baśni”
godz. 10.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci 
młodszych (6-9 lat)
godz. 12.00 - zajęcia plastyczne dla dzieci 
starszych (10-16 lat)
Grupy powyżej 5 osób prosimy o wcześniej-
sze ustalenie terminu warsztatów

15-18 lipca (poniedziałek-czwartek), godz. 
10.00-12.00
„Przygoda na dworze baśniowego króla” 
– zabawy, gry, konkursy przeznaczone dla 
dzieci od 5 lat
– dobre maniery i sztuka poruszania się 
po pałacu, królewski savoir-vivre, zasady 
bezpieczeństwa, rozmowa z przyboczną 
strażą pałacową
– Rycerz i dama dworu – kosti um i stosowne 
do stanu zabawy
– królewski bal – zabawa kosti umowa dla 
dzieci
– najpiękniejsze baśnie, opowiadanie z ele-
mentami inscenizacji
30 lipca-2 sierpnia (wtorek-piątek), godz. 
10.30-18.00
VII Siemianowickie Warsztaty Bluesowe 
– Zajęcia indywidualne z wykładami oraz 
zajęcia zespołowe. Koszt – 100 zł od osoby
12, 13 sierpnia (wtorek, środa), 

godz. 11.00-13.00
Warsztaty tańca hip-hop
20, 27 sierpnia (poniedziałki), godz. 10.00
Warsztaty ceramiczne dla dzieci (ilość miejsc 
ograniczona – zgłoszenia telefoniczne)
26-29 sierpnia (poniedziałek-czwartek), 
godz. 10.00
„Wielka baśniowa inscenizacja” - warsztaty 
teatralne
– głos – czyli warsztaty mowy i intonacji,
– tworzenie postaci,
– scenografi a,
– „zapraszamy do świata naszej bajki” czyli 
tworzymy teatr

SCK WILLA FITZNERA – ul. Fitznerów 
3 (tel. 32 763 27 33)

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipca, 1, 6, 8, 
13, 20, 22, 27, 29 sierpnia (wtorki, czwartki), 
godz. 20.30
Kino letnie. Wstęp wolny
3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia 
(środy), godz. 18.00
Każdy śpiewać może. Wstęp wolny
5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 
(piątki), godz. 17.00-20.00
Fitzner Cafe. Bilety – 5 zł
25 lipca (czwartek), godz. 11.00
Pokaz fi lmowy: „Dziewczyny mierzą wysoko”. 
Wstęp wolny

SCK PARK TRADYCJI – ul. Orzeszkowej 
12 (tel. 32 765 27 40-41)

CHILL TIME POD SZYBEM KRYSTYN

5 lipca (piątek), godz. 20.00
MACIEJ LIPINA. Wstęp wolny
12 lipca (piątek), godz. 20.00
ADAM RYBAK & gość specjalny. Wstęp wolny
19 lipca (piątek), godz. 20.00
Zespół IKSY. Wstęp wolny
26 lipca (piątek), godz. 20.00
Zespół THE PARTY. Wstęp wolny
2 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Zespół MÓW. Wstęp wolny
9 sierpnia (piątek), godz. 20.00
PIOTR K. & Band. Wstęp wolny
16 sierpnia (piątek), godz. 20.00
KHRA DALIVA. Wstęp wolny
23 sierpnia (piątek), godz. 20.00
BEAT LE JUICE. Wstęp wolny
30 sierpnia (piątek), godz. 20.00
COAST PATROL. Wstęp wolny
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 lipca, 1, 6, 8, 
13, 20, 22, 27, 29 sierpnia (wtorki, czwartki), 
godz. 10.00

Bajkowe kino w Parku Tradycji. Ilość miejsc 
ograniczona. Wstęp wolny
4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia 
(czwartki), godz. 17.00
Klub Gier Planszowych. Wstęp wolny
6 lipca (sobota), godz. 20.00
Kostka Przeznaczenia – gra fabularna na 
motywach fi lmu. Udział dzieci możliwy wy-
łącznie pod opieką dorosłych. Wstęp wolny
8-11, 15-18, 22-25 lipca (poniedziałek-
-czwartek), godz. 10.00-15.00
Bezpłatne lekcje języka angielskiego, zajęcia 
edukacyjne, animacje. Wstęp wolny
12 lipca, 9 sierpnia (piątki), godz. 16.00
Kino Seniora 60+. Ilość miejsc ograniczona. 
Wstęp za okazaniem Siemianowickiej Karty 
Seniora
25 sierpnia (niedziela), godz. 10.00
End of Summer – zlot samochodów tunin-
gowych. Wstęp wolny
31 sierpnia (niedziela), godz. 10.00
Piknik Zdrowia. Wstęp wolny

SCK JARZĘBINA – ul. Wierzbowa 2 
(tel. 32 228 48 46)

NIEDZIELNE WYCIECZKI RODZINNE – OD-
PŁATNE. BILETY DOSTĘPNE W SCK JARZĘBINA 
(zbiórki przy sklepie spożywczym przy ulicy 
Kasztanowej) 

7 lipca (niedziela), godz. 8.00
Ustroń Równica. Bilety – 45 zł
14 lipca (niedziela), godz. 7.00
Słowacja Orawica. Bilety – 60 zł
21 lipca (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze, biesiada w stodole. 
Bilety – 90 zł
28 lipca (niedziela), godz. 7.30
Wrocław Panorama Racławicka. Bilety – 95 
zł (dorośli), 90 zł (dzieci, młodzież, emeryci, 
renciści)
4 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Czechy Jabłonków, Gorolskie Święto. Bilety 
– 55 zł
11 sierpnia (niedziela), godz. 8.00
Wieliczka kopalnia soli. Bilety – 100 zł (do-
rośli), 90 zł (dzieci, emeryci, renciści).
18 sierpnia (niedziela), godz. 9.00
Rejs statkiem po Odrze, biesiada w stodole. 
Bilety – 90 zł
25 sierpnia (niedziela), godz. 7.00
Szafl ary i Zakopane. Bilety – koszt 60 zł
13 lipca, 17 sierpnia (soboty), godz. 11.00
Sobota na skwerze Jarzębina. 
W programie:
 godz. 11.00-15.00 – dmuchańce, gry i zaba-
wy dla dzieci; godz. 15.30-17.00 – koncert 
plenerowy. Wstęp wolny
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27 lipca (sobota), godz. 18.00
Ukryte sprawy i trudna prawda – fabularna 
gra paradokumentalna dla młodzieży i osób 
dorosłych; udział dzieci możliwy wyłącznie 
pod opieką dorosłych. Wstęp wolny

PRACOWNIA KREATYWNA H2O 
– ul. Wyspiańskiego 5

2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 27 sierpnia 
(wtorki), godz. 11.00
Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 5-7 
lat. Ilość miejsc ograniczona. Bilety – 9 zł, 
do nabycia we wszystkich oddziałach SCK
4, 11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia 
(czwartki), godz. 17.00
Zajęcia indywidualne dla dzieci powyżej 8. 
roku życia. Ilość miejsc ograniczona. Bilety 
– 9 zł, do nabycia we wszystkich oddziałach 
SCK

AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM

TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ

7 lipca (niedziela), godz. 17.00
Spektakl dla dzieci. Wstęp wolny
14 lipca (niedziela), godz. 17.00
Spektakl dla dzieci. Wstęp wolny
21 lipca (niedziela), godz. 17.00
Spektakl dla dzieci. Wstęp wolny
28 lipca (niedziela), godz. 17.00
Spektakl dla dzieci. Wstęp wolny

KONCERTY LETNIE W AMFITEATRZE

20 lipca (sobota), godz. 17.00
„Cóż bez miłości wart byłby świat” - naj-
piękniejsze piosenki o miłości z lat 20-tych 
i 30-tych ubiegłego stulecia w wykonaniu 
Aleksandry Stano, Bartosza Jaśkowiaka oraz 
Jarosława Mokrusa. Wstęp wolny
27 lipca (sobota), godz. 17.00
Koncert zespołu Arkadia Band. Wstęp wolny
3 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert finałowy VII Siemianowickich Warsz-
tatów Bluesowych. Na scenie prezentować  
będą się uczestnicy warsztatów oraz ich 
wykładowcy. Podsumowaniem popołudnia 
będzie projekt muzyczny „Niemen/Wspo-
mnienie” w wykonaniu czołowego wokali-
sty jazzowego – Marka Bałaty. Towarzyszyć 
mu będą na scenie: Bohdan Lizoń – gitara, 
Adam Niedzielin – piano, Tomasz Kańtoch 
– gitara basowa, Marek Olma – perkusja. 
Wstęp wolny
10 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert zespołu pro-WOKALNI (najwięk-
sze przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. 
Piosenki m.in. Czerwonych Gitar, Skaldów, 
Maryli Rodowicz). Wstęp wolny
17 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert z okazji 100. rocznicy Powstań Ślą-
skich. Wstęp wolny
24 sierpnia (sobota), godz. 17.00

Letnie Święto Folkloru. Wystąpią: Zespół 
Pieśni i Tańca „Siemianowice” oraz zespoły 
biorące udział w Międzynarodowym Stu-
denckim Festiwalu Folklorystycznym. Wstęp 
wolny
31 sierpnia (sobota), godz. 17.00
Koncert Nairy Ayvazyan – największe 
przeboje operetki i musicalu. Wstęp 
wolny
2 sierpnia (piątek), godz. 20.00
Imię róży – gra fabularna na motywach po-
wieści Umberto Eco. Udział dzieci możliwy 
wyłącznie pod opieką dorosłych. Wstęp 
wolny

RYNEK MIEJSKI

22 lipca (poniedziałek), godz. 11.00-13.00 
Święto czekolady. Wstęp wolny
18 sierpnia (niedziela), godz. 16.00
Pirackie Siemianowice 5.0: Z powrotem 
w domu – happening. Wstęp wolny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
al. Sportowców 3
(tel. 32 228 13 29)
www.mbp.siemianowice.pl

