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SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-309
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Szymon Duczek

druk: POLSKA PRESS SP. z o.o.

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 7 stycznia 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „ Jakie to miejsce „ 
 z dnia  25.11.2018r.
Jerzy z Osiedla Tuwima
Józef z Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało ulicę Krupanka.
Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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GODOMY PO ŚLONSKU

KRISBAŁN 
Wiycie, co znaczy ślonske słowo kris-
bałn? Kej niy wiycie, to posuchejcie, 
jusz wom to byda klarowoł (tłumaczył). 
Ślonske słowo krisbałn, to po polsku jes 
chojinka śfionteczno. Krisbałn może być 
sztucny, abo naturalny. Tyn naturalny jes 
lepszy, bo gryfnie wonio (pachnie). Na 
som wiyrch wsadzo sie szpica, a poniży, 
asz do zola (podłogi), na wszyskich 
astach (gałązkach) wiyszo sie glaskoł-
gle (bąbki), kere som gryfnie (ładnie) 
posztrajchowane (pomalowane) na 
rostomajte kolory.Roscasu, kedy żech 
boł bajtlym (małym chłopcem), to 
w chałpie boł taki zwyczoj, co niyftore 
ozdupki robioło sie samymu, np. keta 
(łańcuch), kero sie robioło s papyndekla 
(kartonu) i potym sztrajchowało na 
byle jake kolory, abo zaroski s bibuliny, 
cyli takego kolorowego papioru. Casami 
niyftorzy zbiyrali jesiyniom szyszki, aj-
chle (żołędzie), abo inksze pieroństwa 

i sztrajchowali je ziberbronzom (sre-
brzanka, srebrna farba to malowania 
np. pieca), coby gryfnie wyglondały. 
Za stary piyrwy, kedy niy boło sztromu 
(prądu), to wiyszało sie śfiycki (świecz-
ki), a kej do chałpof wciongli sztrom, 
to na krisbałnach pokozały sie byrny 
(żarówki, lampki). Niy take jak teroski, 
roscasu (kiedyś), to boły take gryfne 
(ładne) małe byrny, co miały rostomajte 
kształty. Pamiyntom kożdo byrna boła 
inkszo i boło jich myni nisz dzisioj. Wisioł 
tam bałwan, krisbałn, chałpka, fliger 
(samolot), ponka (jabłko), apluzina (po-
marańcza), sonki (sanki), szlynzuchy 
(łyżwy) i kupa gowiednikof, takich jak 
elefant (słoń), glizda (dżdżownica), 
jyndyk, kacka, tiger, dziambel (wróbel), 
cipka (kura), ojla (sowa),  łooo pierom-
bol teroski mi sie spomniało, boły tysz 
djoboł i baba jaga na mietle. Nojwiynk-
szom uciechom do dzieckof (dzieci), 
to boły wiszonce na astkach bombony 
(cukierki). Boły tam konfekty (słodycze) 

szekoladowe (czekoladowe) i zwykłe 
szkloki (landrynki), noo i niy mogło za-
braknonć ślonskego bombona, kery sie 
mianowoł kopalniok i to by boło na tyla, 
co mom, do pedzynio na tymat chojinki, 
a wy teroski jusz wiycie, co to jes kris-
bałn, a bajtlom i niy ino (tylko) życa, 
coby dzieciontko łostawiło (zostawiło) 
kupa (dużo) gyszinkof (prezentów) we 
wilijo (wigilię).

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

WIGILIA DLA SAMOTNYCH  
CZEKA WŁAŚNIE PANIĄ I PANA
Być może fakt, że ktoś z naszych czytelni-
ków czyta właśnie ten tekst, nie jest dzie-
łem przypadku, tylko wskazówką, by w tym 
roku przełamać samotną passę i przyjść na 
wyjątkową wigilię dla samotnych, którą od 
wielu lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce. 
Samotność to nie powód żeby zamknąć się na 
świat, zwłaszcza w wigilię Bożego Narodzenia. 
Wiedzą o tym coroczni goście naszych spotkań 
oraz wolontariusze fundacji, z których znaczna 
część była kiedyś gośćmi naszych spotkań. 

