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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
21 marca 2022 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
na numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, poprawnie 
identyfikując miejsce przedstawione 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych miasta.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 10 lutego 2022 r.:

1. Józef z Osiedla Korfantego
2. Urszula z Osiedla Młodych
3. Irena  z Centrum

Zdjęcie przedstawiało zabudowę przy ulicy 
Niepodległości 29.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

SUBIEKTYWNY INFORMATOR SENIORA

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

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

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

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

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

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

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

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

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

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

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

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

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

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

513 661 565 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

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

SENIORZY PO RAZ KOLEJNY  
ORGANIZUJĄ SIĘ W OBLICZU DRAMATU
Biuro ds. seniorów urzędu miasta i Sie-
mianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
organizują akcje pomocową dla ukra-
ińskich dzieci, przybyłych do naszego 
miasta z rejonów objętych działaniami 
wojennymi, zmuszonych opuścić swój 
dom, szkołę, swoich rówieśników, swoje 
zabawki... Siemianowicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zadeklarował nieba-
gatelną pomoc, mianowicie wsparcie 
merytoryczne i dydaktyczne w nauczaniu 
dzieci, które jest bardzo ważne w niesie-
niu przemyślanej i konkretnej pomocy, 
nie mówiąc już o dużej liczbie słuchaczy 
będących nauczycielami. Dziękujemy 
prezes Renacie Jaroń-Guzy głęboko wie-
rząc, że ta wspólna inicjatywa i wspólne 
działanie Biura ds. Seniorów i Siemiano-
wickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przyczyni się do tego że na buziach tych 
dzieci pojawi się uśmiech i radość. Dzię-
kujemy Marii Palembie – seniorki, która 
już zgłosiła swoją pomoc, a która już 
wcześniej pomagała przy akcji „Seniorzy 
Seniorom szyją maseczki. Teraz przyszedł 
czas na pomoc ukraińskim dzieciom.

Już niedługo dzieci z Ukrainy pójdą do 
szkół i małe będą musiały pokonać ba-
rierę językową, przynajmniej tę elemen-
tarną w porozumiewaniu się, zabawie, 
kontaktach, i odzyskać poczucie bez-
pieczeństwa, że już nic im nie grozi i że 
są wśród swoich polskich rówieśników.

Dlatego ważne jest, aby nauczyć 
ich przynajmniej podstawowych słów, 
zwrotów, a przede wszystkich stworzyć 
im poczucie bezpieczeństwa i radości, 
a Seniorzy w tym są doskonali.

– Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku włącza się do pomocy na rzecz 
dzieci ukraińskich – mówi jego prezes – 
Renata Jaroń-Guzy.

Poruszeni sytuacją za naszą wschod-
nią granicą, kierowani odruchem serca, 
pragniemy włączyć się do pomocy na 
rzecz ukraińskich dzieci, które już są, 
bądź wkrótce przybędą do naszego mia-
sta, po ucieczce ze swojego kraju.

Zanim podejmą kształcenie w szkole 
lub przedszkolu, chcemy zorganizować 
dla nich zajęcia o charakterze edukacyj-
nym oraz integracyjnym, poprzez zabawę 
zaznajamiać z podstawowymi pojęciami 
i zwrotami w języku polskim. To wspólna 
inicjatywa biura ds. seniorów oraz SUTW.

Dlatego zwracam się do wszystkich 
słuchaczek i słuchaczy Siemianowickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 
mają przygotowanie pedagogiczne, nie są 
już czynnymi zawodowo nauczycielami, 
do zgłoszenia gotowości poprowadzenia 
takich zajęć. Wśród naszych słuchaczy 
jest wielu byłych nauczycieli i jestem 
pewna, że nie pozostaną obojętni wobec 
możliwości podzielenia się swoją wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem. Za-

wsze braliśmy udział w ważnych akcjach 
na rzecz naszej społeczności lokalnej, 
dlatego teraz chcemy pomóc nowym 
członkom tej społeczności – dzieciom 
z Ukrainy, tak ciężko doświadczonym 
przez okrucieństwo wojny.

Chętnych słuchaczy zapraszam do 
osobistego kontaktu.

Chętni seniorzy - nauczyciele mogą 
zgłaszać się do Koordynatora ds. Senio-
rów, Biuro ds. Seniorów Beaty Łuczak  
tel. 600 48 28 46 i do prezes SUTW 
Renaty Jaroń-Guzy tel. 504 285 533.

BEATA ŁUCZAK
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Nie sposób rozpocząć dzisiaj mojego słowa 
do mieszkańców od innego tematu niż wojna 
w Ukrainie i związanej z tym pomocy, którą ofe-
rujemy naszym sąsiadom. Olbrzymia tragedia, 
której za naszą wschodnią granicą dopuścił się 
prezydent Rosji, dotknęła również nas Polaków 
i w tym – co oczywiste – Siemianowiczan. 
Każdy z nas stanął przed egzaminem z czło-
wieczeństwa – czy będziemy w stanie pomóc 
ogromnej liczbie uchodźców z Ukrainy, głównie 
kobiet i dzieci i udzielić im wszelkiej potrzebnej 
pomocy, od gorącego posiłku począwszy, na 
udzieleniu im dachu nad głową, często we 
własnym mieszkaniu, kończąc.

Jestem dumny z tego, że mieszkańcy na-
szego miasta i lokalni przedsiębiorcy, nie 
czekając na decyzje administracyjne po-
dejmowane na poziomie krajowym, ruszyli 
spontanicznie i natychmiast do zorgani-
zowania punktów zbiórki darów, centrów 
pomocowych, noclegów i transportu tych, 
którzy zostawili za sobą dorobek całego 
życia. Cieszę się też, że ogromna część pra-
cowników samorządowych po godzinach 
pracy angażuje się w służbę wolontaryjną, 
pomagając nie tylko w organizacji konwo-
jów pomocowych, konfekcjonowaniu darów 

w magazynach, ale również w załatwianiu 
formalności czy też w pozyskiwaniu pomocy 
prawno-medycznej dla Ukraińców szuka-
jących schronienia w naszym kraju. Z tego 
miejsca na łamach naszej gazety pragnę 
wszystkim Wam podziękować za szybkie 
wypracowanie modelu współpracy urzęd-
niczo-obywatelskiej, dzięki czemu nikt, kto 
pojawia się w Siemianowicach Śląskich i szu-
ka tu pomocy, nie zostaje pozostawiony sam 
sobie. Wiem jednak, i to też muszę zazna-
czyć, że nasza zwyczajna ludzka gościnność 
będzie wymagała wprowadzenia konkretnych 
rozwiązań systemowych, a tu niezbędna 
będzie pomoc Państwa, bo w dłuższej per-
spektywie czasowej wyczerpią się zarówno 
prywatne oszczędności, jak i miejskie środki 
finansowe przeznaczane na sytuacje kryzy-
sowe. Stąd już dziś musimy myśleć i dzia-
łać w celu utworzenia dodatkowych miejsc 
pracy dla naszych gości, by mogli wspólnie 
z nami prowadzić normalne życie i przy 
okazji współtworzyć samorządowy budżet 
miasta, z którego przecież pochodzą środki 
na żłobki, przedszkola, służbę zdrowia itd.  

Temat naszej solidarności z uchodźcami 
i wszechstronna pomoc, jaką im świadczy-

my stanowi doskonałą okazję, by zachęcić 
Państwa – co zresztą czynimy na łamach 
bieżącego numeru „Głosu Miasta” – do roz-
liczenia swojego podatku dochodowego 
w Siemianowicach Śląskich. Wielu miesz-
kańców miasta, zwłaszcza tych z krótkim 
stażem, nadal rozlicza swój podatek w in-
nych gminach, pomimo że żyją już w naszej 
siemianowickiej wspólnocie samorządowej. 
Warto, aby – korzystając z okazji składania 
obowiązkowych deklaracji podatkowych 
za ubiegły rok – dokonać tej formalizacji. 
Ta, z pozoru niewielka, zmiana ma bowiem 
kolosalny wpływ na kondycję naszej miejskiej 
kasy. Wpływ z podatku PIT zasila przecież 
bezpośrednio miejski budżet, z którego co 
roku inwestujemy w rozwój naszego mia-
sta. Wierzę, że taka podatkowa solidarność 
z gminą stanie się od tego roku oczywisto-
ścią dla każdego nowego mieszkańca, bo 
o sile lokalnej wspólnoty decyduje przede 
wszystkim solidarność w realizacji wspólnych 
celów, a na to – jak zawsze – potrzebne są 
środki finansowe. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

SIŁA LOKALNEJ
WSPÓLNOTY

Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwy-
cięstwa w Siemianowicach Śląskich”, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 2 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Szczegóły, w tym zasady organizacji dyskusji publicznej 
oraz termin wnoszenia uwag, zostały opisane w treści 
ogłoszenia dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007
https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/25686142

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA  
- DO WGLĄDU OD 2 MARCA

W tym roku po raz czwarty Krajowa Administra-
cja Skarbowa (KAS) udostępnia podatnikom usłu-
gę Twój e-PIT. Usługa skierowana jest do osób, 
które rozliczają się na formularzach PIT-37  
i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 i PIT-36 (poza przy-
chodami z działalności gospodarczej).

Usługa Twój e-PIT dostępna jest w serwisie e-urząd 
skarbowy. Przygotowaną przez KAS propozycję ze-
znania znajdziemy w serwisie e-urząd skarbowy  
na stronie podatki.gov.pl. Do serwisu zalogujemy się za po-
mocą:

 login.gov.pl (profil zaufany, bankowość elektroniczna, 
e-dowód),

 aplikacji mObywatel,
 danymi podatkowymi.
Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektronicz-

ną, e-dowodem oraz aplikacją mObywatel pozwoli nam 
uzyskać pełen dostęp do e-urzędu skarbowego.

Przy logowaniu danymi podatkowymi dostęp ograniczony 
będzie wyłącznie do usługi Twój e-PIT.

Podatnicy, którzy zdecydują się skorzystać z usługi 
Twój e-PIT mają pewność, że ich zeznanie dotrze do 
urzędu skarbowego na czas, będzie wypełnione popraw-
nie, a nadpłatę otrzymają w krótszym czasie.

W serwisie e-urząd skarbowy mamy również moż-
liwość złożenia czynnego żalu, przejrzenia historii 
płatności oraz sprawdzenia statusu nadpłaty, a także 
statusu płatności.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące usłu-
gi Twój e-PIT oraz serwisu e-urząd skarbowy można 
uzyskać pod adresem 

sekretariat.us.siemianowice.slaskie@mf.gov.pl 

MONIKA FLISOWSKA
NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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Chociaż zima jeszcze się nie skończyła, w mie-
ście przeprowadzane są pozimowe przeglądy 
stanu nawierzchni ulic i chodników. Miejsca 
wymagające napraw są na bieżąco ustalane 
i naprawiane przez ekipy drogowe.

Zakres prac remontowych obejmuje przede 
wszystkim: usunięcie ubytków w jezdniach 
i chodnikach oraz nawierzchni, naprawę i uzu-
pełnienie istniejącej podbudowy, likwidację 
deformacji jezdni i chodników zagrażających 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym, ułoże-
nie nowej nawierzchni w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i wygody ruchu pojazdów 

W Michałkowicach na ulicy W. Sikorskiego roz-
poczęły się roboty drogowe związane z utwo-
rzeniem prawoskrętu. Realizacja inwestycji 
potrwa do maja br. W tym czasie należy liczyć 
się z utrudnieniami w ruchu, polegającymi m.in. 
na ograniczeniu prędkości i zwężeniu drogi.

W ramach inwestycji jezdnia ulicy W. Sikorskie-
go zostanie poszerzona o dodatkowy pas ruchu 
dla skrętu w prawo. Jednocześnie cały jej odcinek 
o długości ok. 370 m – od skrzyżowania z ulicą 
Oświęcimską do ul. M. Dąbrowskiej, przejdzie 
gruntowny remont nawierzchni. Koszt zadania 
wyniesie ponad 570 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

i pieszych, a także wykonanie robót w zakresie 
oznakowania pionowego.

Dotychczas modernizację przeszły ulice, 
które po okresie zimowym wymagały pilnego 
remontu. Mowa tu o m.in. o ulicach: Bytomskiej, 
Domina, Chemicznej, Głowackiego, Watoły, 
czy Budryka. W najbliższym czasie cząstkowe 
naprawy zaplanowano również na ulicach: 
Zachodniej, Moniuszki, Szeflera, Dworcowej, 
Kilińskiego, Mysłowickiej, Parkowej i Kapicy. 
Prowadzone prace drogowe mogą powodować 
tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała kolejne 
środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na modernizację lokalnej infrastruktury dro-
gowej. Przyznana kwota w wysokości blisko 1 mln zł 
zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań 
drogowych i pokryje 50% kosztów ich realizacji. 
Pierwsza z inwestycji dotyczy remontu dro-
gi powiatowej nr 9645S (ul. Chemiczna), 
wraz z budową chodnika. Projekt został do-
finansowany kwotą 713 815 zł. Z kolei drugie 
przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie 

w wysokości 254 966 zł i będzie polegało na 
remoncie drogi gminnej nr 250026S (ul. Dą-
browskiego). Zakres prac budowlanych, wspo-
mnianych inwestycji, obejmie w szczególności 
frezowanie istniejących nawierzchni asfalto-
wych, wymianę krawężników, remont istnieją-
cych chodników oraz ułożenie nowych warstw 
bitumicznych – warstwy wiążącej i ścieralnej. 
Remont ulic Chemicznej i Dąbrowskiego zo-
stanie przeprowadzony jeszcze w tym roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PIERWSZE POZIMOWE 
REMONTY DRÓG

RUSZYŁA BUDOWA  
PRAWOSKRĘTU  
NA ULICY SIKORSKIEGO
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RZĄDOWE WSPARCIE
NA REMONT  
SIEMIANOWICKICH DRÓG
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Blisko 980 tys. zł dofinansowania otrzymane-
go z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
wesprze realizację projektu pn. „Słoneczna 
Gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych 
w infrastrukturze publicznej II”. Całkowita 
wartość inwestycji wyniesie 1 152 141 zł.