Baśniowe lato w Bibliotece

ODDZIAŁ DLA DZIECI 
- al. Sportowców 3

2 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Czerwony Kapturek – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne dotyczące bajek i baśni, zagadki, 
krzyżówki, tworzenie portretu bajkowego 
Czerwonego Kapturka
9 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Konkurs wiedzy o bajkach i baśniach. cz. 1
16 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Kolorowy zawrót głowy – kolaż bajkowy
23 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Zaprojektuj swoją bajkę
30 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00
Przygoda z bajką – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne
6 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-12.00
Konkurs wiedzy o bajkach i baśniach. cz. 2
13, 20 sierpnia (wtorki), godz. 10.00-11.00
Bajkowe puzzle
27 sierpnia (wtorek), godz. 10.00-11.00
Moja ulubiona postać bajkowa – zajęcia 
czytelniczo-plastyczne

FILIA NR 1 - ul. Żeromskiego 13a 
(tel. 32 228 11 96)

2, 9, 16, 30 lipca (wtorki), godz. 10.00
Baśniowe postacie w Bibliotece – zajęcia 
plastyczne
6, 13, 20 sierpnia (wtorki), godz. 10.00
Baśniowe przygody w Bibliotece – zajęcia 
plastyczne

FILIA NR 4 - ul. Szymanowskiego 11 
– Szkoła Podstawowa nr 16 
(tel. 32 228 14 40)
2 lipca (wtorek), godz. 15.00
Światowy Dzień Psa – Konkurs plastyczny
3 lipca (środa), godz. 15.00
Baśniowy konkurs kolorowanek
4 lipca (czwartek), godz. 15.00
121. rocznica urodzin Jana Brzechwy. Spotka-
nie czytelniczo-literackie z baśniami autora
5 lipca (piątek), godz. 15.00
Dzień Ratownika. Spotkanie czytelniczo-li-
terackie
23 lipca (wtorek), godz. 15.00
Dzień Czerwonego Kapturka: Charles Perrault 
i bracia Grimm. Spotkanie czytelniczo-lite-
rackie z baśniami autorów
24 lipca (środa), godz. 15.00
50. rocznica pierwszego lądowania człowieka 
na księżycu
30 lipca (wtorek), godz. 15.00
Układanie baśniowych puzzli na czas
31 lipca (środa), godz. 15.00
Turniej gier planszowych
1 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Układanie baśniowych puzzli na czas
13 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Sie-
dlisk. Przypomnienie, że natura to skarb. 
Spotkanie czytelniczo-literackie 
20 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
„Mój przyjaciel...”. Omówienie baśni przed-
stawiających naszych milusińskich. Konkurs 
plastyczny. Wystawa prac
22 sierpnia (czwartek), godz. 15.00
Baśniowy konkurs kolorowanek
27 sierpnia (wtorek), godz. 15.00
Turniej gier planszowych

FILIA NR 5 - ul. Sobieskiego 11 
(tel. 32 228 24 85)

3 lipca (środa), godz. 12.00
„Smoki straszne i niestraszne” – zajęcia 
plastyczne
10 lipca (środa), godz. 12.00
„Zaczarowane Księżniczki” – zajęcia pla-
styczne
17 lipca (środa), godz. 12.00
„Rybki nie tylko złote” – zajęcia plastyczne
24 lipca (środa), godz. 12.00
„Koszyczek Czerwonego Kapturka” – zajęcia 
plastyczne
31 lipca (środa), godz. 12.00
„Piękne Brzydkie Kaczątko” – zajęcia pla-
styczne

FILIA NR 8 - ul. Zgrzebnioka 43a 
(tel. 32 228 61 54)

2 lipca (wtorek), godz. 10.30
Kopciuszek – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
na podstawie baśni Ch. Perraulta
4 lipca (czwartek), godz. 10.30

Waligóra i Wyrwidąb – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne na podstawie polskiej legendy
9 lipca (wtorek), godz. 10.30
Śpiąca Królewna – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne na podstawie baśni J. i W. Grimm
11 lipca (czwartek), godz. 10.30
Sinobrody – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
na podstawie baśni Ch. Perraulta
16 lipca (wtorek), godz. 10.30
Piękna i Bestia – zajęcia czytelniczo-plastycz-
ne na podstawie baśni J.-ML de Beaumont
18 lipca (czwartek), godz. 10.30
Bajka o rybaku i rybce – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne na podstawie baśni A. Puszkina
23 lipca (wtorek), godz. 10.30
O wawelskim smoku – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne na podstawie polskiej legendy
25 lipca (czwartek), godz. 10.30
Baśnie nad baśniami – quiz

FILIA NR 9 - ul. Powstańców 54a 
(tel. 32 228 10 16)

2 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Baśniowe zwierzęta” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
3, 10, 17, 24, 31 lipca, 28 sierpnia (środy), 
godz. 16.00-18.00
„Wakacje z robótką” (prosimy o telefonicz-
ną rezerwację – tel. 32 228 10 16 – ilość 
miejsc ograniczona)
4 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Z królewną na bal” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci”
9 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Budujemy z Bobem” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
11 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Czy Nudzimisiom się nudzi” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
16 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Bajki naszych rodziców” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
18 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Sympatyczna czarownica” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
23 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„W Stumilowym Lesie” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
25 lipca (czwartek), godz. 11.00-13.00
„Z Tarzanem w dżungli” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci
30 lipca (wtorek), godz. 11.00-13.00
„Smerfna przygoda” 
– zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

FILIA NR 10 - ul. Jaworowa 2 
(tel. 32 228 42 46)

4 lipca (czwartek), godz. 10.30 
– „Brzydkie kaczątko” – głośne czytanie oraz 
zmagania z farbami
11 lipca (czwartek), godz. 10.30 
– „Czerwony Kapturek” – głośne czytanie 
oraz warsztaty plastyczne - wyklejanki
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1 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 
– „Syrenka” – głośne czytanie i zabawa ko-
lorowankami
8 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 
– „O krasnoludkach i Sierotce Marysi” – 
głośne czytanie oraz tworzenie postaci 
z plasteliny
22 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 
– „Królowa Śniegu” – głośne czytanie ba-
śni oraz warsztaty plastyczne – tworzenie 
ilustracji z waty
29 sierpnia (czwartek), godz. 10.30 
– „Kopciuszek” – głośne czytanie i wykonanie 
stroju Kopciuszka z bibuły

MUZEUM MIEJSKIE
41-100 Siemianowice Śląskie, 
ul. Chopina 6 
tel. 32 228 50 80
www.muzeum.siemianowice.pl

12 lipca (piątek), godz. 18.00 
– WIECZÓR Z MUZYKĄ I HUMOREM. Wy-
konawcy: Krystyna Friedek-Dwornik, Piotr 
Dwornik, Marek Urbańczyk, Jan Kopic, Ro-
muald Gizdoń i zaproszeni Goście

X Y Z wirtualnej rzeczywiści – zajęcia prowa-
dzi Filip Gajewski. Podział na grupy wiekowe:
godz. 10.00-12.00 – grupa I (7-13 lat)
godz. 12.30-14.30 – grupa II (14+)
godz. 15.00-17.00 – grupa III (Uniwersytet 
Trzeciego Wieku)
10 lipca (środa) 
– Zabawa w przestrzeni (Zapoznanie z VR)
24 lipca (środa) 
– Zwierzę inspirowane malarstwem Pabla 
Picassa
7 sierpnia (środa) 
– Postać/ubiór inspirowane malarstwem 
Jana Vermeera
21 sierpnia (środa) 
– Fotografia w VR

30 sierpnia (piątek), godz. 18.00 
– Finisaż wystawy Filipa Gajewskiego pt. 
„Kotwica” połączony z podsumowaniem 
zajęć i prezentacją prac warsztatowych

Historyczne spacery po Siemianowi-
cach – prowadzi Małgorzata Derus

19 lipca (piątek), godz. 12.00-15.00
Michałkowice - trasa 1: m.in. Willa dyrektora 
kopalni Max, Dom leśniczego i ogrodnika, 
pałac Rheinbabenów
Michałkowice - trasa 2: m.in. budynki miesz-
kalne eklektyzm i modernizm, Ratusz mi-
chałkowicki, Willa na Pocztowej 6
2 sierpnia (piątek), godz. 12.00-15.00
Laurahutte 1: m.in. założenie pałacowo-par-
kowe Donnersmarcków (folwark, dozorców-
ka), kościół pw. Krzyża Świętego
16 sierpnia (piątek), godz. 12.00-15.00
Laurahutte 2: m.in. kamienice przy 

ul. Powstańców, Bocznej, cmentarz katolicki 
i ewangelicki
23 sierpnia (piątek), godz. 12.00-15.00
Laurahutte 3: m.in. kamienice przy ul. Szkol-
nej, Sobieskiego, Hutniczej, dawny Ratusz 
Laurahutte 

Zajęcia dla wszystkich zainteresowanych 
oraz grup zorganizowanych (po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym):
„Wakacyjne spotkania ze sztuką”,
„Letnie historie o duchach, strzygach i upio-
rach”,
„Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) 
znacie”,
„Tajemnice historii naszego miasta”,
„Sztuka wojny – powstania i działania wo-
jenne na terenie Siemianowic Śląskich”,
„Od węgla do diamentu”,
Oprowadzanie po jubileuszowej wystawie 
malarstwa Jana Jończyka.

Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych:
1. Jubileuszowa wystawa malarstwa Jana 
Jończyka (Galeria „Po Schodach”),
2. Wystawa prac Filipa Gajewskiego „Ko-
twica” (Galeria Multimedialna „Piwnica),
3. Wystawa fotograficzna „Muzeum Miejskie 
w starej fotografii – ze zbiorów własnych Mu-
zeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich”
4. Antoni Halor „Opowieści miasta z ryba-
kiem w herbie”,
5. „Czyn zbrojny Górnoślązaków w XX wieku”,
6. „Z dziejów Siemianowic Śląskich”, 
7. Galeria Rzeźby w Węglu, 
8. „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I 
poł. XX wieku”,
9. Zwiedzanie „Czarodziejskiej komnaty” - 
instalacji artystycznej (Galeria Multimedialna 
„Piwnica”) 

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51 
(tel. 32 228 20 90)

Półkolonie dla dzieci
I turnus: 1 - 12 lipca, godz. 9.00-15.00
II turnus: 15 - 26 lipca, godz. 9.00-15.00
III turnus: 29 lipca - 9 sierpnia, godz. 9.00-
15.00
IV turnus: 12 – 23 sierpnia, godz. 9.00-15.00

W okresie dwutygodniowych turnusów orga-
nizowane będą gry i zabawy sportowo-rekre-
acyjne, zajęcia świetlicowe, konkursy wiedzy 
i umiejętności. W każdym turnusie zorgani-
zowane zostaną 2 wycieczki autokarowe, 
młodzież uczestniczyć będzie w imprezach 
organizowanych przez miejskie instytucje 
kultury oraz na terenie parku Śląskiego i Sta-
dionu Śląskiego, korzystać z basenu krytego 
i kąpieliska.
Zadanie zostało zgłoszone przez Stowarzy-
szenie Członków Siemianowickich Spółdzielni 
Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympa-

tyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz 
Dom” i otrzymało dofinansowania w otwar-
tym konkursie ofert ogłoszonym przez Pre-
zydenta Miasta na wspieranie realizacji 
zadania publicznego pt. „Organizacja czasu 
wolnego podczas wakacji letnich dla dzieci 
i młodzieży z terenu Siemianowic Śląskich 
w zakresie kultury”

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
„SPORCIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, 
ul. Śniadeckiego 11
tel. 32 228 04 15

Boisko czynne codziennie w godz. 6.00 – 
22.00. Wstęp bezpłatny.

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
41-100 Siemianowice Śląskie, 
ul. Sowia 14
tel. 32 608 33 71 

28 czerwca, 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 
23, 30 sierpnia (piątki), godz. 15.40-16.40 
Piątki z golfem. Bezpłatne zajęcia z golfa prze-
znaczone są dla siemianowickich dzieci szkół 
podstawowych, które chcą poznać tajniki 
tej dyscypliny oraz nauczyć się podstaw gry. 
Zapisy na zajęcia w siedzibie klubu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
41-106 Siemianowice Śląskie, 
ul. Mikołaja 3
tel. 32 220 08 00

15 lipca – 30 sierpnia (poniedziałek – nie-
dziela), wejścia o godzinach: 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Bezpłatne wejście na basen dla dzieci i mło-
dzieży

MOSiR „PSZCZELNIK”
41-100 Siemianowice Śląskie, 
Park Pszczelnik
tel. 32 228 08 48
www.mosir.siemianowice.pl

25 czerwca, 2, 9, 16, 23, 30 lipca, 6, 13, 20, 
27 sierpnia (wtorki) godz. 17.30
Park Pszczelnik – Wtorki Biegowe – Maraton 
na Raty 
26 czerwca, 3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 
21, 28 sierpnia (środy) godz. 9.00-19.00
Park Pszczelnik – Ulgowy wstęp na otwarty 
basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży szkol-
nej z Siemianowic Śląskich – 2,00 zł. brutto 
30 czerwca (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Rodzinny Rajd Rowerowy 
(ścieżki rowerowe na terenie Siemiano-
wic Śląskich)
7 lipca (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Siatkówki Plażo-
wej Mixtów.

9, 30, lipca (wtorki) godz. 13.00
Park Pszczelnik – Aerobik w wodzie (basen 
kąpielowy)  
11 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwór-
kowych – Szkoły Średnie 
13 lipca (sobota) godz. 11.00
Park Pszczelnik – Bieg Lata, Nordic Walking
18 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Mini Golfa
25 lipca (czwartek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwór-
kowych – Szkoły Średnie 
6, 20 sierpnia (wtorki) godz. 13.00
Park Pszczelnik – Aerobik w wodzie (basen 
kąpielowy)  
8 sierpnia (czwartek) godz. 10.00 – 12.00
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną trawą. 
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwór-
kowych – Szkoły Średnie 
11 sierpnia (niedziela) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Otwarty Turniej Piłki Siat-
kowej Plażowej Mężczyzn
13 sierpnia (wtorek) godz. 10.00
Park Pszczelnik – Turniej Mini Golfa
22 sierpnia (czwartek) godz. 10.00 – 12.0
Park Pszczelnik – boisko do piłki nożnej ze 
sztuczną trawą.
Turniej Piątek Piłkarskich Drużyn Podwór-
kowych – Szkoły Średnie 
5 -30 sierpnia godz. 9.00   - godz.13.00 
KORTY Park Pszczelnik – Bezpłatna nauka 
gry w tenisa ziemnego dzieci i młodzieży 
szkolnej z Siemianowic Śląskich
30 sierpnia (piątek) godz.  9.00  
Park Pszczelnik –Turniej Tenisa Ziemnego 
Dzieci i Młodzieży
KORTY  - MOSiR „Pszczelnik”
od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 
do 21.00 

BASEN  KĄPIELOWY 
-  PARK PSZCZELNIK od 22.06. – 01.09.
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  
od godz. 10.00 do 18.00
środa, sobota, niedziela i święta    
od godz.   9.00 do 19.00

7 lipca (niedziela) godz. 13.00
Bezpieczne wakacje z WOPR
Pokaz ratownictwa wodnego i samoratowania. 
Udzielanie pierwszej pomocy

Kompleks Sportowy „SIEMION”
 
LIPIEC – SIERPIEŃ – (wtorek – czwartek), 
godz. 10.00 – 12.00
Otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci 
i młodzieży
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Kompleks Sportowy 
„MICHAŁ”
HALA SPORTOWA 

8, 22 lipca, 5, 19 sierpnia 
(poniedziałki) godz. 10.00 – 12.00 
Zajęcia z Piłki Nożnej Dzieci - Szkoły Podstawowe
10, 24 lipca 7, 21 sierpnia 
(środy) godz. 10.00 – 12.00 
Zajęcia Tenisa Stołowego 
2, 4 lipca (wtorek, czwartek) godz. 17.00
Letnia Akademia Karate Kyokushin

BASEN  
–  KOMPLEKS  SPORTOWY 
„MICHAŁ”
/BASEN – SAUNA – JACUZZI 
– ZJEŻDŻALNIA/

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek  – 6.00 – 22.00 
sobota   – 9.00 – 22.00  
niedziela  – 9.00 – 21.00

W czasie wakacji letnich 2019 r., tj. od 22.06. 
do 01.09. obowiązywać będzie wakacyjna 
promocja biletów: 
 -  2,50 zł od osoby na 60 min. 
 -  5,00 zł od osoby na 120 min.
- grupy zorganizowane - po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu (wtorek lub czwartek) 
wejście na basen w cenie:
 -  2,50 zł od osoby na 60 min. 
 -  5,00 zł od osoby na 120 min.

RYNEK MIEJSKI
4 sierpnia (niedziela)

Lotna Premia II etapu 76 Tour de Pologne
godz. 16.45-17.45 Lotna Premia – przejazd 
kolumny promocyjnej i peletonu TdP
godz. 13.00-19.30 – imprezy towarzyszące 
Lotnej Premii na Rynku Miejskim
godz. 13.00 – Tor Pumptrack, dmuchańce 
od godz. 17.00 – Sportowisko, Kolarski Wy-
ścig Kapslowy, Klinika Dr. Bike`a, Konkurs 

Plastyczny „Rowerem po Siemianowicach”, 
auta akumulatorowe, malowanie twarzy.

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

Poniedziałki – Osiedle Michałkowice
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Wtorki – Osiedle Tuwim
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Środy – Osiedle Węzłowiec
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

Czwartki – Osiedle Bańgów
godz. 16.30 – grupa młodsza
godz. 18.00 – grupa starsza

ZAJĘCIA DODATKOWE GRUPY 

ŁĄCZONE 12 PLUS – GRYPY 
NABOROWE   (DECYDUJĄ TRENERZY)
Poniedziałki – Osiedle Węzłowiec
godz. 16.30 - zawodnicy z osiedli Tuwim 
i Węzłowiec
Wtorki – Osiedle Bańgów
godz. 16.00 – zawodnicy z osiedli Michał-
kowice i Bańgów
10 lipca (środa), godz. 10.00-14.00
Festyn dla dzieci na Osiedlu Bańgów
7 sierpnia (środa), godz. 11.00-13.00
Festyn dla dzieci na Osiedlu Bańgów

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4
41-103 Siemianowice Śląskie, 
ul. Marii Dąbrowskiej 10, 
tel. 32 220 13 78

8-9, 12-13 sierpnia (czwartek – piątek, po-
niedziałek - wtorek), godz. 10.00-11.30
Zajęcia z piłki ręcznej organizowane przez 
MKS „Siemion”

PRZYPOMINA - W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNE WAKACJE” O TYM, ŻE:
 spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież do lat 18 jest zabronione,
 wychodząc z domu dla własnego bezpieczeństwa  informuj zawsze rodziców dokąd i z kim się udajesz oraz kiedy powrócisz,
 baw się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, unikaj miejsc niebezpiecznych takich jak: jezdnia, parkingi samochodowe,  opuszczone budynki, miejsca mocno zadrzewione itp.,
 nie ufaj osobom nieznajomym i podającym się za znajomych Twoich rodziców, a których jeszcze nie poznałeś,
 korzystając z uroków lata kąp się tylko w zbiornikach wodnych do tego przeznaczonych, pod nadzorem ratownika.

Jeśli Wiesz, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego zadzwoń na „Policyjny telefon pomocy Rodzinie”, 32 228 53 84 – telefon anonimowy.

