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Mieszkańcy dzielnicy Laura oraz osiedla Wróbla 
i Korfantego od 4 lipca br. mają znów miejsce, 
gdzie mogą się wspólnie spotkać, odpocząć 
i pobawić z najmłodszymi. Urząd Miasta oddał 
do użytku siemianowiczan zrewitalizowany 
za ponad 1,3 miliona złotych skwer, któremu 
mieszkańcy w czerwcowym plebiscycie nadali 
nazwę Laury. To od imienia ukochanej żony 
założyciela huty, która od 1836 roku budowała 
rękami mieszkańców nasze miasto. Oddanie do 
użytku Skweru Laury było okazją do organizacji 
oficjalnej uroczystości i umieszczenia tablicy 
upamiętniającej ostatnią inwestycję powiązaną 
z obchodami 85-lecia uzyskania przez gminę 
praw miejskich. 
Więcej o tym wydarzenia na STR. 6
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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 16 lipca 
2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu " Jakie to miejsce "  
z dnia 14.06.2018 r.
1. Michał  z Centrum
2. Franciszek  z Centrum
3. Joanna z Centrum
Zdjęcie przedstawiało były  
plac zabaw w Pszczelniku
Pozdrawiam. 

MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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GODOMY PO ŚLONSKU

ZŁODZIYJ
SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Dycki  (zawsze) miołech pysk zawarty 
i nikomu niy godołech, coch siedzioł 
f hereszcie (więzieniu). Spytocie za 
co? No dyć za to, co fszyscy, bo za 
niywinność, ale kedy wylozłech na 
śfiyży luft (powietrze), to chciołech 
pszechylić jakegoś achtlika (rodzaj 
kieliszka), a bajtlik (portmonetka) 
boł pusty, besto musiołech poszu-
kać roboty. Kej sie dowiedzieli, co jo 
boł heresztantym (więźniem), toch 
wylondowoł na odpowiedzialnym 
stanowisku i zostołech hanlagrym 
(pomocnik murarza), bo żodyn ink-
szy mie niy chcioł do roboty wziońć. 
Robiołech tam tydzyń, ło suchym 
pysku i myślołech,kej dostana gel-
tak (wypłata), bo szła wolno sobota 
i niydziela, a tukej nic, no to musio-
łech sie radzić som. F chałpie obok, 
widziołech, kej rano wyjyżdżali kaś, 
chyba w gory, bo tak godali, a jo wi-
dzioł łokno u nich f pywnicy, kere boło 
fotfarte i fest mie korcioło, coby tam 
wejżeć rajn (do środka). Kej sie zeć-
miło (zciemniło) jo tam poszoł. Myśla 

se, wleza rajn, potym po słodach do 
chałpy, cosik tam zachachmynca, 
sprzedom i forsa bydzie. Pszeciskom 
sie bes te łokynko na siła, asz żech 
fpot rajn. Niy dużo brakowało, cobych 
sie gyry połomoł, bo boło tam fest 
wysoko. Ida do dźwiyżof, coby sie 
do chałpy dostać, a tam dżwi niy ze 
szperplaty (dykty) ino metalowe, a jo 
ni mioł ze sobom szperhoka (wytry-
cha), no toch fpot jak ta ślifka f kom-
port. Bez łokynko nazot niy wyleza, 
bo za wysoko, bez dżwi niy pszynda, 
bo take masywne, choby do schronu, 
i co ?. Psziszło mi tu siedzieć i cekać. 
S patyndeklof (kartonów) zrobiołech 
sie szislonk (wersalkę) i dychołech 
(odpoczywałem). Wołołech rycołech, 
ino żodyn niy słyszoł, nawet f poniy-
działek, kej moje kamraty psziszli do 
roboty, tysz mie niy słyszeli. Co jo 
mioł zrobić?. Tak se myśla, potpola te 
patyndekle, kamraty łobejżom dym, 
pszilecom, dajom mi jakoś drabina, 
wyleza s tont i fajrant. Wzionech 
sztrachecle (zapałki), potpolołech 

te patyndekle i cekom. Za jakiś cos 
słysza, co chyba fojerwera (straż 
pożarna) jedzie, no i sie niy myloł. 
Zaloli pywnica wodom i pszi okazji 
mie tysz, szpryngli dżwi, mie wzioni 
policmajstry i tak sie skońcoła moja 
pszigoda na śfiyżym lufcie. Teroski 
zaś żech jes f hereszcie i cekom na 
nastympne wakacje. Mamulka mi 
pado: „S tobom, ty giździe, ino same 
korowody som”. A jo sie pytom: „ ma-
mulko a Ty chciałaś synka abo cera? „  
„Chciałach ino szplatki (sznurówki) 
zawionzać”. 

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

Siemianowiccy policjanci odnotowują kolejne zgłoszenia o kra-
dzieżach oszczędności i biżuterii z mieszkań. Lokatorzy sami 
wpuszczają sprawców do wnętrza mieszkania, nie zachowując 
przy tym żadnej ostrożności. Dopiero po wyjściu nieznajomych 
orientują się, że zostali okradzeni. W pierwszym przypadku 
kobiety oferowały do sprzedaży jajka i inne przedmioty. Kolejna 
para mężczyzn podawała się za pracowników energetyki, którzy 
przyszli wręczyć nadpłacony rachunek. Apelujemy o czujność 
i rozwagę.

Do mieszkania seniorki koło godziny 10.30 zapukało dwóch męż-
czyzn. Przedstawili się jako pracownicy energetyki, którzy chcieli 
sprawdzić stan licznika. Kobieta wpuściła ich do środka. Po sprawdze-
niu licznika poinformowali siemianowiczankę, że otrzymała nadpłatę 
za zużytą energię elektryczną. Wręczyli jej banknot i prosili o zwrot 
reszty. Niczego niepodejrzewająca kobieta udała się do miejsca, gdzie 
miała schowane pieniądze. Wydała fałszywym energetykom resztę, 
po czym panowie wyszli. Wtedy dopiero seniorka zorientowała się, 
że zniknęły jej oszczędności w wysokości 5 tys. złotych. Złodzieje 
nie natrudzili się zbytnio, ponieważ kobieta sama wskazała im, gdzie 
trzyma pieniądze.

Inna mieszkanka naszego miasta wpuściła do mieszkania 
kobietę sprzedającą jajka. W trakcie rozmowy nie wiadomo kiedy 
w mieszkaniu pojawiła się druga kobieta, zachęcając do kupienia 
różnych przedmiotów. Obie panie były bardzo natarczywe i nie 
chciały wyjść z mieszkania seniorki. W końcu po upływie kilkunastu 
minut, kobiety z wyrazem niezadowolenia na twarzach wyszły. 
Dopiero po jakimś czasie seniorka zorientowała się, że zostały 
skradzione jej oszczędności i biżuteria. Policjanci po sporządzeniu 
rysopisów złodziejek rozpoczęli ich poszukiwania.

Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na nieznajome 
osoby, które spotykamy na klatkach schodowych. Zazwyczaj nie 
chcą one wzbudzać szczególnego zainteresowania, więc nawet 
zwyczajne pytanie, co tu robią, może ich spłoszyć. Warto też 
zapamiętać szczegóły ubioru, wyglądu czy cechy charaktery-
stycznych takich osób, bowiem wiedza ta może bardzo ułatwić 
śledczym poszukiwania złodziei. Przypominamy również, że 
przedstawiciele zakładów świadczących dla Państwa usługi 
NIGDY nie przychodzą do domów i nie zwracają gotówki za 
otrzymaną nadpłatę. Gdy zdarzy się taka sytuacja, powinna 
się Państwu zapalić czerwona lampka. To jest jedna z metod 
działania oszustów! 

PODKOM. TATIANA LUKOSZEK 
OFICER PRASOWY KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

UWAŻAJ,  
KOGO WPUSZCZASZ 
DO DOMU!

W związku z organizacją II etapu 75. Tour de Pologne 5 sierpnia br. (niedziela) w godz. 16.45-17.45 
nastąpi czasowe zamknięcie następujących ulic: Maciejkowicka, Orzeszkowej, Michałkowicka, 
Śląska, Staszica, Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości, Wróblewskiego, Telewizyjna.
Po przejeździe peletonu ulice będą sukcesywnie otwierane. Mogą nastąpić również utrudnienia 
w komunikacji miejskiej. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość 
i rozważne poruszanie się po drogach oraz dostosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz 
pozostałych osób zabezpieczających trasę wyścigu.

UWAGA! 5 SIERPNIA BĘDĄ UTRUDNIENIA W RUCHU

CZYLI STOP OSZUSTOM!



Z RATUSZA

 Początek miesiąca rozpocząłem od otwarcia 
wraz Państwem nowego, zrewitalizowanego 
skweru przy ulicy Waryńskiego, który - w wyniku 
internetowego głosowania - zyskał imię Laury. 
Niewątpliwym powodem do wspólnej radości 
jest fakt, że miejsce to od momentu otwarcia 
tętni życiem całych rodzin, bo jest tu przestrzeń 
i dla najmłodszych, i dla młodzieży, i dla seniorów. 

Już wkrótce cały skwer zostanie objęty moni-
toringiem, ja jednak dodatkowo proszę uprzejmie 
wszystkich Państwa o niepozostawanie obojęt-
nymi na akty niszczenia niemal każdej inwestycji, 
która jest realizowana przez miasto. To przecież 
nasze wspólne dobro i - jeśli nie będziemy współ-
pracowali ze służbami mundurowymi - każdy 
wandal będzie się czuł bezkarny. Chcę jednak 
zapewnić Państwa, że pomimo wykrywanych 
incydentów i przejawów wandalizmu, nie zwolni-
my tempa realizacji zaplanowanych i obiecanych 
inwestycji. 

Najbliżej ukończenia są w tej chwili michałko-
wicki Zameczek oraz Skwer rodzinny na osiedlu 

Tuwim. Gorąco zapraszam Państwa na otwar-
cie obu tych obiektów, które odbędzie się już 
w nadchodzącym miesiącu, o czym poinformują 
miejskie afisze oraz strona internetowa urzędu 
miasta. 

W Michałkowicach, równolegle do prac re-
witalizujących Zameczek, trwają też prace 
poprawkowe na plantach, kontynuowane już 
jednak przez innego, bardziej doświadczonego, 
wykonawcę, co również może mieć wpływ na 
szybkie zakończenie inwestycji i przekazanie 
Państwu do użytku w pełni zrewitalizowanego 
centrum Michałkowic.  

Zmiany w przestrzeni miejskiej nie dotyczą 
tylko inwestycji. Bardzo ważne są też dla mnie 
kwestie planowania i współpracy z Państwem 
w obszarach związanych z rozwojem i rewita-
lizacją całego naszego miasta. Kolejną okazją 
do takiej współpracy, zwłaszcza dla miejskich 
aktywistów, jest  przyjęcie mojego zaproszenia 
i dołączenie do grona członków społecznego 
komitetu rewitalizacji gminy. Uruchomiliśmy 

właśnie nabór do tego komitetu, o czym mo-
żecie Państwo przeczytać w dalszej części tego 
numeru Głosu Miasta. 

Inną formą dbania o mądry i zrównoważony 
rozwój naszego miasta jest organizacja pierw-
szego campusu kreatywnego, na którym dzieci, 
młodzież oraz dorośli będą mogli nauczyć się 
nowych metod twórczej transformacji miasta, 
dla dobra lokalnej społeczności. Impreza będzie 
się nazywała Smart Camp Siemianowice i mam 
nadzieję, że owoce pracy jej uczestników staną 
się dla nas wszystkich ważnym i cennym wkładem 
na rzecz rozwoju miasta. 

Wakacje to dla nas, urzędników, intensywny 
czas przygotowań imprez miejskich, które 
odbędą się we wrześniu. Wśród nich dwie są 
dla mnie osobiście niezwykle ważne.  Pierw-
szą z nich jest Piknik Country (8 września), 
połączony z jubileuszem 25-lecia działalności 
muzycznej Alicji Boncol – siemianowiczan-
ki,  nazywanej przez wielu znawców gatunku 
królową polskiej muzyki country. Druga im-
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INWESTYCJE MIEJSKIE  
TO DOBRO WSPÓLNE

preza to Senioralia 2018 czyli coroczne święto 
wszystkich siemianowickich seniorów (19-21 
września), w trakcie którego przekażę im na 
trzy dni klucze do naszego miasta. 
Serdecznie zapraszam życząc jednocześnie 
pogodnych, bezpiecznych i rodzinnych wakacji.   

POZDRAWIAM,  
RAFAŁ PIECH

Szczęście w nieszczęściu wielu miast polskich, 
w tym Siemianowic Śląskich. Ponad 80 pożarów 
wysypisk i składów śmieci wymusiło na rządzie 
radykalne przyspieszenie prac regulujących 
gospodarkę odpadami w naszym kraju. Od 
ostatniego – kwietniowego – pożaru na terenie 
BM Recycling przy ul. Konopnickiej, mieszkańcy 
naszego miasta połączyli siły z prezydentem 
miasta, urzędnikami i organizacjami poza-
rządowymi, zbierając podpisy pod petycją 
wnioskującą o przyśpieszenie prac nad tzw. 
ustawą antyodorową.  

14 czerwca 2018 roku odbyła się sesja abso-
lutoryjna, podczas której radni przyjęli spra-
wozdanie finansowe z wykonania budżetu za 
rok 2017 i udzielili absolutorium prezyden-
towi miasta, Rafałowi Piechowi. Sesja była 
również okazją do podziękowań złożonych 
właścicielowi zakładu kamieniarskiego „P. 
Richter”, Adamowi Żłobińskiemu oraz jego 

MINISTER ŚRODOWISKA PRZYJĄŁ PETYCJĘ  
WS. USTAWY ANTYODOROWEJ

ZA WKŁAD W UPIĘKSZANIE I ROZWÓJ 
SIEMIANOWIC  ŚLĄSKICH

Pierwsze siedem tysięcy podpisów pod 
petycją mieszkańców Siemianowic Śląskich 
oraz innych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, zostało przekazanych w połowie 
czerwca br. przez prezydenta Siemianowic 
Śląskich Rafała Piecha na ręce Ministra Śro-
dowiska, Henryka Kowalczyka.

