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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
25 kwietnia 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 marca 2022 r.:

1. Piotr z Michałkowic
2. Paweł z Centrum
3. Aleksander z Centrum

Zdjęcie przedstawiało ulicę Kościelną.
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

Czy ktoś się pyta o szczęście emeryta? Nie, bo co on może chcieć?   
A emeryt kocha ruch. Dba o formę, traci brzuch, a wszystko za 
sprawą towarzystwa tenisowego, zawiązanego spontanicznie 
na Siemianowickim Pszczelniku. 

Dzisiaj jest nas ponad trzydziestu. Stworzyliśmy własny Klub 
Tenisowy Seniora Emeryta. Na początku była nas garstka. Z bie-
giem lat  było nas coraz więcej. Praktycznie każdy z nas nigdy 
nie należał do żadnego klubu, a swoje pierwsze kroki, lekcje 
i umiejętności nabył właśnie w seniorskim gronie przyjaciół. 
Obecnie w klubie trenują dwie grupy w rożnym wieku. Najstarszy 
ma 83 lata. Natomiast średnia wieku na dzień dzisiejszy wynosi 
74 lata. Zajęcia odbywają się :

 LATEM, codziennie na kortach otwartych w Pszczelniku:
- dla grupy pierwszej od godz 8.00 do godz 10.00,
- dla grupy drugiej od godz 10.00 do godz 12.00,
 ZIMĄ, w każdy poniedziałek, środę oraz piątek w hali teni-
sowej przy al. Młodych 22:
- dla grupy pierwszej od godz 8.00 do godz 10.00,
- dla grupy drugiej od godz 10.00 do godz 12.00

Po zakończeniu grania, zarówno w Pszczelniku, jak i w hali 
tenisowej, spotykamy się i gramy w skata,  a któryś z nas 
zazwyczaj serwuje kawę oraz ciastko. Wszystko to mamy 
oczywiście ustalone z osobistym kardiologiem (uśmiech). 
Ustaliliśmy, również, że kiedy ktoś z nas obchodzi okrągłą 
rocznicę - 60-te, 70-te, 80-te urodziny, zaprasza resztę 
członków na drobny poczęstunek, a grupa seniorskich przyjaciół 
ofiaruje upominkowy koszyk.

Czy może być fajniejsze życie staruszka, górnika, profesora, 
hutnika, czy biznesmena? Szeroka gama tematów do dysku-
sji, wzajemne porady dla zdrowia i humor na każdym kroku. 
W tym miejscu należy powiedzieć, że jest to możliwe dzięki 
MOSiR i poparciu siemianowickiego urzędu miasta. Dziękujemy 
wszystkim za udział w tym pięknym przedsięwzięciu.

JERZY DEMBSKI

CZY TENIS JEST DLA EMERYTA?

21 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy posiadaczy 
siemianowickiej „Karty Seniora” do SCK – Park Tradycji 
na spotkanie ze sztuką filmową. Specjalnie dla seniorów 
prezentujemy interesujący film, który skłania do dyskusji, 
refleksji, a przy tym jest doskonałym sposobem spędzenia 
wolnego czasu. Informacje o filmie pod tel. 32/765 27 40
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Już ósmy rok staram się we współpracy 
z mieszkańcami, urzędnikami i radnymi 
Rady Miasta rewitalizować Siemianowice 
Śląskie. Choć w tym czasie zrealizowaliśmy 
wspólnie aż kilkaset bardzo różnorodnych 
projektów inwestycyjnych, to tym, co je 
wszystkie łączy i powodem ich inicjowania 
jest troska o dwie najważniejsze grupy spo-
łeczne, które – w moim przekonaniu – sta-
nowią filary tego miasta – siemianowickie 
rodziny i lokalnych przedsiębiorców. Cała 
nasza polityka społeczno-gospodarcza 
służyła i służy temu, by każdy z miesz-
kańców, będący członkiem jednej z tysięcy 
siemianowickich rodzin, czuł co roku, że 
to miasto rozwija się w rytm rozwoju jego 
życiowych potrzeb. 

Ten sam priorytet przyświeca nam od lat 
w relacji z przedsiębiorcami. Chcemy, by 
każdy z nich – bez względu na skalę prowa-
dzonej przez siebie firmy – czuł, że to miasto 
jest przyjaznym miejscem do prowadzenia 

biznesu, a urząd miasta jest gotowy podej-
mować inicjatywy, które pomagają utrzymać 
się na rynku i pozyskiwać nowych klientów. 

Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na dwa 
przykłady naszych samorządowych działań 
podjętych w ostatnim okresie, wspierających 
powyższe grupy społeczne.

Pierwszym z nich jest bez wątpienia przed-
łożona ostatnio przez mój urzędniczy zespół 
i przegłosowana przez Radę Miasta uchwa-
ła nr 462/2022, która wychodzi naprze-
ciw najbardziej zadłużonym mieszkańcom 
mieszkań komunalnych. Jej kluczowy zapis 
wprowadza zmiany w zasadach i sposobie 
spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym. Najistotniejszym elemen-
tem tej zmiany jest wydłużenie okresu spłaty 
rat zaległych należności czynszowych z 60 
do 120 miesięcy. Tym samym okres spłaty 
zadłużenia wydłuża się z 5 do 10 lat. Jestem 
przekonany, że dla osób, które z różnych 
powodów popadły w pętlę zadłużenia, lecz 

chcą nadal solidarnie z innymi mieszkańcami 
opłacać czynsz i fundusz remontowy, to do-
bra wiadomość, bo daje perspektywę wyjścia 
małymi krokami na przysłowiową prostą. 

Drugim przykładem wsparcia – tym razem 
dedykowanego przedsiębiorcom – jest or-
ganizacja cyklu siemianowickich konferen-
cji gospodarczo-społecznych z udziałem 
czołowych ekspertów krajowych w wybra-
nych dziedzinach, zatytułowanego „Sie-
mianowice Śląskie – rozwiązania dla Polski”. 
Pierwsza konferencja z tego cyklu, poma-
gająca przedsiębiorcom przebrnąć przez 
podatkowo-finansową burzę, wywołaną 
Polskim Ładem, odbędzie się już 20 kwiet-
nia bieżącego roku i dostępna będzie bez-
płatnie w formie transmisji online. W loży 
ekspertów zasiądzie i głównym wykładowcą 
będzie Profesor Witold Modzelewski, krajowy 
ekspert w dziedzinie podatków i finansów. 
Partnerem strategicznym konferencji jest 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Z RATUSZA

RODZINY I BIZNES 
TO DWA FILARY MIASTA

Zaledwie kilka tygodni temu Fundacja „Podaruj Dobro”, we 
współpracy i pod patronatem Prezydenta Miasta, otworzyła 
w naszym mieście, Biuro Interwencji Prawno-Medycznych RE-
HA-HELP. To pierwsza taka inicjatywa w Metropolii GZM. Biuro 
pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych i nieszczęśliwych 
zdarzeń losowych poprzez interwencyjne porady i wsparcie 
w organizacji ultranowoczesnej rehabilitacji, pozyskaniu środ-
ków finansowych na tę rehabilitację oraz opiece prawniczej 
w ewentualnych sporach sądowych. Prezesem i jednym z fun-
datorów fundacji „Podaruj Dobro” jest Magdalena Wrodarczyk, 
która sama uległa tragicznemu wypadkowi samochodowemu, 
w wyniku którego doznała trwałego uszkodzenia rdzenia krę-
gosłupa. Dziś z pomocą m.in. kancelarii prawno-medycznej 
Vox Veritas, Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich, 
GCMiR „Amed” w Katowicach i Górnośląskiego Centrum 
Rehabilitacji „Repty”, organizuje pomoc medyczną i prawną 
dla mieszkańców naszego miasta. Owocem pierwszych spo-
łecznych dyżurów ekspertów fundacji, które odbywają się 
regularnie na terenie siemianowickiego szpitala miejskiego, 
było odzyskanie należnego odszkodowania za wypadek ko-
munikacyjny dla pana Jerzego Słani. Pan Jerzy uległ jako pieszy 
wypadkowi komunikacyjnemu,  doznając bardzo poważnych 
obrażeń ciała i oczu. Choć od początku swojej walki o zdrowie 
i odszkodowanie, nawiązał współpracę ze znaną kancelarią 
odszkodowawczą, nie mógł się doczekać na wypłatę przy-
znanych w ramach odszkodowania kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Dopiero interwencja zespołu prawniczego fundacji, 

PIERWSZY SUKCES FUNDACJI „PODARUJ DOBRO” 
- mieszkaniec Siemianowic Śląskich odzyskał kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania

spowodowała, że nierzetelna firma reprezentująca dotychczas 
interesy pana Jerzego natychmiast przekazała przetrzymywane 
od dawna środki finansowe, należące się poszkodowanemu. Jak 
zapewniła jednak pani Magdalena: - Opieka nad panem Jerzym 
się rozpoczyna, bo widzimy z fundacyjnym zespołem prawni-
czo-medycznym, że nasz pierwszy siemianowicki podopieczny 
ma duże szanse zdobyć dodatkowe środki na rehabilitację. 
Wcześniejsi reprezentanci pana Jerzego nie zlecili kluczowych 
badań i ekspertyz medycznych, które w naszym przekonaniu 
stanowią dopiero podstawę do określenia faktycznej szkody 
i dysfunkcji pacjenta, a dopiero te dane pozwalają na osza-
cowanie niezbędnych środków finansowych, jakie należałoby 
uzyskać tytułem odszkodowania.  

Ciesząc się z pierwszych pozyskanych środków finanso-
wych dla siemianowiczanina, prezes fundacji zaprasza do 
kontaktu telefonicznego w celu umówienia się na bezpłatne 
konsultacje i porady, pod numerem telefonu: 511 611 112.  

PIOTR KOCHANEK

Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

Przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą dla Państwa źródłem nigdy  

niegasnącej nadziei,
zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

Niech Zwycięzca śmierci,
obdarzy obfitością łask i da moc 

pokonywania codziennych trudności,
a tegoroczna Wielkanoc 

przyniesie nam niewzruszone przekonanie, 
że dobro, miłość i prawda zawsze zwyciężają. 

Ufam, że ta nowa forma merytorycznego 
wsparcia siemianowickich przedsiębiorców, 
oparta o bezpłatne dostarczanie eksperckiej 
wiedzy, którą przekazują praktycy bizne-
su, pomoże każdemu dobrze zabezpieczyć 
się na przyszłość. O kolejnych inicjatywach 
będę Państwa informował na łamach stron 
internetowych oraz w kolejnych wydaniach 
„Głosu Miasta”. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

1 kwietnia br. podpisano umowę na budowę 
drugiego etapu drogi, która połączy ulicę Wł. 
Jagiełły z ulicą Węglową. Pierwsza część łączni-
ka została wykonana w 2021 roku, na odcinku od 
ul. Wł. Jagiełły do ulicy Diamentowej. Wówczas 
zakres prac objął budowę jezdni o długości 
około 300  m i szerokości 7 m,  przebudowę 
zjazdu publicznego, budowę 441 m kanalizacji 
deszczowej oraz wykonanie zabezpieczeń 
istniejącej infrastruktury technicznej. Tym 
razem kontynuacja inwestycji zakłada wyko-
nanie od ulicy Diamentowej do ulicy Węglowej 
jezdni o długości 210 m i szerokości 7 m, wraz 
z budową wpustów deszczowych i zjazdu 
publicznego, budowę drogi wjazdowej, wjaz-
dów na skrzyżowania oraz zabezpieczenie 
istniejących kabli SN i nN. Koszt przedsięwzię-
cia wyniesie ponad 1,3 mln zł. Jego realizacja 

Niszczejący od lat blok położony przy ulicy 
Szkolnej 10 zostanie wyburzony. Umowa mię-
dzy wykonawcą rozbiórki, a zarządcą budyn-
ku – Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, została podpisana 
pod koniec marca br. 

Budynek mieszkalny przy ulicy Szkolnej 10 
został wysiedlony w latach 90. Ze względu 
na pogarszający się stan techniczny, zapadła 

potrwa 8 miesięcy. Łącznik usprawni warunki 
komunikacyjne oraz rozładuje ruch w okolicach 
ulicy Węglowej.