Dzięki dotacji w tym roku cztery siemia-
nowickie placówki oświatowe – Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, 
Zespół Szkół Sportowych, Szkoła Podstawo-
wa nr 20 i Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, wzbogacą się o ekologiczne 
instalacje fotowoltaiczne.

Łącznie na dachach budynków szkolnych 
zostanie zamontowanych 347 paneli słonecz-
nych, które umożliwią im produkcję własnej 

Pod koniec lutego podpisano umowę na re-
alizację projektu pn. „Poprawa efektywno-
ści energetycznej budynków mieszkalnych 
będących własnością gminy Siemianowice 
Śląskie”. To duże przedsięwzięcie, w ramach 
którego osiemnaście kamienic należących 
do miasta zostanie poddanych komplekso-
wej termomodernizacji. W efekcie miejskie 
budynki wielorodzinne zostaną zabezpie-
czone przed utratą ciepła i będą zużywa-
ły mniej energii cieplnej – co obniży koszty 
ogrzewania. Odzyskają również estetyczny 
wygląd i staną się przyjazne dla środowiska. 
Termomodernizację przejdą budynki poło-
żone przy ulicach: Śląskiej 10, Śląskiej 10a, 
Poprzecznej 1, Poprzecznej 3, Bocznej 1, 

energii elektrycznej. Przyniesie to oszczędności 
w rachunkach za prąd, a także wiele korzyści 
dla środowiska naturalnego.

– Nastał czas wysokich cen energii elek-
trycznej i biernych odbiorców energii. Zjawisko 
to dotyka nas na co dzień, tak więc posiada-
nie ekologicznego źródła energii pozwoli na 
zmniejszenie kosztów.

Najrozsądniejszym wyjściem w tej sytu-
acji jest podejście holistyczne, czyli łączenie 
różnych narzędzi – od poprawy efektywności 
energetycznej budynków, poprzez termo-
modernizację czy wejście w rolę prosumenta 
z własnym źródłem zielonej energii, np. wła-
śnie fotowoltaiką. Budynki, o których mowa 
(wymienione powyżej – przyp. red.) są po 
lub w trakcie termomodernizacji, dlatego też 

ul. Szeflera  13, ul. Szeflera 15, al. Sportowców 
4, ul. Sobieskiego  8, Staszica 10, Parkowej 6 
i Parkowej 6a, Kołłątaja 5, Kołłątaja 7, a także 
Kołłątaja 11-14. Zakres prac z nią związanych 
jest szeroki i przewiduje m.in. termoizolację 
ścian zewnętrznych budynków, izolacje prze-
ciwwilgociowe piwnic, termoizolację ścian 
piwnic, remont i docieplenie dachu, częściową 
wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz 
odnowienie elewacji. Należy zaznaczyć, że dla 
każdej z kamienic przewidziano szczegółowy 
harmonogram robót budowlanych, zgodnie 
z którym prowadzona będzie modernizacja. 
Całkowity koszt zadania wyniesie 8 750 000 zł, 
z czego 4 950 000 zł stanowi dofinansowanie 
otrzymane z Rządowego Programu Inwesty-

Już w kwietniu rowery miejskie po raz piąty 
zagoszczą na ulicach Siemianowic Śląskich. Do 
końca października będziemy mogli korzystać 
ze 120 rowerów, które zostaną rozmieszczone 
na 12 samoobsługowych stacjach wypożyczeń.

Oprócz rowerów standardowych dostępne 
będą także tandemy i rowery dziecięce. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, mieszkańcy wypoży-
czą jednoślady na stacjach rozmieszczonych 
w następujących punktach: ul. Grunwaldzka, 
Plac Alfreda, Centrum I – skrzyżowanie ul. 
Śląskiej i Jana Pawła II, Centrum II – okolice ul. 
Mysłowickiej, Park Pszczelnik, osiedle Młodych, 

osiedle Bańgów, Bańgów – ul. Krupanka, Tuwim, 
Węzłowiec – ul. Jagiełły, Michałkowice – ul. 
Wyzwolenia, Michałkowice – Plac 11 listopada. 
Wypożyczalnie będą dostępne przez całą dobę, 
we wszystkie dni tygodnia. Na stacjach będzie 
można się zarejestrować, wypożyczyć rower, 
a także go zwrócić.

Piąty sezon Siemianowickiego Roweru Miej-
skiego wystartuje po wyłonieniu operatora 
systemu i podpisaniu z nim umowy. Dokładny 
termin uruchomienia rowerowych wypoży-
czalni zostanie podany na stronie internetowej 
www.siemianowice.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

WIOSNĄ POWRÓCI 
SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI

ENERGIA SŁONECZNA 
ZASILI CZTERY SZKOŁY

OSIEMNAŚCIE KAMIENIC 
ODZYSKA BLASK

cji Strategicznych Polski Ład, a 3 250 000 zł 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pozostała kwota – 550 000 zł to wkład wła-

sny gminy. Zakończenie prac termomoder-
nizacyjnych zaplanowano na koniec sierpnia 
bieżącego roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

mamy szansę jako gmina uzyskać dodatkowe 
korzyści, gdy instalacja PV zostanie zamon-
towana – wyjaśnia Klaudia Kopic z Wydzia-
łu Inwestycji.

Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, 
wykorzystujących odnawialne źródła energii 
to jedne z wielu działań wpisujących się w sie-
mianowicki Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 
W ciągu ostatnich dwóch lat panele fotowol-
taiczne zostały umieszczone na dachu: Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1, Liceum Ogólno-
kształcącego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, 
Szkoły Podstawowej nr 1, Żłobka Miejskiego, 
Szkoły Podstawowej nr 6, Młodzieżowego 

Domu Kultury JORDAN i Zespołu Szkół Spe-
cjalnych. Docelowo planowane jest wyposa-
żenie w instalacje OZE wszystkich budynków 
oświatowych w naszym mieście.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Jeszcze tylko 7 tygodni pozostało do corocznego rozliczenia 
podatkowego. Mowa o druku PIT-37, czyli najpopularniejszej 
deklaracji podatkowej, składanej w przypadkach kiedy pracow-
nik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne 
źródła przychodów. Przypomnijmy - dotyczy ona wyłącznie 
przychodów opodatkowanych w skali podatkowej 17 i 32 procent.

Zwykle każdy z nas musi złożyć w „swoim” urzędzie skar-
bowym stosowną deklarację do końca kwietnia, jednak w tym 
roku termin ten wydłużony został do 2 maja.

Nie jest tajemnicą, że podatek dochodowy PIT nie trafia 
w całości do Skarbu Państwa. Spora część tego rozliczenia 
jest przekazywana z powrotem do gmin, w których został on 
rozliczony. Jest to o tyle istotne, że to właśnie w dużej mierze 
z tych pieniędzy można realizować inwestycje związane ze 
ścieżkami rowerowymi, budżetem obywatelskim, edukacją, 
utrzymaniem zieleni czy używać te środki jako wkład własny 
przy inwestycjach dofinansowywanych z Unii Europejskiej.

Dlatego – jak co roku - namawiamy mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich, szczególnie tych, którzy zamieszkali w naszym 
mieście w ciągu ostatnich lat, by swojego „PIT-a” rozliczyli 
właśnie Siemianowicach Śląskich.

- W ubiegłym roku łączna kwota podatku od osób fizycznych, 
które nie prowadzą własnej działalności, a więc rozliczających dekla-
rację PIT-37, zrealizowana w naszym mieście wyniosła 112 179 276 zł 
- mówi Marek Pieczka, Naczelnik Wydziału Podatków Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich. - Do budżetu miasta „wróciło” 106 056 
388 zł, co w naszym odczuciu jest całkiem sporym zastrzykiem 
finansowym - dodaje.

Jak widać gra jest warta świeczki. Tym bardziej, że tak na-
prawdę dla mieszkańca rozliczającego coroczny PIT-37, nie 
wiąże się to z żadnymi komplikacjami. Żeby zostawić swój po-
datek w Siemianowicach Śląskich, wystarczy wpisać w rubryce 

„Miejsce i cel składania zeznania” po prostu: Urząd Skarbowy 
Siemianowice Śląskie oraz podać aktualny - siemianowicki 
- adres zamieszkania (nie zameldowania). I to wszystko. 
Odrobinę inaczej wygląda to w przypadku danych, które chcemy 
zaktualizować w ciągu roku rozliczeniowego. Wtedy musimy 
skorzystać z formularza ZAP-3, w którym możemy zmienić m.in. 
adres zamieszkania, dane kontaktowe czy rachunek bankowy.

- Tutaj też staraliśmy się maksymalnie uprościć tę pro-
cedurę - mówi Michał Kasprzak, Rzecznik Prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Katowicach. - ZAP-3 można 
złożyć korzystając z opcji internetowej, czyli e-urzędu 
skarbowego, a zatem nie trzeba go wypełniać i przynosić 
osobiście do urzędu - dodaje.

Pamiętajmy, że ustawowy termin na złożenie PIT dla więk-
szości osób fizycznych to 30 kwietnia. Jednak z racji Ponieważ 
jednak dzień ten wypada w tym roku w sobotę, to zgodnie 
z ordynacją podatkową czas na wypełnienie obowiązku wydłuża 
się do następnego dnia roboczego. Zatem z dochodów za 2021 
r. możemy rozliczyć się z fiskusem do 2 maja.

Więcej szczegółów na temat bieżących rozliczeń podat-
kowych znajdziecie Państwo na stronie www.podatki.gov.pl

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WYSTARCZY W JEDNEJ RUBRYCE WPISAĆ:  
URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
ROZLICZENIE PIT-37  W MIEJSCU ZAMIESZKANIA,  ZAPROCENTUJE WYMIERNYMI KORZYŚCIAMI

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W związku z kontynuacją prac związanych 
z realizacją projektu pn.: „Modernizacja ka-
nalizacji deszczowej wraz z budową systemu 
małej retencji na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie”, mieszkańcy Michałkowic jeszcze przez 
jakiś czas będą musieli radzić sobie z utrudnie-
niami w lokalnym ruchu. Obecnie szczególnie 
w rejonie ulic Wyzwolenia i Kościelnej.  

Przypomnijmy, że 21 lutego br. została wpro-
wadzona tymczasowa organizacja ruchu na 
ul.  Kościelnej oraz na rondzie Michał, która 
jest powodem konsternacji u przejeżdżających 
tamtędy kierowców.

- Mimo trudnej sytuacji na rynku materiało-
wym mamy nadzieję, że harmonogram prac nie 
zostanie zachwiany – mówi Jolanta Przykuta 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej. 
- W tym miesiącu chcemy rozpocząć wymianę 
krawężników i regulację urządzeń technicznych 
na ulicy Kościelnej, tak by przygotować podłoże 
do wykonania nawierzchni – dodaje.

W drugiej połowie marca, o ile nie nastąpią 
nieoczekiwane trudności, wystartują prace 
związane z odtwarzaniem nawierzchni na uli-
cy Wyzwolenia.

Istotne jest to, że płynność realizacji jest warun-
kowana temperaturą oraz warunkami atmosfe-
rycznymi (opady). Jednakże realizujący to zadanie 
zapewniają, że prace będą tak organizowane, by 
były jak najmniej uciążliwe dla kierowców.

Równolegle do wyżej wymienionych, trwają 
roboty związane z:

 regulacją krawężnikowi studzienek na 
ul.  Wiejskiej. Jeżeli nie będzie mrozów, to 
w najbliższych dniach będzie układana na 
tej ulicy warstwa ścieralna,

  budową kanalizacji deszczowej na ul. Porannej,
  budową zbiornika retencyjnego wraz z pom-
pownią na os. Budryka.

 Sukcesywnie będzie również odtwarzana 
nawierzchnia w okolicy ul. Sowiej. (nowy 
akapit, bez wypunktowania)

Na ulicy Rzecznej będą prowadzone prace 
związane z wymianą wodociągu. Nie jest to ele-
ment projektu, ale prace zostały skoordynowane 
z Wodociągami Siemianowickimi Aqua Sprint 
Sp z o.o. tak, by po ich zakończeniu ułożyć nową 
nawierzchnię na całym odcinku.

Prace na tych odcinkach planujemy zakoń-
czyć do czerwca br. Apelujemy do kierowców 

KIEROWCY MUSZĄ UZBROIĆ SIĘ 
W CIERPLIWOŚĆ DO CZERWCA BR.

Mimo problemów na rynku materiałów budowlanych, sytuacji pandemicznej, odpływem pracowników ukraińskich w związku z wojną 
w Ukrainie, a także niesprzyjających warunków pogodowych, prace przy modernizacji kanalizacji deszczowej posuwają się do przodu.

o cierpliwość, ale przede wszystkim o wzmo-
żoną czujność i ostrożność, szczególnie 
w rejonach, gdzie trwają roboty. Zarówno za-
mawiający jak i wykonawcy dokładają wszelkich 
starań, by ewentualne trudności, na które nie 
mamy bezpośredniego wpływu, nie zakłóciły 
założonego harmonogramu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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„Głos Miasta”: – Na stronie internetowej 
Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Siemiano-
wicach Śląskich czytamy, że od 2020 roku 
cyklicznie pozyskuje on środki unijne, które 
wpływają na funkcjonowanie placówki. To 
ponad 24 miliony złotych. Czy ten trend 
będzie utrzymany?
Aleksandra Skowronek: – Perspektywa 
2014-2020, związana z funduszami eu-
ropejskimi już się zakończyła. Ostatnim jej 
akcentem, który udało nam się pomyślnie 
przeprowadzić do końca, jest kwota niemal 
12 milionów złotych, dzięki której zostanie 
zmodernizowany i przebudowany blok ope-
racyjny wraz z centralną sterylizatornią, 
oraz zostanie zakupione niezbędne wy-
posażenie wraz ze sprzętem medycznym. 
Oczywiście trzymamy przysłowiową rękę 
na pulsie w związku z nową perspektywą 
i jej finansowymi możliwościami. Jak tylko 
zostanie ona uruchomiona, będziemy apli-
kować o kolejne dofinansowania naszych 
inwestycji, bo szpital ich wymaga. Robimy 
wszystko, co w naszej mocy, by wzmocnić 
nasz szpital na rynku usług medycznych. 
I będziemy robić to dalej.