Dzisiaj z pasją, radością i poczuciem wspól-
noty jaką tworzą, dzielą się swoją obecnością 
w każde święta. 

Wigilia dla Samotnych organizowana jest pod 
patronatem prezydenta miasta, Rafała Piecha 
oraz prezydenta miasta Katowice, Marcina 
Krupy, przy pełnym zaangażowaniu ponad 300 
osób z regionu. Warto przeżyć ten wigilijny 
wieczór w pięknym towarzystwie i wyjątkowo 
rodzinnym klimacie.

Zapraszamy 24 grudnia do Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego w Katowicach o godz. 
16.00. Otwarcie bram od 15.00. Wstęp wolny. 

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY MIASTA!
Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zbliżającym 
się okresem świąt Bożego Narodzenia nastąpią zmiany 
w odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych:

odbiór odpadów komunalnych przypadający na  
24 grudnia 2018 r. (poniedziałek – wigilia Bożego Narodzenia) 
nastąpi w dniu 22 grudnia 2018 r. (sobota),

odbiór odpadów przypadający na  
25 grudnia 2018 r. (wtorek –  pierwszy dzień Bożego Narodzenia) 
nastąpi w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek - Wigilia), 

odbiór odpadów przypadający na  
26 grudnia 2018 r. (środa – drugi dzień Bożego Narodzenia) 
nastąpi w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek),

odbiór odpadów przypadający na  
27 grudnia 2018 r. (czwartek)  
nastąpi w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek),

odbiór odpadów przypadający na  
28 grudnia 2018 r. (piątek) 
nastąpi w dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota),

odbiór odpadów przypadający na  
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) pozostaje bez zmian, 

Ponadto informujemy, iż w związku z świętem Nowego 
Roku 2019 zajdą następujące zmiany w odbiorze odpa-
dów komunalnych zmieszanych:

odbiór odpadów komunalnych przypadający na  
1 stycznia 2019 r. (wtorek – Nowy Rok)  
nastąpi w dniu 2 stycznia 2019 r. (środa),

odbiór odpadów komunalnych przypadający  
na 2 stycznia 2019 r. (środa)  
nastąpi w dniu 3 stycznia 2019 r. (czwartek),

odbiór odpadów komunalnych przypadający  
na 3 stycznia 2019 r. (czwartek)  
nastąpi w dniu 4 stycznia 2019 r. (piątek),

odbiór odpadów komunalnych przypadający  
na 4 stycznia 2019 r. (piątek) 
nastąpi w dniu 5 stycznia 2019 r. (sobota),

Kolejne terminy odbioru odpadów 
pozostają bez zmian.

Za wszelkie powstałe niedogodności 
i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy                                             
o dostosowanie się do opublikowanych terminów 
oraz umożliwienie dostępu (dojazdu) do pojemników, 
w szczególności na terenach osiedlowych 
i w zabudowie jednorodzinnej.



Z RATUSZA

Grudzień to wyjątkowy czas, w którym więk-
szość z nas działa trochę bardziej pośpiesz-
nie. Wszystko po to, by przygotować się na 
Boże Narodzenie: zatrzymać ten codzienny 
pęd na kilka świątecznych dni, pozamykać 
stare sprawy, cieszyć się obecnością bli-
skich w naszym życiu i – w wielu wypad-
kach – po świętach zacząć wszystko „od 
nowa”. Podobny czas mamy także w urzędzie 
miasta, bo koniec roku to z jednej strony 
okres intensywnego finalizowania trwających 
projektów inwestycyjno-gospodarczych, 
jak choćby termomodernizacje na Nowym 
Świecie, modernizacje oświetlenia w parku 
Górnik, czy też sprzedaż nowych działek 
pod budownictwo mieszkaniowe. Z drugiej 
strony natomiast, przygotowujemy się na to, 
co nowe, i co czeka nas w przyszłym roku. Będą 
to kolejne zadania, wynikające z priorytetów 
przyjętych dla naszego miasta:

 stworzenie warunków do rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego,

 dalsza rewitalizacja przestarzałej substancji 
mieszkań komunalnych,

 utworzenie kilkunastohektarowej specjal-
nej strefy innowacji i biznesu pod nazwą 
Sektor 333,

 skomunikowanie miasta z ogólnopolskimi 
i międzynarodowymi trasami przez roz-
budowę Drogowej Trasy Średnicowej PÓŁ-
NOC i budowę węzła tej trasy na terenie 
naszej gminy,

 starania o dofinansowanie budowy kolejnych 
kilometrów ścieżek rowerowych.