Prezydent Piech w imieniu własnym, miesz-
kańców Siemianowic Śląskich oraz innych 
włodarzy miast i gmin całej Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii przekazał także listę 
z propozycjami konkretnych rozwiązań, które 

córce Ewie Żłobińskiej-Kuźmowicz. Prezy-
dent, kierując pod ich adresem słowa podzię-
kowań, wyraził swą wdzięczność za wkład 
w upiększanie i rozwój miasta, bezinteresowną 
działalność, obejmującą renowację pomni-
ków i tablic pamiątkowych oraz za ufundo-
wanie płyty upamiętniającej społeczność Huty 
Jedność przy Pomniku Przodowników Pracy. 

(DBS)

mogłyby się znaleźć w nowym prawie dotyczą-
cym ochrony środowiska. Wiele spośród tych 
rozwiązań pokrywa się z wprowadzanymi wła-
śnie przez resort środowiska zmianami, a klu-
czowy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich 
zapis, dotyczący obowiązków prowadzenia 
segregacji odpadów wyłącznie w zamkniętych 
halach, został zaaprobowany przez Ministra 
Środowiska i – zgodnie z jego zapewnieniem 
– zostanie włączony do przygotowywanego 
przez ministerstwo projektu nowych ustaw.

PIOTR KOCHANEK



Sezon na inwestycje drogowe w pełni 
Zgodnie z planem rozpoczęły się kolejne pra-
ce drogowe, związane z budową i wymianą na-
wierzchni ulic, chodników oraz miejsc postojowych 

w dzielnicach Michałkowice, Centrum i Bytków. Tym razem 
remont dotyczy: modernizacji nawierzchni chodnika przy 
ulicy Gansińca 6-11, budowy miejsc postojowych wzdłuż ulicy 
Gansińca 7-9, budowy miejsc postojowych przy ulicy Marii 
Dąbrowskiej (przy budynku nr 8c), wymiany nawierzchni 
ulicy Konopnickiej (od ul. Matejki do wysokości Inter komisu) 
oraz ulicy Grunwaldzkiej (od ul. Wróblewskiego do ronda 
przy ul. Łokietka).

Dofinansowania na przebudowę 
przejść dla pieszych
W ramach programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka finansowanego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Siemianowice 
Śląskie pozyskała łącznie 125 tys. zł. na przebudowę dwóch 
przejść dla pieszych. Pierwszy projekt pod nazwą „Bezpieczne 
przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Mi-
chałkowicka”, otrzymał kwotę 100 tys. zł, drugi natomiast 
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach 
Śląskich ul. Elizy Orzeszkowej” 25 tys. zł. Przejście przy 
ul. Michałkowickiej wyposażone zostanie w aktywne punk-
towe elementy odblaskowe pługoodporne, nawierzchnię 
antypoślizgową w barwie szarej, znaki D-6 z oświetleniem, 
radar z wyświetlaczem prędkości, ilością punktów karnych 
oraz kwotą mandatu. Przy ulicy Elizy Orzeszkowej z ko-
lei zostanie wyposażone w aktywne punktowe elementy 
odblaskowe pługoodporne, nawierzchnię antypoślizgową 
w barwie szarej oraz znaki D-6 z oświetleniem.

Oczyszczanie zbiorników wodnych na Rzęsie
Pod koniec czerwca 2018 roku rozpoczęto realiza-
cję drugiego etapu modernizacji kompleksu stawu 
Rzęsa, obejmującego działania w kierunku poprawy 

jakości wód. Zakres prac  obejmuje oczyszczenie dna zbiornika 
II z namułu oraz zbiornika III z roślinności szuwarowej i namułu. 

Odmulanie przeprowadzane jest w celu przywrócenia wa-
runków gruntowych, które uległy pogorszeniu, w wyniku nieko-
rzystnych zjawisk atmosferycznych – głównie panującej suszy,  
powodującej znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Co 
więcej, aby dodatkowo zasilić wody w stawie Rzęsa w okresie 
jesiennym zaplanowano doprowadzenie tam wód deszczowych.

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Powstanie skwer Bańgowski
W dniu 25 czerwca 2018 roku podpisano umowę na 
budowę Skweru Bańgowskiego w Siemianowicach 
Śląskich. Powstanie on pomiędzy dwoma częściami 

osiedla Bańgów, przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej. Aktualnie 
jest to teren nierówny i porośnięty trawą. Prace obejmą m.in. 
przygotowanie podłoża, wykonanie nawierzchni z kostki bru-
kowej, budowę chodnika umożliwiającego dotarcie do skweru, 
kwietnika wraz z podświetleniem, a także dostawę i montaż 
elementów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz 
stojaka na rowery. Finał inwestycji przewidziano na początek 
października. 

Nowa ortofotomapa Siemianowic Śląskich
Od lipca na stronie siemianowice.retromapy.pl do-
stępna jest najnowsza wersja ortofotomapy Sie-
mianowic Śląskich, która jest źródłem informacji 

przestrzennej dotyczącej gminy. Z jej pomocą można m.in. 
planować tereny inwestycyjne, ustalać projekty miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, mierzyć odległości 
lub powierzchnię danego terenu. Warto dodać, że portal jest 
również bardzo użyteczny dla mieszkańców, którzy za jego 
pomocą  mogą nie tylko odbyć sentymentalną podróż w czasie, 
ale również wyszukać atrakcyjne tereny dla projektów z budżetu 
obywatelskiego, parkingi czy ścieżki rowerowe.

Zazieleni się Hugo i stary Bańgów
Trwają prace związane z realizacją zadań z bu-
dżetu obywatelskiego –  „Zielone Hugo” i „Pięk-
ny stary Bańgów”, dotyczące zagospodarowania 

zielenią. W związku z tym wkrótce podwórko w rejonie ulicy 
Matejki nabierze blasku. Pojawią się tam m. in rabaty kwia-
towe, trawniki, drzewa, krzewy i byliny. Zostaną także za-
montowane elementy małej architektury, tj. ławki i stoły. 
Metamorfozę przejdzie również przestrzeń wokół skrzyżowania 
przy ulicy Krupanka, która zostanie upiększona m.in donicami 
kwietnymi, trawnikami oraz kwitnącymi krzewami.

Strefa rekreacji i wypoczynku 
na Bańgowie już jest!
Od początku lipca mieszkańcy Bańgowa mogą 
spędzać wolny czas w nowo powstałej strefie 

rekreacji i wypoczynku. Inwestycja została wykonana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2017, a jej pomysłodawcą jest 
mieszkaniec dzielnicy – Łukasz Hucz. W ramach zadania m. 
in. przygotowano teren i wykonano nawierzchnię brukowaną, 
piaskową, trawniki oraz nasadzenia zieleni. Oprócz tego zamon-
towano obiekty małej architektury, w tym ławki parkowe, kosze 
na śmieci, stojak na rowery, stoły do gry w szachy plenerowe, 
planszówki, stół do gry w piłkarzyki plenerowe, stół do gry 
w tenisa stołowego plenerowego, leżaki betonowe plenerowe, 
huśtawki i hamaki ogrodowe. 

Plac zabaw bez barier
W poniedziałek 2 lipca br. podpisano umowę na budo-
wę integracyjnych placów zabaw. Dzięki nim na terenie 
naszego miasta pojawi się wyjątkowa i bezpieczna 

przestrzeń, na której dzieci niepełnosprawne i zdrowe będą 
mogły wspólnie bawić się, rozwijać oraz miło spędzać wolny czas. 
Inwestycja została podzielona na dwie części: pierwsza z nich 
dotyczy budowy integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu 
nr 19 na ulicy Grabowej 2, a druga odnosi się do budowy inte-
gracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół Integracyjnych na 
ulicy Lipowej 3. Wszystkie urządzenia znajdują się na integra-
cyjnych placach zabaw będą przeznaczone dla dzieci w wieku 
odpowiadającym placówce oświatowej, przy której powstaną 
(3-7 lat – na terenie Przedszkola nr 19 ; 6-16 lat – na terenie 
Zespołu Szkół Integracyjnych) i będą dobrane w taki sposób, 
aby w pełni umożliwiały integrację dzieci sprawnych z ich 
niepełnosprawnymi rówieśnikami. Wśród urządzeń przewi-
dziano m.in.: zestaw sprawnościowy typu workout, ze ścianką 
wspinaczkową i linarium, huśtawkę typu bocianie gniazdo, 
huśtawkę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
urządzenia siłowni plenerowej wraz z urządzeniami dla osób 
niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 
pierwszą połowę września 2018 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Siemianowicki oddział amerykańskiego produ-
centa siedzisk samochodowych Adient Seating 
Poland otworzył nową halę produkcyjną o po-
wierzchni ponad 35000 m2, tworząc tym samym 
kolejne 800 miejsc pracy w mieście oraz regionie. 
Trudno będzie bowiem, zaspokoić potrzeby jed-
nego z największych prywatnych pracodawców 
w mieście wyłącznie siemianowickimi zasobami 
ludzkimi. 

W oficjalnej uroczystości otwarcia brali udział 
przedstawiciele firmy z Polski, zarządzający 
funkcjonującym już wcześniej przy ulicy Kru-
panka zakładem nr 1, Stephen Gibson - dyrektor 
zarządzający rozwojem Adient Seating w Europie 
oraz przedstawiciele gminy w osobach zastępców 
prezydenta miasta Agnieszki Gładysz i Anny Za-
sady-Chorab oraz przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich, Adam Cebula. Wśród licznie 
zebranych gości nie zabrakło również urzędników 
Urzędu Miasta, nadzorujących i wspierających 
szybką realizację tego wyjątkowego projektu 
inwestycyjnego przez Skanskę, czyli głównego 
wykonawcę, który zrealizował budowę zakładu 
w 10 miesięcy.

- Gratulujemy Wam tak dynamicznego rozwoju, 
a dziękujemy za to, że Wasza marka promu-
je miasto Siemianowice Śląskie w regionie i na 
świecie, stanowiąc przy okazji motor rozwoju 
lokalnej społeczności i rynku pracy, powiedziała 
w trakcie ceremonii otwarcia Agnieszka Gładysz 
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Adient tworzy miejsca pracy 
i współtworzy klasy branżowe 
w Siemianowickich Szkołach 

ADIENT Z NOWĄ FABRYKĄ -  
PONAD 800 NOWYCH MIEJSC PRACY W MIEŚCIE

- I zastępca Prezydenta Miasta. Z kolei Adam 
Cebula wręczając oficjalny list gratulacyjny od 
Prezydenta Rafała Piecha oraz siemianowickich 
samorządowców wspomniał – nie tylko jako radny 
ale i historyk – jak wielką rolę wtedy w ratowaniu 
rynku pracy po upadku Huty Jedność odegrał 
12 lat temu pierwszy zakład (wtenczas noszą-
cy nazwę Johnson Controls). Przewodniczący 
przypomniał też, że nowa historia pisana przez 
Adient, to dalsze wsparcie rynku pracy, a przede 
wszystkim młodych, których firma wzięła pod 
swoje skrzydła, tworząc w resorcie podległym 
Annie Zasadzie-Chorab specjalistyczne klasy 
branżowe, których absolwenci od początku uczą 
się fachu w realnym środowisku pracy.
Uroczystość zakończyła się widowiskową pre-
zentacją multimedialną pokazującą imponujące 
tempo rozwoju firmy oraz wycieczką po nowym 
zakładzie. Z lektury pokazów oraz zakładowej wy-
cieczki zapamiętać warto bardzo ciekawy fakt ze 
statystyk rynkowych, mówiący o tym, że co trzeci 
fotel na świecie w samochodzie osobowym mógł 
być wyprodukowany w Siemianowicach Śląskich.

PIOTR KOCHANEK 

Co trzeci fotel samochodowy 
na świecie może pochodzić 
z Siemianowic Śląskich

Od początku lipca siemianowiczanie mogą korzystać z rowerów 
publicznych, które udostępniono w ramach programu Siemia-
nowicki Rower Miejski. W całym mieście uruchomiono cztery 
samoobsługowe stacje wypożyczeń z 32 rowerami (Plac 11 
Listopada w Michałkowicach, rejon nowo powstałego parkingu 
przy ulicy Jagiełły 25, na osiedlu Węzłowiec, rejon ulicy Wróbla, 
na osiedlu Tuwim (w okolicach Skateparku i Pumptracku) i rejon 
ulicy Jana Pawła II, w centrum miasta).

Aby rozpocząć korzystanie z systemu SRM, konieczna jest 
rejestracja oraz wniesienie opłaty inicjalnej min. 10 zł.

Chcąc wypożyczyć rower bezpośrednio przy terminalu:
 Krok 1 - Rejestracja

– Naciśnij przycisk „Rejestracja” i postępuj zgodnie z wy-
świetlającą się instrukcją.

 Krok 2 - Wypożyczenie
– Naciśnij „Wypożycz”.
– Podaj numer telefonu komórkowego i PIN lub przyłóż kartę.
– Postępuj zgodnie z instrukcją.
– Rower zostanie zwolniony automatycznie,. Jeżeli jest za-

bezpieczony linką, odblokuj ją za pomocą kodu do zamka 
szyfrowego, który wyświetli się na ekranie. 

 Krok 3 - Zwrot roweru
Wprowadź rower do elektrozamka. Sygnał dźwiękowy potwier-
dzi prawidłowy zwrot roweru. W celu upewnienia się, że zwrot 
został zakończony pomyślnie, dokonaj weryfikacji na swoim 
koncie użytkownika.