Należy także wspomnieć, że od początku roku 
na terenie miasta trwa budowa dwóch innych 
połączeń drogowych – od ul. Bytomskiej do te-
renów inwestycyjnych oraz od ul. R. Traugutta 
do ul. M. Watoły. Pierwsze z nich pozwoli na lep-
sze skomunikowanie obszarów przemysłowych 
i umożliwi dogodny dojazd do nich obecnym 
i przyszłym inwestorom. Z kolei drugi łącznik 
połączy ulicę Oświęcimską (zjazd przy rondzie) 
z ulicą Brylantową – a w przyszłości z łącznikiem 
drogowym, którego przebieg planowany jest 
od ulicy Brylantowej do granicy z Chorzowem. 
Obydwie inwestycje zostały dofinansowane 
z rządowych funduszy RIFL i RFRD. Budowa 
dróg zakończy się jeszcze w tym roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RUSZA DRUGI ETAP BUDOWY ŁĄCZNIKA  
ULICY WĘGLOWEJ I WŁ. JAGIEŁŁY
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Kolejny inwestor wybrał Siemianowice Śląskie 
na miejsce swojego biznesu. Mowa tu o firmie 
Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju, któ-
ra w lutym bieżącego roku wygrała ogłoszony 
przez Towarzystwo Finansowe Silesia przetarg 
na sprzedaż nieruchomości w Siemianowicach 
Śląskich. Obszar po Walcowni Rur „Jedność” 
o powierzchni 21 hektarów zakupiono za ponad 
61,5 mln zł.

Inwestor zapowiada kontynuację na tym terenie 
przemysłowych tradycji Siemianowic Śląskich. 
W ciągu dwóch lat spółka Cognor zamierza uru-
chomić nowoczesny zakład walcowniczy, z linią 
produkcyjną do wytwarzania prętów gorąco-
walcowanych. 

– Cieszę się, że udało nam się wygrać ten prze-
targ – mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes 
zarządu Cognor Holding S.A. Siemianowice Śląskie 
to miasto o hutniczych tradycjach, sięgających 
200 lat. My wracamy z potężną inwestycją budo-

wy w miejscu Walcowni Rur „Jedność” walcowni 
profili lekkich, o zdolnościach produkcyjnych do 
450 tysięcy ton rocznie. To będzie nowa historia 
dla tego miejsca – dodaje.

Koszt przedsięwzięcia  wyniesie ponad pół mi-
liarda złotych i da zatrudnienie dla ok. 200 osób. 
Jak podkreślił prezes spółki, hutnictwo generuje 
dodatkowe miejsca pracy, a jedno miejsce pracy 
w hutnictwie może dać nawet siedem dodatko-
wych możliwości zatrudnienia.

Przypomnijmy, że Walcownia Rur „Jedność”, którą 
zakupiła firma Cognor Holding S.A. nigdy nie została 
uruchomiona. Jej budowę w 1978 roku zapocząt-
kowała nieistniejąca już Huta Jedność. W 2001 roku 
w związku z przerwaniem finansowania zaprzestano 
realizacji inwestycji, mimo że była już na ukończeniu. 
Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczy-
niła się także do znacznego rozczłonkowania praw 
do majątku po niedoszłej walcowni rur. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

POWSTANIE NOWA WALCOWNIA
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decyzja o jego wyburzeniu. Po przeprowadzo-
nej rozbiórce teren zostanie uporządkowany, 
wyrównany i obsiany trawą – wyjaśnia Marta 
Dziemba-Korzyniec, Naczelnik Wydziału Go-
spodarki Lokalowej.

Jak informuje MPGKiM, prace rozbiórkowe pu-
stostanu potrwają 3-4 miesiące. Koszt rozbiórki 
wyniesie ok. 850 tys. zł. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BUDYNEK PRZY ULICY SZKOLNEJ CZEKA ROZBIÓRKA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Na początku kwietnia przy Zespole Szkół 
„Cogito” (ul. Matejki 5) oddano do użytku 
nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Uczniowie 
mogą zagrać na nim w piłkę ręczną, siatkową, 
nożną oraz w koszykówkę.

Nowe boisko powstało w miejscu poprzed-
niego, asfaltowego boiska, usytuowanego za 
budynkiem szkoły. Zmodernizowany obiekt 
ma wymiary 41m x 24m i wykonany jest z na-
wierzchni poliuretanowej. W ramach inwestycji 
odnowiono także ogrodzenie i wybudowano 
nowy mur oporowy. Oprócz tego zbudowano 

nowe chodniki i zamontowano elementy małej 
architektury – ławki i kosze na śmieci. Boisko 
otoczono piłkochwytami i wyposażono w nie-
zbędne elementy sprzętu sportowego, adekwat-
nego dla poszczególnych dyscyplin sportowych 
(bramki, kosze do koszykówki oraz słupki do 
siatkówki). Dla zapewnienia bezpieczeństwa na 
terenie boiska powstał monitoring wizyjny oraz 
energooszczędne oświetlenie. Koszt budowy 
obiektu sportowego wyniósł nieco ponad 1 mln 
zł i w całości został dofinansowany z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych..

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

UCZNIOWIE „COGITO” 
MAJĄ NOWE BOISKO

Zadnie przewiduje budowę skweru w Michał-
kowicach, pomiędzy ulicą Wyzwolenia  19, 
a Stawową 18. Będzie to ogrodzona strefa 
zabawowo-rekreacyjna z bezpieczną na-
wierzchnią, na której pojawią się m.in. tram-
poliny, huśtawki (w tym huśtawka dla dzieci 
niepełnosprawnych), ławki i kosze na śmieci. 
Nie zabraknie też nowej zieleni. Dodatko-
wo w ramach projektu wykonanych zostanie 
dwadzieścia miejsc parkingowych dla samo-

PRZETARGI NA NOWE MIEJSCA REKREACJI Z BO
Trwają postępowania przetargowe na inwestycje, które zostały wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Jeżeli uda 
się wyłonić wykonawców, już za kilka miesięcy siemianowiczanie będą mogli korzystać z nowego skweru, miejsc postojowych i placu zabaw. 

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA 
PLACU ZABAW  
PRZY UL. GANSIŃCA 
Przedmiotem zamówienia jest gruntowna 
modernizacja placu zabaw przy ul. Gansińca. 
Zakres prac obejmie demontaż starych urzą-
dzeń zabawowych i ogrodzenia oraz instalację 
nowych, tj. zestawu do zabawy ze zjeżdżal-
niami, huśtawek, ścianki wspinaczkowej, sprę-

żynowców czy piaskownicy z zadaszeniem. 
Oprócz tego w ramach inwestycji zaplano-
wano budowę nowego ogrodzenia, wykonanie 
bezpiecznej nawierzchni i nasadzeń, a także 
montaż elementów małej architektury – ławek 
i koszy na śmieci.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
PRZY POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 
POMIĘDZY ULICĄ STAWOWĄ 18 
A ULICĄ WYZWOLENIA 19
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chodów osobowych wraz z drogą dojazdową 
i chodnikiem.

Inwestycja jest jednym ze zwycięskich pro-
jektów budżetu obywatelskiego, który miał 
zostać wykonany w ubiegłym roku. Niestety 
umowa z firmą wyłonioną w wyniku przetar-
gu na realizację zadania w roku 2021 została 
rozwiązana, dlatego termin budowy skweru 
przełożono na 2022 rok.

Realizacja powyższych inwestycji odbędzie się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, 
że wykonawcy zobowiązani będą do opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie 
której zostaną przeprowadzone prace budowlane.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
TERMOMODERNIZACJE SZKÓŁ 
NA FINISZU
Wielkimi krokami zbliża się finał prac termomo-
dernizacyjnych prowadzonych na budynkach 
dwóch szkół – Zespołu Szkół Sportowych (etap 2) 
oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących „Meritum”. Po gruntownej modernizacji, 
która zakończy się jeszcze w kwietniu, obiekty 
zyskają nowe oblicze, a także staną się bardziej 
ekologiczne, cieplejsze i tańsze w utrzymaniu.

Zakres prac związanych z remontem budynku 
ZSS, to m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, 
ścian przyziemia i cokołów, ocieplenie dachu 
wraz z wykonaniem nowego pokrycia, wymiana 
instalacji wewnętrznych (c.o. wraz z kompletną 
stacją wymienników ciepła, c.w.u., zimnej wody 
oraz instalacji hydrantowej), wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych oraz instalacji odgromowej, remont 

Podczas XLII sesji Rady Miasta siemianowiccy 
radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą w każdy 
piątek i sobotę rolnicy i ich domownicy będą mogli 
prowadzić handel w wyznaczonym miejscu na 
terenie targowiska przy ul. Stanisława Staszica.
Handel odbywać się będzie w godzinach od 6.00 
do 13.00 w piątki i soboty. Rolnicy będą zwolnieni 
z opłaty targowej i będą mogli sprzedawać nie 
tylko swoje produkty rolne lub spożywcze, ale 
również wyroby rękodzieła wytworzone w go-
spodarstwie rolnym.

schodów zewnętrznych z wymianą balustrad, 
przebudowa strefy wejścia eliminująca barie-
ry architektoniczne, a także wydzielenie klatek 
schodowych i montaż klap oddymiających. Koszt 
termomodernizacji to ponad 7 mln zł. Przypomnij-
my, że w 2018 roku w ZSS zakończył się pierwszy 
etap prac budowlanych, którego koszt wyniósł ok. 
7,5 mln zł. Wówczas wyremontowano budynek 
pływalni, wydłużono nieckę basenową do pełnych 
wymiarów 25 m oraz wprowadzono nowatorską 
metodę podgrzewania wody basenowej, wyko-
rzystującą odnawialne źródła energii.

W przypadku ZSTiO „Meritum” działania moder-
nizacyjne objęły zarówno budynek dydaktyczny, 
jak i budynek warsztatów szkolnych. W zakres 
robót weszło m.in. docieplenie ścian zewnętrznych 

i dachu, a także izolacja zewnętrznych ścian piw-
nicznych od poziomu fundamentów do poziomu 
terenu, wymiana części okien, drzwi i witryny 
wejścia głównego, wymiana instalacji grzewczej 
c.o. oraz instalacji zimnej i ciepłej wody. Przed-
sięwzięcie pochłonie ponad 3,3 mln zł.

Realizacja powyższych zadań rozpoczęła się 
w ubiegłym roku i była możliwa dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym. Mowa tu o dofinanso-
waniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 w kwocie 
6,1 mln zł oraz 4,4 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Otrzymane wsparcie niemal 
w całości pokryje koszty obu inwestycji.

Na tym jednak nie koniec. Wkrótce kolejna szkoła 
ma szansę przejść metamorfozę. Trwa bowiem 
postępowanie przetargowe na realizację za-
dania pn. „Kompleksowa termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ulicy 
Szymanowskiego 11 w Siemianowicach Ślą-
skich”, które również zostanie dofinansowane 
w ramach RPO WSL 2014-2020. Warunkiem 
przeprowadzenia termomodernizacji jest po-
zytywne rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie 
umowy z wykonawcą, który będzie miał rok na 
jej realizację. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

UDOGODNIENIA 
NA TARGOWISKU 
DLA ROLNIKÓW

Podjęta uchwała to wypełnienie ustawowe-
go obowiązku, jaki nałożyła na gminy ustawa 
z 29  października 2021 roku o ułatwieniach w pro-
wadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników. Celem nowych przepisów jest 
rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej 
produktów rolnych w miastach, a tym samym ich 
upowszechnienie wśród lokalnej społeczności.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Osiedla mieszkaniowe położone w atrakcyjnych 
lokalizacjach naszego miasta, cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród potencjalnych na-
bywców. Dla ułatwienia poszukiwania własnego 
domu lub mieszkania, na stronie siemiano-
wickiego urzędu dostępna jest mapa (wyko-
rzystująca program Google Maps) ukazująca 
aktualne inwestycje mieszkaniowe. W jednym 
miejscu zainteresowana osoba może przejrzeć 
to, co oferują deweloperzy w naszym mieście. 