Pomiędzy tymi wszystkimi zadaniami będzie 
jednak chwila wytchnienia, na którą już teraz 
wszyscy czekamy. Aby ten czas był bogaty 
nie tylko w sensie materialnym, ale także i w 
to, co jest niewidoczne dla oczu, spędźmy 
go w gronie rodzinnym, czerpiąc radość ze 
wspólnego świętowania. Odnówmy rodzinne 
więzi, skupiając się na tym, co nas łączy, pie-
lęgnując ten dar bliskości, życzliwości i wza-
jemnego szacunku.

Wszystkich tych, którzy jednak z jakiego-
kolwiek powodu spędzają wigilijny wieczór 
samotnie, z dala od bliskich, zapraszam 
serdecznie do udziału w objętej moim pa-

tronatem Wigilii dla Samotnych, którą 
współorganizujemy z Fundacją Wolne Miej-
sce oraz miastem Katowice. Ta ogromna 
wieczerza wigilijna dla ponad 2500 gości 
odbędzie się 24 grudnia o godz. 16.00 
w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym, tuż obok Spodka. Będzie więc 
znakomita okazja, by przeżyć prawdziwą 
wigilię w gronie innych życzliwych ludzi, 
zobaczyć spektakl wigilijny, pokolędować 
i zjeść przepyszne potrawy przygotowane 
m.in. przez naszych uczniów-wolontariu-
szy ze szkoły Cogito. 

W okresie międzyświątecznym zapra-
szam wszystkich do odwiedzenia lodowiska 
w MOSiR Pszczelnik, gdzie czeka na Was 
800 metrów kwadratowych lodowej tafli, 
na której będzie można skutecznie spalić 
nadmiar zjedzonych w święta kalorii. 

Nowy rok, już tradycyjnie, powitamy 
imprezą sylwestrową na Rynku Miejskim, 
przed ratuszem UM. Tym razem będziemy 
się bawić w klimatach discopolowych, wraz 
z zespołem Skaner. Wstęp jak zwykle wolny.
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TO CO NAJWAŻNIEJSZE, JEST 
NIEWIDOCZNE DLA OCZU

Na czas świąt, całego nowego roku oraz 
początku karnawału życzę Państwu wszelkiego 
błogosławieństwa, pomyślności życiowej, zdro-
wia i obfitości. Niech każdy dzień, zwłaszcza 
ten spędzony w naszych ukochanych Siemia-
nowicach Śląskich, będzie wyłącznie radosny 
i przepełniony miłością, często niewidoczną 
i pozostającą w ukryciu. Bo to, co najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech 

Przewodniczący Rady Miasta  
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Przed nami najpiękniejsze ze świąt – Boże Narodzenie.
Niech przesłanie pokoju, radości i miłości,  

płynące z betlejemskiej stajenki
wypełni czas rodzinnych spotkań.
Niech wyjątkowa atmosfera Świąt 

pozostanie w Państwa sercach jak najdłużej,
dodając sił każdego dnia.

A Nowy Rok 2019 niech przyniesie pomyślność  
w życiu osobistym i zawodowym.
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście 
powstały dwa aktywne przejścia dla pieszych, 
umiejscowione na ulicy Michałkowickiej (przy 
cmentarzu) oraz na ulicy Orzeszkowej (LIDL). 
Przejścia wyposażone są w aktywne punk-
towe elementy odblaskowe, znaki drogowe 
D-6 (oznaczające „przejście dla pieszych”), 
z oświetleniem ostrzegawczym, czujniki ruchu 
oraz nawierzchnię z oznakowaniem poziomym 
w formie biało-czerwonych pasów, wykonanych 
w technologii grubowarstwowej. Dodatkowo 
przy ulicy Michałkowickiej zamontowano dwa 

NOWOCZESNE PRZEJŚCIA 
DLA PIESZYCH

radarowe wyświetlacze prędkości. Urządzenia 
mierzą prędkość, liczbę punktów karnych, a także 
wysokość mandatu, które otrzymałby kierowca 
za wykroczenie i mają przypominać kierowcom 
o „zdjęciu nogi z gazu”.