JAK WYPOŻYCZYĆ ROWER MIEJSKI?
Jeżeli nie ma wolnego miejsca na stacji, przypnij rower zam-

kiem szyfrowym do ucha wybranego stojaka lub innego roweru 
i przetasuj cyfry. Przyciśnij „Zwrot” i postępuj zgodnie z wy-
świetlanymi instrukcjami lub zadzwoń na infolinię pod numer: 
32 630 62 52.

Rejestracji można również dokonać przez stronę  
www.siemianowickirowermiejski.pl, aplikację mobilną Nextbike 
lub kontakt telefoniczny z pracownikiem Biura Obsługi Klienta 
SRM tel. 32 630 62 52 (czynne całodobowo). 

Z rowerów można korzystać przez siedem dni w tygodniu. 
Pierwsze 15 minut, przy każdorazowym wypożyczeniu jest 
bezpłatne, następnie opłata za wypożyczenie na czas wynosi:

 od 16 do 60 minut - 1 zł,
 2 godzin - 2 zł,
 3 godzin - 3 zł,
 4 godzin i każda następna godzina - 4 zł.

UWAGA: Regulamin pilotażowego programu Siemiano-
wicki Rower Miejski zakłada obowiązek jego zwrotu do jednej 
z czterech stacji bazowych na terenie Siemianowic Śląskich. 
Pomimo obsługi systemu wypożyczeń przez jednego operatora 
w Siemianowicach Śląskich i sąsiadujących Katowicach, użyt-
kownicy rowerów z danego miasta muszą jeszcze poczekać na 
nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy gminami, by można 
było pozostawiać pojazd w innej, niż macierzysta, stacji bazowej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Skwer przy ulicy Waryńskiego został oficjalnie 
otwarty, zaś jego nazwę wybrali sami miesz-
kańcy miasta. Od 4 lipca br. Skwer Laury stał 
się kolejnym zrewitalizowanym miejscem, które 
warto odwiedzić całą rodziną. Nowa rekre-
acyjna przestrzeń, zrewitalizowana z budżetu 
miasta za kwotę ponad 1,5 miliona złotych, 
ma służyć wszystkim grupom wiekowym: od 
najmłodszych, na których czeka tutaj barwny 
plac zabaw, poprzez młodzież, która może 
wypocząć w większym gronie na polance pełnej 
publicznych leżaków, po seniorów, na których 
czekają nowe ławeczki i licznie nasadzona 
roślinność, ciesząca oko i kojąca nerwy.

W uroczystości oficjalnego oddania skweru 
do użytku brali udział niemal wszyscy radni 
VII kadencji samorządowej, prezydent mia-
sta z zastępcami, urzędnicy, przedstawicie-
le urzędu marszałkowskiego zaangażowani 
w rewitalizację, wykonawcy prac budowla-
nych i nasadzeń zieleni, a przede wszystkim 
najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Laurahute, 
Tuwima, osiedla Wróbla i Korfantego oraz spo-
łeczność byłych siemianowickich hutników. 
W ceremonii uczestniczył – zgodnie z przyjętą 
przez nasz samorząd tradycją – ks. Stanisław 
Moś, proboszcz parafii pw. Św. Antoniego przy 
ul. Kapicy, który dokonał aktu poświęcenia 
nowej przestrzeni publicznej i wszystkich znaj-
dujących się tam urządzeń. Po części oficjalnej 
mieszkańcy mogli wspólnie rozpocząć zabawę 
animowaną przez instruktorów rekreacyjnych, 
malować najmłodszym buźki, czy rozkoszować 
się smakiem waty cukrowej, podobnej do tej, 
którą sprzedawano tutaj kilkadziesiąt lat temu.

Główną atrakcją wydarzenia, zwłaszcza dla 
najmłodszych oraz miłośników historii naszego 
miasta, była wizyta dwóch znanych postaci 
z XIX wieku: patronki skweru Laury oraz jej męża 
i założyciela siemianowickiej huty z 1836 roku - 
Hugo I Donnersmarcka. W ich role wcieliła się 
para aktorów z Teatru Domino: Ewa Majchrzak 

i Artur Bauc. Każdy z uczestników imprezy mógł 
wziąć udział w pamiątkowej sesji fotograficznej 
z historycznymi postaciami. Siemianowickim 
kolekcjonerom materiałów dokumentujących 
dzieje miasta na pewno spodobała się wydana 
specjalnie na to wydarzenie limitowana edycja 
okolicznościowej pocztówki. 

PIOTR KOCHANEK

SKWER LAURY –  
NOWA PRZESTRZEŃ MIEJSKA  

DLA CAŁEJ RODZINY!

INWESTYCJE

14 czerwca 2018 r. w Hali Kompleksu Spor-
towego „MICHAŁ” przyul. E. Orzeszkowej 1, 
w godzinach od 10:00 do 12:30 odbyła się 
kolejna edycja Targów Pracy. Organizatorem 
przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemianowicach Śląskich, a patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie, Rafał Piech.

W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział 
39 wystawców, firm i instytucji prezentując 
zróżnicowane oferty pracy, na łączną sumę 
ponad 700 miejsc pracy. Oprócz pracodawców 
wśród wystawców znalazły się agencje zatrud-
nienia, firmy szkoleniowe, szkoły, instytucje 
wspierające przedsiębiorczość i aktywizację za-
wodową osób niepełnosprawnych i młodzieży. 
W Targach Pracy wzięli udział również przed-
stawiciele m.in. Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 
Ochotniczego Hufca Pracy w Siemianowicach 
Śląskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Chorzowie i Oddziału PFRON w Katowi-

cach. Większość prezentowanych przez pra-
codawców wolnych miejsc pracy stanowiły 
oferty krajowe branż i zawodów, wymagają-
cych zróżnicowanego poziomu kwalifikacji. 
Zaprezentowano oferty pracy m.in. w: handlu 
(kasjer, sprzedawca, przedstawiciel handlowy, 
handlowiec, specjalista, magazynier, menedżer 
sprzedaży, kierownik salonu, sprzedawca w sa-
lonie samochodowym), usługach i gastrono-
mii (kierowca w wypożyczalni samochodów, 
doradca serwisowy, kelner, pomoc kuchenna, 
pracownik restauracji, personel sprzątają-
cy, pracownik produkcji, monter elementów 
sprężystych, sortowacz, pracownik ochrony, 
pokojowa, fizjoterapeuta), branży technicznej 
(operator żurawia kat. II ż - żurawie samo-
jezdne, murarz, ustawiacz maszyn i urządzeń, 
ślusarz narzędziowy, operator frezarki CNC, 
elektryk, hydraulik, malarz, spawacz, mechanik 
utrzymania ruchu, audytor procesu / audytor 
kontroli dostaw, partner biznesowy ds. ciągłe-
go doskonalenia, inżynier procesu (wydział 

tłoczni), operator pras, monter - ustawiacz, 
ślusarz, mechanik samochodowy, serwisant 
oraz młodszy serwisant sieci teleinformatycz-
nej). Oferty pracy za granicą skierowane były 
m.in. do: opiekunów osób starszych, opieku-
nów dziecięcych, pielęgniarek, pracowników 
sezonowych w branży ogrodniczej, pomocy 
kuchennych, piekarzy, kierowców i spawa-
czy. Były to oferty pracy przede wszystkim  
w Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii 
oraz Danii. 

Równocześnie osobom zainteresowanym, 
absolwentom oraz osobom poszukującym 
pracy, doradcy zawodowi przez cały czas 
trwania targów udzielali indywidualnych 
porad zawodowych, a specjaliści ds. rozwo-
ju zawodowego informowali o warunkach  
i możliwościach podniesienia kwalifikacji za-
wodowych oraz kryteriach otrzymania jed-
norazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Każda z osób odwiedzających 
mogła również zasięgnąć informacji nt. ak-

SIEMIANOWICKIE TARGI PRACY ZA NAMI
tualnych ofert pracy, będących w dyspozycji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Śląskich oraz Chorzowie. Pracodawcy zain-
teresowani rozwojem zawodowym swoich 
pracowników mogli również uzyskać wiedzę  
nt. możliwości skorzystania ze środków KFS 
oraz PSF. 

Z ofert pracy prezentowanych podczas te-
gorocznych Targów Pracy skorzystało wielu 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. Podczas 
tej edycji, stoiska wystawców odwiedziło  
ponad 500 osób. Liczba ta ukazuje niewątpliwą 
potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć. 
Przygotowanie Targów Pracy było dostosowane 
do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, 
w konsekwencji czego spotkało się z dobrym 
odbiorem, potwierdzonym licznymi pozytyw-
nymi opiniami wystawców.

JAKUB KIRKOWSKI
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GOSPODARKA

NOWA TWARZ PAŁACU RHEINBABENÓW

Mieszkańcy Michałkowic z niecierpliwością oczekują sfinalizowania 
inwestycji związanej z rewitalizacją zdegradowanej przestrzeni 
publicznej w centrum Michałkowic. Prace remontowe, które 
rozpoczęły się w ubiegłym roku, objęły zagospodarowanie terenu 
w sąsiedztwie Parku Górnik i Zameczku – u zbiegu ulic Oświęcim-
skiej i E. Orzeszkowej, w tym wykonanie fontanny chodnikowej, 
przebudowę traktów pieszych i jezdnych, przebudowę parkingu, 
renowację oświetlenia parkowego, montaż małej architektury (m.in 
ławek, koszy na śmieci, leżaków, stołów do gry w piłkarzyki, szachy 
i ping-ponga), placu zabaw, ścianki wspinaczkowej oraz zagospo-
darowanie terenów zielonych wraz z budową rabat kwiatowych. 

Firma realizująca inwestycję została wybrana w drodze przetar-
gu publicznego. Co więcej, wcześniej sprawdziła się jako solidny 
wykonawca przy rewitalizacji Parku Hutnik. Niestety, w przypadku 
plant zawiodła. W związku z nieterminowym i niestarannym wy-
konaniem robót, Urząd Miasta zmuszony był do odstąpienia od 
umowy i naliczenia kar, wynikających z jej zapisów.

Następstwem tej sytuacji była konieczność ogłoszenia przetargu 
na dokończenie  inwestycji. Wybrano wykonawcę, który przystąpił 
do poprawy istniejących chodników z nawierzchnią mineralną oraz 
wykonania brakujących chodników z tej nawierzchni wokół Pałacu 
Rheinbabenów. Zakończenie realizacji tego zadania przewiduje 
się na sierpień br. Oprócz tego, poprawy i wyrównania wymagają 
również chodniki z nawierzchnią z płyt granitowych oraz chod-
niki i ciągi pieszo-jezdne z nawierzchnią z kostek granitowych. 
Tutaj koniecznym stało się częściowe rozebranie nawierzchni 
poszczególnych chodników i ciągów pieszo-jezdnych, rozebranie 
nawierzchni wokół fontanny i klombu kwiatowego wykonanej 
z kostki granitowej oraz nawierzchni poszczególnych dróg z kostki 
granitowej. Finału tych działań możemy spodziewać się również 
do końca sierpnia. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach RPO województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W tym tygodniu został oddany do użytku kolejny zrewitalizo-
wany obiekt historyczny w Siemianowicach Śląskich - Zame-
czek, zwany również Pałacem Rheinbabenów. Mówimy tutaj 
o pierwszym etapie odnowy Zameczku, który rozpoczął się 28 
czerwca ubiegłego roku, podpisaniem umowy z wykonawcą prac. 
Ich zakres był szeroki. Zaizolowano fundamenty, od-
nowiono elewacje, wymieniono stolarkę okienną, na-
wierzchnię tarasu, wykonano iluminację, docieplenie 
dachu wraz z wymianą pokrycia. Nowym elemen-
tem jest również półtorametrowa, granitowa opa-
ska wokół budynku (poszerzona od strony tarasu). 
- W poniedziałek (9.07) odbył się odbiór końcowy prac. Pro-
cedura przebiegła bezproblemowo, co oznacza iż obiekt został 
przekazany w użytkowanie - mówi Maria Dębska, z-ca na-
czelnika Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego Ratusza. 
Wartość zadania została oszacowana na 3,3 mln zł.

To jednak nie koniec dobrych wieści dotyczących Pałacu Rheinba-
benów. Pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
dla poddziałania: 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - 
Konkurs uzyskał projekt pn. „Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na 

cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne cz. II”. Co to oznacza? 
- Zakres projektu obejmie w głównej mierze wyko-
nanie remontu wnętrza pałacu – mówi Łukasz Chłoń 
z Wydziału Programów Pomocowych. - Będzie nowa posadz-
ka, okładziny ścienne, stolarka, wyremontowane zostaną in-
stalacje wewnętrzne: elektryczne, wentylacji mechanicznej, 
centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej – dodaje. 
Ponadto renowacji szklenia i konstrukcji stalowej doczeka się 
zabytkowa oranżeria. Przyznane dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3,7mln zł, co 
stanowi 85% zakładanych kosztów kwalifikowanych w projekcie. 
II etap prac, które sprawią, że Zameczek ponownie stanie się 
pełnoprawną chlubą miasta, a także perełką na zabytkowym 
szlaku regionu, rozpocznie się na przełomie 2018/2019 roku. 
O jego przebiegu będziemy Państwa informować na bieżąco.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Od 2017 roku miasto wykonało blisko 90 zadań inwe-
stycyjnych, z czego tylko przy realizacji jednego z nich 
nie sprawdził się wykonawca. W związku z tym Urząd 
Miasta zmuszony był do odstąpienia od umowy i poszukania  
wykonawcy, który wykona poprawki i dokończy inwestycję.