K O M E N D A  M I E J S K A  P O L I C J I
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ORAZ 
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

GDZIE PŁYWAĆ:
w miejscach strzeżonych i przeznaczonych specjalnie do tego celu
w wodzie tak głębokiej i takiej odległości od brzegu, która odpowiada naszym realnym 
możliwościom pływackim.
kąpać się w miejscach dobrze znanych.
nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych, o czym informują odpowiednie tablice, 
a także na odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.
zawsze stosować się do obowiązujących przepisów i regulaminów.
KIEDY PŁYWAĆ:
w czasie sezonu letniego, gdy temperatura wody nie jest niższa niż 18°C
pływać w pełni zdrowia i sprzyjającej temperaturze wody ok. 22-25°C
nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, po rozgrzaniu na słońcu, bezpośrednio po 
posiłku i przy złym samopoczuciu
nie przebywać zbyt długo w wodzie, stosować odpowiednio dłuższe przerwy

Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od organizatorów terminy imprez mogą ulec 
zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELI:
nigdy nie skacz do nieznanej wody, ponieważ nie wiadomo czego możesz się spodziewać 
pod jej lustrem.
nie wchodź celowo do wody w miejscach niebezpiecznych, tam gdzie według naszego 
rozeznania znajdują się np. wiry, wodorosty, zimne prądy, itp. 
zainteresuj się bezpieczeństwem innych dzieci przebywających nad wodą i w jej pobliżu.
nie wszczynaj fałszywych alarmów, nie popychaj do wody osób, które się tego nie spodziewają.
nie biegaj nigdy po pomostach, możesz potrącić znajdujące się tam osoby, a sam narażasz 
się na uszkodzenie ciała przy upadku
dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieli, szczególnie 
dzieciom, należy zabezpieczyć dostępne pomoce typu: skrzydełka pływackie, koła nadu-
chiwane, itp. najlepiej w kolorze jaskrawym, np. pomarańczowym lub żółtym.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA: WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Fitznerów 3, I piętro – tel. 32 765 62 90

W O P R  S I E M I A N O W I C E  Ś L Ą S K I E 
–  Z  N A M I  B E Z P I E C Z N I E  P R Z E Z  C A Ł Y  R O K
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Tegoroczne WARSZTATY ORGANIZACJI, które 
odbyły się 8 czerwca w trakcie Dni Siemia-
nowic i Industriady, były wyjątkowe. Nie tylko 
ze względu na balowy charakter Industriady. 
Nasze Siemianowickie Organizacje poradziły 
sobie z nimi szapańsko!

Przypominamy, to co organizowały na swoich 
stoiskach przed Parkiem Tradycji ale również, 
krótko to czym zajmują się na co dzień. Kolej-
ność związana jest z zajmowanym miejscem 
pod namiotem strefy NGO. 
Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans -  
wspaniale tworzone maski, ozdoby dla dzie-
ci i z dziećmi. Współpracowała również przy 
imprezie niedzielnej: FamilijnySzpil, która jako 
gra miejska zgromadziła tłumy na Pszczelniku. 
Na co dzień Fundacja Piastun pomaga swoim 
podopiecznym, którzy zmagają się z chorobą 
organizuje akcje charytatywne, prowadzi zaję-
cia świetlicowe dla dzieci i zajęcia komputerowe 
dla seniorów..
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ze względu 
na charakter działań i ścisłą do tej pory współ-
pracę ze Stowarzyszeniem Wzajemna Pomoc, 
chętnie włącza się w różne akcje. W ubiegłym 
roku na ich stoisku można było sprawdzić płeć 
swojego mózgu – trochę z przymrożeniem 
oka, ale  warto się zastanowić czemu niektó-
rym parkowanie sprawia większą trudność niż 
innym. W tym roku panie na stoisku warsztato-
wym prowadziły zajęcia z prawie zapominanej 
techniki tworzenia papierowych kwiatów, było 
kolorowo i radośnie. Na co dzień Ośrodek In-

terwencji Kryzysowej pomaga, w prawie każdej 
trudnej, sytuacji tej losowej i nie tylko. 
Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościo-
we Szafran, jak zwykle na ich stoisku wspólnie 
można było stworzyć ozdoby, zabawy, nie tylko 
dla najmłodszych. To już nasi warsztatowi 
eksperci są z nami co roku. Na co dzień sto-
warzyszenie pomaga osobom, które zerwały 
z nałogiem i ich rodzinom. Pod ich skrzydłami 
działa również świetlica dla dzieci. 

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek 
„Razem”- tym razem ukryte za pięknymi ma-
skami w pomarańczowych koszulkach, nasze 
Amazonki pomagały stworzyć balowy czar, 
tworząc balowe ozdoby. Na ich stoisku peł-
nym cekinów, błyszczących brokatów, można 
było stworzyć prawdziwe cudeńka. Amazonki 
są z nami na warsztatach chyba od zawsze.  
Stowarzyszenie pomaga głównie osobom do-
tkniętym zdradziecką chorobą nowotworową, 
odnaleźć się w normalnym życiu.   
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastęp-
czego Rodzicielstwa Nowy Dom – zabawa 
z dziećmi, warsztaty dla rodzin to dla nich 
codzienność, nic dziwnego, jak zwykle bardzo  
dobrze im poszło.  Trudno zliczyć, który to już 
raz. Dodatkowo w tym samym dniu, przedsta-
wicielki stowarzyszenia brały udział w XV Świa-
towym Konkursie Gotowania Śląskiego Żuru. 
Na co dzień pomagają rodzinom zastępczym, 
w niełatwym zadaniu wychowania i opieki nad 
dziećmi, którym zabrakło rodzinnego domu.  
Siemianowicka Rada Seniorów - dzięki nim 
można było się dowiedzieć jak zrobić praw-

Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 
- jak w ubiegłym roku przypomniało tradycje 
śląskie bo przed balem trzeba dobrze zjeść, 
a najlepiej smakują potrawy tradycyjne poda-
ne przez piękne dziołchy w strojach śląskich. 
Stowarzyszenie oprócz warsztatów wzięło 
udział w XV Światowym Konkursie Gotowania 
Śląskiego Żuru oraz współpracowało przy grze 
miejskiej – FamilijnySzpil.  
Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne 
„Przystań” - dzięki nim pyszności mogliśmy 
przekąsić przed balem, ale również wszyscy 
mieszkańcy mogli spróbować żuru na rynku 
podczas XV Światowy Konkurs Gotowania 
Śląskiego Żuru
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
oddział  Siemianowice Śląskie - zawsze po-
mocni, zawsze chętnie pokazują jak udzielić 
pierwszej pomocy. Od zawsze pomagają przy 
organizowanych przez miasto imprezach i na 
co dzień oczywiście dbają o bezpieczeństwo 
pływających na siemianowickich basenach.. 
Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Nie-
pełnosprawnych w Siemce Śl. - czyli jak zwykle 
seniorzy w akcji tym razem przeprowadzili X 
Turniej Gier Sportowo-Świetlicowych o puchar 
Przewodniczącego Rady Miasta.
Akadamia Liederów Społecznych, działająca 
przy Fundacji Stajnia, dzięki której we współ-
pracy z Fundacją Piastun i Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Siemianowic udała się inicjatywa 
przeprowadzenia gry miejskiej dla rodzin Fa-
miliny Szpil (koordynatorem gry był Bartosz 
Dudzik).  
Faithless MC Poland Chapter Siemianowice 
Śląskie – po raz kolejny zorganizował w ostatni 
dzień Industriady koncert MOTOSERCE. Co 
roku połączony on jest ze zbiórką krwi. Gra-
tulacje za dobrą organizację oraz rekordowe 
uczestnictwo dawców. 
Siemianowickie Organizacje  
DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE.

ROŚNIE AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

MIASTO TWORZĄ LUDZIE 

Elżbieta Nieszporek – pełnomocnik ds. orga-
nizacji pozarządowych pragnie podziękować 
dyrekcji i pracownikom Siemianowickiemu 
Centrum Kultury za umożliwienie i zorga-
nizowanie przestrzeni do przeprowadze-
nia warsztatów oraz koleżankom i kolegom 
z Biura Prasowego Urzędu Miasta (za pomoc 
w promocji i realizacji wydarzenia).

SPRAWY SPOŁECZNE

dziwie balowe - koronkowe rękawiczki, a w 
międzyczasie dowiedzieć co ciekawego czeka 
Seniorów w naszym mieście. Rada Seniorów 
działa w naszym mieście pierwszą kadencję, 
angażuje się w działania dla seniorów oraz te 
łączące pokolenia. 
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego – zadebiutował na na-
szych warsztatach, terapeuci odpowiadali 
na wszystkie pytania, pomocni, otwarci. Np.: 
Czy komputer dla 13-nastolatka to nagroda 
dla dziecka czy kara dla rodziców? 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki, 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki – 
aż trudno wszystko zmieścić. Na stoisku  dobra 
zabawa, balonowy szał ale też wolontariusze 
obsługiwali punktu dawców szpiku. Zakończyli 
zabawę rewelacyjnym korowodem. 
Branżowa Szkoła I-go stopnia nr 2 im. św. 
Jana Pawła II, najlepsze fryzury i nie tylko, 
atrakcyjność proponowanej zabawy najlepiej 
ocenić przez tłum uczestników.
I LO im. Jana Śniadeckiego - to mnóstwo dobrej 
zabawy, kreatywnej i... do czego służyły im te 
dziwne okulary? 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Stowarzysze-
nie Ludzi Aktywnych Kangurek, dużo dobrej 
zabawy, twórcy przepięknych balowych do-
datków.
Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic – po-
dziękowania jak co roku za nieocenioną pomoc 
organizacyjną przy Industriadzie i warsztatach 
oraz za działania poza kulisami, bez których 
nasze świętowanie nie byłoby tak huczne.  
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XXXVII DNI MIASTA