W centrum naszego miasta powstają 
domy w zabudowie szeregowej. Inwestycja 
pod nazwą „Zielony Zakątek”, zlokalizowa-
na przy ulicy Spokojnej, składa się z pięciu 
domów. Domy o powierzchni 160m2 usy-
tuowane są na działkach różnej wielkości  
od 377 do 601m2.  Położone są w dobrej lo-
kalizacji, w pobliżu szkoły podstawowej 
i sklepów. Bliski jest dostęp do malowni-
czego kompleksu wypoczynkowego wraz 
ze stawem Rzęsa, Bażantarnią i polem gol-
fowym. Tuż obok mieści się Park Miejski  
z przepięknym Pałacem Donnersmarcków. 
Inwestorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„SIEMION”. 

W dzielnicy Michałkowice powstaje nowe osiedle 
mieszkaniowe – Osiedle Dębowy Park (Ada-
tex Sp. z o.o.), przy ulicy Oświęcimskiej obok 
Parku Górnik. Osiedle Dębowy Park to idealne 
miejsce dla osób niezależnych, które pracując 
w dużym mieście pragną mieszkać z dala od 
miejskiego zgiełku, blisko przyrody i jednocze-
śnie na tyle blisko centrum, aby nadal mieć do-
godny dostęp do atrakcji dużego miasta. Nowa 
inwestycja w Siemianowicach Śląskich to kom-
pleksowo zaplanowana przestrzeń miejska, skła-
dająca się z 11 budynków mieszkalnych. Przyszli 
mieszkańcy będą mogli, oprócz funkcjonalnych  
i komfortowych mieszkań, liczyć rów-
nież na przemyślaną infrastrukturę osie-
dlową, między innymi miejsca postojowe 
zewnętrzne oraz parkingi podziemne, a także na 
ciekawe otoczenie wokół ich miejsca zamieszkania. 

MODA NA   
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Osiedle na ulicy Słonecznej (JS INVEST) to 
nowoczesna zabudowa szerokiej gamy domów,  
od lokali mieszkalnych poprzez domy w zabu-
dowie szeregowej, bliźniaczej, po domy wol-
nostojącez garażem w bryle domu oraz  domy 
wolnostojące z garażem na dwa samochody. 
Powierzchnie tych domów i wielkości działek 
są różne. Każdy z domów posiada zadaszony 
w części taras.  Wszystkie domy posiadają 
ogród.  Zakończenie budowy przewidziane jest 
pod koniec II kwartału 2022 r. 

W centrum Siemianowic Śląskich w pobliżu 
kompleksu pałacowo-parkowego, pola gol-
fowego oraz stawu Rzęsa powstaje wyjątkowa 
inwestycja – Osiedle Dworska. To idealne miej-
sce zarówno dla miłośników sportu, jak i relaksu 
w ogrodzie. Osiedle Dworska to dwupoziomowe 
apartamenty o metrażach ok. 80 m2, otoczone 
prywatnymi ogrodami. Komfort życia zapewnia 
dobra lokalizacja osiedla z szybkim dostę-
pem do centrum miasta, sklepów, placówek 
medycznych, urzędu miejskiego oraz szkoły 
podstawowej. W 10 minut można wygodnie 
dojechać do większych miast aglomeracji, 

takich jak Katowice czy Chorzów. Planowane 
rozpoczęcie inwestycji to II kwartał 2022 roku. 
Inwestorem jest firma Apstar

Duże nowoczesne osiedle domów jed-
norodzinnych o nazwie „Jaśminowe Pola” 
(KAMSOFT/KAMBUD) powstaje  w Siemia-
nowicach Śląskich przy ulicy Bańgowskiej. 

Aktualnie finalizowany jest pierwszy etap bu-
dowy, obejmujący 87 domów parterowych 
w zabudowie szeregowej, a docelowo inwe-
storzy planują wybudowanie ok. 600-700 
domów dla ok. 3000 mieszkańców, w tym 
domów parterowych, 1-piętrowych, willowych 
i 4-kondygnacyjnych wielorodzinnych 
z funkcjami usługowymi. W końcowej fa-
zie inwestycji planowana jest budowa cen-
trum handlowo-usługowego o powierzchni 
ok. 10 tys. m2, w którym mają się znaleźć m.in. 
żłobek, kawiarnie, boiska sportowe oraz zaple-
cze techniczno-serwisowe dla osiedla i inne 
obiekty oczekiwane przez mieszkańców. 

Obecnie trwa też budowa dwóch budynków 
pierwszego etapu przy ulicy Bańgowskiej 20, 
w ramach inwestycji  o nazwie „Nowy Bańgów” 
(ANTRANS INVEST sp. z o.o.). Termin zakoń-
czenia prac budowlanych planowany jest na IV 
kwartał 2022 roku. W dwóch budynkach powsta-
ją łącznie 102 mieszkania o zróżnicowanych me-
trażach. W ofercie developera znajdują się lokale   
od 43 m2 do około 74 m2. Każde z mieszkań 
posiada balkon lub loggie, natomiast lokale 
parterowe – dostęp do przynależnego ogródka. 
Budynki będą wyposażone w cichobieżną windę. 

EWA GRABOLUS
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

„Zielony Zakątek” zlokalizowana przy ulicy Spokojnej

Osiedle Dębowy Park, przy ulicy Oświęcimskiej, obok Parku „Górnik”

Z roku na rok w Siemianowicach Śląskich powstają nowe inwestycje mieszkaniowe. 
Atutem naszego miasta niewątpliwie są liczne tereny zielone i rekreacyjne, a co 
najważniejsze miasto jest dobrze skomunikowane z innymi miastami aglomeracji. 
Z  tego też powodu deweloperzy chętnie inwestują na naszych terenach.
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W SERCU Z UKRAINĄ
Słońce na bezchmurnym niebie. W powietrzu wiosna. Przed 
budynkiem MOSiR-u na Pszczelniku dostawczaki i ludzie. 
Więcej niż przed południem, w zwykły dzień. Dzieci, które 
powinny być w szkole, biegają po placu zabaw. Na schodach 
rojno. Ktoś stoi, czegoś wypatrując, inni znikają w drzwiach 
budynku, niosąc wypełnione pudła.

W hallu, przy recepcji, kilkoro przybyszów z Ukrainy , po 
drugiej stronie szklanego przepierzenia ludzie w jaskrawo-
zielonych kamizelkach z napisem Siemianowice Śląskie. Jeden 
z nich biegle mówi po ukraińsku. Pomaga porozumieć się 
podczas czynności meldunkowych. Okazuje się, że to nie, jak 
myślałam, zamieszkały w Polsce Ukrainiec, który przyszedł 
pomóc rodakom.  Michajlo wraz z żoną Ljubow byli pierwszy-
mi lokatorami MOSiR-u i zaraz zabrali się do działania wraz 
z polskimi wolontariuszami. „Są kochani!” - mówią o nich nasi. 
Zostawili swój dom w Iwano-Frankiwsku. W uśmiechniętych 
znad maseczki oczach Ljuby pojawia się troska, gdy wspo-
mina pozostałego w Ukrainie 40-letniego syna i 18-letniego 
wnuka. „A my tu z 6-letnim przyjechali” – wyjaśnia. Nieduże 
pomieszczenie coraz to przecinają energicznie przemierzający 
je „jaskrawozieloni”. Jedna z tych osób maszeruje z garnkiem. 
„Do mleka!” – wyjaśnia w pędzie koleżance. Za chwilę słychać: 
„Podgrzewacz chcą” i znowu szarża przez hall na zaplecze. 
W zarumienionym, dźwigającym jakiś pakunek, mężczyźnie 
w roboczym wdzianku, rozpoznaję dyrektora MOSiR-u. Funk-
cjonariuszki Straży Przemysłowe stoją przy recepcji, trzymając 
pościel dla zajmujących miejsca na hali. Przez otwarte drzwi 
widać rzędy polowych łóżek. Prawie wszystkie – a jest ich 
200 – są już zaścielone zielonymi, jednorazowymi poszwami 
i i prześcieradłami. To tymczasowe miejsca dla przybyszów 
z Dnipra, Kołomyi, Charkowa, Ługańska...Przy części z nich nie 
ma nikogo, a obecność gościa znamionują tylko pozostawione 
bagaże.  W stronę niektórych zmierzają wracające z łazienek 
kobiety z głowami owiniętymi ręcznikami, z kosmetykami 
w rękach. Są też takie, które w wierzchnich ubraniach siedzą 
na łóżkach, pochylone nad komórkami, tylko starszy, szczupły 
mężczyzna stoi jakoś tak bezradnie obok swojego łóżka.  Na 
jednym siedzi gigantyczny pluszowy miś. Przed nim mniejszy. 
W pewnym momencie zaczynają się kołysać i wyłania się tylko 
dziecięca rączka, kogoś małego, ukrytego pomiędzy pluszakami. 
Na większym skrawku parkietu kilkuletni ciemnowłosy chłopiec 

usiłuje rozkręcić hula hop. Kilku podrostków wybiega z sali. Ze 
strzępka ożywionej rozmowy można wnioskować, że robią mały 
rekonesans dla swoich nastoletnich potrzeb. 

W centralnym punkcie hallu stoi tablica z przypiętymi kart-
kami. Na jednej informacja z adresem hotelu Diament, na 
innej adres magazynu, gdzie można otrzymać bezpłatnie 
odzież i rozmaite, przydatne rzeczy. Na największej – zestaw 
rysunków z opisem w języku polskim i ukraińskim. Taki pod-
ręczny rysunkowy słownik, ułatwiający przekazanie swoich 
potrzeb. Młode kobiety o wielkich, ciemnych oczach i bladych 
twarzach, jak białe, niezapisane kartki, na których nie widać 
żadnych emocji, monotonnym głosem pytają wolontariusza, 
gdzie jest ten magazyn...

Przypomina mi się obraz Breugla „Upadek Ikara”. Utrwalone 
na nim życie wydaje się, że biegnie normalnie. Dopiero po chwili, 
w samym rogu płótna, dostrzegamy tragedię niknącego w morzu 
Ikara. W hali na Pszczelniku też na pierwszy rzut oka nie widać 
wojny. A przecież jest. Głęboko, w każdym z tych dwustu.

* * *
Dwa tygodnie wcześniej, wkrótce po wybuchu wojny, pierwsze 
ukraińskie kobiety z dziećmi, zostały zakwaterowane w OIK-u. 
Kierowniczka placówki nikogo do nich nie dopuszcza. „Im po-
trzebny jest spokój” – mówi. Sama zresztą , a także pozostali 
pracownicy Ośrodka uzależniają częstotliwość kontaktów od 

sygnalizowanych przez gości potrzeb, czy też własnych ob-
serwacji w tej kwestii.

„Kiedy tu trafiły były przemęczone, potrzebowały się wyspać, 
coś zjeść” – mówi szefowa OIK-u – Przyzwyczajamy się do 
siebie, poznajemy – stopniowo, bez pośpiechu. Więzy rodzą 
się naturalnie. Niewiele jeszcze o nich wiem. Jedna z kobiet, to 
żona oficera, który walczy na pierwszej linii frontu.

Miałyśmy kilka spotkań z tłumaczem. Wtedy się popłakały. 
Dlaczego? Bo wstydziły się poprosić o papucie, czy bieliznę 
osobistą… Teraz już czują się u nas bardziej swojo. Mijając się, 
poznajemy się. Uśmiechają się do nas. Na Dzień Kobiet dostały 
od nas kwiatki. Jedna z Ukrainek też przyniosła kwiaty dla nas...

* * *
Tak wyglądały pierwsze dni po przybyciu ludzi z Ukrainy do 
Siemianowic. Te pierwsze dni, to były również - i nadal są - 
dni tych, którzy przyjęli na siebie rolę gospodarzy. Wszyscy 
współczujemy, wielu przekazuje pieniądze, dary, ale ci, 
którzy zajmują się uchodźcami, dźwigają na sobie ciężar 
największy. Ofiarowują nie tylko swój czas, swoje siły, ale 
– i to jest najtrudniejsze - są obok ludzkiego nieszczęścia 
i te obrazy towarzyszą im nawet, gdy wracają do domu. 
Ciągle boleśnie uwierają myśli i serce. Obrazy tych, którzy 
swój życiowy dorobek mają w reklamówce. Tych, którzy 
w czasie rozmowy przez komórkę z bliskimi pozostającymi 
w Ukrainie, nagle wybuchają płaczem...