PLANTY MICHAŁKOWICKIE –  
JEDNA Z NAJBARDZIEJ OCZEKIWANYCH INWESTYCJI 

Mineralne chodniki to nakaz  
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków
Jak informuje mgr inż. arch Anna Ostrowska, zastępca 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kato-
wicach, dokonując rewitalizacji danego obiektu związanego 
z przestrzenią ogrodową, należało przeanalizować jego 
fazy kompozycyjno-stylowe, aby później móc wykorzystać 
dostępne wiadomości przy podejmowaniu wspomnianych 
działań. W przypadku plant do współczesności najlepiej 
zachował się pałac, towarzyszący mu park oraz zespół 
ogrodnictwa – pochodzące z XIXw. Biorąc pod uwagę do-
stępną wiedzę historyczną oraz zachowane materiały kar-
tograficzne, odnoszące się do przytoczonego okresu, należy 
stwierdzić, że przestrzeń otaczająca pałac kształtowana 
była w stylu swobodnym – krajobrazowym. Wspomniany styl 
charakteryzował się bezpośrednim nawiązaniem do natury, 
czerpiąc z niej wzorce oraz inspiracje, które następnie 
przenoszono do założeń ogrodowych. Odwołując się do 
powyższego, dokonując działań naprawczych w terenie 
należało odnieść się do informacji historycznych – stąd 
wymóg zastosowania w obiekcie nawierzchni mineralnej.

RJ
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Na  terenach Siemianowickiego Parku 
Biznesowego, przy skrzyżowaniu DK 94 
i ul. Bytomskiej powstają nowe obiekty 
o charakterze produkcyjno-magazynowym. 
Jest to o tyle cenna informacja, iż każdy 
nowy projekt tego typu – to nowe miejsca 
pracy w naszym mieście.

Wśród budynków, które już tam z powodzeniem 
funkcjonują, niebawem staną cztery nowe. 
Pierwszy z nich będzie należał do firmy DBL 
Poznań Wynajem Odzieży Roboczej Sp. z o.o. 

- Prace właśnie wystartowały. Zakładamy, 
że w marcu przyszłego roku firma rozpocznie 
działalność pełną parą – mówi Adam Piber, 
przedstawiciel inwestora. - Powierzchnia użyt-
kowa hali to 1600 m. kw. Zaś pomieszczeń 
biurowo-magazynowych to 800 m. kw. Szacu-
jemy, że zatrudnimy ok 15-20 osób – dodaje.

Drugi duży obiekt to hale należące do 
firmy 7R S.A. Będzie to obiekt magazynowy 
o powierzchni 12 500 mkw. zlokalizowany 
bezpośrednio przy DK 94. Prace planowo 
mają zakończyć się w przyszłym miesiącu. 
Obiecująco wygląda również kwestia za-
trudnienia. Jak zapewnia inwestor, w nowym 
obiekcie powstanie kilkadziesiąt miejsc pracy

Dwie inne firmy finiszują ze swoimi inwesty-
cjami. Pierwsza z nich to Centrum Logistyczne 
Respector, a druga to Fenco, firma produkująca 
m.in. szprosy okienne.

- Koniec plac zaplanowaliśmy na przełom 
września i października tego roku – mówi 
Rafał Rybarczyk, inwestor Respectora. 
- Profil działalności będzie typowo lo-
gistyczno-magazynowy. Powierzchnia 

użytkowa hali wynosi 4500 m2, w których 
będziemy mogli zagospodarować ponad 
5 tysięcy miejsc na europalety – dodaje. 
Firma będzie we wrześniu opracowywała 
biznesplan, ale według ostrożnych szacun-
ków inwestora, będzie chciała zatrudnić 
około 10 osób.

Na końcowym etapie prac, które wystar-
towały w 2016 roku jest również firma han-
dlowo-produkcyjna Fenco. - Profil naszej 
działalności to produkcja m.in. komponen-
tów stolarki budowlanej i okiennej – mówi 
jej właściciel Krzysztof Kawa. - Inwestycję 
będziemy chcieli zakończyć w sierpniu tego 
roku i również będziemy szukali dodatkowych 
pracowników – dodaje.

W ubiegłym roku swoją działalność rozpo-
częła Delta Plus Polska sp. z o.o., działająca 
w obszarze środków ochrony indywidualnej 
(BHP). Jej platforma logistyczna obejmuje 
15 krajów Europy centralnej oraz kraje skandy-
nawskie. - Uruchamiając działalność i zatrud-
niliśmy 7 osób – mówi Adam Krzycki, dyrektor 
generalny spółki. - Wraz z rozwojem firmy 

będziemy wdrażać kolejne procedury rekru-
tacyjne – dodaje.

Poltrade Technologies s.c. to firma, która 
niebawem wystartuje z budową pomieszczeń, 
w których będzie produkowana i serwisowana 
aparatura kontrolno-pomiarowa dla energe-
tyki zawodowej oraz przemysłowej. - Prace 
inwestycyjne zaplanowaliśmy na początek 
przyszłego roku – mówi Przemysław Widzie-
wicz, właściciel spółki. - Jeżeli nie napotkamy 
żadnych przeszkód, to już jesienią przyszłego 
roku rozpoczniemy działalność – dodaje Dorota 
Widziewicz, jej współwłaścicielka. W przypadku 
tego przedsiębiorstwa to kolejne 8 miejsc pracy 
w Siemianowicach Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

- Powstawanie nowych zakładów pracy to 
dodatkowe wpływy do miejskiej kasy, ale 
również lepsze perspektywy zatrudnienia 

dla mieszkańców.
Dlatego myślimy o innych terenach inwe-

stycyjnych w naszym mieście, które w przyszłości 
moglibyśmy właśnie w taki sam sposób zagospo-
darować - komentuje Jakub Nowak, kierownik 
Biura Obsługi Inwestora.

NOWE HALE NA TERENACH  
SIEMIANOWICKIEGO PARKU BIZNESOWEGO 

Hale firmy 7R S.A.

Hale firmy 
Delta Plus Polska Sp. z o.o.

Hale firmy Fenco

Powstające hale firmy DBL
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Siemianowicka dzielnica Srokowiec zostanie 
niebawem objęta nowym miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego. Jego 
głównym zadaniem będzie regulacja pod ką-
tem prawnym, organizacyjnym i logistycznym 
sposobu zagospodarowania terenów, także 
w zakresie gospodarowania odpadami – rów-
nież - w związku z występującymi konfliktami 
społecznymi na tym terenie. Obecnie, w prze-
ważającej części obszar ten objęty jest usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonego na podstawie 
przepisów stosownej ustawy z 7 lipca 1994 r. Te 
jednak nie spełniają wymogów obowiązującej 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

Stosowna uchwała wraz z mapą poglądową, 
przygotowana przez Wydział Rozwoju Miasta, 
została przesłana odpowiednim organom opi-
niującym (m.in.: w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony zabytków i ochrony środowiska).

Założenia nie są rewolucyjne, niemniej dosyć 
istotne. Przede wszystkim wprowadzają nowe 
propozycje, które wyraźnie poprawiają kwestie 
związane z ochroną środowiska, przyrody i kra-
jobrazu. Warto podkreślić, iż nie bez znaczenia 
jest tutaj fakt podjęcia w ubiegłym roku przez 
władze miasta walki o czyste powietrze w Sie-
mianowicach Śląskich. Opracowany projekt 
zakłada m.in.:

 nakaz magazynowania odpadów innych 
niż obojętne w ZAMKNIĘTYCH budynkach,

 nakaz magazynowania odpadów obojęt-
nych na UTWARDZONYM i NIEPRZEPUSZ-
CZALNYM podłożu,

 nakaz sortowania oraz przetwarzanie od-
padów w ZAMKNIĘTYCH budynkach

 nakaz wypełniania istniejących niecek i za-
padlisk glebą, ziemią lub kamieniami, w kon-
tekście przywrócenia wartości użytkowych 
gruntów zdegradowanych,

 zakaz stosowania komunalnych odpa-
dów ściekowych,

  zakaz lokalizacji zakładów zwiększonego 
i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awa-
rii przemysłowej,

   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prace nad uchwałą były prowadzone – co 
warto podkreślić – równolegle ze zmianą stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Siemianowice 
Śląskie, dotyczącego wybranych części miasta.

Obecnie sporządzana zmiana studium do-
tyczy przede wszystkim wybranych obszarów, 
zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańców 
i gminy. Oprócz wielu aspektów środowisko-
wych, na których przede wszystkim zależy 
mieszkańcom miasta, kolejnym czynnikiem de-
terminującym prace jest lokalizacja północnego 
odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, będącej 
jednocześnie obwodnicą Siemianowic Śląskich.

- Studium stanowi dokument o ogólnym 
charakterze, określającym politykę prze-
strzenną gminy i determinującym kierunki jej 

rozwoju, natomiast to plan miejscowy, jako akt 
prawa miejscowego, uszczegóławia przyjęte 
kierunki i ustala sposób zagospodarowania 
poszczególnych terenów i warunki ich zabu-
dowy – mówi Ireneusz Banaczyk z Wydziału 
Rozwoju Miasta.

Dlatego to właśnie w nim znalazły się kon-
kretne zapisy, dotyczące zakazów i nakazów 
obejmujących przestrzeń miejską związaną 
z gospodarowaniem odpadami na terenie mia-
sta.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 11 
czerwca w dużej sali siemianowickiego ma-
gistratu odbyła się debata publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian 
w przedmiotowym studium. Granicznym ter-
minem, w którym można wnosić uwagi do 
projektu zmian w powyższym dokumencie, do 
czego serdecznie zapraszamy, jest 16 lipca br.

Wracając do planu zagospodarowania prze-
strzennego, przewidujemy, że wyłożenie pro-
jektu do publicznego wglądu nastąpi w trzecim 
kwartale 2018 r. Będziemy informować o tym 
poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie 
internetowej Miasta Siemianowice Śląskie, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce 
„Ogłoszenia”, w prasie lokalnej oraz poprzez 
obwieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta przy ul. Michałkowickiej 105 oraz Jana 
Pawła II 10. W ogłoszeniu zostanie podany 
termin wyłożenia projektu planu oraz dyskusji 
publicznej nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami. Zostanie także wyznaczony 
termin wnoszenia uwag do projektu planu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ 
NA SROKOWCU
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ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOMITETU REWITALIZACJI  
GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to jedno z kluczowych zadań, które miasto obiecało 
i stara się realizować – i to bez zbędnej zwłoki. Urzędnicy duży nacisk kładą na głos płynący 
od samych mieszkańców. Tym samym, zgodnie z propozycją prezydenta, powołujemy – 
drogą uchwały nr 445/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z 28 września ub. r. Komitet 
Rewitalizacji Gminy Siemianowice Śląskie w latach 2016-2022.  

Będzie to ciało opiniotwórczo-doradcze, którego sugestie będą brane pod uwagę przez 
odpowiednie komórki, zajmujące się rewitalizacją miasta.

- Zgodnie z par. 4 ww. uchwały, poszukujemy 18 zaangażowanych społeczników, którzy swoją 
wiedzą, doświadczeniem, a nierzadko wyczuciem i instynktem mieszkańca danej dzielnicy będą 
nam umieli wskazać swoimi pomysłami odpowiednie kierunki, którymi podążymy – mówi Karolina 
Walczak z Wydziału Polityki Społecznej siemianowickiego Urzędu Miasta.

Komitet będzie stanowił forum współpracy i dialogu osób i instytucji z organami gminy Siemia-
nowice Śląskie, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie (LPR) oraz pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w zakresie rewitalizacji.

Swoje kandydatury można zgłaszać do 20 lipca br. za pośrednictwem:

1) drogi elektronicznej, w formie skanu na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl, w tytule 
e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”,
 
2) drogi korespondencyjnej na adres Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowicka 105   
41-100 Siemianowice Śląskie , z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”,
 
3) bezpośrednio do pokoju nr 37 lub 34 w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
ul. Michałkowicka 105, w godzinach pracy Urzędu (pon 7-17, wt-czw 8-16,pt 8-14).
 
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Prezy-
dent Miasta Siemianowice Śląskie. Wybrani kandydaci zostaną powołani na człon-
ków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.   RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Rozmowa z Pauliną Brandy, rodo-
witą siemianowiczanką, przyszło-
roczną maturzystką Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego. Od 21 
czerwca br. przewodniczącą Mło-
dzieżowej Rady Miasta V kadencji. 

Głos Miasta: Młoda osoba, 
w przededniu ostatnich licealnych, 
a więc spokojnych wakacji, podejmu-
je decyzję o kandydowaniu do mło-
dzieżowej rady miasta. Dlaczego?

Paulina Brandy: - Po prostu chcia-
łam się bardziej zaangażować 
w życie miasta, byłam też ciekawa 
tego, jak to wszystko wygląda od 
wewnątrz. Moja wcześniejsza ak-
tywność społeczna raczej przybie-
rała formy wolontariatu. Przy czym 
zazwyczaj stałam raczej z boku 
wydarzeń, aniżeli w ich centrum. 
Przy okazji wyborów do rady, które 
odbywały się w mojej szkole, po-
stanowiłam spróbować szczęścia.

Głos Miasta: Zapewne pamiętasz 
ten moment. Emocje były duże?

Paulina Brandy: Cała ta akcja wy-
magała gruntownego przygotowania 
wewnętrznego. Proszę pamiętać, że 
będę teraz w klasie maturalnej. Rodzi-
ły się pytania czy podołam. Wiem na 
pewno, że moją rolę w MRM muszę 
traktować tak samo poważnie, jak 
przygotowania do egzaminu dojrza-
łości. Na początku nie myślałam o tym, 
by pełnić funkcję przewodniczącej… 
jakoś samo tak wyszło.

Głos Miasta: Chciałbym zapytać 
o plany na najbliższą – dwuletnią – 
kadencję. Czy już wiadomo w jakim 
kierunku podążą prace?

Paulina Brandy: - Chciałabym by te 
dwa lata naszej pracy utkwiły w pa-
mięci mieszkańców miasta. By nasza 
rada współpracowała z większością, 
jeżeli nie wszystkimi, organizacjami 
społecznymi, działającymi na terenie 
Siemianowic Śląskich.