CZTERY PYTANIA DO... ALEKSANDRY SKOWRONEK, PREZES ZARZĄDU SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

NIEUSTANNIE DOPOSAŻAMY NASZ 
SZPITAL W NOWOCZESNE URZĄDZENIA

„Głos Miasta”: – Czy można wskazać te kon-
kretne działania wzmacniające?
Aleksandra Skowronek: – Przede wszystkim 
podejmujemy działania, by na bieżąco doposażać 
szpital w sprzęt, który ulega amortyzacji. W naj-
bliższej przyszłości zamierzamy zakupić tomograf 
komputerowy i... jestem dobrej myśli, że do po-
łowy roku zamkniemy ten temat z pozytywnym 
skutkiem. W lipcu ubiegłego roku pozyskaliśmy 
ponad 8 milionów złotych na cyfryzację i infor-
matyzację procesu m.in. obsługi mieszkańców. Te 
środki będą niebawem uruchomione i inwestycja 
ta będzie realizowana. Wtedy w naszej poradni 
wszystko będzie zinformatyzowane. Oznaczać 
to będzie uruchomienie systemu przyzywowego, 
który w olbrzymim stopniu usprawnia pracę 
personelu, zaś pacjenci będą mogli rejestrować 
się mailowo. 

Myślimy poważnie o uruchomieniu nowego 
oddziału. Jednakże w tym przypadku musimy 
przeskoczyć olbrzymi problem związany 
niedoborem kadry medycznej. Przykładowo, 
gdy chcieliśmy otworzyć przychodnię rejo-
nową, tzw. POZ, Narodowy Fundusz Zdro-
wia przerwał procedowanie, ponieważ jego 
życzenie, by zatrudnić lekarzy na pełnych, 

a nie cząstkowych etatach, było dla nas nie 
do zrealizowania. Niebawem w ramach na-
szej placówki zacznie funkcjonować zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy. Mimo, że będzie 
działał na zasadach komercyjnych, cena po-
bytu pacjenta będzie bardzo konkurencyjna 
w stosunku do innych zakładów tego typu.

„Głos Miasta”: – Gdzie należy szukać źródeł 
złej sytuacji finansowej szpitali powiatowych?
Aleksandra Skowronek: – Dopóki nie zmieni się 
system płatności w ochronie zdrowia, dopóty 
szpitale powiatowe, które funkcjonują na bazie 
ryczałtu przyznanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia będą zmagały się z problemem 
niedofinansowania. To dotyczy wszystkich 
szpitali powiatowych, a więc również i na-
szego. Od 2015 roku nie były wdrażane nowe 
kontrakty. Funkcjonujemy cały czas na tzw. 
„starych pieniądzach”. Pamiętajmy również 
o rosnącej inflacji i wzroście płacy minimalnej. 
Podmioty, które z nami współpracują biorą na 
to poprawkę, zaś nasze kontrakty nie podlegają 
korektom związanym z inflacją. To wszystko 
przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowa-
nia szpitala. Zatem mówiąc o perspektywach 

poprawy sytuacji finansowej naszego szpitala 
miejskiego, możemy mieć jedynie nadzieję, 
że wraz z nowym kontraktowaniem zmieni 
się – na poziomie ministerialnym - wycena 
procedury medycznej.

„Głos Miasta”: – Dokładnie rok temu, w marcu 
ubiegłego roku, urząd miasta wraz ze szpi-
talem miejskim zorganizowali akcję promo-
cyjną zachęcającą do skorzystania z usług 
siemianowickiej porodówki. Czy możemy 
podsumować jej efekty?
Aleksandra Skowronek: – Oczywiście, że tak. 
Odnotowujemy spory wzrost porodów w naszej 
placówce. Na oddziale ginekologiczno-po-
łożniczym mamy nowy, prężny zespół, który 
z zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. 
Dodatkowym bonusem, o którym na każdym 
kroku wspominam, jest możliwość zaapli-
kowania znieczulenia w każdym momencie. 
Tego w innych szpitalach nie ma - robimy to 
tylko my. W moim przekonaniu to wszystko 
sprawia, że przyszłe mamy przychylnym okiem 
spoglądają na nasz siemianowicki oddział gi-
nekologiczno-położniczy.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

„FIRMA NA START” – TRWA KOLEJNA EDYCJA
1 lutego br. ruszyła kolejna edycja konkur-
su „Firma na Start” dla młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych. Konkurs skierowany 
jest do młodzieży uczącej się lub miesz-
kającej w Siemianowicach Śląskich.

Zadaniem konkursowym będzie spo-
rządzenie biznesplanu i obronienie swo-

jego pomysłu na  prowadzenie własnej 
firmy w naszym mieście przed kapitułą 
doświadczonych przedsiębiorców. Na zwy-
cięzców czekają atrakcyjne nagrody – hu-
lajnoga elektryczna, rower, smartwatch. 
Jest więc o co walczyć!  

Prosimy wszystkie szkoły ponadpodstawo-
we, aby zachęcały uczniów i wzięcia udziału 
w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Mia-
sta Siemianowice Śląskie. Kompletne zgło-
szenia należy przesłać do urzędu miasta do 
dnia 28.03.2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu udzielą:
Jakub Nowak tel.32 760 53 58
j_nowak@um.siemianowice.pl
Mikołaj Polowy tel.32 760 53 94 
m_polowy@um.siemianowice.pl

EWA GRABOLUS
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców 
i przedstawicieli firm na śniadanie biznesowe 
związane z branżą medyczną. Spotkanie od-
będzie się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 
8.30 w SCK Zameczek, przy ul. Oświęcimskiej 1  
w Siemianowicach Śląskich.

Śniadanie biznesowe ma na celu zapre-
zentowanie swojej firmy, nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych oraz współpracę 
z innymi podmiotami. Spotkanie to integruje 
lokalny biznes oraz umożliwia wymianę kon-

taktów i doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami działającymi w branży medycznej. 
W naszym mieście działa wiele podmiotów 
medycznych związanych nie tylko z lecze-
niem pacjentów, ale również prowadzeniem 
zdrowego trybu życia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu 
wszystkie podmioty medyczne. Aby wziąć 
udział w śniadaniu biznesowym, należy obo-
wiązkowo zarejestrować swoje uczestnictwo 
pod linkiem: https: http://bityl.pl/CFv4r

Koszt uczestnictwa w śniadaniu biznesowym 
wynosi 50 zł. Opłata uiszczana jest na miejscu 
bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem 
Obsługi Inwestora: 

Jakub Nowak: 502 693 575,   
Ewa Grabolus: 32 760 53 59.

EWA GRABOLUS

ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIE BIZNESOWE

B R A N Ż A  M E D Y C Z N A
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JAK ROZMAWIAĆ  
Z RODZINAMI  Z UKRAINY
KTÓRE GOŚCISZ U SIEBIE

W miarę pogłębiania się kryzysu uchodźczego miliony męż-
czyzn, kobiet i dzieci stoją w obliczu niepewnej przyszłości. 
Co możesz z tym zrobić?

Codziennie kontaktują się z nami osoby, które chcą pomóc 
uchodźcom. Nie zawsze możemy przyjąć każdą ofertę po-
mocy, ale zwykle możemy zaproponować inną organizację lub 
grupę, z którą możesz się skontaktować. I zawsze jesteśmy 
wdzięczni za miłe słowa i wsparcie. Jeśli masz jakieś pytania, po 
prostu skontaktuj się z nami, a jeśli zdecydowałeś się przyjąć 
uchodźców pod swój dach, powitaj ich w swojej społeczności.
Przeczytaj nasz przewodnik, jak sprawić, by nowi przybysze 
czuli się mile widziani i bezpieczni.

Pamiętaj ...
…jako „gospodarz uchodźców” Ty decydujesz, na jak długo 
możesz zaoferować wolny pokój lub nieruchomość, w zależ-
ności od okoliczności.

To co robisz jest jedną z najbardziej praktycznych form pomo-
cy, jaką możesz udzielić osobom uciekającym z własnego kraju 
przed wojną i znajdujących się w kryzysie. To dla nich ogromna 
tragedia i trauma. Dzięki Twojemu wsparciu te rodziny lub osoby 
indywidualne znajdą opiekę i wytchnienie, podczas gdy będą 
próbować przywrócić swoje życie na właściwe tory. Będą mogli 
w bezpiecznych warunkach wypracować swoje opcje i uporządko-
wać formalności, aby móc rozpocząć proces poszukiwania pracy, 
edukacji, odbudowy rodziny, życia i przyszłości.

Zanim Twoi goście przyjadą
Jeszcze zanim przyjmiesz do siebie swoich nowych gości, powi-
nieneś zdecydować, który pokój lub miejsce będą dla niego / dla 
nich dostępne. Wiele osób korzysta ze swojego wolnego pokoju, 
w którym wielu z nas przechowuje rzeczy, których nie używamy 
zbyt często. Gdy goście przybędą, będą musieli poczuć, że mają 
trochę prywatności, więc dobrze jest upewnić się, że przeniosłeś 
wszystko, czego prawdopodobnie będziesz potrzebować.
Niektórzy z Waszych gości będą mieli tylko małą torbę, ale inni 
mogą przyjechać z walizkami i jeśli to możliwe i możesz im dać 
trochę miejsca do przechowywania (zwłaszcza jeśli oczekuje 
się, że zostaną na dłużej niż kilka dni), na pewno to docenią.
Dobrym pomysłem jest również uporządkowanie pościeli 
i ręczników i przygotowanie ich dla nich.
Musisz także pomyśleć o zasadach panujących w domu. Możesz 
czuć, że Twój dom nie ma reguł, ale każdy dom je ma! Każde 
gospodarstwo domowe działa na swój własny sposób, a Twoi 
goście nie będą wiedzieli, jak robisz pewne rzeczy.

PORADNIK DLA OSÓB
GOSZCZĄCYCH 
UCHODŹCÓW  Z UKRAINY

Przeanalizuj takie sprawy jak codzienność, bezpieczeństwo, 
korzystanie z łazienki, wspólne korzystanie z kuchni, o której 
godzinie w domu jest cisza nocna i całą gamę innych spraw.
Nie przewidzisz wszystkiego i będziesz musiał wyjaśnić niektóre 
rzeczy, gdy przyjadą Twoi goście, ale im więcej jesteś w stanie 
przemyśleć z wyprzedzeniem, tym łatwiejsze będzie to dla 
wszystkich. Możesz też przygotować krótki pakiet wprowadza-
jący, aby w sposób niewerbalny wyjaśnić, jak działa Twój dom.

Przyjazd
Z osobami koordynującymi proces sprowadzania uchodźców 
warto ustalić odpowiedni czas przybycia. Te ustalenia zazwyczaj 
dobrze się sprawdzają, ale pamiętaj, że dla niektórych gości 
cały proces może być bardzo niepokojący – przychodzą do 
domu kogoś, kogo nigdy nie spotkali, o którym niewiele wiedzą i
mogą być przepełnieni różnego rodzaju niepokojami, mogą się 
bać odrzucenia bądź wykorzystania. Czasami goście w ostatniej 
chwili wpadają w panikę i wolą zostać tam, gdzie są (nawet 
jeśli jest to ulica), niż zmierzyć się z nieznanym. Proszę, nie 
obrażaj się z tego powodu. Nie chodzi o Ciebie – chodzi o ich 
niepokój i strach. W przypadku kontaktu z osobą koordynującą 
będzie to łatwiejsze zarówno dla Twoich gości, jak i dla Ciebie.

Najlepszym sposobem na przywitanie gościa jest zaofe-
rowanie mu herbaty i czegoś do jedzenia, ale przygotuj się 
na to, że gość będzie czuć się nieswojo jedząc razem z Tobą.

Ponownie, nie jest to kwestia osobista – perspektywa jedzenia 
w nieznanym otoczeniu z osobami, których nie znają, może 
być dla nich zbyt niepokojąca. Dużo uśmiechów, podstawowe 
informacje i szansa na odpoczynek i sen mogą być tym, czego 
naprawdę potrzebują w tym momencie.

Poza ciepłem i wytchnieniem, bardzo istotną sprawą dla Twoich 
gości może być dostęp do internetu. Pamiętaj, że często na 
Ukrainie zostają ich rodziny i przyjaciele – będą chcieli mieć 
z nimi kontakt. Dlatego prosimy udostępnij im hasło do wif i lub
w jakikolwiek inny sposób pozwól na „podłączenie się” do in-
ternetu. Na pewno będą Ci ogromnie wdzięczni, a pozwoli im 
to uspokoić się. Kontakt z bliskimi jest bardzo, bardzo ważny.

Upewnij się, że wiedzą, gdzie mają spać i gdzie jest łazien-
ka – reszta może poczekać na następny dzień. Twoi goście 
mogą spać przez długi czas lub nawet przez kilka dni. To nie 
jest bezczynność. Kiedy ludzie przeżywają tak ciężkie chwile, 
mogą być wyczerpani i wdzięczni, że znajdują się w czystym, 
bezpiecznym i cichym miejscu. Kiedy będą mieli na to szanse, 
mogą poczuć się znacznie bardziej uspokojeni i będziesz mógł 
zacząć przedstawiać im, jak działa Twój dom. Niektóre rzeczy 
mogą wymagać powtórzenia. Jeśli Twoi goście nie mówią zbyt
dobrze po polsku, być może będziesz musiał poprosić o pomoc, 
być może o tłumacza. Tłumacz Google też może pomóc.