- Jednego razu na hali zobaczyłam dwoje staruszków. Leżeli 
w milczeniu na przydzielonych im łóżkach. Trzymali się za ręce... 
- przywołuje widok, który bardzo ją poruszył, jedna z wolonta-
riuszek. Przychodzi na Pszczelnik po pracy, ale i przed pracą. 
Przychodzi w weekendy. Bawi się z dziećmi. „Większość jest 
smutnych” - stwierdza. Sama ma wnuki, ale teraz nie widuje 
się z nimi. „One mają wszystko – dom, rodziców, zabawki. Im 
jest dobrze”. Cieszy się, gdy któreś z tych smutnych dzieci 
zaczyna się do niej uśmiechać. Tak, jak mały Timuś.

Ale w hali na Pszczelniku bywają i pogodne chwile. Jak na 
przykład urodziny małej Miry. Onieśmielonej solenizantce, 
której towarzyszył bardzo wzruszony tato, przyniesiono 
tort, odśpiewano „Happy birthday to you”. Wolontariacka 
codzienność, to godziny dyżurów wypełnione ciągłym ru-
chem, bo a to ktoś przyjechał i trzeba go zarejestrować, 
zaprowadzić na wyznaczone miejsce, wydać pościel, a to 
wskazać, gdzie wydawane są posiłki, gdzie są łazienki, gdzie 
jest kuchnia, w której można sobie zrobić coś ciepłego do 
picia, czy poczęstować się zasobami lodówki. Po odzież 
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W OBLICZU WOJNY

WOLONTARIUSZE  POSZUKIWANI
Poszukujemy do współpracy wolontariuszy - pełnoletnich osób, które chcą i mają możliwość wspomóc 
nas w odpowiednim przyjęciu gości zza wschodniej granicy, którzy uciekając przed wojną szukają 
schronienia, opieki i spokoju w punkcie tymczasowego zakwaterowania w MOSiR Pszczelnik.

Pomóc można także wpłacając darowiznę na specjalne  konto bankowe  
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:

26 1050 1214 1000 0024 8237 6692
z dopiskiem: „Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy”

lub przynosząc do hali MOSiR Pszczelnik niezbędne produkty, 
których aktualna lista znajduje się na:

bit.ly/pszczelnik_magazyn
Więcej informacji na: www.siemianowice.pl/pomoc-ukrainie

DOŁĄCZ DO NAS NA:  bit.ly/wolo_zapisy
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niekoniecznie trzeba wybrać się do magazynu na Wyzwo-
lenia – w hali też jest miejsce, gdzie można sobie znaleźć 
coś potrzebnego do ubrania, bo siemianowiczanie ciągle coś 
przynoszą. „Zapamiętałem idącego z ojcem jednego malca, 
ciągnącego wielki wór z zabawkami, którymi postanowił 
podzielić się z dziećmi z Ukrainy” – wspomina znajomy 
wolontariusz. Odbieranie odzieżowych darów, układanie ich 
– to także praca wolontariuszy. Kiedy pojawia się jakaś nagła 
potrzeba – oni o tym wiedzą i rozwijają błyskawiczną akcję 
na wolontariackiej grupie. I leci na Facebooku informacja, 
że np. „potrzebne adidasy nr 38”, albo „półka potrzebna”. 
Z reguły niewiele upływa czasu, kiedy następuje odzew wraz 
z gotowością dostawy. 

- Grupa wolontariuszy liczy około 50 osób – mówi Krzysztof 
Nos, który wraz z Adamem Klacką koordynuje jej działania – 
Mamy całodobową zintegrowaną grupę ratowniczą pomocy 
przedmedycznej, wolontariusze działają też w strefie rejestracji, 
zaopatrzenia, zakwaterowania, żywienia oraz tłumaczeń.

- Zaprowadziłem pewnego mężczyznę do sali wskazując mu 
jego łóżko, a on mi bardzo dziękuje – wspomina pomagający 

Ukraińcom siemianowiczanin - Mówię mu, że nie ma za co, a on 
tak poważnie popatrzył na mnie i  usłyszałem: „Jest za co” ...

* * *
Grupa „Siemianowice dla Ukrainy”. Oni byli pierwsi z terenu 
naszego miasta. Grupa powstała z inicjatywy mieszkańców już 
nazajutrz po rosyjskim ataku. W mig liczyła ponad 3 tysiące 
członków z Siemianowic, ale i okolicznych miejscowości, jako że 
w tym rejonie była to pionierska inicjatywa. Teraz ma ich ponad 
7 tysięcy. Ich bazą początkowo stał się, użyczony bezpłatnie 
przez firmę Stol-Spaw,  magazyn przy ul. Północnej. Niedługo 
potem „Siemianowice dla Ukrainy” przeniosły się do magazynu 
przy ul. Wyzwolenia 22, który użyczyła firma ECO-Team. Efekty 
wici rozesłanych za pośrednictwem Facebooka błyskawicznie 
zaczęły wypełniać magazyn. Już dwa dni później dwa duże 
samochody zawiozły dary na przejście graniczne. Zgłaszano 
też chęć zakwaterowania uchodźców lub zaangażowania się 
w adaptację zaoferowanych pomieszczeń.  

Grupa przekształciła się w stowarzyszenie i nie ustaje w działaniu, 
a wręcz przeciwnie - rozszerza je, co również umożliwia nowy 
status fundacji.  Założyła konto, na którym odbywa się zbiórka 

pieniędzy, pomaga w znalezieniu zatrudnienia. Szybko z pomocą 
dla Ukrainy ruszył oddział Caritas  przy kościele Krzyża Świętego 
oraz siemianowicka Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans. 
Punkty zbiórek organizowane są w szkołach i przedszkolach. 
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, przy międzynarodowej współ-
pracy, prężnie prowadzi zbiórki i transporty pomocy humanitarnej. 

- Miasto, we współpracy ze służbami wojewody, przy ogrom-
nym zaangażowaniu zespołu MOSiR-u, zorganizowało w hali 
sportowej na Pszczelniku 200 miejsc na przyjęcie uchodźców 
– mówi Elżbieta Nieszporek, pełnomocnik ds. organizacji po-
zarządowych -  Strażacy przywożą uciekających przed wojną 
Ukraińców z dworca do Siemianowic. „Przystań” przygotowuje 
codziennie ciepłe posiłki. Z poczęstunkiem zaglądają do hali 
siostry boromeuszki z DPS-u przy ul. św. Barbary. „Szlachetna 
Paczka” i „Piastun” zasilają szeregi wolontariuszy. Fundacja 
„Stajnia” razem z seniorkami z Siemianowickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przygotowuje zajęcia z języka polskiego dla 
ukraińskich dzieci... Zresztą rodzą się coraz to nowe inicjatywy, 
angażują się kolejne osoby. I co ważne: ten płomień empatii 
się nie wypala. Trwa. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA                                                                                                                                 

WYWIADY

„Głos Miasta”: – Od 28 lutego do naszego miasta 
przyjeżdżają uciekający przed wojną miesz-
kańcy Ukrainy. Czy możemy już teraz pokusić 
się o szacunki, ilu uchodźców przebywa w Sie-
mianowicach Śląskich oraz jakie są tendencje 
w kontekście ich najbliższej przyszłości?
Michał Czaja: – Trudno podać dokładną liczbę. 
Wiemy natomiast, ilu przeszło bądź pozostaje 
w punktach organizowanych przez miasto. Poza 
największym z nich – w siemianowickim ośrodku 
sportu i rekreacji gdzie, jednorazowo schronienie 
znajduje do 200 osób, są też inne, gdzie łącznie 
jednorazowo może przebywać ponad 40 osób. 
Wracając do największego punktu tymczasowego 
zakwaterowania, od momentu jego utworzenia 
do teraz schronienie znalazło w nim znacznie 
powyżej 500 osób .

Staramy się rozmawiać z naszymi gośćmi, 
pytać czy chcą się w Polsce osiedlić, jakie mają 
plany. Jedni bardzo wierzą, że są w Polsce tylko 
na chwilę, bo chcą wracać do siebie, inni chcą 
zostać, szukają mieszkań, pracy, zajęcia, szko-
ły, przedszkola dla swoich dzieci. Jeszcze inni 
ruszają w dalszą drogę na zachód. Z naszych 
obserwacji wnioskujemy, że spora grupa myśli 
raczej – jednak – o powrocie do swoich domów. 
Bardzo wielu z nich wyjeżdżając z Siemianowic 
Śląskich dziękuje za pomoc i troskę,  jaką otrzy-
mali w naszym kraju i mieście.

„Głos Miasta”: – Czy korzystamy z doświadczenia 
miast ościennych? Jak siemianowicka pomoc 
wygląda „od kuchni”?
Michał Czaja: – Na ten moment działamy jako 
miasto, nasze siły i środki są wystarczające. Na-

PIĘĆ PYTAŃ DO, CZYLI ROZMOWA Z MICHAŁEM CZAJĄ, NACZELNIKIEM WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO URZĘDU MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

NAJWIĘKSZYM WSPARCIEM SĄ  
WOLONTARIUSZE. PISANI PRZEZ WIELKIE „W”

sze działania pomocowe na poziomie miasta są 
koordynowane przez sekretarza miasta. Ja z kolei 
jestem w kontakcie z koleżankami i kolegami z in-
nych miast, wymieniamy się doświadczeniami 
podpowiadamy sobie, czasem staramy się wspól-
nie rozwiązać problem, który pojawił się w którymś 
mieście. Punkty zakwaterowania obsługujemy 
własnymi siłami, wspólnie z wolontariuszami, 
a Ci, według mojej wiedzy, są też często spoza 
miasta. Miejsca pomocy, które działają w mie-
ście zostały utworzone najpierw na podstawie 
polecenia wojewody śląskiego, a potem jego 
decyzji. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego jest zobowiązane do raportowania liczby 
wolnych miejsc w punktach zakwaterowania. Na 
tej podstawie koordynujący relokację z punktów 
recepcyjnych w Katowicach podejmują decyzje, 
gdzie skierować potrzebujących. To oczywiście 
nie oznacza, że w sytuacji gdy na progu staną 
potrzebujący pomocy nie zostaną przyjęci. Taka 
sytuacja nie wchodzi w grę. Wszystko działa 
w oparciu o wypracowane metody postępowania.
Pamiętajmy, że każde miasto jest inne, każde 
ma swoją specyfikę, a co za tym idzie, w każdym 
z nich obiekty są tworzone w oparciu o siły i środki 
optymalne w danym miejscu.

„Głos Miasta”: – Co Wam, jako wolontariuszom 
i koordynatorom, sprawia najwięcej „problemów” 
w kontaktach z Ukraińcami i czy nadal można 
mówić o entuzjastycznym podejściu miesz-
kańców miasta, którzy zaangażowali się w ten 
trudny wolontariat?
Michał Czaja: – Bariera językowa. Myślę że to 
największa przeszkoda, to jest tak jak masz wiele 

myśli, chcesz coś powiedzieć, ale blokuje cię język. 
I tu z pomocą przychodzą tłumacze, którzy są 
momentami rozchwytywani. Pomocne są też 
tłumacze w smartfonach. Zdarzają się sytuacje, 
że ktoś z gości potrzebuje pomocy medycznej, 
a jeżeli ta udzielana na miejscu jest niewystar-
czająca, wdrażane są kolejne kroki, by zapewnić 
bezpieczeństwo. Ktoś porównał działania pomo-
cowe do maratonu. Okazało się, że miał rację. 
To nie był sprint, to nawet nie maraton, tylko 
sztafeta maratońska, tak mogę to opisać. Czy 
wolontariusze tracą entuzjazm? Moim zdaniem 
ani trochę. Dlaczego? Bo pomaganie jest fajne 
i to najprostsze moim zdaniem wytłumaczenie. 
A jeżeli do tego dołożysz uśmiech tych, którym 
pomagasz – choćby najmniejszy – to już wiesz, że 
warto wstać z kanapy i zrobić coś naprawdę war-
tościowego. Poza tym – co istotne – pojawiają się  
nowe twarze, nowe osoby. Każdy wolontariusz jest 
na wagę złota. Chciałbym w tym miejscu podzięko-
wać serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się 
w tę pomoc. Nie powiem, że bez was byłoby trudno. 
Bez was ta pomoc w takim wymiarze jak obecnie 
byłaby po prostu… niemożliwa. Raz jeszcze wielkie: 
Dziękuję! Jesteście Wspaniali!