28 czerwca odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Miasta, zwołana w odnie-

sieniu do rozporządzenia opubliko-
wanego w maju w Monitorze Ustaw 
przez rząd ws obniżenia wójtom, 
burmistrzom i prezydentom wyna-

grodzeń za pracę o 20%. Rada Miasta 
Siemianowic Śląskich większością głosów 

nie przyjęła projektu uchwały obniżającej uposażenie Prezydenta 
Miasta i jego zastępczyń. O komentarz po sesji poprosiliśmy 
Przewodniczącego Rady Miasta – Adama Cebulę.

Głos Miasta: Panie przewodniczący, skąd się wzięło pod 
koniec kadencji samorządowej to całe zamieszanie wokół 
wynagrodzeń samorządowców? 

Adam Cebula: Musimy pamiętać, że wszystko zaczęło się od 
afery rządowej, związanej z przyznaniem sobie przez aktual-
nie rządzących krajem, niebotycznych premii za swoją pracę. 
Kiedy sprawa wyszła na jaw, PiS musiał ten skandal przykryć 
czymś medialnym. Wziął się więc oficjalnie za wynagrodzenia 
posłów i samorządowców. 

GM: Skoro obniżono też wynagrodzenia posłom, to taki 
ruch wydaje się sprawiedliwy, prawda?

Adam Cebula: Tak to z pozoru może wyglądać, ale w tej 
konkretnej sytuacji nie chodzi wcale o sprawiedliwość tylko 

o stworzenie wrażenia skromności po stronie rządzących 
i zachłanności po stronie przeciwników obniżek wynagrodzeń 
w sejmie i samorządzie. 

GM: Radni niemal jednogłośnie zagłosowali przeciwko obniż-
ce wynagrodzenia. Czy nie jest jednak tak, jak myśli duża część 
osób, że po wejściu rozporządzenia Rządu w życie, obniżka 
wynagrodzeń dla samorządowców musi być wprowadzona 
obowiązkowo w danej gminie?

Adam Cebula: Nie chcę być złośliwy, ale pewnie tak ży-
czyłaby sobie tego strona rządowa, ale póki co, samorząd 
to nadal synonim samodzielności w wielu decyzjach. Jako 
radni i obywatele żyjemy w oparciu o funkcjonujące pra-

wo, zatem jedynym obowiązkiem jaki musiałem dopełnić  
i dopełniłem, jako przewodniczący, było zwołanie posiedzenia 
Rady Miasta w przedmiotowej sprawie. Tak nakazywało rozpo-
rządzenie, jednak należy pamiętać o kwestii fundamentalnej, 
tj. o hierarchii aktów prawnych. Nad rozporządzeniem działa 
nadal ustawa o samorządzie, a w niej jest zapis, z którego 
wprost wynika, że o wysokości zarobków wójtów, burmistrzów 
i prezydentów, na podstawie określanych co roku ogólnych 
wskaźników wynagrodzeń, decyduje Rada Gminy lub miasta, 
a nie rząd, parlament czy premier. 

GM: Dziękuję za rozmowę
Adam Cebula: Dziękuję również. 

ROZMAWIAŁ: PIOTR KOCHANEK

NA POCZĄTKU NIE MYŚLAŁAM O ROLI PRZEWODNICZĄCEJ… 
JAKOŚ SAMO TAK WYSZŁO

Głos Miasta: … a konkretnie?
Paulina Brandy: - Tak na szybko? 

To wydaje mi się, że można wiele 
dobrych i fajnych pomysłów wcielić 
w życie w kontekście budynku po 
byłym kinie Tęcza. Stoi on w samym 
centrum miasta, mam wrażenie, że 
ma potencjał, a poza tym nie lubię, 
jak coś stoi bezczynnie.

Głos Miasta: Co można powiedzieć 
o obecnej MRM?

Paulina Brandy: Jest nas czter-
naścioro. Reprezentujemy sie-
mianowickie gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne oraz średnie. Naj-
ciekawsze jest to, że tak naprawdę 
wcześniej się nie znaliśmy. Różnimy 
się między sobą, ale czuję że się uda. 
Wszyscy radni są ambitni, pracowici, 
wygadani i chcą coś fajnego dla mia-
sta – w ramach swoich kompetencji 
– zrobić.

Głos Miasta: Przeglądając twój 
profil na Facebooku, można odnieść 
wrażenie, że jesteś szalenie zapra-
cowaną osobą?

Paulina Brandy: Pewnie tak. 
W swojej szkole jestem koordy-
natorką wolontariatu, pomagam 
w zbiórkach zarówno Caritasu, jak 
i Zakonu Maltańskiego. Zbieramy 
żywność, pomagamy potrzebującym 
oraz uczestniczymy w festynach. 
Gen społecznika odkryłam w sobie 
w gimnazjum.

Głos Miasta: Jest współpraca 
z władzami miasta?

Paulina Brandy: Jestem przekona-
na, że tak! Na pierwszym spotkaniu, 
gdy zobaczyliśmy prezydenta, po-
myśleliśmy: - ochoooo,  zaczęliśmy 
robić coś poważnego. Nobilitująca 
dla nas była sama jego obecność. 
Uświadomiliśmy sobie, że to, iż nas 
wybrano to nie tylko prestiż, ale też 
i ciężka praca. Poza tym cały czas 
z tyłu głowy mamy to, że aby coś 
osiągnąć, trzeba razem współpra-
cować. Wspólnie zadeklarowaliśmy 
sobie pomoc.

ROZMAWIAŁ:  
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Projekt uchwały nr 1/47/2018 w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia dla prezydenta miasta 
Siemianowice Śląskie Rafała Piecha
2 za  /  11 przeciw   /   1 wstrzymał

SAMORZĄD TO NADAL SYNONIM  
SAMODZIELNOŚCI W WIELU DECYZJACH
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15 czerwca w SCK Zameczek w Michałkowicach pracow-
nicy Fabryki Elementów Złącznych S.A. w Siemianowicach 
Śląskich wraz z zaproszonymi gośćmi obchodzili Dzień 
Metalowca. Tegoroczne obchody miały jednak szczególnie 
podniosły charakter, ponieważ były połączone ze święto-
waniem 150. rocznicy powstania siemianowickiej „Nitki”.

Początki tej, tak przecież zasłużonej dla miasta i regionu, fabryki 
sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to w 1868 roku powstała 
ona jako warsztat rzemieślniczy, założony przez niemieckiego 
przemysłowca, Wilhelma Fitznera. Dzięki industrializacji terenów 
Polski i Niemiec oraz wzrastającym potrzebom militarnym, 
w połączeniu z zapleczem surowcowo-technicznym Górnego 
Śląska, stworzyły korzystne warunki rozwoju firmy.

Lata powojenne były dla „Nitki” czasem różnorodnych prze-
kształceń prawnych, co wyrażało się chociażby w kilkukrotnej 
zmianie nazwy firmy. W latach 1945–1948 nosiła ona nazwę 
Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów. Po nacjonalizacji w 1951 
roku fabryka zaczęła funkcjonować jako Siemianowicka Fabryka 
Śrub i Nitów, natomiast już później, bo od 23 października 1987 
roku, w związku ze zmianami organizacyjnymi, restruktury-
zacją i rozszerzeniem asortymentu produkcji zakład przyjął 

ostatecznie obecną nazwę – Fabryka Elementów Złącznych. 
Od 1 marca 1999 roku firma funkcjonuje jako spółka akcyjna.

Dzisiejsza „Nitka” jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, 
zorganizowanym według wymogów i standardów światowych, 
dobrze umocowanym na rynku branżowym w kraju i za gra-
nicą i należącym do grona wiodących producentów w branży 
elementów złącznych w Polsce. Profesjonalna, zgrana załoga, 
często związana z zakładem wielopokoleniową tradycją, spraw-
dzona kadra menedżerska pozwoliły na podjęcie wyzwania, 
jakim w nowych realiach gospodarczych ostatniej dekady XX 
wieku stało się sprostanie konkurencji krajowej i zagranicznej. 
Wymaga to nieustannego podtrzymywania wieloletnich powią-
zań kooperacyjnych i nawiązywania nowych, ciągłego rozsze-
rzania asortymentu produkcji oraz podnoszenia jej standardu 
technologicznego. Wszystkie wyroby są wytwarzane w oparciu 
o normy krajowe i międzynarodowe, a ich wysoką jakość za-
pewnia funkcjonujący system jakości, zgodny z wymaganiami 
normy ISO9001:2000, co zostało potwierdzone przyznanym 
fabryce w 2000 roku Certyfikatem Systemu Jakości .

Do głównych odbiorców wyrobów Fabryki Elementów Złącz-
nych S.A. należą: transport kolejowy i samochodowy, budow-
nictwo przemysłowe, przemysł budowy maszyn i przemysł 

wydobywczy. Bogate doświadczenie, pełny profesjonalizm 
oraz wysoka jakość wyrobów zjednały firmie klientów również 
w wielu krajach Europy i świata.

O początkach firmy, jej długiej wspaniałej historii i dniu dzi-
siejszym mówiła  Anna Zasada-Chorab, II zastępca prezydenta 
miasta Siemianowic Śląskich, która – obok innych zaproszonych 
gości – uświetniła swoją obecnością uroczyste obchody 150. 
rocznicy powstania „Nitki”. Podkreślając jej wspaniałe tradycje, 
sukcesy oraz rolę, jaką pełni w mieście i regionie, w imieniu 
prezydenta miasta Rafała Piecha złożyła na ręce dyrektora 
Fabryki Elementów Złącznych S.A. Macieja Gosiewskiego 
słowa uznania oraz życzenia wszelkiej pomyślności na ko-
lejne długie i pełne sukcesów lata działalności firmy. Został 
także odczytany list gratulacyjny od wiceministra energetyki, 
Grzegorza Tobiszowskiego.

W trakcie części oficjalnej obchodów 150. rocznicy powstania 
firmy, która rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem pocz-
tów sztandarowych, długoletni zasłużeni pracownicy firmy, 
otrzymali odznaczenia, dyplomy oraz upominki.

Po części oficjalnej miał miejsce jubileuszowy obiad, a po  
nim wspaniała zabawa wszystkich uczestników tych szcze-
gólnych obchodów Dnia Metalowca. PIOTR PINDUR

150 LAT FABRYKI  ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.

Od 1 lipca br. można składać – również drogą elektroniczną – 
wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach 
programu „Dobry start”, zwanego inaczej „wyprawka 300+”. 
Wnioskować można za pomocą: bankowości elektronicznej 
(niemal każdy bank ma w swoich zasobach zakładki e-urzędo-
we), platformy  emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl lub PUE 
ZUS (wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS dla osób posiadających profil PUE).

- Wnioski składane drogą elektroniczną będą przyjmowane do 
30 listopada br. - mówi Katarzyna Jończyk, naczelnik Wydziału 
Polityki Społecznej siemianowickiego Urzędu Miasta.

Od 1 sierpnia wnioski o „wyprawkę 300+” można składać 
osobiście. W tym przypadku należy pamiętać o terminach: 
początek akcji to 1 sierpnia br. zaś końcowy termin to również 
30 listopad br.

 Komu świadczenie przysługuje?
Zgodnie z § 4 Świadczenie „Dobry start” przy-
sługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opie-
kunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom 
prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych pla-
cówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko; 
Osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpo-
częciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przy-
padku dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orze-
czeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 7 na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej 
świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie odpowiednio: 
rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych 
albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 Gdzie złożyć wniosek?
Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, 
dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - składają 
wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ulicy 
Szkolnej 17 (tel. 32 765 62 00). 

Pozostałe osoby mogą to uczynić  w Biurze Obsługi Miesz-
kańców siemianowickiego Urzędu Miasta, ul. Michałkowicka 105.

 
 Komu świadczenie się nie należy?

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje: jeżeli dziecko 
lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy 
społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie popraw-
czym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej 
lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie 
pełne utrzymanie. Nie przysługuje też na dziecko z tytu-
łu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
 

 Kiedy nastąpi wypłata świadczenia?
Wypłata świadczeń nastąpi: 
- nie później niż do 30 września, w przypadku wniosków 

złożonych w lipcu lub sierpniu,
- w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz 

z dokumentami.

6 TYSIĘCY SIEMIANOWICZAN  
MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O „WYPRAWKĘ 300+”

W Siemianowicach Śląskich do pro-
gramu „Dobry start” może przystą-
pić około 6 tysięcy osób, i jak można 
przypuszczać, będzie się on cieszył 
dużym powodzeniem.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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EDUKACJA

Siedem szkół podstawowych, 178 dzieci, 68 
godzin warsztatów – oto bilans wspólnych 
działań Wydziału Edukacji i Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach, w ramach 
projektu Warsztaty kulinarno–edukacyjne 
„Kolorowo znaczy zdrowo”. 

PÓŁMETEK WARSZTATÓW  
KULINARNYCH DLA DZIECI

Przez cały rok szkolny 2017/2018 uczniowie 
II klas siemianowickich szkół podstawowych 
brali udział w zajęciach warsztatowych pro-
wadzonych przez  studentów i wykładow-
ców Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Co miesiąc kolejna grupa, być 
może przyszłych master szefów, brała udział 
w czterech rodzajach warsztatów: edukacyj-
nych, sensorycznych, kulinarnych oraz z kuchni 
molekularnej. 

- Uczniowie poznawali zasady zdrowego 
odżywiania, odkrywali rolę zmysłów w ocenie 

produktów żywnościowych, uczyli się nowych 
smaków i zapachów, aż w końcu sami mogli 
przygotować zdrowy i pyszny posiłek, który 
następnie ze smakiem zjadali. Nie lada gratką 
były warsztaty z kuchni molekularnej, w trakcie 
których uczniowie mogli skosztować oryginal-
nego deseru – lodów o smaku jajecznicy – mówi 
Monika Gawrońska, zastępca naczelnika Wydziału 
Edukacji siemianowickiego Urzędu Miasta.