Gestykulacja i proste rysunki mogą być szybkim sposobem na 
pokonanie wielu przeszkód w porozumieniu się. Język ukraiński 
i polski nie są znowuż tak różne! Prosimy zapewnij gościom 
bezpieczne miejsce do spania. Muszą też mieć możliwość 
jedzenia – możecie jeść posiłki wspólnie, ale może być tak, że 
będą potrzebowali miejsca na przygotowanie własnego jedze-
nia (pamiętaj, aby zastanowić się, gdzie mogą przechowywać 
swoje jedzenie i kiedy mogą korzystać z kuchni).

Niektórzy wstydzą się, że są w potrzebie, więc musisz być 
wrażliwy na to, czego potrzebują i w jaki sposób oferujesz 
różne rzeczy. Wiele osób doceni również możliwość ćwi-
czenia języka polskiego i zrozumienia naszego stylu życia.  

Cokolwiek możesz dać – czas, pieniądze lub ciepłe powitanie – i bez względu na to, jak duże lub małe jest twoje 
działanie, jest to potrzebne i ma ogromne znaczenie - mówi autorka poniższego opracowania - psycholog, psy-
chotraumatolog, mgr Katarzyna Podleska na codzień współpracująca z fundacją HumanDoc.
Fundacja HumanDoc, która działa na rzecz edukacji i rozwiązywania problemów globalnych, udostępniła „Porad-
nik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy”, którego treść publikujemy poniżej. Opracowanie zawiera wiele 
przydatnych wskazówek dotyczących: przygotowania się do przybycia gości, ich przyjazdu, komunikacji z nimi. 
Niewątpliwie będą to przydatne informacje dla osób, które  zaangażowały się w pomoc i zdecydowały się udzielić 
uchodźcom schronienia. 
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Pomócmoże samo słuchanie rozmów rodzinnych, a radio 
i telewizja są nieocenione pod wieloma względami. 

Osoby ze specjalnymi potrzebami
Osoby, które do przyjmiesz do swojego domu, to osoby, któ-
re przeżyły traumę, doświadczyły straty i widziały/słyszały 
o potwornych rzeczach, które się dzieją w ich kraju. Trudności 
w zasypianiu, nieufność wobec nieznanych osób i doświadczeń
oraz obniżony nastrój nie należą do rzadkości.

Być może będziesz gościć u siebie kobietę w ciąży lub z małym 
dzieckiem. Pomóż tej kobiecie, jeśli czujesz się na siłach i jest 
to możliwe – jeśli nie, daj nam znać –pomożemy.

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl są z definicji bezbronne. 
To nie znaczy, że nie są elokwentnymi, inteligentnymi, zdetermi-
nowanymi istotami ludzkimi; ale znajdują się w skomplikowanej 
sytuacji prawnej i osobistej, często doświadczając trudnych emocji 
i sytuacji, które pozostawiły im wiele skomplikowanych rzeczy do 
przepracowania; a wszystko to w obcym kraju i kulturze. 

Jako gospodarz musisz być bardzo świadomy różnicy sił i za-
stanowić się, jak może to wpłynąć na twoją relację z gościem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie jakichkol-
wiek relacji wykraczających poza relacje między gospodarzem 
a gościem oraz zastanowienie się, co zgoda może oznaczać 
dla gościa. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do relacji 
seksualnych (które naszym zdaniem nigdy nie byłyby właści-
we między gospodarzami lub członkami ich gospodarstwa 
domowego a gośćmi), ale także relacji biznesowych lub ja-
kichkolwiek umów finansowych (uważamy, że są one wysoce 
nieodpowiednie i stanowią znaczące ryzyko prawne, jeśli 
gospodarze zaakceptują jakikolwiek czynsz lub płatność, które 
mogą być interpretowane jako czynsz od gości). Gospodarz 
może składać bardzo szczerą ofertę pomocy lub przyjaźni, 
ale gość może w rezultacie czuć się bezsilny i zobowiązany 
do wyrażenia zgody.

Jeśli nie masz pewności co zrobić i jak postąpić, porozmawiaj 
o tym szczerze ze swoim gościem lub jednym z członków Fundacji.

Jeśli w którymś momencie będziesz niepewny  
lub nie będziesz wiedział co zrobić – daj nam znać
Zdecydowana większość problematycznych sytuacji przebiega 
bezkonfliktowo, a pomniejsze problemy są szybko rozwiązywa-
ne. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie czujesz się komfortowo 
lub zmienią się Twoje okoliczności i potrzebujesz, aby Twój gość 
się przeprowadził, poinformuj nas o tym, a my się tym zajmiemy.

Życie się toczy – ludzie chorują, wszystko się zmienia – jeśli 
potrzebujesz pomocy daj nam znać.

Zdarza się również, że uchodźcy wyraźnie nie radzą sobie 
z tym co się dzieje. Jest im ciężko żyć z nieznanymi im osobami, 
czują się odizolowani od przyjaciół i rodziny. Wciąż pamiętaj 
co przeżyli – w miarę możliwości okaż im ciepło.

Niektóre ustalenia, które poczyniliście na początku nie 
działają, ponieważ gość nie przestrzega domowych „zasad”. 
Jeśli tak się stanie, to od gościa zależy dostosowanie się 
do gospodarstwa domowego, a nie na odwrót – ponownie 
– zwróć się z tym do nas. Takie sytuacje zdarzają się, gdy 
problemem są odmienne przyzwyczajenia kulturowe – 
na przykład młodzi goście mogą nie mieć doświadczenia 
w sytuacji, gdzie powinni zmieniać pościel w regularnych 
odstępach czasu przy wcześniejszym wsparciu rodziny. Dla 
niektórych gości są to problemy, które rozwiążecie przy 
odrobinie cierpliwości i wyjaśnienia.

Jak pomóc osobie po przeżyciu traumatycznych zdarzeń
Jeśli bierzesz na siebie odpowiedzialność pomagania ludziom, 
którzy przeżyli tragiczne dla nich wydarzenia, ważnym jest abyś 
robił to z poszanowaniem ich praw, godności i bezpieczeństwa.

 Szanuj bezpieczeństwo ludzi, którym pomagasz.
 Unikaj wystawiania ludzi na dalsze ryzyko, z powodu two-
ich działań.

 Upewnij się, że robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby osoby 
będące pod twoją opieką były bezpieczne. Chroń je przed 
kolejnym cierpieniem.

 Traktuj ludzi z szacunkiem.
 Upewnij się, że traktujesz osoby będące pod twoją opieką na 
równi, nie dyskryminując ich.

 W przypadku przekazywania im dalszych kontaktów, upewnij 
się, że są traktowani z należnym im szacunkiem i poszano-
waniem ich praw.

 Działaj jedynie w ich najlepszym interesie.
 Bądź cierpliwa/y i staraj się rozumieć. Powrót do równowagi 
wymaga czasu, nawet jeśli osoba jest poddana terapii. Bądź 
sprzymierzeńcem i dobrym słuchaczem. Osoba po takich 
przeżyciach może potrzebować ciągle mówić o trauma-
tycznym wydarzeniu. To także część zdrowienia, unikaj 
więc pokusy, aby mówić, żeby przestała przeżywać, to co 
się stało i zaczęła żyć.

  Spróbuj przewidzieć i przygotować się na bodźce wyzwa-
lające objawy PTSD – czyli Zaburzenia Stresu Pourazowego 
(zaburzenia pojawiającego się na skutek przeżycia zdarzeń 
traumatycznych takich jak przemoc, wojna, katastrofa itp.). 
Wyzwalaczami dla uciekinierów mogą być, widoki, dźwięki 
i zapachy, doniesienia z kraju, a także ludzie i miejsca zwią-
zane z traumą.  Jeśli jesteś świadoma/-y tego, które bodźce 
wywołują reakcje niepokoju, będziesz w stanie lepiej pomóc, 
a także uspokoić.

  Obserwuj osoby, którym pomagasz. Rozmawiaj z nimi. Pytaj. 
Daj czas na wyciszenie się.

  Nie odbieraj objawów PTSD osobiście. Objawy Zespołu 
Stresu Pourazowego (PTSD) to emocjonalne odrętwienie, 
gniew i wycofanie.Jeśli osoba, którą się opiekujesz wydaje 
się być odległa, rozdrażniona lub zamknięta, pamiętaj, że 
to zapewne zupełnie nie ma związku z Tobą.

  Nie naciskaj do mówienia. Osobom z PTSD często jest bardzo 
ciężko mówić o tym, co przeżyli. Dla niektórych może to 
nawet pogorszyć sytuację. Nigdy nie próbuj, więc na siłę go/
jej otwierać. Daj jej jednak jasno do zrozumienia, że gdyby 
zechciał/a mówić, Ty jesteś obok i chętnie go/jej wysłuchasz.

Jak jeszcze mogę pomóc?
Przynieś jedzenie. Wiem, że brzmi to śmiesznie albo irracjo-
nalnie, ale pamiętaj, że osoby, które są w kryzysie mogą mieć 
problemy nie tylko ze snem, ale także z regularnym odżywianiem 
się. Jeśli taki problem istnieje, zachęcaj do jedzenia.
Emocje pojawiają się falami. Nie ma reguł dotyczących tego, jak 
ludzie będący w kryzysie, zachowują się. Uchodźcy mogą czuć się 
odrętwiali, przesyceni emocjami albo być gdzieś pomiędzy. Wszystkie 
reakcje są prawidłowe, nawet śmiech czy płacz bez powodu. Emocje 
zawsze pojawiają się falami – przychodzą i odchodzą. 
Pozwól płakać. Kiedy ktoś przy nas płacze, możemy się z tym 
czuć niekomfortowo. Ale płacz to sposób na wyrażenie emocji 
i nie jest on zły.
Bądź świadomy – świadomy tego co pobudza Ciebie. Kryzys 
jest stresującym i pełnym emocji czasem. Prawdopodobne jest 
więc, że ludzie będą przewrażliwieni. Jeśli będziecie się czuć 
poddenerwowani, weź głęboki oddech i wróć do swoich spraw.
Sięgnij po profesjonalną pomoc. Jeśli Twoi goście zaczną mówić 
o samobójstwie nie wahaj się i daj nam znać!
Wspieraj w codziennych działaniach na ile to możliwe. W ciągu 
pierwszych kilku dni od powstania kryzysu, nawet najbardziej 
minimalne i rutynowe działania, mogą stać się niemożliwe. 
Delikatnie zachęcaj do spacerów, regularnego jedzenia, brania
prysznica.

Noc jest najcięższa – Pamiętaj, że czas nocy, to czas najtrud-
niejszy dla osób w kryzysie – uprzedź o tym swoją rodzinę, żeby 
okazała empatię i zrozumienie. Pamiętaj, że w czasie, w którym 
Ty śpisz – uchodźcy przeżywają swoją traumę.
Zakaz wspierania drinkami. I chciałoby się rzec – ani innymi 
ryzykownymi zachowaniami. Niektórzy ludzie mogą chcieć 
napić się kilka drinków, kiedy przechodzą przez trudny dla 
nich czas. Mogą szukać drogi do zapomnienia.
Dbaj o siebie. Pomaganie uchodźcom - osobie w kryzysie jest 
bardzo wyczerpujące. Zwróć w tym wszystkim także uwagę 
na siebie. Czy Tobie czegoś nie potrzeba, czy Ty regularnie się 
odżywiasz i masz czas dla siebie. Nawet najsilniejsze osoby-
potrzebują się zresetować.
Jeśli przyjmujesz do swojego domu dzieci
Dzieci są wyjątkowo podatne na stres i negatywny wpływ wy-
darzeń traumatycznych. Jeśli chcesz być dla nich wsparciem:

  udzielaj pomocy w werbalizacji ich uczuć, obaw oraz py-
tań poprzez użycie podstawowych terminów np. smutny, 
wystraszony, zły – nie używaj słów potęgujących emocje;

  w rozmowie z nastolatkami zwracaj się do nich w sposób 
zbliżony do komunikowania się z dorosłymi;

  rozmawiając usiądź lub kucnij na wysokości oczu dziecka;
  spytaj, czy czegoś potrzebuje.

www.humandoc.pl
email: humandoc@humandoc.pl
https://www.facebook.com/HumandocFoundation
mgr Katarzyna Podleska
psycholog, psychotraumatolog
tel. 604 484 485
Możesz wesprzeć działania fundacji na rzecz Ukrainy:
wpłatą na numer konta (Alior Bank): 
72 2490 0005 0000 4500 8259 9432
Fundacja HumanDoc
ul. Jana Kropidły 8A/10, 45-092 Opole
z dopiskiem: DAROWIZNA NA MISJA UKRAINA
Wpłatą na zrzutkę MISJA UKRAINA
https://zrzutka.pl/z/misjaukraina
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MOSiR Pszczelnik, Park Pszczelnik
tel./fax 32 228 08 48, tel. 32 220 43 52
Dary przyjmowane są 
codziennie w godz. 7.00-21.00
Tutaj zbierany jest asortyment do spania 
i łączności:
 koce zwykłe i termiczne  śpiwory  pod-

kładki pod materac do spania z wodoodpor-
nej folii aluminiowej  latarki  powerbanki 
(naładowane)  świece (długi czas palenia)
 zapalniczki / zapałki

KS Michał, ul. Orzeszkowej 1
tel. 32 765 23 03 / 04 wew. 20
Dary przyjmowane są 
codziennie w godz. 7.00-21.00 
Tutaj zbierane są środki higieny i czystości:
 płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło  

pasta do zębów  szczoteczki do zębów
 podpaski  pampersy  pieluchy dla doro-

słych  papier toaletowy i ręczniki papierowe
 ręczniki (w tym z mikrofibry)  worki na 

śmieci  zestawy pierwszej pomocy (ap-
teczki)  środki medyczne (witaminy, środki 
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na 
kaszel i przeziębienie)

SCK – Bytków, ul. Niepodległości 45
tel. 789 839 836
Dary przyjmowane są  
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 
Tutaj zbierana jest żywność z długim termi-
nem przydatności:
 żywność do szybkiego przygotowania (instant) 
 batony (w tym energetyczne),  bakalie, 

orzechy  konserwy  makarony, płatki zbo-
żowe do szybkiego przygotowania  talerze 
i sztućce jednorazowego użytku

Straż Miejska (II piętro),
ul. Dąbrowskiego 13, tel. 986
Dary przyjmowane są 
codziennie w godz. 6.00-22.00
W budynku Straży Miejskiej zbierane są wszyst-
kie produkty wymienione powyżej: asortyment 
do spania i łączności, środki higieny i czystości, 
żywność z długim terminem przydatności.

Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja”
ul. Wiejska 2, 
tel. 792 702 935
Dary przyjmowane są 
codziennie w godz. 9.00-16.00

Wszystkie punkty zbiórki produktów  
nie przyjmują używanej odzieży.

Пункт видачі продуктів біженцям
Siemianowice dla Ukrainy
Magazyn – ul. Północna/Wyzwolenia22
Telefon na magazyn w sprawach pilnych: 
791 193 422
www.siemianowicedlaukrainy.pl
Dary przyjmowane i wydawane są 
codziennie w godz. 10.00-19.00 
Пункт видачі продуктів біженцям
CARITAS parafii Krzyża Świętego 
ul. Powstańców 2
tel. 518 522 515, 695 607 565
Dary przyjmowane i wydawane są:
poniedziałki: 14.15 - 17.00
środa: 15.00 - 18.00
piątek: 15.00 - 18.00
Пункт видачі продуктів біженцям
Fundacja PIASTUN 
Wyrównywanie Szans 
ul. Oświęcimska 16
tel. 668 569 099, 660 035 805
Dary przyjmowane i wydawane są:
poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.00
Fundacja uruchomiła również specjalny numer 
konta, na który można wpłacać darowizny na 
ten cel:  71 1050 0099 7651 1320 0000 0000. 
W tytule prosimy wpisać 
DAROWIZNA POMOC DLA UKRAINY

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 32 220 01 80
Pod tym numerem całodobowo można uzyskać informacje dot. pomocy dla uchodźców. 

Tutaj też prosimy zgłaszać informacje o osobach potrzebujących zakwaterowania.

PUNKTY ZBIÓREK PUNKTY ZBIÓREK ORAZ 
WYDAWANIA PRODUKTÓW
DLA UCHODŹCÓW  
prowadzone przez wolontariuszy 
i organizacje:

WAŻNE! Bardzo prosimy, aby wymie-
niony asortyment był zapakowany 
w kartony z opisem zawartości.

Siemianowice Śląskie bardzo szybko ruszyły na 
pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. Po raz kolejny 
ujawniły swoją potęgę media społecznościowe 
i za pośrednictwem założonej na Facebooku gru-
py Siemianowice dla Ukrainy, spontaniczna akcja 
gromadzenia darów, oferowania dachu nad głową 
itp., zorganizowana została błyskawicznie, bo już 
w piątek 25 lutego, czyli nazajutrz po rosyjskiej 
agresji. Magazyn, udostępniony za darmo przez 
prywatną firmę, stanowił przysłowiową kropkę nad 
„i”, więc pomoc nie pozostała w sferze dobrych chęci, 
lecz w mig miała swój jak najbardziej namacalny 
wymiar. Już w niedzielę, pracowicie posegregowane 
i zapakowane dary, dwoma dużymi samochodami 
zostały wyprawione na nowo utworzone i jeszcze 
wówczas nie objęte pospolitym ruszeniem polskich 
serc, przejście graniczne. 

Nie zwlekając, do akcji wsparcia dla Ukrainy, 
przystąpił, zasilony przez wolontariuszy I LO im. 
J. Śniadeckiego, siemianowicki oddział Caritas, 
działający przy Parafii Krzyża Świętego oraz 
Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans. 
Cztery punkty zbiórki artykułów dla Ukraińców 
uruchomiło miasto. Znalazły się one w budynku 
MOSiR-u na Pszczelniku, gdzie można przynieść 
artykuły do spania i łączności, w Kompleksie 
Sportowym „Michał” – wyznaczonym na skład 
środków higieny i czystości, w bytkowskiej sie-
dzibie Siemianowickiego Centrum Kultury – 
magazynującym żywność z długim terminem 
przydatności oraz w Straży Miejskiej realizującej 
zbiórkę wszystkich rodzajów asortymentów.  
Podjęta przez miasto akcja nosi głównie znamiona 
pomocy humanitarnej, adresowanej do ludności 
ukraińskiej w strefie działań wojennych i wpisuje 
się w zadania realizowane pod kierownictwem 
wojewody oraz Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych. Jednak oczywiście naszą pomocą 

obejmujemy także uchodźców, którzy przybyli 
do Polski uciekając przed ostrzałem najeźdźcy. 
Dwa spośród wcześniej wymienionych  punktów 
zbiórek – magazyn na ul. Północnej oraz punkt 
Caritas w kościele Krzyża Świętego – wydają 
potrzebne rzeczy przybyłym do naszego mia-
sta uciekinierom.

Dla nich też przygotowane zostały przez 
władze miasta miejsca noclegowe, ale także 
nasi  mieszkańcy zgłaszają propozycję przyjęcia 
Ukraińców pod swój dach.

Pomoc medyczną zaoferowało szereg tu-
tejszych przychodni – Alfamed, Bytków s.c., 
Centrum-Med, Familia, Michałkowice, Prezent 
dla Zdrowia, Remedium, Tuwim-Bis oraz Vita 
Medicus. Osoby poszkodowane w wyniku dzia-
łań wojennych i  ranni mają zapewnioną opie-
kę w Centrum Leczenia Oparzeń, natomiast 
całodobowe wsparcie psychologiczne działa 
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Z pomocy 
tamtejszych specjalistów można skorzystać  
telefonicznie o każdej porze.

Organizując szeroki zakres wsparcia dla oby-
wateli Ukrainy, nie pominięto także sfery prawnej. 
Dyżur prawny w języku angielskim, obejmujący 
dziedzinę prawa pobytowego, świadczony jest 
przez radcę prawnego stacjonarnie w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Przybyszom zza wschodniej granicy, którzy 
chcieliby podjąć pracę, pomoc w tej kwestii 
świadczy Powiatowy Urząd Pracy.

Pisząc o pomocy płynącej z naszego miasta 
do dotkniętej wojną ludności ukraińskiej, trzeba 
podkreślić, że nadchodzi ona z bardzo wielu 
źródeł – od osób prywatnych, organizacji po-
zarządowych, rozmaitych środowisk, instytucji 
i firm. I ciągle do tej armii dołączają nowe siły.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POSPOLITE RUSZENIE SERC

Familia (Фамі́лья) 
телефон: +48 32 810 13 33 
ul. Wiejska 20 (Вє́йска)
VITA MEDICUS (Ві́та Ме́дікус) 
телефон: +48 32 766 03 48 
ul. Jana Pawła II 1a (Я́на Па́вла Друґє́ґо)
Alfamed (А́льфаме́д)
телефон: +48 32 762 81 21, 
телефон: +48 32 765 92 30 
ul. Powstańców 56 (Повста́ньцув)
Prezent dla zdrowia  
(Пре́зент для здро́в’я) 
телефон: +48 32 241 49 39
ul. Przyjaźni 20A (Пшия́зьні) 
41-103 Siemianowice Śląskie 
– у поліклініці є працівник, що володіє 
українською мовою
Remedium (Ремед’юм) 
телефон: +48 780 127 632
ul. Oświęcimska 6 (Осьвєнці́мска) 
41-103 Siemianowice Śląskie

Bytków S.C. (Би́ткув С.Ц.) 
телефон: +48 32 228 18 27 
ul. Niepodległości 29 (Неподлєгло́сьці)
Tuwim-Bis (Тувім-Біс) 
телефон: +48 32 228 20 58
ul. Grabowa 11 (Ґрабо́ва)
Michałkowice (Міхалкові́це) 
телефон: +48 882 513 729,  
+48 500 170 153
ul. Kościelna 32 (Косьцє́льна)
Centrum-Med (Центрум-Мед) 
телефон: +48 32 220 43 85 
ul. Jana Pawła II 1 (Я́на Па́вла Друґє́ґо)
Міська лікарня 
телефон: +48 32 228 30 30 
ul. 1 Maja 9 (Пєрвше́го ма́я)
Швидка допомога 
Екстрений номер:  112 
Нічна амбулаторна та виїзна  
допомога телефон: +48 32 428 78 84 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 13 (Яросла́ва 
Домбровскє́ґо)

Поліклініки (прийом у дитячих та сімейних лікарів, 
які керують до спеціалістів)
Przychodnie lekarskie (lekarze rodzinni i dziecięcy, oni dopiero kierują do specjalistów) 

безкоштовна психологічна допомога
(bezpłatna pomoc sychologiczna)
Кризовий Центр
(Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 
Siemianowice Śląskie)
Pszczelnicza 10 (Пщельні́ча 10)
телефон: +48 32 762 81 44

Безкоштовна юридична допомога
(bezpłatna pomoc prawna)
Міський Центр Соціальної  
Допомоги (MOPS)
ul. Szkolna 17 (Шко́льна 17)
телефон: +48 32 765 62 00

Поліція (Policja) 
Екстрений номер: 112 
ul. Jana Pawła II 16 (Я́на Па́вла Друґє́ґо)

Пожежна допомога (Straż Pożarna) 
Екстрений номер: 112 
ul. Kazimierza Pułaskiego 2  
(Казімє́жа Пуласкє́ґо)

Міська варта (Straż Miejska) 
телефон: 986, +48 32 228 47 00 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 13  
(Яросла́ва Домбровскє́ґо)

DANE AKTUALNE NA DZIEŃ WYDANIA GAZETY. W związku z dynamicznie rozwijającą się 
sytuacją dane mogą ulec zmianie. Najbardziej aktualne dane znajduja sie na stronie:
 www.siemianowice.pl/pomoc-ukrainie

Rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom:
26 1050 1214 1000 0024 8237 6692
Każda wpłata powinna być opatrzona dopiskiem: „Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy”.
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BEZPIECZEŃSTWO

Czy to siemianowiccy policjanci mają takiego farta, czy kierowcy 
w naszym mieście nadal zbyt nonszalancko podchodzą do 
kwestii bezpieczeństwa swojego ale też - a może głównie - in-
nych? Dwa miesiące temu  (a więc już po nowelizacji wysokości 
mandatów i punktów karnych)  jeden z kierowców „nadział” się 
na patrol z wydziału ruchu drogowego w momencie przejazdu 
przez przejazd kolejowy przy świecącym się czerwonym świetle, 
zaś inna kierująca wyprzedziła radiowóz... przed przejściem 
dla pieszych. A skoro gruby kaliber wykroczenia, to i spore 
konsekwencje. Pierwszy z nich musi zapłacić 2 tysiące złotych 
mandatu (otrzymał 6 punktów karnych) zaś druga uszczupliła 
swój portfel o 1500 złotych (i dostała 10 punktów karnych).

To tylko dwa skrajne przykłady nieodpowiedzialnych zachowań 
za kierownicą. Jak jednak zauważa siemianowicka „drogówka”, 
nowy taryfikator raczej skutecznie studzi ułańską fantazję na 
siemianowickich (i analogicznie śląskich) drogach. 

- Liczba zastosowanych pouczeń, mandatów oraz wniosków 
o ukaranie w styczniu tego roku jest o 52 przypadki niższa 
w porównaniu do stycznia ubiegłego roku - mówi kom. Tatiana 
Lukoszek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sie-
mianowicach Śląskich. - Jeżeli chodzi o ujawnione przypadki 
przekroczeń dozwolonej prędkości, było ich mniej o 16 mniej 
przypadków - dodaje.

Nie wynika to bynajmniej z faktu, że policja zmniejszyła liczbę 
kontroli na naszych drogach. Jest wręcz przeciwnie, bowiem 
jak podają statystyki, np. badań trzeźwości, w porównaniu 
do analogicznego okresu, było więcej aż o 692. W kontekście 
zaostrzonych w tym roku kar, zastanawiająca jest (miminalnie, 
bo minimalnie, ale jednak) wyższa liczba ujawnionych osób, 
które mając alkohol we krwi, postanowiły skorzystać z własnego 
środka lokomocji, ryzykując tym samym życie swoje i innych.

- W styczniu 2021 r. ujawniliśmy 5 kierujących (3 kierowców, 
2 rowerzystów) na tzw. „podwójnym gazie”, zaś w tym roku 
było ich 9 (5 kierowców, 4 rowerzystów) - wylicza kom. Tatiana 
Lukoszek. - I w takich wypadkach nie ma mowy o jakichkolwiek 
taryfach ulgowych - dodaje.

NOWY TARYFIKATOR MANDATÓW,  
A DROGOWA RZECZYWISTOŚĆ  
W NASZYM MIEŚCIE

Przypominamy, iż rower nie jest żadną „okolicznością łago-
dzącą” dla wypicia piwa czy dwóch. 