„Głos Miasta”: – Czy wśród uchodźców znajdują 
się osoby (dzieci), których stan emocjonalny 
może wskazywać na potrzebę specjalistycz-
nej pomocy?
Michał Czaja: – To trudne pytanie, bo zwyczaj-
nie nie jestem specjalistą z zakresu psychologii. 
Odpowiem nie jako urzędnik, ale jako tata. Część 
dzieci, szczególnie tych  młodszych, wydaje się 
nie zdawać sobie sprawy z sytuacji, w jakiej się 

znaleźli. Moja świętej pamięci babcia powtarzała, 
że niedziela to taki dzień, – choćby nie wiem jaka 
niefajna była pogoda, zawsze choć na chwilę 
wyjrzy słonko. Tym słonkiem dla dzieci w naszym 
punkcie są osoby z obsługi i wolontariusze, pi-
sani przez największe „W”. Zarówno ci skupieni 
w fundacjach, organizacjach, ale też mieszkańcy 
dysponujący chęciami i czasem. To oni każdego 
dnia starają się jak mogą, by to słonko wyglądało. 
Jak to robią? Angażują się w zabawę z dzieć-
mi, dają im to, co mają najcenniejszego – swój 
czas, uśmiech, troskę. Ich pomoc oczywiście nie 
ogranicza się tylko do dzieci, pomagają również 
dorosłym gościom. Pomocy wolontariuszy nie da 
się ocenić, a gdyby chcieć ją zmierzyć, to pewnie 
zabrakłoby skali.

„Głos Miasta”: – Czy do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego dotarły jakiekolwiek sygnały o nie-
chętnych, czy wręcz agresywnych zachowaniach 
względem Ukraińców?
Michał Czaja: – Na szczęście w Siemianowicach 
Śląskich nie było takiego przypadku, a przynaj-
mniej nic mi o takim nie wiadomo. Niestety do nie-
bezpiecznego incydentu doszło jakiś czas temu 
w Knurowie, w obiekcie podobnego typu jak nasz. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z Komendą Miejską 
Policji, której funkcjonariusze są zadaniowani pod 
kątem obecności w rejonie obiektu. Siemianowic-
ka Straż Miejska pełni służbę całodobowo 7 dni 
w tygodniu w obiekcie, co z pewnością przekłada 
się na poziom bezpieczeństwa.

Głos Miasta: – Dziękuję za rozmowę.
RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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UCHWAŁA NR 473/2022  
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
z dnia 24 marca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia apelu do mieszkańców Siemianowic Śląskich dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 
§ 1. Przyjmuje się apel do mieszkańców Siemianowic Śląskich dotyczący szczepień przeciwko COVID-19, 

stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Informacja o przyjęciu uchwały wraz z treścią przyjętego apelu i imiennym wynikiem głosowania zostanie 

podana do publicznej wiadomości w ciągu 3 dni od wejścia uchwały w życie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie, w domenie siemianowice.pl, oraz w siemianowickiej gazecie samorządowej 
„Głos Miasta”, wydawanej przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - w numerze najbliższym lub drugim 
w kolejności od wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

ADAM CEBULA

UCHWAŁA NR 474/2022  
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
z dnia 24 marca 2022 r. 
w sprawie przyjęcia apelu do mieszkańców oraz lekarzy z terenu miasta Siemianowice Śląskie dotyczącego 
profilaktyki zdrowotnej oraz szczepień ochronnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 
§ 1. Przyjmuje się apel do mieszkańców oraz lekarzy z terenu miasta Siemianowice Śląskie dotyczący 

profilaktyki zdrowotnej oraz szczepień ochronnych,  w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi bez zbędnej zwłoki przez umieszczenie na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta, w siemianowickiej gazecie samorządowej „Głos Miasta” oraz na stronie 
internetowej pod adresem 

www.siemianowice.pl.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 
ADAM CEBULA

Załącznik do uchwały Nr 473/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2022 r.
Apel do mieszkańców Siemianowic Śląskich

Wobec pandemii COVID-19 w całym kraju, tysięcy zachorowań i setek zgonów z tego powodu oraz 
przeciążenia systemu ochrony zdrowia, my Radni Miasta Siemianowice Śląskie apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19, aby 
bezzwłocznie to uczynili. 
Szczepienia są naukowo potwierdzonym, najlepszym i bezpiecznym sposobem zapobiegania ciężkiemu 
przebiegowi COVID-19 oraz hospitalizacjom i zgonom z jego powodu. 
Wobec wysokiego odsetka zakażeń szczególnie zakaźnym wariantem Omikron apelujemy również do 
wszystkich już zaszczepionych dwoma dawkami o przyjęcie dawki przypominającej szczepionki, kiedy 
tylko będzie to ze względów medycznych wskazane, co jest niezbędne dla jak najlepszej ochrony przed 
tym wariantem koronawirusa. 

Załącznik do uchwały Nr 474/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2022 r.
Apel

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 68 ust. 1 zawiera normę wyrażającą prawo jednostki do 
ochrony zdrowia. Ustawa zasadnicza za realizacje zadań w zakresie zdrowia odpowiedzialną czyni wła-
dzę publiczną. Natomiast na poziomie lokalnym stosowna rola w tym obszarze przypada jednostkom 
samorządu terytorialnego. Ochrona zdrowia wspólnoty samorządowej stanowi uzasadnione dobro pu-
bliczne, które wymaga bez wątpienia szczególnej ochrony. Dostrzegając potrzebę ochrony tej wartości 
na płaszczyźnie funkcjonowania samorządu lokalnego, która może być zagrożona w życiu codziennym 
w wyniku występowania różnych czynników ryzyka (choroby i inne niekorzystne zjawiska chorobowe) 
istotnym jest wyrażenie przez Radę Miasta aprobaty dla wszelkich działań, które sprzyjają i zachęcają do 
kształtowania i propagowania zdrowego trybu życia jak i wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę.

Na kształtowanie tej ostatniej powinno wpływać odpowiednie przygotowanie procesu planowania 
działań profilaktycznych, co wiąże się z systematyczną oceną przez jednostkę samorządu potrzeb 
zdrowotnych, a także analizą danych o zasobach lokalnego systemu opieki zdrowotnej jak i analizą epi-
demiologiczną gminy. Zwieńczeniem tych działań powinien być system rozwiązań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej wykorzystujący środki (preparaty) w pełni adekwatne do sytuacji, posiadający spełnione 
wszystkie wymagane prawem procedury (legitymujący się pełnym zakresem badań klinicznych, testów 
przed wprowadzeniem do obrotu), wolny od jakichkolwiek mechanizmów warunkowych, posiadający 
w pełni gwarancje producenta co do jego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia oraz samej skuteczności. 
Szczepienia ochronne w dziejach ludzkości bardzo często ratowały życie wielu milionów osób przed 
chorobami zakaźnymi i związanymi z nimi powikłaniami. Choroby zakaźne budziły w przeszłości jak 
i rodzą obecnie u wielu osób niepokój, strach, stąd nie można być biernym wobec tego problemu. 
Ochrona zdrowia stanowi priorytet działania organów funkcjonujących również na poziomie lokalnym, to 
jednak powinna ona bazować tylko na takich rozwiązaniach, które pozwalają na wypracowanie systemu 
ochrony zdrowia, który z jednej strony funkcjonalnie będzie ukierunkowany na zwalczanie i zapobieganie 
współczesnym chorobom z zachowaniem wymogów wyżej wskazanych, z uwzględnieniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa, minimalizacją wszelkich ryzyk, a z drugiej stworzy pewną gwarancje dla 
ochrony zdrowia, wyzwolonej od ingerencji w procesy życiowe człowieka.

Aktualna sytuacja związana z wojną na Ukrainie i przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy, którzy nie 
są objęci programem szczepień obowiązkowych tożsamym z kalendarzem szczepień obowiązkowych 
w Polsce czyni w pełni zasadnym rozpropagowanie niniejszego apelu. Uchodźcy z Ukrainy przyjęci w Pol-
sce nie są szczepieni na odrę, błonicę, gruźlicę i polio, z tego względu, aby przeciwdziałać potencjalnej 
epidemii, apelujemy o promowanie obowiązkowych i sprawdzonych szczepień.

Mając na względzie powyższe wnosimy o przyjęcie przez Radę Miasta apelu w przedmiocie promocji 
zachowań prozdrowotnych przez Prezydenta skierowanego do mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
a szczególnie do Siemianowickich lekarzy o bezpośrednie leczenie pacjentów, gdyż ostatnie wydarze-
nia w kraju doprowadziły do ogromnych utrudnień w dostępie do świadczeń medycznych, a aktualna 
sytuacja związana z uchodźcami wymaga pilnych działań w tym zakresie.

Z RADY MIASTA

Z RATUSZA

Wyniki głosowania:
Głosowano w sprawie: Uchwała Nr 473/2022 - przyjęcia apelu do mieszkańców Siemianowic Śląskich doty-
czącego szczepień przeciwko COVID-19
ZA: 9, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (9):  Jerzy Becker, Adam Cebula, Andrzej Gościniak, Grzegorz Jurkiewicz, Tomasz Nowara, Barbara Patyk 
- Płuciennik, Łukasz Rosicki, Karina Siwiec- Magielnicka, Marek Urbańczyk
PRZECIW (8): Beata Gałecka, Wojciech Matczak, Grzegorz Mól, Jan Nycz, Alicja Piech, Bartłomiej Pieczykolan, 
Paweł Siegel, Bartosz Wańczura
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Marcin Janota, Marek Omelan, Anna Zasada-Chorab
NIEOBECNI (3): Małgorzata Gościniak, Aleskandra Krążek, Danuta Sobczyk

Siemianowice Śląskie, dnia  30.03.2022 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy 
Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja”.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 
wraz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 
ZAWIADAMIAM o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu za-
opatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - aktualizacja” 
w dniach od 07.04.2022 r. do 28.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy  
ul. Michałkowickiej 105, w Wydziale Infrastruktury Technicznej w godzinach pracy urzędu:
1) poniedziałek: 7.00 – 17.00;
2) wtorek - czwartek: 8.00 – 16.00;
3) piątek: 8.00 – 14.00.

W wersji elektronicznej dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”.

Wszelkie wnioski / zastrzeżenia / uwagi wyrażać można na formularzu zgłoszenia opinii, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia, które wnosić można:
1) pocztą elektroniczną na adres: energia@um.siemianowice.pl,
2) osobiście w kancelarii podawczej Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, 41-103 Siemianowice Śląskie,
3) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Infrastruktury Technicznej,
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie,
4) pisemnie lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, 
w Wydziale Infrastruktury Technicznej.
Uwagi, zastrzeżenia lub wnioski złożone przed i po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
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EDUKACJA

W siemianowickich szkołach i przedszko-
lach pojawiły się dzieci z Ukrainy, które wraz 
z opiekunami przybyły do Polski, chroniąc się 
przed wojennymi działaniami, jakie ogarnęły 
ich kraj. Jak informuje Wydział Edukacji, do 
4 kwietnia przyjęto 46 przedszkolaków zza 
naszej wschodniej granicy. Do siemianowickich 
podstawówek trafiło natomiast 118 uczniów, 
a do szkół ponadpodstawowych – 9. Wszyscy 
oni trafili do klas już istniejących w szkołach.

DZIECI Z UKRAINY W SIEMIANOWICKICH 
SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Dla uczniów nie znających języka polskiego, 
albo znających go w stopniu uniemożliwiają-
cym korzystanie z edukacji, organizowana jest 
bezpłatna nauka. Są to albo dodatkowe lekcje 
języka polskiego, albo na wniosek nauczycie-
li prowadzących poszczególne przedmioty, 
w celu wyrównania różnic programowych, 
dodatkowe zajęcia wyrównawcze.

W celu zapewnienia dobrej komunikacji na-
uczyciela z takimi uczniami w szkole może 

być zatrudniona osoba sprawnie posługująca 
się zarówno językiem polskim, jak i językiem 
ukraińskim, rosyjskim, czy innym, w którym 
komunikują się uczniowie.