Zajęcia odbywały się w ramach projek-
tu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 

- Pewnego dnia natrafiliśmy na ogłoszenie 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o po-
szukiwaniu partnera do realizacji projektu 
ukierunkowanego na edukację zdrowotną. 
Zgłosiliśmy swoją kandydaturę i zostaliśmy 
wybrani – mówi Monika Gawrońska.

Od roku nasi najmłodsi uczniowie wyjeż-
dżają do Zabrza, by poprzez zabawę uczyć 
się zdrowych nawyków żywieniowych. Druga 
edycja warsztatów rusza w październiku. 
Moc zdrowych atrakcji czeka na kolej-
nych drugoklasistów.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Już po raz piąty w naszym mieście 
najmłodsi absolwenci, którzy pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
uczęszczają przez cały rok na Sie-
mianowicki Uniwersytet Najmłod-
szych, odebrali oficjalne dyplomy 
z rąk współorganizatorów i mece-
nasów tego przedsięwzięcia tj. prof. 
dr. hab. Marka Walancika, prorektora 
Akademii WSB w Dąbrowie Górni-

czej oraz Piotra Komrausa, prezesa 
zarządu firmy Wodociągi Siemia-
nowickie Aqua-Sprint, która jako 
pomysłodawca uniwersytetu jest 
jego głównym mecenasem.

Tegoroczną edycję SUN-u ukoń-
czyło ponad 130 młodych studentów, 
którzy na przestrzeni roku akademic-
kiego mogli odkrywać różne sekrety 
nauk ścisłych, przyrodniczych, me-

dycznych, astronomicznych, histo-
rycznych oraz wiele interesujących 
zagadnień, przedstawionych w nie-
zwykle widowiskowy sposób.

Jak co roku partnerem projektu było 
SCK Park Tradycji, którego gościnne 
progi zamieniały się co miesiąc w wiel-
kie laboratorium lub sale naukowo-
-wykładowe.

PIOTR KOCHANEK

NAJMŁODSI SIEMIANOWICCY STUDENCI ZAKOŃCZYLI ROK

Czerwiec ubiegłego roku: 4400 zł 
strat związanych z dewastacją Pla-
cówki Wsparcia Dziennego dla dzieci. 
Pół roku później dodatkowe 300 zł 
„w plecy”, bo komuś przeszkadza-
ła szyba.

Kwiecień tego roku: 12 553 zł strat, 
bo tym razem w oko kłuła świeżo 
wyremontowana elewacja (wraz 
z termomodernizacją) budynków 
przy ul. Michałkowickiej. Przecież 

1000 ZŁ NAGRODY ZA WSKAZANIE 
SPRAWCY DEWASTACJI – JUŻ JEST!

koniecznie trzeba było ją oszpecić 
sprayem. Była za ładna...

I na tym, akty wandalizmu, miejmy 
nadzieję się skończą. 26 kwietnia 
br. została przegłosowana uchwała 
w sprawie wyznaczenia nagrody in-
dywidualnej – 1000 zł - za wskazanie 
sprawcy dewastacji lub kradzieży 
urządzeń infrastruktury, bądź dewa-
stacji elewacji budynków na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie lub za 

udzielenie informacji, która dopro-
wadzi do ustalenia sprawcy. Uchwała 
ta uprawomocniła się po 30 dniach 
brakiem negatywnej opinii Woje-
wody Śląskiego. Wniosek o wypłatę 
nagrody składa organ prowadzący 
postępowanie w sprawie, na żądanie 
osoby, która przyczyniła się do usta-
lenia sprawcy czynu karalnego. Tym 
samym od 1 czerwca możemy – i bę-
dziemy – korzystać z tego narzędzia.

- Mamy nadzieję, że więcej nie po-
wtórzy się sytuacja z początku roku, 
kiedy to wyremontowana z publicz-
nych, a więc naszych wspólnych, pie-
niędzy elewacja została zapaćkana 
jakimiś gryzmołami za pomocą farby 
w sprayu – mówi Marta Dziemba-
-Korzyniec z Wydziału Gospodarki 
Lokalowej siemianowickiego Urzę-
du Miasta.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W ubiegły poniedziałek (2 lipca) 
odbyło się pierwsze spotkanie „ro-
bocze”, mające na celu ustalenie 
wszelkich kwestii związanych z Se-
nioraliami 2018. Pamiętając imprezę 
ubiegłoroczną, poprzeczka została 
podniesiona bardzo wysoko.

- Podobnie jak w 2017, tak i te-
raz, przez trzy dni będziemy, jako 
seniorzy, symbolicznie rządzić 
miastem – mówi Barbara Merta, 
organizatorka święta. - Impreza 
wystartuje 19 września, a zakoń-
czy się 21 września oddaniem klu-

czy do miasta jego prezydentowi. 
W tym roku będą mi pomagać, jako 
współorganizatorzy: Jerzy Namysło, 
przewodniczący Rady Seniora oraz 
Renata Guzy, prezes Siemianowickie-
go Uniwersytetu III Wieku – dodaje 
Barbara Merta.

SENIORALIA 2018 Z PRZYTUPEM!
Tegoroczne Senioralia to przebo-

gaty program imprez. Nie zabraknie 
barwnego, wesołego korowodu, wy-
stępów zespołów, biesiady Śląsko-
-Wiedeńskiej, pakietu seminariów 
i wykładów dotyczących zdrowia 
i bezpieczeństwa.

O bliższych szczegółach będziemy 
Państwa informować na bieżąco za 
pośrednictwem strony internetowej: 
www.siemianowice.pl, oraz na face-
booku: SiemianowiceDobreBoŚląskie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Odkąd ludzkość pamięta, podział na 
tzw. mądrzejszych starszych i mniej 
rezolutnych młodszych trwa bez 
względu na czasy w jakich przyszło 
nam żyć. Już sam Seneka w swoich 
Myślach zebranych, pisał, że trudno 
myśleć o przyszłości jeśli ma pozostać 

w rękach młodych, którym tylko zaba-
wa w głowie, do pracy niechętni, a do 
mądrości starszych nie odnoszą się  
z szacunkiem. 

Blisko trzydzieści wieków później 
opinia na temat młodzieży nie uległa 
specjalnej zmianie. Podobnie jak kie-
dyś, tak i dziś, jej wizerunek oparty jest 
o cechy, które trudno nazwać cnota-
mi. Leniwi, bez wartości, bez chęci do 
pracy, bez szacunku do czego- i kogo-
kolwiek, skoncentrowani na sobie, bez 

gotowości do poświęcenia, wyrzeczeń, 
szukający wyłącznie uciech. Katalog 
przywar dzisiejszej młodzieży potęguje 
wszechobecna w ich życiu techno-
logia, z Internetem i smartfonem na 
czele, przez co przepaść mentalna, 
emocjonalna i intelektualna staje się 
jeszcze trudniejsza do przeskoczenia. 

Od września 2018 roku młodzi sie-
mianowiczanie podejrzani o powyższe 
przywary zostaną podejrzani przez 
kamerę, by poprzez współczesną tech-

RUSZA PROJEKT SPOŁECZNO-MULTIMEDIALNY 
MŁODZI PODEJRZANI 

Niedawno, w Parku Tradycji, odbył się benefis 
Józefa  Skrzeka. Była obecna rodzina muzy-
ka, przyjaciele, artyści. Byli siemianowiczanie. 
Mnóstwo. Atmosfera wyjątkowa - scena dzieliła 
tylko przestrzeń, nie uczestników wydarzenia. Ci 
byli jedną, wielką, świętującą jubileusz rodziną. 
Józef w końcu jest nasz! A przecież mogło być 
inaczej. Ten międzynarodowego formatu artysta, 
lider SBB - zespołu, którego płyta „Memento” 
zaliczana jest do trójki krążków wszechczasów 
w kategorii rocka progresywnego, już w latach 80-
tych, mając intratne kontrakty w Ameryce, mógł 
pozostać za oceanem, dorobić się majątku, nadać 
większego rozmachu światowej karierze. Wybrał 
Michałkowice. W wywiadzie udzielonym „Polityce” 
w 2015 roku, wspomniał o swoich obawach po-
przedzających podejmowaną decyzję, że po pro-
stu „wessałby go ten kraj pokusy” i motywacjach 
„że może warto postawić na coś innego”. Wtedy 
akurat Polska zagrała w jego sercu góralskimi 
skrzypeczkami, które usłyszał podczas pobytu  
w rejonie Istebnej. Kiedy rozmawiałam z nim 
po benefisie, na którym notabene nie zabrakło 
gości z gór,  powiedział: ”Cenię autentyczność, 
a Ameryka jest lukrowana”.

Jest takie powiedzenie: „Muzyka ma koronę 
w niebie, a korzenie w ziemi”. Muzyka Józefa 
Skrzeka, której inspiracje niewątpliwie są 
rozległe, z pewnością korzenie ma w sie-
mianowickiej ziemi.

„Michałkowice, to ojcowizna. Tu żyli moi 
rodzice, dziadkowie, pra- a nawet  prapra-
dziadkowie. To ma potężne znaczenie.  To 

honor, że możemy uczestniczyć w tej szta-
fecie pokoleń. Idziemy gotowym szlakiem”.

A szlak ten jest uformowany przez dzieje, 
doświadczenia,  postawy naszych przod-
ków. Dla Józefa Skrzeka - między innymi 
przez ojca, człowieka ciężkiej pracy, „sztaj-
gera”, który zginął w kopalni, przez stryja 
- niezłomnego patriotę, zamordowanego 
przez hitlerowców, który tuż przed śmier-
cią, słowami „Niech żyje Polska! Niech żyje 
Chrystus Król!” umacniał ducha w sercach 
spędzonych na egzekucję rodakach.

„Ja mam to we krwi. Wpoił mi to ojciec, wpoiła 
cała rodzina. Ja miałbym stąd spieprzać?” – 
mówił muzyk we wspomnianym już wywiadzie 
dla „Polityki”. 

Dla niego ojcowizna, to świętość. Stąd płynie 
także artystyczna moc. Rozmawiamy o modnej 

teraz koncepcji obywatela świata, takiego, co 
to nie przywiązuje się do żadnego miejsca, 
żadnej tradycji. Takiego, co to w związku 
z tym, uważa się za człowieka prawdziwie 
wolnego. Zadaję pytanie: Naprawdę jest tak 
bardzo wolny, czy raczej wybrakowany, po-
nieważ pozbawiony wartości wynikających 
ze związku z ojcowizną?  

„Artysta musi mieć ducha – stwierdza 
z przekonaniem J. Skrzek - Ja wracam do Mi-
chałkowic i tu mam uduchowienie i pamięć. 
A poza tym jestem do nich przywiązany, bo 
stawiam na rodzinę. No i  dodam, że popie-
ram to, co obecnie dzieje się w mieście. To 
teraz powstało „Preludium Siemianowickie”

Muzyk ceni też sobie kontakt ze szkołą, 
noszącą imię stryja, z dziećmi, tam się uczą-
cymi, z którymi, podążając  swoim, wytyczo-

KULTURA

KULTURA

JAK SIEMCE  
WYGRAŁY  
Z AMERYKĄ

Wakacje to najlepszy czas na debiut przed 
publicznością lub wykonanie swoich utworów 
na żywo, w plenerze, a nie tak, jak zwykle, czyli 
na sali prób. Od 16 lipca br. Wydział Kultury 
i Sportu UM Siemianowice Śląskie przyjmu-

nologię zbudować nowy most między 
pokoleniami. Wykorzystując video i in-
ternet przedstawią swój wewnętrzny 
świat, w którym, wbrew powszech-
nym opiniom, jest miejsce na miłość, 
wrażliwość, dążenie do celu, przyjaźń, 
ambicje, gniew, marzenia i nadzieje. 

Projekt Młodzi Podejrzani, będący 
inicjatywą prezydenta miasta Rafała 
Piecha, będzie tworzony przez sie-
mianowickich uczniów szkół ponad-
podstawowych, przy wsparciu Biura 

Prasowego UM, a adresowany jest do 
wszystkich przedstawicieli starszych 
pokoleń tj rodziców i dziadków. 

Pierwszy pilotażowy odcinek, którego 
premiera odbyła się się na zakończe-
nie roku szkolnego, poruszy pierwszy 
ważny życiowo temat - idealnego 
partnera. Kim może być moja druga 
połowa, na jakie słabości jej pozwolę, 
a jakich pomogę się pozbyć?

PIOTR KOCHANEK

OSMP – OTWARTA SCENA MUZYCZNA PSZCZELNIKA – 
SIEMIANOWICKIE KAPELE NA SCENĘ ! 

je zgłoszenia solistów i zespołów, gotowych 
do występu autopromocyjnego pod szyldem 
Otwartej Sceny Muzyczne Pszczelnika. Chęt-
nych zapraszamy do wypełnienia formularza 
internetowego dostępnego pod adresem:  

www.bitly.com/osmp2018 Koncerty odbywać 
się będą w piątkowe wieczory 3, 10, 24 i 31 
sierpnia br w amfiteatrze parku Pszczelnik.

PIOTR KOCHANEK

nym przez ród Skrzeków, szlakiem, dzieli się 
ważnymi dla niego wartościami – śląskością 
i pięknem muzyki. Zorganizowany benefis  
stanowił dla niego duże przeżycie. Szyb 
Krystyn – ta lokalizacja miała dla artysty 
znaczenie. To miejsce związane z pracą ojca, 
z występami brata Janka. To także dla nich 
grał. To w tym szczególnym dla siebie dniu, 
czuł ich obecność, chciał im oddać hołd. 
W radość spotkań z przyjaciółmi, wplotły się 
spontanicznie rodzące się nowe, wspólne 
projekty, artystyczne plany. No i zagrało 
SBB. I jak brzmiało!