- Trzech tegorocznych rowerzystów, którzy w wydycha-
nym powietrzu  mieli powyżej 0,5 promila zostało ukaranych 
mandatami w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a jeden, w stanie 
tzw. „po spożyciu”, otrzymał mandat w wysokości 1000 zło-
tych - mówi komisarz.

 przekroczenie prędkości:
 do 10 km/h - 50 zł
 od 11 do 15 km/h - 100 zł i 2 pkt. karne
 od 16 do 20 km/h - 200 zł i 2 pkt. karne
 od 21 do 25 km/h - 300 zł i 4 pkt. karne
 od 26 do 30 km/h - 400 zł i 4 pkt. karne
 od 31 do 40 km/h - 800 zł i 6 pkt. karnych (1600 zł, 

jeżeli w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie 
z tej samej grupy- od września 2022

 41 do 50 km/h – 1000 złotych i 8 pkt. karnych (2000 zł, 
jeżeli w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie 
z tej grupy- od 9.2022

 od 51 do 60 km/h – 1500 złotych i 10 pkt. karnych 
(3000 zł, jeżeli w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi 
wykroczenie z tej grupy- od września 2022

 od 61 do 70 km/h – 2000 złotych i 10 pkt. karnych 
(4000 zł, jeżeli w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi 
wykroczenie z tej grupy)

 od 71 km/h – 2500 złotych i 10 pkt. karnych (5000 zł, 
jeżeli w ciągu 2 lat popełnisz po raz drugi wykroczenie 
z tej grupy)

 rozmowa przez telefon w trakcie jazdy - 500 zł
 spowodowanie wypadku lub kolizji ze skutkiem 
powstania obrażeń, nieustąpienie pierwszeństwa 

Kac, czy spory mandat? Nie będziemy dociekać co jest bar-
dziej dotkliwe. Możemy mieć jedynie nadzieję, że te niechlubne 
przykłady bezmyślności rozniosą się w błyskawicznym tempie 
i będą skuteczną przestrogą dla kolejnych, którzy myślą, że 
im się upiecze.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wykroczenia, które najczęściej popełniają kierujący
pieszemu, wyprzedzanie na i przed przejściem dla pie-
szych, omijanie pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa 
na przejściu dla pieszych, jazda bez uprawnień - 1500 zł

 parkowanie na miejscu dla osób niepełnosprawnych - 
1200 zł - nieuprawnione posługiwanie się zezwoleniem 
na parkowanie; 800 zł parkowanie p-18 i p-24

 kierowanie pojazdem inny niż mechaniczny (np. rower) 
w stanie nietrzeźwości, powyżej 0,5 promila (lub po-
dobnie działającego środka) - 2500 zł

 kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie 
po użyciu alkoholu, od 0,2-0,5 promila (lub podobnie 
działającego środka) - 1000 zł

 kierowanie pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu 
- 2500 zł i 10 pkt. karnych (przy czym sąd może orzec 
karę nawet do 30 tysięcy zł)

 kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrze-
żwości - do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej 
trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, sankcja na rzecz 
Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej 
w kwocie 5000 - 60 000 zł, a także grzywna, uzależ-
niona od dochodów sprawcy. Może wynosić od 10 do 
540 stawek dziennych, przy czym za stawkę dzienną 
sąd może uznać kwotę od 10 do 2000 zł.

Шановні жінки!
 Якщо ви вагітні, ми запрошуємо вас до нашої лікарні, де ми безкоштовно надамо комплексний догляд Вам 
та малюку у вашому животику.
У рамах нашої програми безкоштовного догляду за вагітними ми надаємо:
-ведення вагітності (ви можете подати заявку в будь-який час вагітності, також на пологи),
-направлення на всі необхідні аналізи,
-прямий цілодобовий контакт з лікарем та акушеркою,
-навчання в Школі народження,
-пологи в дружній, домашній атмосфері (пологи природним шляхом або шляхом кесаревого розтину),
-доступ до анестезії під час пологів (фармакологічна та немедикаментозна анестезія доступна 24 години на добу),
-можливість народження у воді,
-турбота досвідченого та професійного персоналу,
-допомога в лактації,
-допомога в догляді за новонародженою дитиною,
-догляд до кінця пологового періоду (6 тижнів після пологів).

У цей надзвичайно важкий час наша команда залишається у вашому розпорядженні та надає підтримку всім майбутнім 
мамам.  Ти не одна!  Ми попіклуємося про тебе!

Міська лікарня в Siemianowicach Śląskich ulica 1go Maja 9.
Гінекологічно-акушерське відділення
Тел. +48 32 228 30 30 wew. 205
Гінекологічно-акушерська клініка для вагітних:
Тел. +48 32 228 21 27 (реєстрація по телефону з 12:00 до 14:00, або особисто / сторонніми особами 7:45-18:00)
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Ku dobremu!
Jubileusz. 90. rocznica nadania Siemianowicom 

Śląskim praw miejskich. Sięganie pamięcią wstecz. 
Oficjalna historia wielkiego rozwoju i przeżycia 
poszczególnych mieszkańców. Rodzin tutaj wie-
lopokoleniowych i coraz to nowszych, z kolejnych 
zwerbowań do lepszego bytu. Konglomerat zda-
rzeń i ludzkich losów. Co mam z tego wyłuskać 
przenosząc na papier swoje refleksje o rodzinnym 
mieście? I to nie w formie monografii, a jedynie 
okolicznościowego felietonu. Bo miasto Siemia-
nowice Śląskie miało ledwie trzynaście lat, gdy 
się w nim urodziłem w 1945 roku.

 Z perspektywy roku 2022 to czas zamierzchły, 
zwłaszcza dla tych młodych siemianowiczan, 
którzy są z roczników nowej Rzeczypospolitej 
Polskiej, z końcówki XX. i z XXI. wieku, dla których 
nawet lata PRL to też już tylko przebrzmiała hi-
storia. A cóż dopiero wspominać lata, w których 
we wsi Siemianowice rodzili się moi protoplaści: 
ojciec Paweł (1918 – według aktu urodzenia: 
w Gemeinde Siemianowitz), dziadek Wiktor (1880 
– w Gemeinde Siemianowitz), pradziadek Johann 
(1859 – w Gemeinde Schiemianowitz), zaś pra-
pradziadek, też Johann, przybył tu z Pless, czyli 
z Pszczyny. Dla „odmiany” babcia Klara (1885) 
urodziła się w Gemeinde Laurahütte i w tej to 
gminie wyszła w 1916 roku za mąż za Wiktora z są-
siedniej wsi, tej „za baną” (czyli za linią kolejową 
po dziś dzień rozdzielającą  nasze miasto. To oni 
kolejno doświadczali przekształcenia się jeszcze 
feudalnej wsi w kapitalistyczne, a potem socja-
listyczne miasto, a także zachodzących zmian 
państwowości (pomiędzy Niemcami i Polską) 
oraz uwarunkowań politycznych, społecznych 
i kulturowych tej części Górnego Śląska, w której 
miasto jest posadowione. Tego nie da się wymazać 
z kart historii. Obcowali także, przez Brynicę, 
z jakże bliską zagranicą, dla tej części Śląska 
niemal 600-letnią. To ich ustny przekaz oraz za-
chowane dokumenty rodzinne są fundamentem 
mojej wiedzy o rodzinnym mieście, do którego 
doszły moje osobiste przeżycia.

Oblicza przemian
Współcześnie drukowanych publikacji o Sie-

mianowicach Śląskich jest sporo. A dodając do 
tego to, co jest osiągalne w internecie – to wprost 
multum. Zgoła inaczej było w moim dzieciństwie. 
Pośród książek w rodzinnej, domowej bibliotece 
była, owszem, „Chronik von Siemianowitz, Laura-
hütte, Fannygrube und Georgshütte” autorstwa 
Wilhelma Koeniga, ale przecież nie dość, że po 

niemiecku, to jeszcze z 1902 roku, więc prze-
brzmiała. Ale była także opasła, w płóciennej, 
wiśniowej i na złoto tłoczonej oprawie, „Encyklo-
pedia Powszechna Dla Wszystkich” wydana po 
polsku nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego,  
wydrukowana w latach II. RP, która wydawała 
się aktualna. Roku wydania Drukarnia Narodowa 
w Krakowie (karygodnie) nie podała. Z profesjo-
nalnej wiedzy bibliograficznej wiem, że posiadany 
egzemplarz o numerze 3716 wyszedł z oficyny 
w roku 1936. Dlaczego to ważne? Bo zamiesz-
czona w tej encyklopedii notka o Siemianowicach 
brzmi następująco:

„Siemianowice, w. [wieś] i osada górn. w pow. 
katowickim (woj. śląskie), 37.888 mieszk.; kop. 
węgla, wielkie piece, huta cynkowa.”

Niewiele. Na dodatek dla tych zasłużonych 
i szanowanych encyklopedystów Siemianowice 
(nieodpowiedzialnie jak na naukowców) nadal 
były wsią, tyle, że wysoce zindustrializowaną 
i z ogromną liczbą mieszkańców. Dlaczego o tym 
piszę? Bo tą encyklopedyczną wiedzą bezkry-
tycznie „popisałem się” w szkolnym wypracowa-
niu jakoś w połowie podstawówki i okazało się, 
że zdeprecjonowałem swoje miasto. Przecież 
zespalało ono wówczas w swych granicach nie 
tylko od przedwojnia, ongiś samodzielne Laura-
hüttę, Bańgów i Przełajkę, ale od 1951 roku także 
gminę Michałkowicko-Bytkowską. A frontowym 
znakiem propagandowym miasta był istniejący 
przez dziesięciolecia mural (nazwy tej teraz 
popularnej ówcześnie jeszcze nie używano) 
głoszący przybyszom, że wjeżdżają do „miasta 
węgla i stali”.

Trwał wielkoprzemysłowy rozkwit Siemiano-
wic Śląskich. Do gigantów z rodem z XIX wieku 
– kopalni „Siemianowice”, zespalającej w jedną 
całość wszystkie dotychczasowe z Siemianowic 
i Michałkowic, do huty „Laura” przemianowanej na 

„Jedność”, do fitznerowskich fabryk: Kotłów która 
stała się Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi 
i Fabryki Śrub i Nitów z nazwą nową: Elementów 
Złącznych, a także pierwszej dużej firmy powstałej 
w Polsce międzywojennej w 1923 roku - słodkiej 
fabryki „Hanka”, dochodziły nowe przedsiębior-
stwa. Między innymi utworzono Katowickie Za-
kłady Naprawcze Przemysłu Węglowego zwane 
„Tereską”, od nazwy znajdującego się tam ongiś 
szybu górniczego o tej nazwie, z Fabryki Kotłów 
oprócz WZM wyłonił się Kotłomontaż, urucho-
miony został „Haldex” rekultywujący pogórnicze 
hałdy, powstała wielka fabryka domów „Fabud” 
z przyległym „Makronem”. Dumą było, że na 
terenie Siemianowic Śląskich powstała stacja 
nadawcza znana w eterze jako Telewizja Katowice, 
a pierwsze programy prezentowała absolwentka 
I. Liceum Ogólnokształcącego im. Śniadeckiego.

Powstawały nowe osiedla mieszkaniowe 
wśród nich im. Tuwima, „Chemik” oraz w wielu 
rejonach miasta obiekty potentata Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przybywało 
szkół, przedszkoli, żłobków, zbudowane zostały 
nowe szpitale, obiekty sportowe w Pszczelniku 
i Michałkowicach. To była ta reprezentacyjna 
strona medalu.

Była i druga. Przetrwałe od przedwojnia małe, 
prywatne, rzemieślnicze i kupieckie firmy były 
sukcesywnie unicestwiane. Przykładów wiele 
w każdym rejonie miasta. Domy i lokale pozostały, 
ale obecnie już tylko sędziwi siemianowiczanie, 
pamiętając dawnych właścicieli firm i sklepów, 
robiąc zakupy używają jeszcze nazwisk – Labryga, 
Heilborn, Laks, Perla, Kołodziej, Oksenhendler, 
Kontny, Pajcyno, Grodoń czy Kudełka. Doświad-
czyła tego i moja rodzina, gdy utworzona przez 
Wiktora w 1920 roku wytwórnia słodkości i cukier-
nia przy (dzisiejsza nazwa) ul. Śląskiej 9 została 
socjalistycznie upaństwowiona, a prowadzącemu 
ją (po śmierci dziadka) bratu mego ojca łaskawie 
pozwolono zostać jej etatowym pracownikiem. 
Po sąsiedzku, w tym samym podwórzu, istniała 
drukarnia założona ongiś przez Piotra Pronobi-
sa (legendarnego drukarza polowego podczas 
powstań śląskich oraz w II. RP wydawcę m.in. 
„Gazety Siemianowickiej”), ale stała się częścią 
Będzińskich Zakładów Przemysłu Terenowego. 
Po cichu znikały (częściowo na skutek szkód 
górniczych) wręcz historyczne obiekty, wśród 
nich dom kultury (przypisany opiece huty) na 
rogu ulic Matejki i Głowackiego i sala imprezowa 
znana jako „Pod dwoma lipami”, zawiadywana 

przez kopalnię. Unicestwione zostały obiekty 
sportowo-rekreacyjne, jak boiska „Iskry” zasy-
pane powydobywczymi kamiennymi zwałami 
i „Motor” (stoją tam trzy wieżowce, ul. Komuny 
Paryskiej), dewastacji uległ park ludowy zwany 
„Sztadionem” w Michałkowicach.

Piętno historii i polityki 
Dziewięćdziesięcioletnie przemiany Siemia-

nowic Śląskich jako miasta to taki gorący ty-
giel. Z zewnątrz niby to samo, ale wewnątrz 
„gotuje się”. Symbolicznie chcę przedstawić je 
– zwłaszcza młodemu pokoleniu – na przy-
kładzie centralnej arterii miasta, prosząc, by 
młodzi sami wyciągnęli wnioski z historycznych 
przemian. Główna droga powstała jeszcze we 
wsi Siemianowice jako Beuthenstrasse. Od 1922 
roku, w polskich już Siemianowicach została 
(logicznie) ulicą Bytomską. Podczas II. wojny 
światowej nosiła imię Adolfa Hitlera. W pierwszych 
latach powojennych wróciła do ul. Bytomskiej. Po 
zastrzeleniu w bieszczadzkim Baligrodzie gen. 
Karola Świerczewskiego dostała jego imię na 
bardzo długo. W akcji dekomunizacyjnej nazw 
obiektów publicznych, w wyniku plebiscytowej 
decyzji mieszkańców przybrała imię ul. Śląskiej. 
I niech tak już zostanie.