Aktywne przejścia pomocne są zwłaszcza 
po zmierzchu, kiedy piesi są najmniej widocz-
ni. Migające światła i odblaski zamontowane 
na jezdni, będą się uaktywniać w chwili, gdy 
na przejściu lub w bezpośredniej jego okolicy, 
znajdzie się przechodzień.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ZWOLNIJ! DZIĘKUJĘ!… Takie komunikaty od 
kilku dni widzą kierowcy przejeżdżający przez 
przejście dla pieszych przy ul. Michałkowickiej 
(rejon cmentarza przy parafii pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego) na dwóch tablicach elek-
tronicznych sprzężonych z radarami. 

- Urządzenia postawiliśmy tak, by „obser-
wowały” ulicę w obu kierunkach – mówi Jan 
Chmielewski, zastępca naczelnika Wydziału 
Infrastruktury Drogowej.

Oprócz tego każdy kierowca, który prze-
kracza prędkość widzi o ile ją przekroczył, jak 
wysoki mandat otrzymałby z tego tytułu oraz 
ile punktów karnych „zasiliłoby” jego konto. 
Ma to działać prewencyjnie i – a może przede 

wszystkim - wpływać na podświadomość kie-
rowców. Radary mają wypracować w nich na-
wyk zwalniania przed przejściami dla pieszych.

Siemianowicka „drogówka” również pozy-
tywnie ocenia inwestycję.

- Ustawienie urządzenia jest w mojej ocenie 
dobre, bowiem tamten rejon, niestety, słynie 
ze zdarzeń drogowych – mówi podkomisarz 
Krzysztof Lampa, naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Sie-
mianowicach Śląskich. - Według naszych ob-
serwacji, kierowcy widząc wymierzony w siebie 
obiektyw kamery mimowolnie zdejmują nogę 
z gazu. To sprawia, że radary tego typu spełniają 
swoją rolę – dodaje.

RADARY NA NOWYM ŚWIECIE
URZĄDZENIA OBSERWUJĄ KIEROWCÓW W OBU KIERUNKACH

Zakres prędkości wyświetlanych przez radar 
wynosi od 20 do 199 km/h, należy jednak mieć 
nadzieję, że nie znajdzie się śmiałek, który będzie 
chciał to przetestować, bowiem postawione 
urządzenia nie eliminują patroli policji, kontrolu-
jących prędkość przejeżdżających samochodów.

Urządzenia są częścią realizacji projektu „Bez-
pieczne Przejścia dla Pieszych w Siemianowicach 
Śląskich”, dofinansowanego w 80 procentach 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach  „Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem 
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2018-2020”.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

KOLEJNE PUNKTY MONITORINGU
ZAMONTOWANE KAMERY 
ZWIĘKSZĄ BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE
Zakończył się  montaż szesnastu kamer monitorujących, w wy-
tyczonych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, dziewięciu  
punktach na terenie miasta. Kamery znajdują  się  w okolicach ulic  
Bańgowska – Zachodnia, Kościelna, Rondo „Michał”, Przełajka 
(pętla autobusowa) Rzeczna (plac zabaw), Matejki, Michałko-
wicka i Chopina (przy wejściu do Parku Miejskiego. Monitoring 
tych miejsc z pewnością poprawi bezpieczeństwo i pomoże 
w obniżeniu liczby aktów wandalizmu. 