Wszyscy uczniowie, którzy ostatnio przybyli 
z Ukrainy objęci są szczególną pomocą psy-
chologiczno-pedagogiczną. W szkołach mają 
możliwość skorzystania z posiłków. Środowiska 
szkolne otaczają tych uczniów szczególną tro-
ską, dokładają starań, by czuli się bezpiecznie 

i dobrze. Ponadto istniejące regulacje prawne 
umożliwiają tym uczniom ubiegać się o pomoc 
materialną i socjalną (stypendia szkolne, za-
siłki szkolne).

Warto dodać, że do siemianowickich placó-
wek oświatowych już wcześniej uczęszczały 
dzieci obcokrajowców – wraz z nimi liczba 
cudzoziemskich uczniów i przedszkolaków 
wynosi 173.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

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 niewidomych 
i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi dzia-
łalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty 
wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu. 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

AUTOR: ELŻBIETA NIESZPOREK
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Z początkiem kwietnia ruszył nabór siemia-
nowickich firm do drugiego wydania  katalogu 
„Usługi dla Seniorów”. Informator dedykowany 
jest najstarszym mieszkańcom naszego mia-
sta, dzięki czemu w przystępny sposób będą 
mogli korzystać z usług i ofert siemianowickich 
przedsiębiorców. 

W katalogu znajdą się między innymi takie 
informacje o firmie, jak: rodzaj świadczonej 
usługi, godziny otwarcia, adres, telefon, a na-
wet wskazówki dojazdu komunikacją miejską. 

Każdy przedsiębiorca z naszego miasta ma 
możliwość bezpłatnego umieszczenia swojej 

ZAREKLAMUJ BEZPŁATNIE SWOJĄ FIRMĘ  
W KATALOGU „USŁUGI DLA SENIORÓW”

reklamy. Zachęcamy zwłaszcza tych z Pań-
stwa, którzy swoją ofertę kierują właśnie do 
tej grupy odbiorców.  

Warunkiem umieszczenia oraz zarekla-
mowania swojej firmy w katalogu „Usługi dla 
Seniorów” jest  prawidłowe wypełnienie formu-
larza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: 
https://forms.gle/UhqGFBa6WtDwHze28

Można również pobrać formularz załączony 
do niniejszego artykułu, wypełnić go i przesłać 
na adres e-mail: investor@um.siemianowice.
pl, dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie (ul. Michałkowicka 105 

– Kancelaria Podawcza) lub przesłać for-
mularza na adres pocztowy (Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie,  ul. Michałkowicka 105, 
41-103 Siemianowice Śląskie, Biuro Obsłu-
gi Inwestora). Liczba miejsc w katalogu jest 
ograniczona, w związku z tym o dodaniu opisu 
przedsiębiorstwa decyduje kolejność zgłoszeń. 
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja  br. Zgłosze-
nia nadesłane w późniejszym terminie nie będą 
akceptowane (obowiązuje data doręczenia).

Przedsiębiorstwa nie ponoszą żadnych kosz-
tów związanych z publikacją i kolportażem 
katalogów „Usługi dla Seniorów”. 

Pierwsza edycja katalogu cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród seniorów, dlatego też 
zapadła decyzja o jego wznowieniu. Oprócz 
lokalnych firm, znajdą się w nim informacje 
o miejskich jednostkach, dane o najważniej-
szych instytucjach, a także  informacje me-
dyczne, w tym  jak się leczyć  po COVID-19. 
Tak jak poprzednim razem planujemy wydanie 
go w nakładzie kilku tysięcy sztuk i zastoso-
wanie bezpośredniego kolportażu prosto do 
odbiorców. 

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Podobnie, jak w ubiegłym wydaniu „Gło-
su Miasta”, również teraz przypominamy 
i namawiamy mieszkańców Siemianowic 
Śląskich, szczególnie tych nowo zamiesz-
kałych u nas, o możliwości rozliczenia swo-
jego PIT-a 37 właśnie w Siemianowicach 
Śląskich. 

Nie trzeba z tego tytułu przeprowadzać 
procedury meldunkowej. Wystarczy w od-
powiedniej rubryce „Miejsce i cel składania 
zeznania” wpisać po prostu Urząd Skarbowy 
Siemianowice Śląskie oraz podać aktualny, 
czyli siemianowicki, adres zamieszkania (nie 
zameldowania). I to wszystko. 

Odrobinę inaczej wygląda to w przypadku 
danych, które chcemy zaktualizować w ciągu 
roku rozliczeniowego. Wtedy musimy skorzy-
stać z formularza ZAP-3, w którym możemy 
zmienić m.in. adres zamieszkania, dane kon-
taktowe czy rachunek bankowy.

- Tutaj też staraliśmy się maksymalnie upro-
ścić tę procedurę - mówi Michał Kasprzak, 
Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej 

Wiedząc ile – średnio – kosztują poniższe 
inwestycje i wiedząc jaką kwotą ze 
zwróconego podatku moglibyśmy dysponować 
- „pogdybajmy” ile nowych obiektów 
służących mieszkańcom mogłoby powstać 
w naszym mieście:

 Plac zabaw przy ul. Westerplatte - 135 tys. zł

 Remont 16 lokali socjalnych (wydzielenie 
łazienki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie instalacji c.o., wymiana instalacji 
wod.-kan oraz elektrycznej, a także remont 
podłóg, ścian i sufitów - ponad 900 tys zł.

 Park Leśny przy Alei Młodych - 399 tys. zł.

 Nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gry 
w piłkę ręczną, minipiłkę nożną i koszykówkę. 
Obiekt usytuowany na Nowym Świecie został 
ogrodzony piłkochwytami z furtką i wyposażony 
w elementy małej architektury, takie jak: ławki, 
kosze na śmieci i stojaki rowerowe - koszt 
322 tys. zł

 Siłownia na wolnym powietrzu przy 
ul. Rzepusa - 77,5 tys. zł

 Wymiana nawierzchni drogi przy 
ul.  Kasztanowej na odcinku 75 m oraz 
przy ul. Leśnej (90 m), zmodernizowanie 
nawierzchni chodników oraz utworzenie 20 
miejsc parkingowych - 229 tys. zł.

W rubryce „MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA” w swojej deklaracji podatkowej PIT 37 wpisz: Siemianowice Śląskie

SPRAW, BY TWÓJ PODATEK WRÓCIŁ  
Z POWROTEM DO SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

w Katowicach. - ZAP-3 można złożyć korzy-
stając z opcji internetowej, czyli e-urzędu 
skarbowego, a zatem nie trzeba go wypełniać 
i przynosić osobiście do urzędu - dodaje.

A dlaczego namawiamy? Bo to wymierne 
korzyści dla miasta oraz – co istotne – dla 
samych jego mieszkańców. 

- W ubiegłym roku łączna kwota podatku od 
osób fizycznych, które nie prowadzą własnej 
działalności, a więc rozliczających deklarację 
PIT-37, zrealizowana w naszym mieście wy-
niosła 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.

Druk PIT 37 to najpopularniejsza deklaracja po-
datkowa składana w przypadkach, kiedy pracow-
nik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza 
swoje jedyne źródła przychodów. Przypomnijmy 
- dotyczy ona wyłącznie przychodów opodat-
kowanych w skali podatkowej 17 i 32 procent.

Zwyczajowo, do końca kwietnia każdy z nas 
musi złożyć w „swoim” urzędzie skarbowym 
stosowną deklarację. Jednak z racji tego, że 
ostatni dzień kwietnia wypada w tym roku 
w sobotę, to zgodnie z ordynacją podatkową 
czas na wypełnienie obowiązku wydłuża się 
do następnego dnia roboczego. Zatem z do-
chodów za 2021 r. możemy więc rozliczyć się 
z fiskusem do 2 maja.

Więcej szczegółów na temat bieżących roz-
liczeń podatkowych znajdziecie Państwo na 
stronie www.podatki.gov.pl 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA

Z RATUSZA

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta 
w Siemianowicach Śląskich radni, uchwa-
łą nr 462/2022, przegłosowali zmianę 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych o charakterze cy-
wilnoprawnym. Najistotniejszą z nich jest 

wydłużenie okresu spłaty rat zaległych 
należności czynszowych z 60 do 120 mie-
sięcy. Tym samym okres spłaty zadłużenia 
wydłuża się z 5 do 10 lat.

To nie jedyne uławienie, z którego mogą 
skorzystać mieszkańcy, by uregulować bądź 
wydatnie zmniejszyć swoje zadłużenie. 

- Spełniając określone warunki, mieszkańcy 
mogą złożyć wniosek o umorzenie części na-
leżności czynszowych - mówi Marta Dziem-
ba-Korzyniec. - W najbardziej korzystnej 
opcji dla dłużnika, można anulować nawet 40 
procent należności głównej oraz 100 procent 
odsetek za opóźnienie w zapłacie - dodaje.

Należy jednak pamiętać, że 31 maja br. 
mija termin składania wniosków o umo-
rzenie zadłużenia.

Szczegółowych informacji w tym tema-
cie udziela Bogumiła Gaweł pod numerem 
telefonu: 32 760 54 53.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

MIASTO WYCIĄGA POMOCNĄ DŁOŃ W KIERUNKU DŁUŻNIKÓW
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Serdecznie  zapraszam  na  poranne śniadanie  
branżowe poświęcone tematyce zdrowia.

Udział w tym spotkaniu kierujemy do przed-
siębiorstw z województwa śląskiego, powiąza-
nych z szeroko rozumianą branżą medyczną (tj. 
lekarzy, lecznice, salony piękności, cluby fitness, 
dietetyków, hurtownie medyczne, sklepy z ak-
cesoriami medycznymi, fizjoterapeutów itp.)

Głównym celem spotkania jest integracja 
lokalnego  biznesu  oraz  możliwość  wymiany  
kontaktów i doświadczeń pomiędzy przedsię-
biorcami działającymi w tej branży.

W naszej aglomeracji działa wiele podmiotów 
medycznych związanych, nie tylko z lecze-
niem pacjenta, ale także  z  profilaktyką  oraz 

ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIE DLA BRANŻY MEDYCZNEJ 
z  prowadzeniem  zdrowego  trybu życia, na 
które składają się:  dieta,  sport  i  relaks.

Jeśli nie mieli Państwo okazji brać udziału 
w podobnym wydarzeniu, to  chcemy  zapew-
nić, że  płyną z niego wymierne korzyści, czyli:

 pozyskiwanie nowych klientów i partnerów 
biznesowych (networking),

 poznanie lokalnego rynku,
 zwiększenie sprzedaży bądź usług,
 budowanie sieci relacji z innymi przed-

siębiorcami,
 uzyskiwanie porad od doświadczo-

nych przedsiębiorców,
 budowanie wizerunku firmy.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia (piątek) 
o godz. 8.30 w siemianowickim Zameczku, przy 
ul. Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, konieczna jest 
rejestracja pod linkiem: 
http://bityl.pl/CFv4r
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt 
z pracownikami Biura Obsługi Inwestora, którzy 
są dostępni pod adresem e-mail: 
investor@um.siemianowice.pl 
lub pod numerem telefonu: 502 693 575. 

JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do 
skorzystania z „Mobilnego Punktu Informacyj-
nego Funduszy Europejskich”, który zawita do 
Siemianowic 28 kwietnia. Punkt będzie funkcjo-
nował w godzinach 9-14 w SCK Zameczek, przy 
ul. Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY  FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO
Spotkanie będzie miało charakter konsul-

tacji,  a udział jest bezpłatny.
Głównym celem programu „Mobilny Punkt 

Informacyjny” jest przekazywanie informacji 
na temat wsparcia, jakie można otrzymać 
z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczę-

cie działalności gospodarczej lub jej rozwój. 
Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać 
informację o bezpłatnych szkoleniach, jak 
również możliwości dofinansowania projek-
tów realizowanych przez społeczności lo-
kalne. Organizatorami wydarzenia jest Biuro 

Obsługi Inwestora Urzędu Miasta oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

MIKOŁAJ POLOWY
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Stał się symbolem przywiązania do naszego 
miasta, zakochania w nim. Kto? Oczywiście Stary 
Korzyń, czyli Stefan Maruszczyk. Wyrazem tych 
gorących uczuć jest książka jego autorstwa za-
tytułowana „Siemianowice, kerych niy znocie”, 
która po dwóch wydaniach, wkrótce doczeka 
się się kolejnej edycji – tym razem, jako części 
składowej większego wydawnictwa, złożonego 
ze wspomnień jeszcze innych mieszkańców.