„To było mocne , jak pieron- wspomina 
benefis Józef Skrzek - Wyjątkowa akcja. 
I ze wzruszeniem dodaje: ”Bardzo dzięku-
ję miastu”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Międzynarodowa formacja muzyczna, zało-
żona przez siemianowiczanina Kubę Łęckiego, 
opublikowała właśnie nowy utwór pod tytułem 
Ecce Homo (Oto Człowiek).

Artyści skupieni wokół projektu Jesus Tools 
Of Pax Et Bonum nie obawiają się podejmo-
wania trudnych tematów społecznych, które 
zestawiają z osobistymi przekonaniami oraz 
żywą wiarą w Biblię i zawarte w niej nauki Je-
zusa. Utwór Ecce Homo jest zainspirowany 
postacią św. Brata Alberta oraz jego mottem 
„Być dobrym jak chleb”. Bohaterami utworu są 

Alicja Boncol to znana w całej Polsce sie-
mianowicka artystka, której wyjątkowy ta-
lent gwarantuje od kilkunastu lat zwycięstwa 
w plebiscytach muzyki country na najlepszą 
wokalistkę roku. To jedyna artystka z naszego 
miasta, której kamienny autograf widnieje na 
elewacji słynnego Mrągowskiego Amfiteatru. 
W tym roku wraz ze swoim zespołem Koalicja 
obchodzi 25-lecie działalności muzycznej. 
Nie mogło się to obyć bez jubileuszowego 
albumu. Kilka dni temu miał premierę nowy 
krążek pt. Big Power Kick. Inny tytuł nie wcho-
dził w rachubę, bo płyta stanowi porządny 

Industriada obejmuje ponad 40 obiektów, wśród których znaj-
dują się bardziej spektakularne od Parku Tradycji, a jednak to 
właśnie Siemianowice stanowią magnes dla największej rzeszy 
uczestników - jak to miało miejsce w tym roku oraz kilku po-
przednich edycjach festiwalu -  i to właśnie SCK zostało w tym 
roku wyróżnione  przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego. Jaką 
ma SCK receptę na to, aby przyciągnąć ludzi? - pytam Monikę 
Pojdę-Dziekońską, z-cę dyrektora SCK.
- Recepta na sukces to z pewnością nie tylko przemyślany pro-
gram merytoryczny i dobór artystów, ale przede wszystkim 
szeroka współpraca i współtworzenie siemianowickiej Industriady 
z wieloma podmiotami. Nagroda specjalna, którą SCK otrzymało 
na konferencji podsumowywującej tegoroczną Industriadę  - „za 
konsekwentne promowanie dziedzictwa przemysłowego na-
szego regionu” i  szczególne zaangażowanie w przygotowanie 
tegorocznego festiwalu -  to dla nas ogromne wyróżnienie. Po 
raz kolejny siemianowicki obiekt był podczas Industriady naj-
liczniej  odwiedzanym miejscem. W wydarzeniach oferowanych 
podczas festiwalu w Parku Tradycji wzięło  udział  ponad 13 tys. 
osób – co stanowiło nie tylko rekord w skali województwa, ale 
również najwyższą frekwencje w obiekcie od sześciu edycji  In-
dustriady w Siemianowicach. To wielki sukces Parku Tradycji, 
SCK, Siemianowic Śląskich i przede wszystkim wszystkich osób 
zaangażowanych we współtworzenie tego wydarzenia.  Warto 
dodać, że prócz rekordowej liczby 13 tys. odwiedzających, w tym 
roku mamy również największą liczbę 106 podmiotów oraz 627 
osób zaangażowanych we współtworzenie Industriady, którym 
serdecznie dziękujemy za współpracę. 

EWANGELIZACJA POPRZEZ MUZYKĘ - JESUS TOOLS OF PAX ET BONUM
Wiesiek i Waluś, dwóch mężczyzn dotkniętych 
bezdomnością, którzy zdecydowali się wystąpić 
w nagraniu i podzielić się ze światem swoim 
wyjątkowymi historiami. Wyjątkowości utwo-
rowi dodaje też fakt, że motto Brata Alberta 
zostało wypowiedziane w nim w kilkudziesięciu 
językach przez przyjaciół projektu JTOPEB, 
którzy mieszkają w różnych zakątkach świata. 

Teledysk można zobaczyć wpisując adres: 
www.bitly.com/JTOPEB-eccehomo

Zeskanuj kod QR i zobacz teledysk:
PIOTR KOCHANEK

JUBILEUSZOWY WYKOP ALICJI BONCOL –  
NOWY ALBUM BIG POWER KICK NA 25-LECIE

SCK ZE SPECJALNYM WYRÓŻNIENIEM ZA INDUSTRIADĘ

wykop dla każdego fana dobrej muzycznej 
strawy, w której słowiański temperament 
zanurzony jest w pikantnym amerykańskim 
sosie. Ortodoksyjni fani country mogą stwier-
dzić, że płyta wydaje się romansować bardziej 
z rockiem i dobrym amerykańskim folk-son-
giem, niż z klasycznym country. Słusznie, bo 
jak często zaznacza w wywiadach artystka  
– country będzie żyło tak długo, jak długo 
będzie się rozwijać poprzez nowe odkrycia 
muzyczne i świeżą wrażliwość artystów. Ze-
spół ruszył właśnie z Alicją w jubileuszowe 
tourne, na trasie którego jest największy polski 

festiwal country – Mrągowo 2018 (występ 
Alicja Boncol & Koalicja 28 lipca br.). Fanów 
Alicji, którzy nie zdołają dotrzeć na mazur-
ski występ, zapraszamy na koncert finałowy 
trasy, który odbędzie się w Siemianowicach 
Śląskich, na corocznym Pikniku Country,  
8 września w Amfiteatrze Parku Miejskiego. 
Czekają na nas wyjątkowe koncerty gwiaz-
dy i jej muzycznych przyjaciół, możliwość 
zakupu nowej płyty oraz szansa na zdobycie 
autografu jubilatki.

PIOTR KOCHANEK

- Co jest  atutem decydującym o powodzeniu proponowanych 
tu wydarzeń związanych z Industriadą?
- Myślę, że mamy sprzyjające warunki do organizowania festi-
walu z tak dużym rozmachem, dbając jednocześnie o stronę 
merytoryczną naszych działań. Mamy obiekt, który pozwala 
na organizowanie wydarzeń plenerowych, imprez masowych, 
koncertów, a także działań niekonwencjonalnych, animacyjnych 
oraz kameralnych. Za każdym razem w różnych  formach  pro-
ponowanych atrakcji staramy się w ciekawy sposób nawiązać 
do motywu przewodniego kolejnych edycji Industriady i wcią-
gnąć uczestników w odkrywanie ciekawostek i poznawanie 
kolejnych historii związanych z naszym obiektem. W tym 
roku implementowaliśmy motyw przewodni, który brzmiał 
„Industria jest kobietą”. 

Receptą na sukces jest umiejętne połączenie wydarzeń me-
rytorycznych z trafnym  doborem artystów, co stanowi spójny 
i komplementarny program, oferujący atrakcje dla wszystkich 
grup odbiorców Industriady (poszukujący rozrywki, rodziny 
z dziećmi oraz pasjonaci zafascynowani odkrywaniem historii 
w niekonwencjonalny sposób)
- My promujemy Industriadę, a za jej pośrednictwem przemy-
słowe dziedzictwo Śląska, ale też Industriada promuje nasz 
obiekt - czy odczuwamy tego efekty? Jak z perspektywy 6 lat, 
kiedy uwieńczone zostały starania o wpisanie PT do Szlaku 
Zabytków, oceniacie Państwo ten krok?
- Szlak Zabytków Techniki - to jedna z najciekawszych tras turystyki 
industrialnej w Polsce i ważny w skali europejskiej szlak turystyki 
poprzemysłowej, kwintesencja przemysłowych tradycji całego 
regionu, w skład której wchodzą 42 obiekty w 26 miejscowościach. 
Dzięki wspólnej promocji, różnorodnym materiałom informacyjnym 
obecnym w każdym obiekcie i branżowych wydawnictwach oraz 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego – zarządcy szlaku – wielu 
gości spoza miasta i najbliższych okolic ma szanse dowiedzieć 
się o siemianowickim Parku Tradycji i go odwiedzić. Industriada, 
wyróżniona Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej 
za Najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce – to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń kulturalnych w województwie. Nasz obiekt ze 
względu na skalę działań i zaangażowanie jest ważnym ogniwem 
tego festiwalu. Park Tradycji stawiany jest w województwie za 
przykład miejsca, gdzie współpraca między obiektem - instytucją 
kultury, władzami miasta i  społecznością lokalną i jest wzorowa. 

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SPORT

RODZINNE ROWEROWISKO
1 lipca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich zor-
ganizował imprezę rekreacyjną pod nazwą 
„Rodzinne Rowerowisko”. W wydarzeniu wzięło 
udział 21 drużyn – 72 osoby. Rodziny na starcie 
otrzymały książki rajdu i mapy. Uczestnicy 
poruszali się po siemianowickich ścieżkach 
rowerowych. Na szesnastokilometrowej tra-
sie wykonywali różne zadania np. udzielenie 
pomocy przedmedycznej, przykręcenie pe-
dału do roweru, rozwiązanie testu znajomości 

przepisów o ruchu drogowym, czy rozwiązanie 
zagadek związanych z historią miasta. Tym 
razem zwycięzców nie wyłonono na zasadzie 
kto pierwszy ten lepszy. Wygrały drużyny, które 
najlepiej wykonały zadania na trasie. Zwycię-
skie drużyny zostały wyróżnione pucharami 
i nagrodami rzeczowymi. Każda rodzina oraz 
każde dziecko otrzymało również nagrody 
za uczestnictwo. W trakcie imprezy, dzięki 
uprzejmości Straży Miejskiej uczestnicy mieli 
też możliwość zarejestrowania swoich rowerów 

w bazie danych Straży, w ramach akcji „Mój 
bezpieczny rower”. Impreza zakończyła się 
piknikiem, w miłej rodzinnej atmosferze. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili sie do uatrakcyjnienia Rodzinne-

Podczas turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorów 
w hokeju na trawie, który w dniach 30.06-01.07.2018 r. odbył 
się na boisku Kompleksu Sportowego  „Siemion”, znakomi-
cie spisali się młodzi reprezentanci HKS Siemianowiczanki. 
Podopieczni Damiana Justa po bardzo dobrej grze zdobyli 
upragnione brązowe medale.

W meczu o III miejsce siemianowickiego turnieju, który był ukoro-
nowaniem całego sezonu ligowego, młodzi hokeiści HKS Siemiano-
wiczanki pokonali UKS Jedynkę Żnin 3:1 (1:0). Gole dla gospodarzy 
strzelili: Jakub Hamerling, Maciej Grzesiuk i Filip Gieca.

Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna LKS Rogowo, która 
w finale pokonała LKS Gąsawę 2:1.

Dzień wcześniej siemianowiczanie byli bardzo bliscy spra-
wienia ogromnej sensacji i awansu do finału, ale ostatecznie 
najlepsza drużyna sezonu zasadniczego - LKS Gąsawa wygrała 
z HKS 6:5 (0:2). W drugim - także wyrównanym półfinale - LKS 
Rogowo wygrało z Jedynką Żnin 4:3.

Po rozegraniu meczu finałowego nastąpiła oficjalna cere-
monia zakończenia turnieju, a najlepszych młodych hokeistów 
uhonorowali m.in.: Sekretarz Miasta Adam Skowronek, prezes 
Śląskiego Związku Hokeja na Trawie - Andrzej Miśkiewicz oraz 

Dyrektor MOSiR „Pszczelnik” - Łukasz Wanot. którzy wraz 
z innymi zaproszonymi gośćmi wręczyli uczestnikom turnieju 
finałowego puchary i medale.

- Kluczem do sukcesu w meczu o „brąz” była ogromna de-
terminacja, wiara w końcowy sukces i konsekwencja w grze. 
Odrobiliśmy bolesną lekcję z półfinałowego meczu przeciwko 
LKS Gąsawa, gdy prowadziliśmy już 4:0, a mimo to schodziliśmy 
z boiska pokonani. Tym bardziej ogromne słowa uznania dla 
chłopaków, że potrafili się po takim spotkaniu pozbierać i dzień 
później zagrać mądrze i z równym zaangażowaniem. Dziękuję 
chłopakom za ich postawę i gratuluję tego medalu, na który 
swoją pracą w całym sezonie w pełni zasłużyli – podsumował 
występ swoich podopiecznych trener Damian Just.

„Brązowa” drużyna HKS Siemianowiczanki: Dawid Skrzypiec, 
Grzegorz Eichhorst, Filip Gieca, Kordian Pichen, Jakub Hamer-
ling, Kamil Słabosz, Krzysztof Graca, Jakub Cholewa, Kamil Klim, 
Mateusz Michalski, Michał Berent, Maciej Grzesiuk i Wojciech 
Cholewa. Trenerem juniorów HKS był Damian Just, a w pierwszej 
rundzie rozgrywek sezonu zasadniczego - Łukasz Wojcieszak. 
Kierownikiem zespołu był Karol Kozieł.

KRZYSZTOF NOS

„BRĄZOWI” JUNIORZY HKS

I Zastępca Prezydenta Miasta - Agnieszka 
Gładysz, podpisanym 25 czerwca 2018r. Za-
rządzeniem Nr 3490/2018, przyznała sie-
mianowickim klubom sportowym dotacje 
na realizacje zadań publicznych w obszarze 
kultury fizycznej w drugiej połowie 2018 roku. 
Dofinansowaniem objęto 41 zadań, na łączną 
kwotę 380 tysięcy złotych.