SZYMON DUCZEK
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INWESTYCJE RUSZA BUDOWA 
NOWEJ GALERII W CENTRUM  

W sercu naszego miasta, na terenie znaj-
dującym się przed głównym urzędem pocz-
towym przy ulicy Śląskiej, ruszyły właśnie 
prace budowlane. To jedna z najbardziej 
oczekiwanych inwestycji, nie tylko przez 
prezydenta miasta i urzędników, ale i miesz-
kańców. Sprzedany wiele lat temu teren, 
przez kilkanaście lat był niechlubną wizy-
tówką dzielnicy Centrum. W kontraście do 
położonych w sąsiedztwie odnowionego 
zabytkowego magistratu, Centrum Lecze-
nia Oparzeń czy prywatnego szpitala, ten 
„księżycowy krajobraz” – swoisty miks zie-
mi, kamieni i żelbetowych pozostałości po 
dawnym ZOZ, po prostu szpecił, a urząd 
nie miał na to formalnie żadnego wpływu. 
Nowy właściciel terenu – spółka Ateneum 
Investment sp. z o.o. z siedzibą w Opolu - 

rozpoczyna na jego terenie budowę nowej 
galerii pn. Galeria Śląska. 
Z założeń projektowych i informacji 
pozyskanych od firmy, galeria będzie 
obiektem jednokondygnacyjnym, o łącz-
nej powierzchni handlowej 2050 metrów 
kwadratowych, pomieści kilka większych 
i średnich podmiotów handlowo-usłu-
gowych, wśród których już dziś swoją 
nową siedzibę zaplanowały:  Rossman, 
Pepco, KIK i Żabka. Warto przypomnieć, 
że inwestycja ta jest w pełni prywatna, 
zaś dobór najemców reguluje sam rynek,  
a urząd miasta nie ma w praktyce wpływu, 
czy i jaka firma zdecyduje się prowadzić 
działalność na terenie gminy.  

Właściciele zapewniają, że w projekcie 
nowej inwestycji uwzględniono ogólno-

- Swego czasu najatrakcyjniejszym terenem 
do zamieszkania w Siemianowicach Śląskich 
były okolice Pszczelnika – mówi Iwona No-
waczyk-Krzywoń, z jednej z siemianowickich 
agencji nieruchomości. - Teraz tę rolę przejęła 
ulica Watoły – dodaje.

Jak mówią eksperci w dziedzinie obro-
tu nieruchomościami, wpływ na to może 
mieć kilka zasadniczych czynników: bliskie 
sąsiedztwo z terenami zielonymi, stosun-
kowo niezbyt gęsta zabudowa, oddalenie od 
głównych ciągów komunikacyjnych, a jed-
nocześnie krótki czas dojazdu zarówno do 
centrum Siemianowic Śląskich, jak i stolicy 
aglomeracji śląskiej – Katowic.

- Mieszkańcy dzisiaj zwracają szczególną 
uwagę na komfort, zarówno mieszkania, jak 
i dojazdu do pracy czy szkoły – przekonuje 
Ewelina Warwas, przedstawicielka siemiano-
wickiej firmy deweloperskiej. - W przypadku 
terenów przy ul. Watoły ich atrakcyjność w tym 

ATRAKCYJNE TEREN
PRZY ULICY WATOŁY! 

kontekście jest porównywalna z podobnymi 
miejscami w sąsiednich miastach, gdzie cena 
ostateczna za działki może być nawet dwu-
krotnie wyższa – dodaje.

We wrześniu br. Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami przygotował na tym atrak-
cyjnym bytkowskim terenie prawie 2 hektary, 
podzielone na 50 działek przeznaczonych pod 
budownictwo jednorodzinne.

W ciągu trzech miesięcy, 19 działek znala-
zło nowych właścicieli. Z kolei na pozostałe 4 
działki z puli 23 wystawionych w tym roku, na 
przełomie stycznia/lutego zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony.

Coraz więcej się dzieje na tym terenie. Na 
początku grudnia została oddana do użytku 
pełnoprawna utwardzona droga, która w za-
łożeniu ma ułatwić właścicielom dojazd do 
działki i budowę domu. 