XXXVII Dni Siemianowic Śląskich niestety już 
za nami. Mnóstwo emocji sportowych, wrażeń 
artystycznych, radości i wspaniałej wspólnej 
zabawy nie tylko mieszkańców Siemianowic 
Śląskich, ale także wszystkich tych, którzy – już 
tradycyjnie – przyjechali do naszego miasta, 
aby świętować wraz z nami.
Spróbujmy krótko podsumować ten czas, choć 
jest to zadanie karkołomne, ponieważ imprez 
było tak wiele, że z konieczności wymienimy 
jedynie niektóre.
Tegoroczne Dni Siemianowic zainaugurowali-
śmy już w środę (5 czerwca) w hali Kompleksu 
Sportowego „Michał”, gdzie już od rana naj-
młodsi siemianowiczanie rozpoczęli zmagania 
w ramach tradycyjnej XXVII Spartakiady Przed-
szkolaków.
Czwartkowy wieczór – pomimo niezbyt sprzy-
jającej aury – przyciągnął wielbicieli Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, który w siemianowickim 
amfiteatrze w Parku Miejskim zaprezento-
wał wspaniały, chwytający za serce koncert, 
ukazujący bogactwo źródeł kultury śląskiej 
w kontekście spuścizny innych regionów kraju.
Piątek (7 czerwca) był pierwszym dniem jed-
nego z najważniejszych wydarzeń sportowych 
w ramach tegorocznych Dni Siemianowic Ślą-
skich – klubowej Ligi Mistrzów Hokeja na Trawie 
(JAKO 2019 EuroHockey Club Challenge I), 
która przez cztery dni (do poniedziałku, 10 
czerwca) odbywała się – przy licznym udziale 
kibiców – na terenie Kompleksu Sportowego 
„Siemianowiczanka”. Organizatorem imprezy 
była Europejska Federacja Hokeja na Trawie 
(EHF). Do rywalizacji, oprócz miejscowego 
zespołu, przystąpiły dwie drużyny włoskie: 
SG Amsicora i HC Bra, dwie chorwackie: HK 
Treśnjevka i HK Zelina, Slagelse Hockeyklub 

z Danii, szwajcarski zespół Servette HC Genewa 
oraz walijski Whitchurch HC.
Tego samego dnia rano w kompleksie spor-
towym MOSiR „Pszczelnik” odbyła się kolejna 
sportowa impreza – Olimpiada Lekkoatletycz-
na Siemianowickich Szkół, natomiast w hali 
Kompleksu Sportowego „Michał” rozpoczął się 
Turniej Piłki Ręcznej „Siemion Cup” dziewcząt 
i chłopców w różnych kategoriach wiekowych, 
który był rozgrywany do niedzieli, 9 czerwca.
Z kolei w piątkowy wieczór na terenie SCK Park 
Tradycji zainaugurowany został cykl imprez to-
warzyszących w naszym mieście świętowaniu 
XXXVII Dni Siemianowic Śląskich – jubileuszowa 
X edycja Industriady, czyli corocznego święta 
Szlaku Zabytków Techniki na Górnym Śląsku. 
Po symbolicznym Rozruchu Maszyn można 
było obejrzeć wernisaż Śląskiego Towarzystwa 
Fotograficznego pt. BAL-in, spektakl teatralny 
pt. „Taniec Maszyn”, uczestniczyć w porywają-
cym koncercie zespołu ENEJ, a na koniec wziąć 
udział w INDU-Bal. Prolog – spektaklu plene-
rowym w wykonaniu Teatru Ognia NAM-Tara 
oraz w balu fabularyzowanym Idurella Story.
Sobotnie świętowanie Dni Siemianowic (8 
czerwca) przebiegało na wielu arenach. Rozpo-

częliśmy na terenie Stawu Rzęsa, gdzie już od 8 
rano, stanęli w szranki wędkarze uczestniczący 
w Spławikowych Zawodach Wędkarskich o Pu-
char Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. 
Gościem honorowym był pan prezydent Rafał 
Piech, który wziął aktywny, choć symboliczny, 
udział w zawodach, i to z sukcesem w postaci 
kilku złowionych płoci.
W MOSiR „Pszczelnik” miłośnicy tenisa uczest-
niczyli, czynnie lub biernie, w Otwartym Tur-
nieju Tenisa Ziemnego Amatorów o Puchar 
Prezydenta Miasta, a nauczyciele i uczniowie 
wraz z rodzicami oraz oficerem rowerowym 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod-
sumowali wspólnie akcję „Rowerowy Maj” po-
łączoną z nagrodzeniem najlepszych szkół, 
klas i indywidualnych uczestników, a także 
z możliwością oznakowania swoich rowerów 
przez siemianowicką Straż Miejską. Amatorzy 
piłki nożnej mieli natomiast sposobność do 
kibicowania drużynom MKS Siemianowiczanki, 
UKS Jedność i APN Siemianowice.

XXXVII DNI SIEMIANOWIC  
ŚLĄSKICH ZA NAMI 

Nie mniejsze emocje towarzyszyły wszystkim 
tym, którzy zdecydowali się przyjść w sobotę, 
8 czerwca, na siemianowicki Rynek Miejski. 
Tam bowiem odbywał się Piknik na Rynku, który 
najpierw nabrał kolorów dzięki animacjom dla 
dzieci, dmuchańcom, zabawom z animato-
rem, malowaniu twarzy i jeździe elektrycz-
nymi samochodzikami, by potem zamienić się 
w prawdziwą arenę zmagań quasisportowych, 
na której – chochla w chochlę – rywalizowały 
najlepsze ekipy kucharzy, uczestnicząc w XV 
Światowym Konkursie Gotowania Śląskiego 
Żuru. Po trzech godzinach zaciętych zmagań 
jurorzy uznali, że najlepszy śląski żur ugo-
towała w tym roku ekipa kucharzy Zespołu 
Szkół „Cogito”, co dobrze świadczy o poziomie 
kształcenia w siemianowickich szkołach za-
wodowych. Smakowitych efektów rywalizacji 
mieli okazję skosztować wszyscy uczestnicy 
pikniku. Po nagrodzeniu zwycięzców Konkursu 
Gotowania Żuru oraz laureatów konkursów 
organizowanych przez Śląskie Stowarzyszenie 
Kulturalne Osób Niepełnosprawnych na scenie 

Przez dwa dni odwiedziło nas
18 tysięcy osób! 

Największą popularnością cieszyła się 
Industriada w Parku Tradycji 
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pojawili się kolejno: Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Tąpkowic i grupa mażoretek Azaria, 
Tadeusz Zdechlikiewicz, grupa taneczna Other 
Side Jumpstyle Team, zespół Winyl Band a na 
koniec zespół Wesoły Masorz. Zabawa była 
przepyszna i przednia.
Na innej arenie Dni Siemianowic – SCK Park 
Tradycji już od sobotniego południa kontynu-
owano imprezy industriadowe: fabularyzowa-
ne zwiedzanie „Wszystkie bale industrialu”, 
instalację dźwiękową „Dźwiękowy portret 
miasta”, kiermasz książek i zajęcia animacyj-
ne przygotowane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną, prezentację grup artystycznych 
działających pod egidą SCK, strefę warsztatów 
NGO (artystycznych, rozwojowych czy kulinar-
nych, przygotowanych przez siemianowickie 
stowarzyszenia, fundacje, szkoły oraz grupy 
nieformalne), premierę gry karcianej „Gry 
balowe”, grę fabularną pt. „Wytwórnia balu” 
oraz potańcówkę „Bal u majstra”. Wieczorną 
część Industriady rozpoczął znakomity koncert 
pt. „Zabawa, ach zabawa” Alicji Boncol wraz 

z zespołem, a zwieńczeniem całości był występ 
gwiazdy wieczoru – Maryli Rodowicz pt. „Niech 
żyje (Indu)bal”. Ikona polskiej muzyki rozrywko-
wej przyciągnęła ogromną rzeszę sympatyków 
i wielbicieli jej talentu i zgodnie z obietnicą 
zaśpiewała wszystko to, czego chciała pu-
bliczność. Usłyszeliśmy więc m.in.: „Kasę i sex”, 
„Sing Sing”, „Niech żyje bal”, „W splątanym 
gaju” i wiele innych wiecznie żywych utworów 
Królowej Maryli, które sprawiły, że wszyscy, 
od najstarszych do najmłodszych, bawili się 
doskonale. Na koniec zaprezentowano pokaz 
multimedialny „10 years (after)”.
Niedzielna odsłona XXXVII Dni Siemianowic Ślą-
skich rozpoczęła się na sportowo w kompleksie 
MOSiR „Pszczelnik”, gdzie rozegrane zostały: 
Turniej Piłki Nożnej Firm o Puchar Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie, Turniej Siatkówki 
Plażowej Mikstów o Puchar Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie oraz Sportowisko, czyli 
gry i zabawy dla dzieci.
W tym samym czasie na basenie KS „Michał” 
odbyły się XV Otwarte Zawody Pływackie, połą-

czone z VI Zawodami w Zjeździe „Ruszbanom”, 
natomiast w sąsiedniej hali sportowej konty-
nuowany był Turniej Piłki Ręcznej „Siemion 
Cup” rocznika 2008.
Niedzielne popołudnie w amfiteatrze w sie-
mianowickim Parku Miejskim rozpoczęło się od 
występu big bandu Siemion Band oraz woka-
listów uczestniczących w studium wokalnym 
pod egidą Siemianowickiego Centrum Kultu-
ry. Zaraz potem, przy aplauzie publiczności 
szczelnie wypełniającej miejsca w amfiteatrze, 
na scenę weszli: Witold Paszt, Jerzy Słota, 
Dariusz Tokarzewski, czyli doskonale wszyst-
kim legendarna grupa VOX. „Bananowy song”, 
„Rycz, mała, rycz” czy „O, Magdaleno” były 
tym, na co wszyscy czekali. I nie zawiedli się.
Początek niedzielnej części obchodów Dni 
Siemianowic w SCK Park Tradycji poruszył serca 
wszystkich przybyłych, którzy podczas zbiórki 
krwi w ramach akcji Motoserce organizowanej 
rokrocznie przez klub motocyklowy Faithless 
MC Poland, oddali razem ponad dwadzieścia 
dwa litry krwi. Zbiórce towarzyszyły koncerty 

zespołów Cherrybombs i Dekolt oraz gwiazdy 
– grupy Proletaryat.
Wieczór w SCK Park Tradycji rozpoczął się 
koncertem młodej formacji Ikarus Feel, po 
którym na scenie pojawiła się kolejna gwiazda 
wieczoru – zespół Feel, z liderem Piotrem 
Kupichą. Wspaniały koncert, który – nieste-
ty – był ostatnią pozycją w programie tego-
rocznych XXXVII Dni Siemianowic Śląskich. 
Pięknego czasu, w którym wszyscy, począwszy 
od gospodarzy miasta, przez mieszkańców, 
a na gościach skończywszy, mieli okazję do 
wspólnego świętowania, wspaniałej zabawy, 
wzruszeń i radości. Dni, w które nie było czasu 
się nudzić. Zorganizowano mnóstwo imprez, 
z których jedynie część zmieściła się w tym 
podsumowaniu. Wiele innych wspaniałych 
imprez: warsztatów plastycznych, kierma-
szów książek, konkursów i innych odbywało 
się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach, 
jak również w Muzeum Miejskim w Siemiano-
wicach Śląskich.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