- Czym dla Pana są Siemianowice Śląskie? Bo 
przecież z pewnością czymś bardzo ważnym 
skoro podjął Pan trud napisania o nich książki…

- To moje miasto rodzinne, miasto, w którym 
żyli moi rodzice, a także ludzie, których znałem. 
Interesowały mnie ich losy, z którymi przecież 
splecione były i moje. Wydarzenia mające miejsce 
w Siemianowicach składają się i na moją historię. 
One są częścią mnie, a ja – ich.

- Co skłoniło Pana do spisania swoich wspo-
mnień o mieście?

- Zawsze lubiłem słuchać opowieści o tym, 
jak to kiedyś bywało. Pamiętam, jako 9-latek 
chodziłem do krewnych do Georghütte. Tam 
przed domem, na ławce, siedziały starzy-
ki. Pociągali sobie piwko, wokół kicały króliki, 
rozprawiali o dawnych czasach, a my – dzieci 
-  staliśmy i słuchaliśmy. Czasem tylko, gdy 
podochociwszy sobie, snuli jakąś opowieść 
nie bardzo stosowną dla dziecięcych uszu, byli 
upominani „ uspokójcie się, bo dzieci są!”. Będąc 
trochę większym chłopcem, wybierałem się też 

chętnie nad staw Mittel – pomiędzy Hugo a  
Georghütte. Tam pewien emerytowany górnik 
łowił rybki i też pięknie opowiadał. Najwięcej 
historii było z kopalni. Kiedy i ja zacząłem 
pracę na grubie, zaglądałem w miejsca znane 
mi z jego opowieści i stwierdziłem, że prawdę 
mówił. Wszystko było tak, jak słyszałem od 
niego. Nawet pod obrazem św. Barbary był 
niemiecki napis „Glück auf”. Jednym słowem, 
pamiętając, jak bardzo interesujące zdawały 
mi się owe gawędy, postanowiłem teraz ja 
przekazać młodszym, wiedzę o przeszłości 
miasta i tutejszych ludzi.

- To naturalne, że na ogół tęskni się za światem 
swojego dzieciństwa, młodości. Czego Panu 
najbardziej żal?

- Żałuję jednego: że w rejonie Richtera nie 
zostawiono możliwości zjechania do kopalni 
na dół. Na poziom 160 i 206, żeby można było 
pokazywać, jak wyglądała nasza kopalnia. Za 
PRL -u wszędzie na dole wisiały tabliczki, że nie 
wolno fotografować. Nawet więc na zdjęciach nie 
można pokazać młodym, jak tam było... Chociaż, 
parę fotografii udało mi się zrobić. Teraz mogę 
się do tego przyznać…Osobiście tęsknię też do 
życia kulturalnego i sportowego powojennych 
lat. Odbywało się wówczas mnóstwo imprez 
sportowych – meczów w obiektach siemiano-
wickich klubów – na które bilety były bardzo tanie. 
A na przykład w obecnym domu Ostrowskich, co 
niedzielę miały miejsce pojedynki bokserskie… Do 
Siemianowic nierzadko przyjeżdżali też czołowi 
artyści i na ich występy również niedrogo płaciło 
się za bilet. Teraz na taką imprezę bilety dla dwojga 
emerytów to już poważny wydatek.

- Jednak i teraz, jak sądzę, Siemianowice nie 
przestały mieć dla Pana uroku...

- O, tak. Z radością patrzę, jak rozwija się mia-
sto, jak przybywają nowe firmy. Jestem też bardzo 
szczęśliwy, że wreszcie nasz piękny pałac jest 
remontowany i odżywa, że mamy takie wspa-
niałe obiekty, jak Willa Fitznera i Park Tradycji, że 
rekultywowane są tereny zielone.

- Czy przewiduje Pan jakąś kolejną publikację 
na temat miasta?

-Właśnie napisałem dalszą część moich wspo-
mnień z dawnych Siemianowic. Dotyczą one 

głównie dziedziny 
sportu, a także tu-
tejszych obyczajów. 
Będzie je można przeczytać w wydawnictwie 
przygotowywanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną, w którym oprócz poszerzonej wersji 
dziejów zawartych w książce „Siemianowice, 
kerych niy znocie”, znajdą się również wspo-
mnienia innych mieszkańców. Powiem, że o ile 
drugie wydanie mojej książki było także wersją 
wzbogaconą – ale wyłącznie o obrazki z zamierz-
chłych lat - o tyle teraz zamieściłem dodatkowo 
swoje odczucia związane z aktualnym obliczem 
miasta, tym, co obecnie mnie zachwyca i cieszy.

- Wspomnienia Starego Korzynia wzbudzi-
ły ogromne zainteresowanie wśród starszych 
mieszkańców, zapewne w znacznej mierze 
ze względów sentymentalnych, a jak zostały 
odebrane przez młode pokolenie siemia-
nowiczan?

-Otóż było to dla mnie ogromną radością, że 
i dzieci zaciekawiły moje wspomnienia. Prze-
konałem się o tym nie tylko podczas spotkań 
w szkole, czy w bibliotece, ale i podczas moich 
spacerów po pobliskim skwerze. Po prostu 
często podbiegali do mnie mali siemianowi-
czanie i dopytywali o różne sprawy z dawnego 
życia w mieście. Tak, że intencja, z jaką pisałem 
wspomnienia, że moje marzenie się spełniło. 

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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W ramach projektu „Biblioteka blisko Czło-
wieka” rozstrzygnęliśmy konkurs na inicjatywy 
oddolne „Przyjdź do nos, jest blisko”. Razem  z  
projektodawcami wyłoniliśmy lokalnych liderów, 
którzy wspólnie z Biblioteką zrealizują swoje 
pomysły, podzielą się z nami swoją wiedzą, 
pasjami i umiejętnościami.

Już dziś zaplanujcie swoje uczestnictwo 
w tych niezwykłych wydarzeniach, bo  bę-
dzie się działo! Obserwujcie nasz profil na FB 
i Instagramie oraz śledźcie aktualności  na 
www.mbpsiemianowice.pl. To tam będziemy 
zdradzać szczegóły wydarzeń oraz zapraszać 
Was do udziału!

Siemianowice - DZIEJE SIĘ! - to cykl działań 
aktywizujących mieszkańców  Siemianowic Ślą-
skich, od dzieci do seniorów.  W okresie od sierpnia 

do września zaplanowane zostały tematyczne 
spacery po mieście oraz cztery wykłady, będące 
doskonałym uzupełnieniem. I tak m.in. podąży-
my śladami siemianowickich Donnersmarcków 
czy siemianowickich Żydów, powspominamy jak 
budowały się Siemianowice i dowiemy się, jakie 
zmiany zaszły w mieście po 1945 r. 

Cyfrowy senior - w ramach kolejnego projektu 
w miesiącu wrześniu br. nauczyciele wraz 
z młodzieżą II LO przeprowadzą cykl warsz-
tatów kreatywnych z haftu matematycznego 
i fotografii smartfonowej. Ogłosimy konkurs 
dla młodzieży klas VII i VIII siemianowickich 
szkół podstawowych pn. „Nowe zakończenia 
dawnych opowieści”. Celem będzie dopisanie 
nowego zakończenia dawnych utworów książek 
oraz publikacja nagrodzonych prac.

Dawne obyczaje coraz bardziej znikają z naszego życia. Za-
mknięte w muzealnych gablotach, czy utrwalone na kartach 
książkowych opracowań, stanowią ciekawostkę. Tymczasem na 
naszej Przełajce zachował się relikt przeszłości i to nie istnie-
jący, jako kuriozum, ale element życia tamtejszej społeczności. 
Oto grupa pań, tak jak niegdyś ich babcie i prababcie, przy-
wdziewa na szczególne święta śląskie stroje, by zaakcentować 
w ten sposób wyjątkowość chwili. Czy to żniwne czy odpust, 
czy procesja, czy inna kościelna uroczystość – owe panie 
uczestniczą w nich w odziedziczonych po swoich krewnych, 
regionalnych ubiorach.

Niezwykle ważną postacią w tej grupie jest Jadwiga Bubała. Ta 
sędziwa mieszkanka Przełajki przechowuje w swojej szafie za-
bytkowe, autentyczne stroje, które właśnie uświetniają rozmaite 
uroczystości. Teraz pani Jadwiga liczy sobie już ponad 90 wiosen, 
więc jedynie użycza „szranku”, troszcząc się o to, aby stroje się 
nie uszkodziły, ale jeszcze do niedawna osobiście prasowała halki, 
przyszywała guziki itp.

Ludowe ubiory, a w szczególności te śląskie, stanowią wielką 
pasję innej przełajczanki - Wandy Bujoczek. Jest jedną z tych, które 
odziane w piękne regionalne szaty, zasiadają podczas szczegól-
nych uroczystości w pierwszej ławce w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, które otwierają sznur idących do złożenia 

darów, stanowią tradycyjny ornament procesji. Pani Wanda jest 
zarazem garderobianą w Zespole Pieśni i Tańca „Siemianowice”, 
wnosząc do niego autentycznego ducha śląskości. Ona nie tylko 
wykonuje zwykłe obowiązki garderobianej, ale także nasyca je 
swoim przywiązaniem do tradycji.

- Głowę panny stroiła t.zw. galanda – opowiada – To taki wieniec 
z kwiatami,  koralikami, wstążkami. Jego właściwe wykonanie i umo-
cowanie jest niezwykle czasochłonne i pochłania około pół godziny.

To konstrukcja wymagająca ogromnej staranności i znawstwa. 
Trzeba wiedzieć, który jej element i w jakiej kolejności zakładać, 

kiedy haftowaną wstążkę, kiedy malowaną. Po prostu wiedza 
tajemna...Ale nie dla pani Wandy, która pięknie i zwinnie potrafi 
zawiązać też purpurkę. To z kolei chusta, będąca nakryciem gło-
wy starszych kobiet – mężatek. W tym dziele biegła jest również 
Bogumiła Molka. Stanowi ona cenne wsparcie przełajkowej grupy, 
bo jeśli w niej oprócz czterech mężczyzn, są cztery panny i cztery 
mężatki, czyli osiem głów do upięcia na nich galandów i purpurek, 
to licząc pół godziny na każdą z nich, przygotowania do udziału 
w uroczystościach trwałyby chyba bez końca.

Pani Wanda pięknie rozprawia o śląskich strojach, które nadal 
są w użyciu na Przełajce. O chiniokach, czyli fartuchach z ręcznie 
malowanego, chińskiego jedwabiu. O jaklach, czyli żakietach no-
szonych przez dojrzałe kobiety, które koniecznie były z czarnego 
jedwabiu, obszyte gipiurą, o merynkach – haftowanych chustach 
z frędzlami.

- Teraz na Przełajce jest wielu mieszkańców napływowych – snuje 
opowieść pani Wanda – Są zachwyceni naszymi strojami, tym, 
że jeszcze tradycja ubierania się w nie, nie zaginęła.  Nasz udział 
w tradycyjnych regionalnych strojach, na dodatek autentycznych, 
noszonych niegdyś przez Ślązaków od święta, czy do urzędu, to 
dla nich piękno, stanowiące właściwą oprawę wyjątkowych chwil. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

GALANDY I PURPURKI Z PRZEŁAJKI

 „Kobieta umie dochować tajemnicy. Tajemnicy 
swojego wieku” (Wolter)  Babcia XXI w. - Pro-
jekt oparty o edukację, który dotyczy kobiet 
w wieku dojrzałym 50+. W okresie  od kwietnia 
do września br. zaprosimy do udziału w dwu-
nastu spotkaniach z ekspertami i specjalistami 
z różnych dziedzin, które pozwolą obalić mity 
oraz poznać i zrozumieć mechanizmy funk-
cjonowania kobiety 50+. Projekt skierowany 
jest do kobiet w wieku 50+.