- W dalszym ciągu na wszystkich chętnych 
będzie czekać jeszcze 31 wydzielonych działek 

Cztery pozostałe działki, których zakup 
jeszcze warto rozważyć to:

a)  działka nr 21-4918/107  
o pow. 873m², zapisana w księdze wieczy-
stej KA1I/00007298/4.  
Cena wywoławcza  nieruchomości  
wynosi 165 000,00 zł netto

b)  działka nr 21-4920/107  
o pow. 937m², zapisana w księdze wieczy-
stej KA1I/00007298/4.  
Cena wywoławcza  nieruchomości  
wynosiła 185 000,00 zł netto

c)  działka nr 21-4915/107  
o  pow. 944m², zapisana w księdze wie-
czystej KA1I/00007298/4.  
Cena wywoławcza  nieruchomości wyno-
siła 200 000,00 zł netto

d)  działka nr 21-4916/107  
o pow. 1165m², zapisanej w księdze wie-
czystej KA1I/00007298/4.  
Cena wywoławcza  nieruchomości  
wynosiła 220 000,00 zł netto

a

c d

b

– mówi Mariusz Sobeczko, zastępca naczelnika 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Końcówka starego roku i początek nowe-
go - to dobry czas dla tych, którzy noszą się 
z zamiarem budowy własnego domu. 

- W ciągu 1-2 miesięcy można załatwić 
wszelkie formalności związane z nabyciem 
działki, projektem budowlanym, a tym samym 
na wiosnę ruszać z budową – mówi Jacek Rem-
bierz, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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dostępny parking dla klientów galerii od 
strony ulicy Śląskiej oraz w tylnej części 
działki.  
  Wynajem pozostałych powierzchni handlo-
wych jest możliwa poprzez kontakt bezpo-
średni z właścicielami. 

Termin oddania obiektu do użytku miesz-
kańcom przewidywany jest na trzeci kwartał 
2019 roku. 

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma 
Paneltech z Chorzowa. 

PIOTR KOCHANEK

Większość mieszkańców jest za-
dowolona z faktu, że miejsce to, 
położone w samym centrum mia-
sta,  przestanie po prostu straszyć.
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Wielkimi krokami zbliża się koniec rewitalizacji 
budynków komunalnych na Nowym Świecie. 
Remont przeszły domy wielorodzinne przy uli-
cach: Franciszka Deji 1,2,3,4,5,6, Żwirki i Wigury 
1,2,4,5,6, Michałkowickiej 37 oraz dodatkowo 
przy ulicy Wróblewskiego 29 i Wiejskiej 49. 
Zakres prac termomodernizacyjnych objął m.in. 
docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie dachu budynku wraz 
z remontem pokrycia dachowego, ocieplenie 
stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę 
oświetlenia na energooszczędne, podświetlenie 

Place zabaw cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród najmłodszych siemianowiczan 
i ich rodziców. Są to miejsca tętniące życiem, 
począwszy od wczesnej wiosny, po późną je-
sień, gdzie dzieci wraz z rówieśnikami spędzają 
sporą część wolnego czasu. Najprawdopo-
dobniej w przyszłym roku, obok tradycyjnych 
i integracyjnych placów zabaw – sprzyjających 

Pilotażowy projekt Siemianowicki Rower 
Miejski, funkcjonował na terenie Siemianowic 
Śląskich w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 
września 2018 roku. W tym czasie w mieście 
uruchomiono cztery samoobsługowe stacje 
wypożyczeń z 32 rowerami. Program cieszył 
się uznaniem oraz ogromną popularnością 
wśród mieszkańców. Rowery były często 
użytkowane, a stacje niejednokrotnie świe-
ciły pustkami.

INWESTYCJE BUDYNKI NA NOWYM ŚWIECIE  
DOCIEPLONE I Z NOWĄ ELEWACJĄ

WODNY PLAC ZABAW NA JORDANIE

POWRÓCI SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI

elewacji, wymianę obróbek blacharskich oraz 
remont kominów ponad dachem. Inwesty-
cja została dofinansowana kwotą 3 mln zł 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że w przyszłym roku miasto 
będzie kontynuować prace dociepleniowe, 
tym razem na obiektach przy ulicy Kołłątaja 
1, 2, 3, 4, 9 i 10 oraz Żwirki i Wigury 3.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

wspólnej zabawie dzieci sprawnych z ich nie-
pełnosprawnymi kolegami, powstanie nowa 
atrakcja, której dotychczas w naszym mieście 
jeszcze nie było. Otóż już w styczniu 2019 roku 
zostanie ogłoszony przetarg na inwestycję pn. 
„Budowa wodnego placu zabaw na terenie 
MDK Jordan”. Nowy obiekt stanie się kolejnym, 
znakomitym miejscem letniej zabawy dla całej 