SPORTOWE DOTACJE NA DRUGIE PÓŁROCZE PRZYZNANE
Rozstrzygnięto konkurs na dotacje dla 

realizacji zadań publicznych w zakresie 
kultury fizycznej w Siemianowicach Ślą-
skich w drugim półroczu 2018 roku. Kluby 
i stowarzyszenia sportowe, które złożyły 
oferty w otwartym konkursie, ogłoszonym 
7 maja bieżącego roku, z pewnością czekały 
z niecierpliwością na ten moment.

Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło 41 ofert. 
Wszystkie po analizie formalnej i merytorycznej 
zostały zaopiniowane pozytywnie i na realizację 
wszystkich przyznano dofinansowanie. Ana-
lizy złożonych wniosków dokonała specjalnie 
powołana komisja, złożona z pracowników 
wydziału kultury i sportu oraz przedstawicieli 
siemianowickich organizacji pozarządowych. 

Zastępca Prezydenta, w imieniu przebywa-
jącego na urlopie prezydenta Rafała Piecha, 
zaakceptowała opinię wspomnianej Komisji 
i przyznała kwoty dotacji na dofinansowanie 
realizacji poszczególnych zadań, co nastąpi 
w okresie od 1 lipca do 16 grudnia tego roku.

(SON)

Ponad 240 miłośników biegania i nordic walking wzięło udział w tradycyjnym Biegu Lata (7.07), czyli siemia-
nowickim biegowym powitaniu lata, organizowanym przez Wydział Kultury i Sportu siemianowickiego UM 
oraz MOSiR „Pszczelnik”.

Ponad 200 młodych zawodniczek i zawodników z całej Polski, przez cały tydzień (3-8.07) rywalizowało na 
boisku Kompleksu Sportowego „Siemion” w finale XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich 
„Śląskie 2018” w  hokeju na trawie. Zwycięzcami, jednocześnie zdobywając tytuł mistrza Polski juniora młod-
szego, były zespoły KH Hokej Start Brzeziny (wśród dziewcząt) i UKH Start 1954 Gniezno (wśród chłopców).

go Rowerowiska. Mamy nadzieję spotkać się 
ponownie, zarówno z uczestnikami jak i z 
współorganizatorami, przy tworzeniu kolej-
nego wydarzenia.

DAGMARA JAZOWSKA 
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Siemianowickie Centrum Kultury 
 SCK Park Tradycji :

1. Zajęcia Fitness -21 lipca oraz 11, 25 sierpnia w godzinach 
16.00-17.00 pod szybem Krystyn, prowadzone przez Bartez 
Dance. Wstęp wolny. 
2. Kino Seniora 60+, 3 sierpnia godz. 16.00. Wstęp wolny. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie obiektu oraz w UM 
(ul. Michałkowicka).

 SCK Willa Fitznera
1. Fitzner Cafe – muzyczne popołudnie w SCK Willa Fitznera. 
13, 20 lipca, 03, 10, 17, 31 sierpnia
Godz. 17.00 – 20.00. Bilety – 5 zł. 
2. Koncert muzyki operetkowej. Wystąpią: Wanda Holewik, 
Krystian Holewik.
16 lipca, godz. 18.00. Wstęp wolny. 

 SCK Zameczek
1. Niedzielne popołudnie z muzyką. Koncert plenerowy na 
tarasie SCK Zameczek. Godzina 16.30, wstęp wolny.  Terminy 
koncertów: 8 lipca, 22 lipca, 5 sierpnia, 19 sierpnia, 2 września 
2. W cyklu Wewnątrz Opowieści w tym roku SCK Bytków oraz 
grupa eventowa przygotowały dwie gry miejskie: 3 sierpnia – 
„Ferdydurke” na podstawie metaforycznej powieści Witolda 
Gombrowicza oraz 24 sierpnia – „Balladynę”. 
Obie gry rozpoczną się o godzinie 20.00. Przeznaczone są dla 
osób od 13. roku życia. Bilety w cenie 5 złotych od osoby będą 
dostępne w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl
3. „Śniadanie na trawie ze sztuką w tle”- 4 sierpnia o godzinie 
10.00.  Impreza odbędzie się przy SCK Zameczek w Michałko-
wicach: akcja plastyczna, zajęcia jogi, happening inspirowany 
dziełem malarskim, zabawy edukacyjne dla dzieci oraz oczy-
wiście śniadanie na świeżym powietrzu. Wstęp wolny.

 SCK Jarzębina 
Wycieczki:
1. Orawica, położona w Górach Orawskich, koszt 50 zł
Baseny i Terma Park – wstęp opłacają indywidualnie uczestnicy.
Wyjazd autokaru 22 lipca, godz. 7.00, ul. Kasztanowa, sklep 
spożywczy
2. Ustroń, koszt 40 zł, organizator zapewnia autokar oraz 
ubezpieczenie. Uczestnicy wycieczki sami organizują sobie 
pobyt w Ustroniu. Polecamy szlaki górskie, wyjazd kolejką lino-
wą na Czantorię, a także regionalną kuchnię góralską. Wyjazd 
autokaru 29 lipca, godz. 8.00 ul. Kasztanowa, sklep spożywczy
3. Jablonkowo,  koszt 50 zł, Wyjazd do Jablonkowa zbiega się 
z Gorolskim Świętem, jakie corocznie odbywa się w tym małym 
czeskim miasteczku.  Wyjazd autokaru 5 sierpnia godz. 9.00 
ul. Kasztanowa, sklep spożywczy
4. Szaflary i Zakopane, koszt 55 zł, wody termalne w Szaflarach. 
Organizator zapewnia autokar i ubezpieczenie, a wszelkie 

atrakcje związane z pobytem opłacają uczestnicy. Wyjazd au-
tokaru 12 sierpnia, godz. 7.00 ul. Kasztanowa, sklep spożywczy

 SCK Amfiteatr
W każdą sobotę lipca i sierpnia o godzinie 17.00 zapraszamy do 
amfiteatru w Parku Miejskim na koncerty muzyki popularnej 
w ramach cyklu „Muzyczne lato w Amfiteatrze”. 
Wstęp na koncerty jest bezpłatny.
14 lipca - koncert Piotra Herdziny z zespołem „Bez Nazwy”. 
21 lipca - Parada Gwiazd Telewizji TVS. Wystąpią: Kola i Jula, 
Teresa Walerjańska, Kapela Wnuki, Grupa Wokalna Sunitus. 
Prowadzenie – Mirosław Riedel.
28 lipca  koncert Damiana Holeckiego z zespołem. 
11 sierpnia koncert Mirka Jędrowskiego z zespołem. Niezwykle 
popularny artysta, to jedna z największych gwiazd śląskiej 
sceny biesiadnej. 
18 sierpnia  koncert Grzegorz Poloczek i Przyjaciele.  Grzegorz 
Poloczek to znany i lubiany artysta, kabareciarz i konferansjer.
25 sierpnia  Letnie Święto Folkloru. Podczas imprezy wystą-
pią: Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”, zagraniczny zespół 
folklorystyczny w ramach 30. Międzynarodowego Studenc-
kiego Festiwalu Folklorystycznego oraz KGB – Kabaretowa 
Grupa Biesiadna.

Biblioteka Miejska
1. Pokazy druku przestrzennego z wykorzystaniem drukarki 3D
11,18,25 lipca2018 ; 08, 22, 29 sierpnia 2018 godz. 13.00
2. Warsztaty rękodzieła 17, 31 lipca 2018; 07, 21 sierpnia 2018 godz. 14.00
3. „Komputer bez tajemnic” – konsultacje informatyczne
12,19,26 lipca 2018 godz. 11.00   

 Informatyczna Biblioteka w Czytelni Prasy
Zapewniamy dostęp do 44 tytułów czasopism o różnorodnej 
tematyce. Szczególnie polecamy „Działkowiec”, „Podróże”, 
„Moje Mieszkanie”, „Fokus”.

 Muzeum Miejskie 
6 lipca 2018 r. godz. 18.00 - Wieczór z muzyką i humorem 
Wykonawcy: Krystyna Friedek-Dwornik, Piotr Dwornik, Domi-
nika Urbańczyk, Marek Urbańczyk, Jan Kopic, Bohdan Wantuła 
oraz zaproszeni Goście.

 W ramach Akcji Lato:
1. „Wakacyjne spotkania ze  sztuką” w Galerii „Po Schodach” 
oraz w Galerii Multimedialnej „Piwnica”,
2. „Letnie historie o duchach, strzygach i upiorach”  – zajęcia 
prowadzone na ekspozycji stałej  „Antoni Halor - Opowieści 
miasta z rybakiem w herbie”, 
3. „Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) znacie”- za-
jęcia prowadzone na ekspozycji stałej „Wnętrza mieszkalne 
i gospodarcze z I połowy XX w.”, 
4. „Tajemnice historii naszego miasta” – zajęcia prowadzone 
na ekspozycji stałej „Z dziejów Siemianowic Śląskich”,

5. „Sztuka wojny – powstania i działania wojenne na terenie 
Siemianowic Śląskich ”  - zajęcia prowadzone na ekspozycji 
stałej „Czyn zbrojny Górnoślązaków”,
6. „Od węgla do diamentu”  -  zajęcia prowadzone na ekspozycji 
stałej „Galeria Rzeźby w Węglu”, 
7. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie malarstwa Jarosława 
Bednarza (Galeria „Po Schodach”)  - Jarosław Bednarz 
Zwiedzanie wystaw stałych i zmiennych: 
Wystawa malarstwa Jarosława Bednarza (Galeria „Po Schodach”), 
Wystawa „Rocznica 60–lecia powstania Śląskiego Ogrodu Zoo-
logicznego”, Galeria Multimedialna „Piwnica”, Antoni Halor – 
„Opowieści miasta z rybakiem w herbie”, „Z dziejów Siemianowic 
Śląskich”,Galeria Rzeźby w Węglu, „Czyn zbrojny Górnoślązaków”, 
„Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I połowy XX w.”

 Biuro ds. Seniorów
W imieniu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Ra-
fała Piecha zapraszamy na spotkanie w dniu 13.07.2018, 
o godzinie 16.00, w trakcie którego odbędzie się wy-
kład Pani Profesor Elżbiety Grochowskiej - Niedworok nt.  
„Dieta sposobem na długowieczność”, połączony z dokładną 
analizą składu ciała, z zastosowaniem innowacyjnej technologii.
Spotkanie odbędzie się w Parku Tradycji w Siemianowicach 
Śląskich w ramach Akademii 100-latka, cyklicznych spotkań 
poświęconych zdrowiu Seniora.

 MOSIR Pszczelnik
lipiec, sierpień 2018 - wtorki biegowe i nordic walking, godz. 17.30

 Pływalnia Miejska 
lipiec, sierpień 2018 – wtorki i czwartki godz. 16.00
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Koło Terenowe oddział 
w Siemianowicach zaprasza na I-szą Ogólnopolską Konferencję 
Profilaktyczną, 23 lipca w godzinach od 9:00-14:00 w Parku 
Tradycji, ul.Orzeszkowej 12 w Siemianowicach Śl. 
Konferencja jest przygotowaniem do kolejnego projektu  
„Z cukrzycą na Ty” realizowanym przez Koło Terenowe PTP w Sie-
mianowicach Śl. Konferencja lipcowa będzie poświęcona pielę-
gnacji stóp. Wykłady będą prowadzili eksperci w tej tematyce:  
Aneta Oleszek twórca marki Podopharm i Podoklamry 
w leczeniu wrastających paznokci metodą nieinwazyjną  
oraz Justyna Kapuściok, dzięki której w tym roku ekspery-
mentalnie rozpoczyna się bezpłatne kształcenie w zawodzie 
podolog w Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych 
w Bytomiu. Kolejne edycje będą dotyczyły diety, aktywności 
fizycznej, samoopieki itd. W ramach działań są przewidziane 
badania mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy wezmą 
udział w projekcie na warunkach omówionych podczas pierwszej 
konferencji  w dniu 23 lipca.
Badania, które będą realizowane wśród osób biorących udział 
w projekcie: badania biochemiczne (stężenie glukozy we krwi 
na czczo, hemoglobiny glikowanej, panel lipidowy, antropo-
metryczne” wzrost, masa ciała, pomiar obwodu talia, biodra 
i kwestionariuszowe. Zgłoszenia sms na tel. 883 210 161

OPR. BEATA ŁUCZAK BIURO DS. SENIORÓW 
TEL. 730 600 506

WAKACJE W MIEŚCIE DLA SENIORA -
WYKAZ IMPREZ LIPIEC-SIERPIEŃ 2018

SMART CAMP SIEMIANOWICE:  
PRZESTRZEŃ KREACJI – KREACJA PRZESTRZENI

W dniach 22-23 sierpnia br. na terenie naszego miasta odbę-
dzie się pierwszy kreatywny campus, wspierający rozwój idei 
smart city - twórczego myślenia i projektowania przestrzeni 
publicznej przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. 
Wśród prelegentów i prowadzących warsztaty będą wykładowcy 
z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, projektanci przestrzeni 
miejskich, eksperci ds. komunikacji wizualnej, plastycy, wyna-

lazcy i konstruktorzy. Spotkania adresowane są zarówno do 
dzieci, jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy. Warsztaty 
te, organizowane przez Urząd Miasta, stanowią cykl imprez 
towarzyszących odbywającemu się równolegle w Siemianowi-
cach Śląskich, międzynarodowemu sympozjum i warsztatom, 
organizowanym przez: Fundację Stajnia, Pałac Inspiracji oraz 
nasz Ratusz. Celem sympozjum „Co-design Your P(a)lace” jest 

zaprojektowanie nowej usługi społecznej dla mieszkańców miasta 
pracujących w tzw. zawodach twórczych. Pomysły wypracowane 
w trakcie Smart Camp Siemianowice mają stanowić obywatelski 
wklad i merytoryczno–artystyczne uzupełnienie, wniosków wy-
pracowanych podczas zajęć. Zapisy na warsztaty będą odbywać 
się przez Internet od 20 lipca o czym poinformujemy na stronie: 
www.siemianowice.pl                                   PIORT KOCHANEK