PIOTR PINDUR
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Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego „Rodzina 500 plus” na kolejny okres zasiłkowy 
2019/2021 , można składać:

 od 1 lipca 2019 r. - drogą elektroniczną: 
poprzez bankowość elektroniczną; ePUAP – Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadają-
cych profil zaufany; emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl;
PUE ZUS – wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS dla osób posiadających profil PUE.

 od 1 sierpnia 2019 r. - drogą tradycyjną: osobiście w Urzędzie 
Miasta ul. Michałkowicka 105 Siemianowice Śląskie lub
listownie - pocztą

ZMIANY W PROGRAMIE 500 PLUS 
WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 LIPCA 2019r.
 Zniesione zostaje kryterium dochodowe, co oznacza, iż 

program „Rodzina 500 plus” obejmie wszystkie dzieci do 18 
roku życia, bez względu na dochód rodziny.
 Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, 

rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, 
musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 wrze-
śnia 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca 
września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie 
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

OD 1 LIPCA –WNIOSKI DO PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

 Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie 
będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
 Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, 

że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone 
najpóźniej do 31 października 2019 r.
 Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależ-

nione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica 
w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.
 Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu 

świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administra-
cyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we 
wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdza-
jącą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu 
e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację 
o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 Rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na 
złożenie wniosku, aby otrzymać wyrównanie od dnia narodzin 
dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 
30 czerwca 2019 r.

Aktualne informacje na temat świadczenia wychowawcze-
go „RODZINA 500 PLUS” można uzyskać pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

WAŻNE!
Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny przebywa 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, lecz-
niczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko 
kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to 
organ właściwy przekaże wniosek wraz z dokumentami do 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, celem jego 
rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne 
przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego. 
Decyzję w tej sprawie wydaje wojewoda województwa – 
w przypadku decyzji pozytywnej świadczenia wypłaca organ 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

MAGDALENA MUCHA

SPRAWY SPOŁECZNE

W piątek, 24 maja 2019 roku, na te-
renie MOSiR „Pszczelnik” odbył się 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 
Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich, przy wsparciu sponsorów 
zorganizował piknik dla siemiano-
wickich rodzin zastępczych. Dla 
wszystkich przybyłych przygotowano 
wiele atrakcji, w tym między innymi 
zabawy i konkursy dla dzieci, malo-

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
wanie buziek, modelowanie balonów, 
bańki mydlane, dmuchańce, możli-
wość przejażdżki na koniach, zajęcia 
fitness, a także pyszne słodkości, 
popcorn i kiełbaski z grilla.
Stowarzyszenie Mieszkańców Sie-
mianowic na zaproszenie Miejskie-
go Ośrodka Pomocy, Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich mia-
ło przyjemność już po raz kolejny 
uczestniczyć w Dniu Rodzicielstwa 

Zastępczego. Nasi członkowie czę-
stowali przybyłych chlebem z tustym 
i ogórkiem. Rodziny zastępcze po-
przez wspólną zabawę miały okazję 
lepiej się poznać oraz wymienić się 
doświadczeniami na temat rodzi-
cielstwa zastępczego. Serdeczne 
gratulacje dla MOPS Siemianowice 
za świetną organizację. 

HONORATA MAGNICKA

Niezależnie od pogody, z kijkami 
i aplikacją Endomondo w smartfonie, 
pokonuje ponad 10 km parkowymi 
alejkami. Od wielu lat jest wolon-
tariuszką Fundacji Park Śląski. To 
chyba więcej mówi o człowieku, niż 
wiek. Ale dla porządku: granicę 80 lat 
przekroczyła już dość dawno. Teraz 
została wyróżniona w ogólnopolskim 
konkursie „Opiekun Seniora 2018”, 
organizowanym przez portal „Czas 
dla Seniora” oraz Fundację Jolanty 
Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez 
Barier”. Emilia Bielak.

„By pomagać starszym, zależnym 
osobom, Emilia ukończyła kurs – 
mówi Ewa Kulisz, kierownik Projektu 

WYRÓŻNIONO SIEMIANOWICKĄ SENIORKĘ
„Kongres Obywatel Senior”, który 
wysunął kandydaturę siemiano-
wiczanki. - Rehabilitantka poka-
zywała i ćwiczyła z uczniami m.in. 
jak podnieść osobę chorą z łóżka, 
by jej i sobie nie zrobić krzywdy, 
jak ją prowadzić po schodach, jak 
korzystać ze schodołazu. Psycholog 
ćwiczyła rozmowy z osobami z de-
presją, prawniczka instruowała, co 
zrobić w razie wypadku w czasie 
działań wolontariackich.”

Uzbrojona w stosowną wiedzę 
i umiejętności, pani Emilia ruszyła 
z pomocą innym, swoim ciepłem, 
życzliwością, pogodą, zapełniając im 
najbardziej dotkliwe deficyty.

 „Ja się czuję, jakby mnie znowu zauwa-
żono, że jeszcze mnie ktoś zaprosi, że 
o mnie pamięta, zadzwoni, przyjedzie, 
słucha, razem ze mną wspomina... To 
taki szacunek, dowartościowanie.”- 
wyznała jedna z podopiecznych.

W swoim czasie pani Emilia prowa-
dziła też mobilną bibliotekę w Szpi-
talu Geriatrycznym im. Jana Pawła II 
w Katowicach. Co tydzień wsiadała 
w samochód, jechała do szpitala, 
ładowała książki na wózek i objeż-
dżała pokoje pacjentów, którzy- inna 
rzecz- tę wizytę najchętniej wyko-
rzystywali na rozmowę. O samocho-
dach, o pieczeniu ciast, makijażu, 
wnukach, zwyczajnie – o życiu. 

Samochód wraz z życzliwym kie-
rowcą, czyli panią Emilią, to „zestaw” 
przydatny w wielu okolicznościach. 
Nasza wolontariuszka zabiera nim 
swoje podopieczne do teatru, na 
kawę, robi dla nich zakupy. Od kilku 
lat Emilia jako wolontariuszka pro-
wadzi też recepcję w czasie Kon-
gresów Obywatel Senior. Pomaga 
uczestnikom. 

Zwykła mawiać, że ważny jest każ-
dy dzień, że nie wolno go zmarnować. 
Ona nie tylko tak mówi - ona tak 
właśnie potrafi żyć, wypełniając czas 
najpiękniej, jak tylko można - uśmie-
chem drugiego człowieka.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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„Edukacyjny styl życia, to konieczność egzystencjalna – nie 
chodzi tylko o to, by uczyć się, aby być, ale jednocześnie 
o to, by być, aby się uczyć”- te słowa znakomitego filo-
zofa, pedagoga, historyka nauki i kultury Bogdana Su-
chodolskiego  pokazują, jak doniosłą rolę i znaczenie mają 
Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak potrzebnym i cennym 
są przedsięwzięciem.

Siemianowicki UTW obchodził właśnie 10-lecie działalności. 
W pierwszym okresie liczba jego słuchaczy oscylowała wokół 
setki – teraz to 270 osób. Ten wzrost związany jest z jednej 
strony z gościnnie otwartymi dla Uniwersytetu podwojami 
Parku Tradycji, dającymi, podczas szczególnych uroczystości 
(w tym np. inauguracji i zakończenia roku akademickiego, 
koncertu noworocznego) znacznie większe możliwości po-
mieszczenia słuchaczy, niż zapewniała to tylko sama Miejska 
Biblioteka Publiczna, ale też przede wszystkim z rozwojem 
oferty naszej wszechnicy.

Zgodnie z podstawową misją UTW w Siemianowicach kładzie-
my główny nacisk na kształcenie ustawiczne - mówi prezes 
Stowarzyszenia SUTW Renata Jaroń-Guzy-Realizacji tego 
założenia służą odbywające się, w ramach uniwersyteckich 
zajęć, wykłady o bardzo różnorodnej tematyce - m.in. kra-
joznawczej, z zakresu nauk humanistycznych, nauk o ziemi, 
medycyny - z naciskiem na profilaktykę. Jeśli chodzi o warsztaty, 
to w konstruowaniu ich zestawu, oprócz oczywiście własnych 
propozycji, wychodzących z kręgu Stowarzyszenia, staramy 
się wsłuchiwać w potrzeby, sygnalizowane przez naszych 
seniorów. I tak, obok  zajęć  językowych, komputerowych, 
teatralnych, mamy cieszące się dużą frekwencją warsztaty 
psychologiczne, prowadzone przez psychoterapeutę. Na nich 
nie tylko przekazywane są wskazówki, jak radzić sobie z pro-
blemami, ale - co bardzo istotne- uświadamiana jest potrzeba 
wprowadzania w swoim życiu zmian i ich określenia. Dbając 
również o rozwój fizyczny, prócz gimnastyki rehabilitacyjnej (są 
aż 3 grupy), jogi, basenu, wprowadzono na przykład zgodnie 
z sugestiami naszych studentów, zajęcia pilates.