Zgodnie z raportem firmy Nextbike (operatora 
systemu), podsumowującym działanie powyż-
szego przedsięwzięcia wynika, że w ciągu trzech 
miesięcy w systemie Siemianowickiego Roweru 
Miejskiego zarejestrowało się 1894 użytkowników, 
którzy wypożyczyli rowery 7672 razy. Najchęt-
niej korzystano ze stacji Centrum, a najczęściej 
przemierzana trasa wiodła od stacji Centrum 
do stacji Michałkowice. W  sumie w ciągu 91 dni 
użytkownicy SRM przejechali 15 344 km.

W związku z tym, że rower miejski przypadł 
do gustu siemianowiczanom, gmina zamie-
rza kontynuować projekt w przyszłym roku, 
tym razem jednak zwiększając liczbę stacji 
i rowerów. Aktualnie trwają prace związane 
z wyznaczeniem lokalizacji przyszłych stacji 
oraz z przygotowaniem postępowania prze-
targowego, które pozwoli wyłonić operato-
ra systemu.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Szkoła Podstawowa nr 1, znajdująca się przy 
ulicy Niepodległości 47, nabiera blasku. Od 
listopada budynek placówki przechodzi grun-
towny remont, którego zakres obejmuje: docie-
plenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu wraz 
z wymianą pokrycia dachowego, docieplenie 
stropodachu, wymianę obróbek blacharskich 
wraz z orynnowaniem, montaż budek lęgowych, 
wzmocnienie ścian warstwowych oraz wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o. (bez przebudowy 
węzła cieplnego i instalacji c.w.u.). Wyremon-
towana zostanie aula wraz z wentylacją me-
chaniczną, naświetla, kominy, okratowania, 
schody, podesty i balustrady. 

Termomodernizacja budynku szkolnego ma 
na celu skuteczne obniżenie kosztów jego 
ogrzewania, poprawę komfortu cieplnego 
użytkowników, jak również zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Kwota przyznanego dofinansowania z Unii 
Europejskiej wyniosła 1,75 mln zł, natomiast 
koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowa-
no na 2 684 064,20 zł. Orientacyjny termin 
zakończenia prac przewidziano na sierpień 
2019 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

TRWA TERMOMODERNIZACJA  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

rodziny. Na wodnym placu zabaw zostaną 
posadowione zabawowe urządzenia wodne, 
a także zaplecze techniczne i sanitarne. Obiekt 
będzie zlokalizowany na ogrodzonym oraz mo-
nitorowanym terenie Miejskiego Domu Kultury 
„Jordan” i zajmie powierzchnię ok. 300 m2.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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MODERNIZACJA  OŚWIETLENIA
W PARKU GÓRNIK 
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W listopadzie ukończono montaż hybrydowego 
oświetlenia ulicznego, wykorzystującego od-
nawialne źródła energii. W ramach inwestycji, 
w miejscach dotychczas pozbawionych oświe-
tlenia, m.in. na ulicach: Zachodniej, Olimpijskiej, 
Dworcowej, Wyzwolenia oraz łączniku ulicy 
Kościelnej z Domina powstała nowoczesna 
sieć oświetleniowa licząca łącznie 73 lampy. 
Oświetlenie hybrydowe stanowi alternatywę 
dla klasycznego oświetlenia ulicznego.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ 
INSTALACJA HYBRYDOWYCH  
LAMP ULICZNYCH

Trwa instalacja oświetlenia na terenie Parku 
Górnik. W ramach inwestycji wymieniono stare 
słupy oświetleniowe, które były już w kiepskim 
stanie technicznym. Oprócz tego zamonto-
wane są nowe lampy, które oświetlą alejki oraz 
trasę rowerową. Łącznie zadanie inwestycyjne 
swym zakresem objęło 78 punktów świetlnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Lampy wyposażone są w baterie słoneczne 
i wiatraki, które działają bez zasilania siecio-
wego, opierając się na energii słonecznej oraz 
energii wiatrowej, dzięki czemu są przyjazne dla 
środowiska. Całkowity koszt inwestycji oszacowa-
no na 745 000,00 zł i jest w 85% dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014–2020. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Siemianowicki magistrat będzie kontynuował 
wypracowaną do tej pory formę kontaktów 
z lokalnymi przedsiębiorcami.