Bo przecież idzie ku dobremu, chociaż począt-
ki zmian ustrojowo-gospodarczych końca XX. 
i pierwszych lat wieku XXI. były trudne, groźne 
i burzliwe. Zbiegły się m.in. z reformą zarządzania 
naszym krajem. Podzielono władzę pomiędzy 
państwo i samorządy terytorialne. Świadomość 
tego, że odtąd nie wszystko już jest „nasze”, czyli 
państwowe, a w efekcie „niczyje”, lecz ma kon-
kretnego właściciela: Skarb Państwa lub gminę 
(czyli w naszym przypadku Miasto Siemianowice 
Śląskie) długo nie była przyjmowana do społecz-
nej wiadomości. Nawet w roku 2022 usłyszałem 
jeszcze od pewnej osoby, że idzie coś załatwić do 
„Prezydium”. A przecież straciło ono swój byt już 
w 1973 roku. Potem powstał urząd miasta z prezy-
dentem na czele. Tyle, że od 1990 roku prezydent 
jest wybierany, a nie nominowany. Natomiast po 
trójstopniowej reformie samorządowej od 2002 
roku prezydenta miasta wybierają mieszkańcy 
w bezpośrednim głosowaniu. I w taki sposób, 
w tym właśnie roku, po raz drugi powierzono 
pełnienie tego stanowiska.

Obie moje prezydenckie kadencje zbiegły się 
z najczarniejszymi wydarzeniami w dziejach 
miasta. Decyzjami państwowymi – a społe-
czeństwo obwiniało za nie samorządowe wła-

O różnych obliczach zmian, jakie dokonywały się przez 90 lat w Siemianowicach Śląskich – meta-
morfozach dużych przedsiębiorstw, ale i mających swoją tradycję, zakorzenionych tu, małych  firm. 
O przemianach w pejzażu, ale  i zarządzaniu  - pisze z perspektywy rodowitego  siemianowiczanina 
były prezydent Zbigniew Paweł Szandar. 

OBLICZA PRZEMIAN
Zbigniew Paweł Szandar

Katowickie Zakłady Naprawcze „Tereska”
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Przypominamy, że jak co roku przygotowując 
indywidualne rozliczenie podatkowe można 
podzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Siemianowic Śląskich. 
Zachęcamy do wspierania lokalnie!

W ramach współpracy niektóre z organizacji 
bezpłatnie pomagają w rozliczeniu zeznań 
podatkowych. Takie wsparcie deklarują: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępcze-
go Rodzicielstwa  NOWY DOM; tel. w tej sprawie 
503 135 766, e-mail st.nowydom@wp.pl ,

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” 
e-mail:  imperium.slonca@wp.pl , tel. 32 228 
29 81

 Fundacja PIASTUN  Wyrównywanie Szans; tel. 
32 376 42 00, mail. biuro@fundacjapiastun.pl, 
www.fundacjapiastun.pl

Poniżej przedstawiamy siemianowickie or-
ganizacje, które posiadają  status organizacji 
pożytku publicznego, którym można przekazać 
1% podatku przy rocznym rozliczeniu. 

 Fundacja PIASTUN Wyrównywania Szans 
Oddział Siemianowice Śląskie, podejmuje dzia-
łania na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. 
Prowadzi jadłodzielnię przy ul. Oświęcimskiej 16, 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, zajęcia rehabili-
tacyjne oraz zajęcia dla seniorów. Prowadzimy 
również: akcje charytatywne, kiermasze, baza-
rek, z których pozyskane środki przekazywane 
są indywidualnie potrzebującym i Pogotowie 
Zakupowe dla Seniora. Instaluje i obsługuje po-
jemniki w kształcie serca, umożliwiające zbiórki  
plastikowych nakrętek, www.fundacjapiastun.pl    
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie 
nr 4500 
KRS 0000292978

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich pod-
opiecznych często jest jedyną możliwą formą 
wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. www.
imperiumslonca.pl  
KRS 0000052362 

 Sportowy Klub Taneczny „Flamenco” 
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i tur-
nieje tańca towarzyskiego. http://sktflamenco.com   
KRS 0000105482

 Miejski Klub Sportowy „Siemianowiczanka” 
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, 
aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy 
sportowy styl życia. http://ciaciana.eu  
KRS 0000119986

 Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwo-
ściowe „Szafran” 
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych,  zmagających 
się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz  świe-
tlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość 
środków przekazanych z 1% pprzeznaczona jest 
na prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzy-
szenie działania na rzecz zdrowienia moralnego 
i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnio-
nych. www.szafran.rzsa.pl  
KRS 0000167689

 Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” z siedzibą 
w Zespole Szkół Sportowych 
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. 
W trakcie swojej dwudziestokilkuletniej działal-
ności z grona jego wychowanków wyrosło wielu 
medalistów mistrzostw Polski oraz zawodniczek 
i zawodników kadry narodowej Polski. www.
ukswodnik.pl  
KRS 0000227483

 Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastęp-
czego Rodzicielstwa Nowy Dom
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. 
Wspiera rodziny, które podjęły się stworzenia 
nowego domu dla dzieci w potrzebie. www.
nowydom.org.pl  
KRS 0000240167

 Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek 
„Razem”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka 
piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poko-
nać strach, powrócić do normalnego życia w ro-
dzinie i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl  
KRS 0000284727

 Stowarzyszenie na rzecz Wyrównywania 
Szans Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
oraz ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
„Lodołamacz” 
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje 
lody ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłod-
szych niepełnosprawnych – dzieci. 
KRS 0000357375

 Stowarzyszenie Społeczno-Eduakacyjne 
„Pro Meritum”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród 
młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i se-
niorów. Nagradzane i wyróżniane za działania 
wolontariatu. www.promeritum.org 
KRS 0000380964

 Stowarzyszenie Nowa Nadzieja 
Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wyklu-
czeniu społecznemu chorych na stwardnienie 
rozsiane. 
KRS 0000585253

 Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności 
Kraju Grot 
Organizacja proobronna, której nadrzędnym 
celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa 
i obronności kraju. Szereg działań realizuje we 
współpracy i na rzecz społeczności lokalnej. 
KRS 0000709238

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Śląska, Hufiec w Siemianowicach Śląskich
Misją ZHP jest wychowywanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez sta-
wianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.
KRS 0000273051

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
Jest organizacją samopomocową powołaną 
przez niewidomych, działającą na rzecz nie-
widomych i zarządzaną przez niewidomych. 
Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy na 
skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu spo-
łecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Koło Siemianowice Śląskie. 
Działa na rzecz bezdomnych, m.in. prowadzi  
noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581

 Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej  
Oddział Siemianowice Śląskie. 
Krzewi zasady prawidłowego rozwoju psy-
cho-fizycznego, moralnego i duchowego, 
walcząc z dewiacjami i patologią społeczną, 
stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz 
ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska 
przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych 
i zagrożeń ekologicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Śląski Oddział Regionalny 
Oddział Siemianowice Śląskie 
Prowadzi klub dla dzieci i młodzieży z rodzin za-
grożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323

 Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
Koło Siemianowice Śląskie.
Prowadzi działania na rzecz rodzin wielodziet-
nych. Organizuje zawody sportowe, imprezy 
kulturalne, angażuje się w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928
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dze miejskie – przestały istnieć liczne zakłady 
pracy na czele z kopalnią (proces likwidacyjny 
od 1993 r.) i hutą (likwidacja od 2003 r.). Utrata 
miejsca pracy dotknęła około 25 tys. osób, 
a z 32-procentowa stopa bezrobocia miasto 
nasze stało się niechlubnym krajowym liderem. 
Szczyt, który był dnem. O ile górnicy dosta-
wali pracę w innych kopalniach lub odprawę 
finansową w wysokości 50 tys. zł (obecnie 
w kopalniach innych miast odprawa taka wy-
nosi 120 tys. zł – co oddaje skalę deprecjacji 
wartości naszej złotówki), o tyle hutników 
pozostawiono na pastwę losu. Protestowali, ale 
w efekcie – niektórzy po dziś dzień – niezbyt 
wiele otrzymali. Ich słuszny gniew sterowano 
jednak przeciw samorządowi terytorialne-

mu, ochraniając władze państwa,  decydujące 
o zamknięciu starej huty i o unieruchomieniu 
zbudowanego za niemal pół miliarda złotych 
nowego hutniczego obiektu. Apogeum wielu 
demonstracji stanowiło obrzucenie gmachu 
ratusza płonącymi oponami.

Staraniem samorządu miejskiego
Mimo tych wysoce niesprzyjających uwa-

runkowań to właśnie miejskim sumptem ru-
szyło „nowe”. Wielkimi staraniami zdołaliśmy 
doprowadzić do objęcia działaniami  Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dużego terenu 
na Bańgowie. Miałem ogromną satysfakcję 
wraz a ambasadorem Stanów Zjednoczonych 
wbijać symboliczną pierwszą łopatę w budo-
wę pierwszej w tym miejscu, amerykańskiej 

fabryki motoryzacyjnej. W sposób zamierzony 
towarzyszyła temu modna wówczas piosenka 
braci Golców śpiewających „tu na razie jest 
ściernisko, ale będzie San Francisco”. No i co? 
Jest?! Ileż tam teraz przedsiębiorstw działa.

I co jeszcze stało się nowego? Zdobywa-
jąc środki zewnętrzne ruszyła przebudowa 
dawnego szpitala położniczego na Cen-
trum Leczenia Oparzeń, a miejska darowi-
zna obiektów pozwoliła na uruchomienie 
tam komory hiperbarycznej. Dobudowane 
potem lądowisko helikopterowe ciągle jest 
podziwianym widokiem. Po negocjacjach 
kompensacyjnych miasto przejęło od za-
mykanej huty i uratowało od likwidacji Ze-
spół Szkół „Meritum” oraz popularną Willę 

Fitznera i zabytkową halę kąpielową przy 
ul. Śniadeckiego. Na niszczejącym, ongiś 
przykopalnianym boisku „Górnika” zrobiliśmy 
stadion ze sztuczną nawierzchnią do hokeja 
na trawie. Jest tam także sztuczne oświetle-
nie, podobnie jak na kortach tenisowych w  
Pszczelniku. We współdziałaniu z miastem 
powstał klub golfowy prowadzący na po-
wierzchni 40 hektarów w pełni profesjonalne 
18-dołkowe pole rozgrywek.

Nowości, sukcesów, zmian rozwojowych jest 
w ostatnim trzydziestoleciu – tym pod egidą 
samorządu terytorialnego – niezmiernie dużo. 
A perspektywy wręcz oszałamiają. Sądzę, że 
wszystko przedstawią autorzy kolejnych, rocz-
nicowych publikacji na łamach „Głosu Miasta”.
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Seniorzy z pewnością z ogromną ulgą i radością przyjęli 
informację o wznowieniu zajęć przez Siemianowicki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. Pandemia sparaliżowała oczywiście 
i jego działalność, co bardzo niekorzystnie odbiło się na sa-
mopoczuciu słuchaczy, dla których udział w prowadzonych 
przez  SUTW licznych warsztatach i wykładach był nie tylko 
okazją do dalszego rozwoju osobistego, ale i możliwością 
nawiązania nowych przyjaźni.

Z początkiem lutego rozpoczęły się już spotkania Akademii 
Muzealnej, warsztaty psychologiczne, gimnastyka w basenie, 
gimnastyka zdrowotna, joga, pilates, rytmika dla seniorów i język 
angielski dla zaawansowanych. Wznowił też próby chór SUTW 
„La, le, le”.

Z wielkim entuzjazmem SUTW ruszył do pracy.

SPRAWY SPOŁECZNE

KULTURA

WSPOMNIENIE

WIOSENNY POWIEW W UNIWERSYTECIE
Czas lockdownu odcisnął mocne piętno na psychice i ogólnie 

na zdrowiu osób starszych, więc intensyfikowane są działania, 
aby jak najwięcej spośród nich wyciągnąć z domów, z foteli, aby 
pomóc im żyć bardziej aktywnie, czerpać więcej wrażeń i ciągle 
jeszcze poznawać, zachwycać się, zaciekawiać. 

Tymczasem rodzą się nowe pomysły, nowe inicjatywy. 
Dołożone zostały koleżeńskie koła zainteresowań: rękodzieło 
i wymiana doświadczeń kulinarnych. Bywalcy  imprez organi-
zowanych przez Siemianowickie Centrum Kultury też tworzą 
grupę, która niejako wspólnie realizuje swoje upodobanie 
do organizowanych przez SCK wydarzeń kulturalnych. Lada 
moment ruszą spacery oraz indywidualne porady kompute-
rowe. Z radością powitano by nowych wykładowców, dzięki 
którym można by rozszerzyć tematykę wykładów.

 SUTW zaprasza także do swojego grona prawników i księgowych. 
Może nieaktywni już zawodowo przedstawiciele Temidy, podobnie, 
jak i byli księgowi, korzystając z oferty uniwersytetu, stanowiliby 
nieocenione i jakże mu potrzebne, wsparcie w  prawidłowym 
prowadzeniu działalności.

W działania Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wyraźnie wkroczyła... wiosna, a wraz z nią wiele nowych pomysłów. 
A będzie ich znacznie więcej, bo dotychczasowi liderzy robią 
wszystko, aby odnaleźć i zaprosić do kształtowania oferty uczelni 
kolejne kreatywne i pełne energii osoby.