JA DOPIERO TERAZ ZACZYNAM ŻYĆ…

Siemianowicki Uniwersytet nie chce zasklepiać się we własnym 
gronie, poszukując nowych jakości i wrażeń we współdziałaniu 
z innymi. Niezwykle wzbogacającym kontaktem jest porozumie-
nie z ZPiT Śląsk. Owocuje ono nie tylko możliwością cieszenia 
oka i ucha sztuką artystów zespołu, ale także interesującej 
formalnie edukacji. W Koszęcinie pogłębia umiejętności śpie-
wacze uniwersytecki chór „La Le Le”, który stanowi piękną 
wizytówkę naszej wszechnicy, tam nasi seniorzy wzięli udział 
w warsztacie estetyki ruchu, tam wreszcie słuchali niezwykle 
interesujących wykładów etnograficznych i historycznych. 
Dążąc do budowy więzi międzypokoleniowych SUTW realizuje 
także wspólne projekty z siemianowickimi szkołami. Z uczniami 
Matejki seniorzy przygotowali przedstawienie teatralne, z mło-
dzieżą Cogito uczyli się sztuki kulinarnej - dzieląc się swoimi 
przepisami i poznając nowoczesną kuchnię. Dumą SUTW są 

jego partnerzy - profesorowie wyższych uczelni, a szczególnie 
–Akademia Muzyczna w Katowicach, sprawująca patronat nad 
siemianowicką wszechnicą. Przedstawiciele tych uczelni - nie-
rzadko są to sami rektorzy, występujący w szacownych togach 
- swoją obecnością dodają splendoru ważniejszym, uroczystym 
chwilom siemianowickiego Uniwersytetu, a nie bez znaczenia dla 
rangi tych wydarzeń jest i to, że dzięki takim gościom mogą się 
one odbywać zgodnie z akademickim ceremoniałem .

Siemianowicki UTW przenosi dojrzałą dorosłość jego słu-
chaczy w nowy, lepszy wymiar. Dodaje temu okresowi życia 
nowych barw, podnosi jego godność. Jest dla słuchaczy po-
wodem do słusznej dumy. Bywa…zapisywany na recepcie, jak 
lekarstwo na zdrowie. Od jednej ze studentek  prezes Renata 
Jaroń-Guzy usłyszała: ”ja dopiero teraz zaczynam żyć”. Takie 
słowa to najwspanialszy laur na jubileusz. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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W sobotę, w którą w tym roku przypadał także 
Dzień Dziecka, młodzi studenci Siemiano-
wickiego Uniwersytetu Najmłodszych (SUN) 
zebrali się w SCK Park Tradycji, aby podsumo-
wać i uroczyście zakończyć Rok Akademicki 
2018/2019. Najmłodsi żacy przyjęli najpierw 
gratulacje, a następnie ostatnie wpisy do in-
deksów wraz z pamiątkowymi dyplomami, 
które wręczyli im: Dominik Penar – Prodziekan 
ds. Kształcenia Ustawicznego Akademii WSB 
w Dąbrowie Górniczej, Adam Skowronek – 
Sekretarz Miasta Siemianowice Śląskie oraz 
Katarzyna Sztyler – Dyrektor II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Matejki.

Po uroczystości wręczenia dyplomów mali 
studenci, ich rodzice i goście zebrani w sali Sie-

ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO  
W SIEMIANOWICKIM UNIWERSYTECIE
NAJMŁODSZYCH

mianowickiego Centrum Kultury Park Tradycji 
wysłuchali wykładu kończącego Rok Akade-
micki 2018/2019 pt.: „Łuski, zęby i pazury czyli 
przyrodnicze poGaduchy”, który poprowadził 
przyrodnik – pan Maciej Kupczak. Zaprezentował 
on wszystkim obecnym niezwykły świat gadów. 
Była to doskonała okazja, by nie tylko przyjrzeć 
się, dotknąć, a nawet pogłaskać gekony, agamę, 
kameleona, węże czy żółwia, ale przede wszyst-
kim poznać sekrety codziennej egzystencji tych 
niezwykłych zwierząt i przełamać uprzedzenia, 
czy nawet strach przed nimi. Zajęcia były tak 
ciekawe i pasjonujące, że wywołały żywsze bicie 
serc i wypieki na twarzach młodych żaków.
Idea uniwersytetów dziecięcych, w której cho-
dzi o zaszczepianie w dzieciach i młodzieży 

miłości do nauki, rozbudzanie ich naturalnej 
ciekawości świata oraz zarażanie pasją do 
pogłębiania wiedzy, sięga początków XXI wieku, 
a dokładnie 2002 roku, kiedy to pierwszy taki 
projekt powstał na Uniwersytecie w Tybindze. 
Wkrótce pomysł ten rozprzestrzenił się na 
innych niemieckich uczelniach, a niedługo 
później pojawił się w większości krajów Europy 
oraz w innych krajach na świecie.

Siemianowicki Uniwersytet Najmłodszych 
rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2013 

roku. Współorganizatorami projektu są Akade-
mia WSB w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, Siemianowickie Centrum 
Kultury Park Tradycji oraz II Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach 
Śląskich. Patronem honorowym Uniwersytetu 
jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 
W tegorocznej edycji uczestniczyło dziewięć-
dziesięcioro najmłodszych studentów.

PIOTR PINDUR
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PORUSZENIE- to nazwa siemianowickiej  grupy tanecznej, która 
w kręgach teatru tańca wywołuje prawdziwe poruszenie, zgarniając 
na kolejnych przeglądach, konkursach i festiwalach nagrodę za 
nagrodą. Powstała w 2011 roku w SKT Flamenco. Jej choreografką 
i prowadzącą jest Monika Małycha - niegdyś tancerka naszego 
wspaniałego „Kleksa”, teraz instruktorka związana z Flamenco, 
absolwentka teatrologii Uniwersytetu Śląskiego i choreografii 
scenicznej krakowskiej Hurtowni Ruchu, gdzie uczyła się pod 
okiem znakomitego pedagoga, jakim jest Iwona Olszowska. Ciągle 
zresztą szlifuje swoje umiejętności taneczne, m.in. w słynnym, 
izraelskim Batsheva Dance Company, pod kierunkiem sławnego 
wychowanka  Maurice’a Bejarta - Ohada Naharina.  Jednym 
z ostatnich, bardzo licznych, sukcesów PORUSZENIA było zdobycie 
w maju br. I miejsca w kategorii „inscenizacja taneczna” podczas 16. 
Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych „SPONTAN”, odbywających 
się  w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. W czasie tego 
wydarzenia zresztą, Paulina Burzyk - jedna z tancerek zespołu- 
otrzymała dodatkowo indywidualne wyróżnienie, co jest o tyle 
godne szczególnego odnotowania, że na SPONTANIE nie było 
zwyczaju honorowania poszczególnych wykonawców, a dla niej 
zrobiono wyjątek, chcąc podkreślić tym samym uznanie dla jej 
wyjątkowego talentu.  PORUSZENIE – skąd taka nazwa? Oczywiście 
od ruchu, który jest zasadniczym środkiem wyrazu, ale także od 
oddziaływania na wrażliwość, a więc poruszania serc i umysłów. 
Pierwsze lata istnienia zespołu, były czasem  kształtowania się nie 

tylko jego profilu artystycznego, ale także – jak sama przyznaje 
Monika - dojrzewania jej samej, jako głównego kreatora inscenizacji. 
Przełomem okazało się „Wnętrze (nie)pokoju”, którego wystawienie 
zbiegło się w czasie z uzyskaniem przez Monikę dyplomu cho-
reografa. Wtedy to, po zdobyciu najwyższych laurów na Festiwalu 
Małych Form w Chorzowie - I miejsca i Grand Prix Festiwalu, na 
salę Flamenco wkroczyło 20 osób, chcących dołączyć do zespołu. 
Aktualnie tworzy go 21 tancerzy. Monolit dziewczyn urozmaica 
jeden mężczyzna. Stanowią bardzo niejednorodną grupę - liczą 
sobie od 13 do 30 lat, są wśród nich uczennice, jest pracownik 
korporacji, lekarka, fotograf, przedstawiciele drobnego biznesu. 
Mają wszakże jedną wspólną cechę - miłość i podziw do tańca, 

jako wyrazu emocji, środka przekazu treści, którym nie potrafi 
sprostać ani słowo, ani obraz, ani muzyka. A ponieważ miłość jest 
bezinteresowna, jak dotąd…sami się finansują i trzeba powiedzieć, 
że raczej nie liczą się z groszem. Częste wyjazdy i udział w kon-
kursach i festiwalach, sporo ich kosztuje, ale z drugiej strony daje 
tancerzom możliwość pokazania się, porównania z innymi, jest 
okazją do obserwowania wykonań  pozostałych uczestników  i tym 
samym ubogacania siebie. A poza tym, cóż - dodaje skrzydeł, gdyż 
nie ma wyjazdu, z którego - mimo, że konkurencja, szczególnie 
na Śląsku jest duża - nie wracaliby z nagrodą. W tym roku zdobyli 
do tej pory aż jedenaście nagród! Tryumfowali  między innymi – 
oprócz wspomnianego SPONTANU - także na ll Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Nowoczesnego Gold Contest 2019 w Gliwicach 
oraz na Łódzkiej Scenie Tańca, a także zdobyli  drugie miejsce 
podczas XII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego 
„POWER DANCE 2019” w Katowicach. Tancerze PORUSZENIA 
zbierają także  wiele nagród indywidualnych, co stanowi jeszcze 
jedno potwierdzenie klasy reprezentowanej przez zespół. Każdego 
roku grupa przygotowuje jeden taneczny spektakl - aktualnie jest 
to „Efekt motyla”. To obsypane laurami widowisko taneczne będzie 
można zobaczyć jesienią tego roku, a dokładnie 18 października 
w Rudzie Śląskiej. To dla PORUSZENIA inauguracja  samodzielnych 
występów, podczas których zaprezentuje się wyłącznie ono i na 
które - jak zespół ma nadzieję - zakupią bilety widzowie, chcący 
spędzić czas z ich sztuką. Już teraz na nie serdecznie zapraszają.