Konkurs „Przyjdź do nos, jest BLISKO” odbył 
się w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 
4. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblio-
teka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | 
Kooperacja | Oddolność.

GRZEGORZ MÓL
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANNY SZANECKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szanec-
kiej w Siemianowicach Śląskich zaprasza na 
bezpłatne warsztaty z programowania i robo-
tyki, z wykorzystaniem robotów, klocków i gier 
interaktywnych. Dla kogo? Dzieci i młodzież 
w wieku 10-14 lat.

Cykl piętnastu  zajęć po 2 godziny. Sześcio-
osobowe grupy warsztatowe. 

Zajęcia odbywać się będą:
Dział dla Dzieci i Młodzieży w Bibliote-

ce Centralnej,

Filia nr 1 ul. Fojkisa 4,
Filia nr 8 ul. Zgrzebnioka 43 a
Filia nr 10 ul. Jaworowa 2.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, liczy 

się kolejność zgłoszeń!!!! 
Osoby zainteresowane/opiekunowie pro-

szone są o kontakt telefoniczny bądź osobisty:
Dział dla Dzieci Młodzieży, al. Sportowców 3, 

nr tel.  228 13 29 wew.28
Filia nr 1, ul. Walentego Fojkisa 4, nr tel.  690 

685 012 

Filia nr 8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a, nr 
tel.  32 228 61 54

Fila nr 10, ul. Jaworowa 2, nr tel. 32 228 42 46

Warsztaty odbędą się w ramach projektu 
„Cyfrowi eksperci” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

MBP

ZAPROGRAMUJ SWOJEGO ROBOTA!

„PRZYJDŹ DO NOS, JEST BLISKO”
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BIEG WIOSNY ORAZ NORDIC WALKING ZA NAMI!
Prawie 300 biegaczy wzięło udział w sporto-
wym powitaniu wiosny, w ostatnią marcową 
sobotę (26.03). Ponad 5-kilometrowa trasa 
prowadziła tradycyjnie z Parku „Pszczelnik”, 
przez pole golfowe, „Bażanciarnię”, z po-
wrotem do mety w Parku „Pszczelnik”, gdzie 
każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek 
oraz napój. Dodatkowo, w związku z tym, że 
tegoroczny siemianowicki cykl biegów re-
kreacyjnych „Cztery Pory Roku”, w tym Bieg 
Wiosny i Nordic Walking, odbywał się w ramach 
obchodów 90-lecia nadania praw miejskich, 

pierwszych 250 uczestników zgłoszonych na 
bieg, otrzymało specjalny medal, który łącząc 
się z pozostałymi medalami utworzą kolorowy, 
okazały kontur Siemianowic Śląskich. 

Impreza jak zawsze organizowana była przez 
Wydział Kultury i Sportu siemianowickiego 

magistratu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Pszczelnik”. 

- Frekwencja pokazała, że wielu siemianowi-
czan oraz mieszkańców okolicznych miast lubi 
proponowane formy aktywności fizycznej, do 
tego realizowane w tak pięknej scenerii, którą 
gwarantuje wybrana przez nas trasa. Dodatko-
wym impulsem do startu z pewnością była piękna 
wiosenna aura oraz niespodzianka w postaci 
okazjonalnego medalu – podsumował Łukasz 
Wanot, dyrektor MOSiR „Pszczelnik”. Przy okazji 
serdecznie dziękujemy wolontariuszom Zespołu 

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Me-
ritum” oraz Szkoły Podstawowej nr 13 za pomoc 
przy organizacji imprezy. Serdecznie zapraszamy 
już dziś na pozostałe imprezy sportowo-rekre-
acyjne, które odbędą się na terenie naszego mia-
sta, a kolejny bieg i nordic walking z cyklu, Cztery 
Pory Roku czyli Bieg Lata, już 2 lipca 2022 roku. 
Wcześniej, na początku czerwca, zapraszamy 
też na nasz tradycyjny Nocny Ekologiczny Bieg 
Godzinny – dodał Łukasz Wanot.

KRZYSZTOF NOS
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

Informujemy, że Wydział Kultury i Sportu został 
przeniesiony z Willi Fitznera do budynku na 
ul. Jana Pawła II 1 (pokoje od 4 do 6).

Wejście do biura przez Wydział Spraw Oby-
watelskich (dawniej Wydział Komunikacji). 
Numery telefonów pozostały bez zmian. 
Szczegółowy wykaz numerów telefonów do-
stępny na stronie: http://www.pliki.siemiano-
wice.pl/telefony-pracownicy.pdf

JOANNA BYĆ
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

WIKTOR CYGAN ZŁOTYM MEDALISTĄ 
W HALOWEJ SZTAFECIE

Siemianowiczanin Wiktor Cygan został zło-
tym medalistą w halowej sztafecie 4 x 200m 
podczas 66. PZLA Halowych Mistrzostw Polski, 
które na początku marca (5-6.03) odbyły się 
Toruniu. Wraz z pozostałymi członkami sztafety 
z klubu AZS-AWF Katowice (Przemysław Ko-
złowski, Bartosz Taradaj, Paweł Dzida) uzyskali 
wynik 1.26.78, zapewniając sobie tytuł mistrzów 
Polski w tej konkurencji.

JOANNA BYĆ
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

NOWA SIEDZIBA  
WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU

Znakomite wieści nadeszły z Jastrzębia – 
Zdroju, gdzie w minioną sobotę (2.04) od-
bywały się 49. Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Kyokushin Karate. W konkurencji kumite, 
w kategorii do 55 kg złoty medal i tytuł mi-
strzyni Polski zdobyła Daria Dobkowska – 
Szefer, reprezentantka Siemianowickiego 
Klubu Kyokushin Karate. 

W jastrzębskich mistrzostwach organizo-
wanych przez Polski Związek Karate udział 
wzięło 79 wyselekcjonowanych zawodniczek 
i zawodników, reprezentujących 46 klubów.  

Podopieczna shihana Andrzeja Maneckiego 
powtórzyła sukces sprzed roku, kiedy również 
zdobyła mistrzostwo Polski (wówczas w ka-
tegorii do 60 kg). Warto dodać, że finałowy 
pojedynek siemianowiczanki z Agnieszką Winek 
(KSW Bushi Otwock) był niezwykle zacięty i po 

dwóch dogrywkach o „złocie” Darii zadecydo-
wała korzystna różnica wagi !

- Nie był to dla mnie łatwy turniej. W ta-
kich chwilach szczególnie doceniam wspar-
cie najbliższych, dzięki którym rosnę w siłę. 
Chciałabym przekazać wielkie podziękowania 
dla trenera shihana Andrzeja Maneckiego za 
mistrzowskie wsparcie treningowe. Ukłony dla 
męża oraz taty, którzy zawsze na hali dodają 
mi mocy. Dziękuję wszystkim za każde miłe 
słowo, trzymanie kciuków i bycie ze mną nie 
tylko w zwycięstwie, ale i w porażce. Cieszę 
się, że mam takich ludzi wokół siebie. Wielkie 
OSU! - podsumowała dziękując siemianowicka 
zawodniczka, która przygotowuje się teraz do 
czerwcowych mistrzostw Europy w Warnie 
(Bułgaria). 

KRZYSZTOF NOS
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

„ZŁOTA” DARIA! 
SIEMIANOWICZANKA   
MISTRZYNIĄ POLSKI!



LISTA  
ZGŁOSZONYCH 
PROJEKTÓW

W ostatnim tygodniu marca rozpoczął się drugi etap tegorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego, podczas którego trwa opiniowanie złożonych 
przez mieszkańców propozycji projektów. W tym roku naczelnicy wydziałów 
zajmujących się inwestycjami miejskimi będą mieli do zweryfikowania 26 
wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem: spełniania wymogów 
formalnych, zgodności z prawem, wykonalności technicznej czy właści-
wego oszacowania kosztów realizacji zadania oraz kalkulacji rocznych 
kosztów utrzymania. Lista projektów, które pozytywnie przejdą ten etap 
zostanie ogłoszona 23 maja br. 

Wnioskodawcy, których projekty na tym etapie zostaną odrzucone, będą 
mogli, zgodnie z regulaminem, odwołać się od tej decyzji do prezydenta 
miasta, dlatego też ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie 
mieszkańców poznamy najpóźniej 27 czerwca.

ADRIAN MERTA

Zgłaszający Tytuł projektu Wnioskowana
kwota

1 Marceli Ferdyn Parking dla samochodów osobowych na al. Spacerowej przed ROD Bażant 183 000

2 Marek Jarominek Miasteczko ruchu drogowego, gry uliczne ul. Wyzwolenia 1-3. 
Modernizacja placu zabaw ul. Stawowa 4-6 oraz parking ul. Wyzwolenia 3,5,7, 460 000

3 Grażyna Luks Remont nawierzchni ul. Chorzowskiej Siemianowice (Bytków) 280 200

4 Grzegorz Mól Modernizacja szkół rejonu Tuwim - Laura Huta. Sp 3 i SP 20 600 000

5 Karina Siwiec-Magielnicka Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach 600 000

6 Ewald Rabus Ochrona samochodów przed uszkodzeniem na parkingu: Plac 11-go Listopada - Michałkowice ok. 30 000

7 Krystyna Stawarz Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Spokojnej wraz z podjazdami do garaży 250 000

8 Jakub Nowak Zmianiamy Węzłowiec, Chemik i Tuwim - nowe inwestycje drogowe 600 000

9 Sylwia Kunicka Maniura Bezpieczne wędrówki niedaleko czwórki  120 000.00

10 Halina Zielińska Boisko wielofunkcyjne i skwer dla mieszkańców osiedla Tuwima przy ul. Okrężnej 600 000

11 Sebastian Bober Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc wraz z wymianą krawężników drogowych 100 000

12 Katarzyna Bruch Wykonanie ścieżki spacerowej (chodnika) wzdłuż ROD "Barbórka" od ul. Kapicy do drogi wewnętrznej przy ul. 
Niepodległości 63c prowadzącej w kierunku Lasku Bytkowskiego 184 500

13 Teresa Chromy Remont ciągu pieszo-rowerowego i dojazdu do 16 garaży(8/8). Osiedle Wróbla i Kofrantego, trasa od weterynarza 
do działek ogrodniczych przy boisku sportowym i siłowni na wolnym powietrzu. 195 000

14 Aneta Langrzyk Wybieg dla psów Park "Górnik" Michałkowice 113 000

15 Marek Greiner Bezpieczne i przyjazne osiedla mieszkańcom oś. Bańgów i oś. Michałkowice 600 000

16 Paweł Stawarz Wielofunkcyjne boisko do gier plażowych ze strefą kibica 600 000

17 Marzena Otawa Ogród sensoryczny dla dzieci "SENSOPLAC" Park Bytkowski 360 000

18 Jerzy Kurzawa

Utworzenie skweru wypoczynkowego przy Alei Młodych 2. Montaż monitoringu przy parkingach i nowym skwerku 
na oś. Młodych. Remont chodników oraz zabudowa estetycznymi drewnianymi panelami pojemników do zbiórki 
selektywnej odpadów komunalnych na os. Młodych, budowa miejsc postojowych kiss&drive przy szkole nr 8 dla 
rodziców przywożących dzieci do szkoły

559 000

19 Konrad Bruch Parking os. Robotnicze Michałkowice ul. E. Plater 140 000

20 Bogna Michalik Budowa szklarni w ośrodku Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich 
z siedzibą przy ul. Chopina 2 164 162

21 Szymon Michalik Modernizacja boiska sportowego w ośrodku Młodzieżowego Domu Kultury im. dr Henryka  Jordana w Siemia-
nowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Chopina 2 494 055

22 Marcin Janota Bezpieczne i przyjazne szkoły 589 323

23 Beata Gałecka Honorata Magnicka Bezpieczny chodnik na ul. Bańgowskiej i na ul. Polnej 194 000

24 Adam Balon Zielona Strefa Relaksu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki na Osiedlu Tuwim 295 900

25 Karolina Pochmara Równy chodnik na Pocztowej 71 428,50

26 Andrzej Gościniak Budowa parkingu przy ul. Wróblewskiego 69/71 wraz z drogą dojazdową 600 000