Więcej o działaniach uniwersytetu na stronie www.seniorzysutw.p 
jak i na Facebooku „Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KSIĄŻKA POD DRZWI 
Zapoczątkowana przez nas 
w kwietniu zeszłego roku ak-
cja „Książka pod drzwi” spo-
tkała się z dużym uznaniem. 
Wolontariusze ze Stowarzy-
szenia Mieszkańców Siemia-
nowic (SMS) dostarczyli 151 
przygotowanych przez nas 
książek do naszych Czytel-
ników. Miło nam poinfor-
mować, że przedłużamy 
naszą akcję na cały  2022 
rok! Zatem jeśli jesteś osobą 
starszą, masz problemy z poruszanie się i nie możesz do nas 
przyjść, my przyjdziemy do Ciebie! 

MBP   

21 marca zaczyna się kalendarzowa wiosna, ale obchodzimy 
też w tym dniu Światowy Dzień Poezji. To święto mające na 
celu promowanie jednej z najcenniejszych form kulturowej 
i językowej ekspresji oraz tożsamości.

Światowy Dzień Poezji został ustanowiony przez UNESCO 
w 1999 roku. Organizacja ta zwraca uwagę na fakt, że poezja 
łączy ludzi, ponieważ przemawia do naszego człowieczeństwa 
i naszych wspólnych wartości, przekształcając najprostszy 
z wierszy w potężny katalizator dialogu i pokoju.
Ten dzień to okazja do uhonorowania poetów, zwiększenia 
widoczności poezji w mediach, ożywienia ustnych tradycji 
recitali poetyckich, promowania czytania, pisania i nauczania 
poezji, a także wspierania podobieństwa między poezją i innymi 
formami sztukami, jak teatr, taniec, muzyka i malarstwo.
   W ramach tego święta, Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny  
Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich serdecznie zaprasza na 
spotkanie autorskie z Joanną Łącką–Knapik, autorką zbioru  
„Dla przyjaciół”.

Joanna Łącka-Knapik urodziła się w Chorzowie, z zawodu jest 
bibliotekarką. Od kilku lat związana jest z Siemianowicką Grupą 
Artystyczną „Laura”. Uprawia również malarstwo i rysunek.
  Swoje wiersze publikowała od 2006 roku na łamach siemia-
nowickich wydawnictw – m.in. w Kalendarzu Siemianowickim 
i katalogach malarstwa. Uczestniczyła także w licznych spo-
tkaniach poetyckich podczas Nocy Muzeów.

Zapraszamy na spotkanie z autorką 21 marca o godzinie 
17.00 w  MBP w Siemianowicach Śląskich.

ANNA  DŁUGOSZ

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Zadzwoń po książkę! 

tel. 32 220 42 59

Cokolwiek dobrego działo się w naszym mieście 
– tam najczęściej pojawiało się jego nazwisko. 
Jego, albo jego firmy, którą założył w Siemiano-
wicach Śląskich, kiedy do nich przyjechał. Nie był 
Ślązakiem, ale gdy z początkiem lat 90. Elstan 
pojawił się na naszej mapie, wrósł w tę ziemię, 
żył jej sprawami, nie była mu obojętna.

W połowie lutego na zawsze pożegnaliśmy 
Stanisława Papierkowskiego. Miasto poniosło 
bolesną stratę.

Był znakomitym menedżerem, który dbając 
o wysokie standardy bezpieczeństwa w kiero-
wanej przez siebie firmie, niezwykle poważnie 
traktując etykę zawodową, mógł się jedno-
cześnie szczycić osiągnięciami, docenionymi 
przez kapituły prestiżowych nagród gospodar-
czych w kraju. Zarządzana przez niego spółka  
w galerii swoich laurów ma m.in. nagrodę Orły 
Polskiego Budownictwa, Medal Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, czy wielokrotnie 
przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą 
tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play.

ZOSTAWIŁ PO SOBIE WIELE DOBRA...
Ale w Siemianowicach Śląskich znany był przede 
wszystkim, jako człowiek wielkiego serca. Nie 
było nikogo, kto prosząc Go o pomoc, odcho-
dziłby bez niej. Pan Stanisław, będąc niezwykle 
wrażliwym na ludzkie nieszczęście, zawsze starał 
się udzielić wsparcia potrzebu-
jącemu, a jeśli nie mógł sam 
zaradzić problemowi, wówczas 
osobiście się angażował, aby jed-
nak znaleźć jakieś rozwiązanie. 
Stanowił wzór współczesnego 
filantropa, wspomagające-
go wszelkie działania, mające 
na celu dobro mieszkańców – 
w szczególności dzieci oraz osób 
z niepełnosprawnością. Wspierał 
środowiska sportowe i kulturalne. 

Wiele zawdzięcza Stanisławowi Papierkowskie-
mu Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice. 

-Staszek był niesamowicie ciepłym, życzliwym 
człowiekiem. Nie był prezesem nieosiągalnym, 
niedostępnym. Jeśli nie mógł odebrać telefonu 

– to zawsze oddzwaniał. Wiele razy prosiliśmy 
go o pomoc w sfinansowaniu potrzeb zespołu 
i powiem, że nigdy nie łączyło się to z uczuciem 
skrępowania, że wyciągamy do niego rękę po pie-
niądze. Bo Staszek obdarowywał z serdecznością. 

I zawsze był żywo zainteresowany 
sprawą, którą wspierał. Bywało, że 
po takiej rozmowie, kiedy bardziej 
poznał temat, okoliczności – sam 
poszerzał swoją pomoc. - mówi 
Anna Moj-Łukasik.

- Prezes Papierkowski był wybitnie 
pomocny Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Jedność” – przyznaje 
Artur Sala – Był nawet czas, że zasilał 
nas regularnie. Zawsze też można 

było liczyć na wsparcie podczas organizacji więk-
szych imprez, czy turniejów. Jego zainteresowanie 
sponsorowanym przez siebie przedsięwzięciem, 
stanowiło z jego strony także sygnał, że wspól-
nie robimy coś ważnego, coś wartościowego. 
Stanisław Papierkowski był osobą niezwykle skromną 

i stroniącą od rozgłosu. Nie szczędził czasu, by 
swoim doświadczeniem i wiedzą przyczyniać się do 
rozwoju gospodarczego miasta. Jako członek Rady 
Gospodarczej, występował w roli ambasadora idei 
ożywienia szkolnictwa branżowego. 

- Prezes nie tylko wspierał szkolnictwo za-
wodowe, dzielił się cennym doświadczeniem – 
przypomina Anna Sobieraj, naczelnik Wydziału 
Edukacji - ale sponsorował także liczne wy-
darzenia w siemianowickich szkołach, życzli-
wie reagował na potrzeby tutejszych placówek 
oświatowych. Był przy tym człowiekiem wielkiej 
kultury osobistej.
Lista inicjatyw i przedsięwzięć wspieranych przez 
Stanisława Papierkowskiego była długa, wspo-
mnę tylko sponsorowanie Spartakiady Młodzieży 
z Niepełnosprawnością, czy wkład w powstanie 
świetlicy w dzielnicy Hugo. Był członkiem Rady 
Fundacji na Rzecz Kardiologii w Ochojcu, człon-
kiem wspierającym Śląskiej Izby Pracodawców. 
Odszedł, pozostawiając po sobie wiele dobra...

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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PIŁKA ROWEROWA ZNOWU 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Sześćdziesiąt lat czekaliśmy na to, aby 
w  Siemianowicach Śląskich ponownie zo-
baczyć zawodników grających w piłkę ro-
werową. W minioną sobotę (05.03.) w hali 
Kompleksu Sportowego „Michał” odbył się 
pokazowy mecz, w którym zaprezento-
wali się zawodnicy z czeskiego klubu MO 
Svitávka, w tym Jiří Hrdlička, dwukrotny 
mistrz świata (2003, 2008) w tej dyscypli-
nie sportu.

Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” oraz Wydział Kultu-
ry i Sportu siemianowickiego urzędu miasta 
w ramach obchodów 90-lecia nadania praw 
miejskich Siemianowicom Śląskim.

Piłka rowerowa, której lata świetności sięgają 
okresu międzywojennego była domeną śląskich 
zawodników. Wielokrotnymi mistrzami Pol-
ski przed II wojną światową byli bracia Paweł 
i Walter Porembowie. Po wojnie w lidze piłki 
rowerowej triumfy święcili bracia Antoni i Brunon 
Skrzypczykowie, zdobywając sześciokrotnie 
mistrzostwo kraju.

W sobotę, licznie przybyli do hali kibice, zo-
baczyli dwa mecze rozgrywane na rowerach 
specjalnej konstrukcji, budowanych na kołach 
26-calowych. Zespoły składały się z dwóch 
zawodników, z których jeden był bramkarzem, 
a drugi „zawodnikiem polowym”. Rywalizacja 
odbywała się 2 x 7 min, na boisku o wymiarach 
11 x 14 m, a piłkę zgodnie z przepisami można 
było uderzać tylko kołem. 

Drugim spotkaniem był pojedynek „Siemia-
nowice” kontra „Svitávka”. Jedna z par założy-
ła koszulki z barwami naszego miasta i w ten 
sposób odbył się międzynarodowy mecz.  

W regulaminowym czasie był remis 7:7 i o zwy-
cięstwie jednej z drużyny zadecydować miały 
rzuty karne. W nich lepsza była drużyna „Sie-
mianowic”.

Wydarzenie uświetnił swoją obecnością 
Brunon Skrzypczyk, ostatni Mistrz Polski w tej 
dyscyplinie sportu z roku 1962. Od tego czasu 
popularne wcześniej rozgrywki piłki rowerowej 
w Polsce zostały zawieszone.

W przerwie spotkań Prezydent Miasta Sie-
mianowice Śląskie Rafał Piech odznaczył Bru-
nona i pośmiertnie Antoniego Skrzypczyków 
odznaką „Za Zasługi Dla Siemianowickiego 
Sportu”, które wręczyła Marta Suchanek-Bijak, 
Zastępca Prezydenta Miasta.

Organizatorzy, wspólnie z go-
śćmi z Czech przygotowali atrakcję 

dla publiczności. Każdy chętny kibic 
mógł sprawdzić swoje umiejętności jazdy 

na rowerze do gry w piłkę rowerową. Rowery 
udostępnili publiczności czescy zawodnicy ,a 
jazda odbywała się przy ich asekuracji.

Czy próby jazdy na tym wyjątkowym sprzę-
cie zaowocują miłością do tej dyscypliny ? 
Czas pokaże.

Dzięki współpracy z Muzem Miejskim, kibice 
mieli również okazję zobaczyć wystawę zdjęć 
przedstawiającą historię piłki rowerowej w Sie-
mianowicach Śląskich.

Pokazowy mecz uświetnił występ gimna-
styczek UKS „Diament” oraz Zespołu Tańca 
Nowoczesnego i Cheerleaders „Skandal”.

Pomocą w trakcie meczu służyli również 
młodzi zawodnicy APN Siemianowice Śląskie, 
wolontariusze I LO Siemianowice Śląskie oraz 
grupa rowerowych zapaleńców Patryka Wolnika.

WIESŁAW STRĘK 
MOSIR PSZCZELNIK

Organizatorzy charytatywnego „Biegu po lepsze jutro” i nordic walking 
zapraszają - uruchomione już są zapisy. Na mecie czekać będzie wiele 
atrakcji, takich jak pyszna kawa, herbata, domowe ciastko czy pieczenie 
kiełbasek na ognisku. Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans, grupa 
Tożsami, grupa Siemianowice i Przyjaciele Biegają zachęcają całe 
rodziny do udziału w wydarzeniu. To świetna okazja do pomagania 
i spędzenia aktywnie wolnego czasu.

Zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc w lecze-
niu Mateusza. Więcej informacji o Mateuszu na stronach fundacji  
https://fundacjapiastun.pl/artysta-walczy-z-nowotworem.

Więcej informacji na temat samego biegu na stronie wydarzenia: 
https://www.facebook.com/events/484541766359682

ELŻBIETA NIESZPOREK

„BIEG PO LEPSZE JUTRO”
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SPRAWY SPOŁECZNE

Szanowni Państwo! 
Walkę z chorobą FOP (poza szkieletowe skost-
nienia mięśni), Monika będzie toczyła do końca 
życia a POMOC jest niezbędna. Schorzenie to 
wywołuje zmiany w mięśniach prowadzące do 
kalectwa. Tworzące się zwapnienia powodują 
bardzo duże ograniczenia ruchowe stawów 
barkowych, biodrowych, kolanowych, stawu 
skroniowo-żuchwowego. Monika nie potra-
fi wykonać podstawowych czynności dnia 

DZIĘKI WAM 
MONIKA MA SZANSĘ  
NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!

codziennego. Stąd też nasza gorąca prośba. 
Jeżeli nie macie Państwo jeszcze osoby, której 
pomagacie przekazując 1 % z podatku to może 
zechcielibyście wspomóc właśnie Monikę. 
Zgromadzone pieniądze na subkoncie prze-
znaczone będą wyłącznie na walkę z chorobą: 
drogie leki, rehabilitację i likwidację barier. 
Więcej o Monice można przeczytać na jej 
stronie internetowej www.fopmonika.pl  

Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie.  
Dzięki wam Monika ma szansę na lepszą przy-
szłość!

WIESŁAWA PACIA Z CÓRKĄ MONIKĄ

Fundacja Anny Dymnej
 „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 
30-198 Kraków. 
Darowizny nr 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 
- hasło „MONIKA PACIA”
KRS 0000174486 cel szczegółowy 1% 
- hasło „MONIKA PACIA” 
lub  Pacia Monika Siemianowice Śląskie
nr konta 21 1050 1357 1000 0022 4767 3409