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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„PORUSZENIE” Z DESZCZEM NAGRÓD

W ramach tegorocznej edycji Wieloletniego 
Programu „Niepodległa” 2019, Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 11.386,00 
zł. Nasz wniosek „Pod rękę z Niepodległą 1919-
2019” z liczbą punktów 89 (na 100 możliwych) 
uplasował się na 6 miejscu konkursu, ogło-
szonego przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Warto podkreślić, że 
wśród złożonych 2079 wniosków przez 967 
samorządowych instytucji kultury i 1112 orga-
nizacji pozarządowych (NGO) dofinansowanie 
uzyskało tylko 140 wnioskodawców.

Cykl imprez w ramach projektu odbędzie się 
pod patronatem Prezydenta Miasta  Siemia-
nowice Śląskie – Rafała Piecha. 

Program Wieloletni „Niepodległa” ma na 
celu świętowanie odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz zwiększenie świadomości 
na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem 
i odbudową państwowości. 

W ramach projektu już dziś zapraszamy 
na szereg interesujących wydarzeń, które 
zaplanowane są na okres wrzesień-listopad 
2019 roku.  

W programie m.in.: „Historia kołem się toczy” 
czyli rajd rowerowy po miejscach upamięt-
niających wydarzenia związane z walkami 
o wolność i niepodległość naszego kraju,   

„POD RĘKĘ Z NIEPODLEGŁĄ 1919-2019” 

 „Powstańczy krąg” – wspólne śpiewanie przy 
ognisku piosenek harcerskich i patriotycznych, 
współorganizowane z Harcerskim Instruktor-
skim Kręgiem Seniora „Czarny Diament” oraz 
Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią 
Śląską Hufcem Siemianowice Śląskie. 

5 października 2019 roku zapraszamy na  
Noc Bibliotek, ogólnopolska  akcję promują-
cą biblioteki i czytelnictwo, która odbędzie 
się w Bibliotece Centralnej. Zorganizujemy 

ją pod hasłem „W Bibliotece o Niepodległej”. 
W ramach tej akcji przedstawimy wystawę 
plakatów filmowych w śląskiej wersji językowej, 
we współpracy z Qdizajn.  Odbędą się również  
warsztaty szycia, prowadzone przez „Symfonię 
szycia”, turniej gier planszowych, warsztaty 
tworzenia biżuterii, dodatków  oraz  notesów 
z elementami patriotycznymi, prelekcja Klaudii 
Rokseli, założycielki marki Gryfnie o współcze-
snej modzie nawiązującej do śląskiej kultury 

i tradycji,  wystawa historycznych strojów 
śląskich wypożyczonych z Muzeum Miejskie-
go, a pod koniec „Nocna biesiada” czyli śląski 
poczęstunek. Po Nocy Bibliotek czekają na 
mieszkańców Siemianowice kolejne wykłady  
i spotkania prowadzone przez dra hab. Zdzi-
sława Janeczka i historyka Wojciecha Kempę 
oraz debata oksfordzka z udziałem uczniów 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Ma-
tejki w Siemianowicach Śląskich, prowadzona 
przez dra Kamila Paździora. Uczniów siemia-
nowickich szkół podstawowych zapraszamy 
na konkurs czytania po śląsku: „Poczytej mi 
bery i bojki”, oparty o opowiadania Stanisława 
Ligonia, a prowadzony przez znanego pisarza, 
dziennikarza i autora programów o temetyce 
śląskiej w radiu i telewizji – Marka Szołtyska.  
Na koniec całego projektu „Pod rękę z Nie-
podległą 1919-2019” zaprosimy na wystawę 
wypożyczoną z Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach - „Sfrunął na Śląsk Orzeł 
Biały” - obrazującą wybuch, przebieg i skutki 
Powstań Śląskich.

O wszystkich wydarzeniach będziemy infor-
mować na bieżąco czytelników, dzięki patrona-
towi medialnemu, który nad naszą inicjatywą 
objął Głos Miasta.

DAGMARA MIŁEK, 
PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA  

W ramach projektu
 „Pod rękę z Niepodległą 1919-2019”

już dziś zapraszamy na szereg interesujących wydarzeń, 
które zaplanowane są na okres  

wrzesień-listopad 2019 roku
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ORGANIZACJA NA PIĄTKĘ, 
SPORTOWO ZABRAKŁO ARGUMENTÓW
10  czerwca zakończył się Jako EuroHockey 
Challenge Men, czyli cztery dni europej-
skiego klubowego hokeja na trawie na Kom-
pleksie Sportowym „Siemion”, z udziałem 
ośmiu zespołów. Po turnieju z pewnością 
można stwierdzić, że organizator - HKS 
Siemianowiczanka - zdał egzamin na „piąt-
kę” pod względem organizacyjnym. Nieco 
gorzej powiodło się pod względem sporto-
wym - podopiecznym Pawła Siegela do na-
wiązania równorzędnej walki z goszczącymi 
w naszym mieście drużynami, zabrakło po 
prostu argumentów.

- Mimo nieco słabszej postawy naszych hoke-
istów podczas turnieju towarzyszącego XXXVII 
Dniom Siemianowic Śląskich mamy powody do 
ogromnego zadowolenia, ponieważ na miej-
ski ośrodek „Siemion” wróciło bardzo poważne 
międzynarodowe, hokejowe granie, na które 
przyszło nam czekać 9 lat - podkreślił prezes 
HKS Siemianowiczanki, Mariusz Kozieł.

W Siemianowicach Śląskich podczas czte-
rech dni turnieju rozgrywanego od piątku do 
poniedziałku dopisało niemal wszystko: pogoda, 
publiczność - zwłaszcza na meczach gospoda-
rzy, gdzie dodatkowo było słychać głośniejszy 
doping, a także, a może przede wszystkim, 
organizacja, za którą siemianowiccy działacze 
klubu oraz pracownicy MOSiR-u „Pszczelnik” 
zostali bardzo pochwaleni przez EHF.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że ta impreza mogła się 

odbyć w takim wymiarze. Jako organizatorzy 
mamy powody do zadowolenia i satysfakcji 
z wykonanej pracy - dodał prezes Kozieł.

A co do wydarzeń boiskowych podczas wszyst-
kich szesnastu meczów można powiedzieć? Od-
ważymy się postawić tezę, że wszystkie drużyny 
biorące udział w zawodach zasłużyły na ogromne 
brawa za świetną reklamę dyscypliny, tak bardzo 
lubianej w grodzie Siemiona. Większość spotkań 
była bardzo zacięta i wyrównana, a ich największą 
ozdobą były mecze specjalistów od horrorów - 
włoskiej Amsicory.

Wpierw w meczu grupowym z chorwacką 
Tresnjevką, gdy Włosi przegrywali już 1-4, by na 
końcu po ostatnim gwizdku sędziego, wznieść 
ręce w geście tryumfu po zwycięstwie 5-4. 
Następnie w decydującym o miejscu w turnieju 
spotkaniu z duńskim Slagelse, Włosi wpierw 

kilkadziesiąt sekund przed końcem dopro-
wadzili do wyrównania, a w rzutach karnych 
zapewnili sobie zwycięstwo i wraz z drugim 
włoskim zespołem - HC Bra zajęli pierwsze 
miejsce w całej imprezie.

Siemianowiczanie walczyli na ile potrafili, starali 
się pokazać z jak najlepszej strony, ale zabrakło 
umiejętności, a czasem szczęścia. Kolejne po-
rażki z SG Amsicora (0:4), HK Tresnijevka (1:5), 
HC Whitchurch (2:5) i HK Zelina (2:4) wstydu 
nie przyniosły, choć z pewnością trener Paweł 
Siegel, sami zawodnicy i siemianowiccy kibice 
liczyli na trochę więcej. Jedynie Mariusz Orzeł 
będzie mimo wszystko miło wspominać turniej 
z uwagi na swą skuteczną grę - jego 4 turniejo-
we gole to aż 80% dorobku strzeleckiego całej 
drużyny. Jednak rezultat ten nie przełożył się na 
punkty i wyższą niż ostatnia lokata w turnieju.

Ostateczna klasyfikacja turnieju  
przedstawia się następująco:

1. Bra
1. Amsicora
3. Slagelse
3. Withchurch
5. Trasnjevka
5. Servette Geneve
7. HK Zelina
7. HKS Siemianowiczanka

Nagroda Fair Play – Slaglese SC
Najlepszym strzelcem turnieju został – 
German Dreiemel (Amsicora)
Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano – 
Jonas Diesing (Slagelse)
Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano – 
Marcello Manca (Amsicora)

Podczas ceremonii zakończenia zawodnicy 
najlepszych zespołów odebrali puchary, me-
dale i wyróżnienia indywidualne z rąk sekre-
tarza miasta - Adama Skowronka, naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu UM - Małgorzaty 
Pichen, prezesa Śląskiego Związku Hokeja na 
Trawie - Andrzeja Miśkiewicza oraz prezesa 
HKS Siemianowiczanki - Mariusza Kozieła.

Dodajmy że organizacja imprezy była do-
finansowana z budżetu Gminy Siemianowice 
Śląskie (35 tysięcy złotych) oraz budżetu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

KRZYSZTOF NOS, ADAM ZAJĄCZKOWSKI

DZIEWCZYNY Z UKS WOŁODYJOWSKI ZE ZŁOTEM
Podczas Mistrzostw Polski w Rybniku 9 czerw-
ca, w turnieju drużynowym dziewczęta UKS 
Wołodyjowski w składzie Antonina Halemba, 
Katarzyna Ślęzak i Maryia Vysotskaya zdobyły 
złoty medal i tytuł Drużynowych Mistrzyń 
Polski Młodzików! Tym samym obroniły tytuł 
z ubiegłego roku! W finale szpadzistki pokonały 
drużynę Budowlanych Toruń. Brązowy medal 

zdobyła drużyna RMKS Rybnik. Startowały 
24 zespoły z całej Polski. To już drugie w tym 
roku drużynowe złoto dla UKS Wołodyjowski, 
po zdobyciu w marcu br. tytułu Drużyno-
wych Mistrzyń Śląska Juniorów Młodszych. 
Wielkie gratulacje dla dziewczyn oraz dla 
pań trenerek - Krystyny Rachel-Świrskiej, 
Marty Halemby i Anny Żurek.     ERW Fo
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