Za nami ostatnie już w tym roku śniadanie 
biznesowe, które w Siemianowicach Śl. już 
od pewnego czasu stało się efektywną for-
mą kontaktu i wymiany doświadczeń na linii 
samorząd – przedsiębiorcy. W nowym roku 
zmienia się jednak godzina rozpoczęcia tych 
spotkań. Od teraz będzie to 8.30. I o tej właśnie 
porze już 18 stycznia 2019 r w SCK „Zameczek”  
(ul. Oświęcimska 1) odbędzie się kolejne spo-
tkanie biznesowe. 
- Tan naprawdę już od pierwszych śniadań 
biznesowych wiedzieliśmy, że to przysłowiowy 

COMIESIĘCZNY BIZNES PRZY ŚNIADANIU
strzał w dziesiątkę. I takie wrażenie mieliśmy 
my – samorządowcy oraz nasi partnerzy – 
przedsiębiorcy. Wypracowanie skutecznej 
i efektywnej formy kontaktu między nami było 
kluczowe. Teraz rzeczywiście możemy mówić, 
że znamy najdotkliwsze bolączki siemianowic-
kiego świata biznesu i szukać sposobów na ich 
zażegnanie. Kontynuowanie śniadań bizneso-
wych była dla nas wszystkich oczywistością – 
nie ukrywa Jakub Nowak, szef siemianowickiego 
Biuro Obsługi Inwestora. 
Na razie znany jest terminarz biznesowych 
śniadań  na I kwartał przyszłego roku. Kolejne, 
po tym styczniowym, zaplanowane są na 8 
lutego i 8 marca. 

- Prawda jest taka, że biznes najlepiej pro-
wadzi się wśród zaufanych ludzi. Ale bliższe 
kontakty między ludźmi, tak przecież dzisiaj 
zagonionymi, nie biorą się z niczego. Trzeba 
temu jakoś umiejętnie pomóc. Bardzo do-
brym przykładem takiego właśnie wsparcia 
są śniadania biznesowe, organizowane przez 
siemianowicki magistrat i bardzo dobrze, że 

będą kontynuowane – przekonuje Maciej Ko-
zubik z Grupa Kozubik i Partnerzy.
Na śniadania biznesowe obowiązują zapisy, 
chętnych prosimy o przesyłanie wiadomości 
mailowych na adres investor@um.siemiano-
wice.pl, podając: imię i nazwisko, nazwę firmy, 
branżę, adres e-mail oraz numer telefonu.
Prosimy także o załączenie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail 
oraz numer telefonu, zawartych w zgłoszeniu, 
w celu informowania o działaniach podejmo-
wanych przez Gminę Siemianowice Śląskie 
oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie” (mit)

MICHAŁ TABAKA

średnio tyle śniadań z biznesem 
dbywa się w ciągu roku

Jesteś uczniem szkoły ponadpod-
stawowej lub ponadgimnazjalnej 
w Siemianowicach Śląskich? Jesteś 
kreatywny i masz ciekawy pomysł na 
firmę? Weź udział w konkursie „Fir-
ma na Start,” organizowanym przez 
Prezydenta Miasta. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody – laptop, 

tablet i czytnik e-book! Aby wziąć 
udział w konkursie, należy przesłać 
biznesplan wraz z formularzem zgło-
szeniowym i zgodą opiekuna prawnego 
na adres: investor@um.siemianowice.
pl. Na zgłoszenia czekamy do 4 marca 
2019 r. Więcej informacji udzieli Marta 
Szaleniec z Biura Obsługi Inwestora, 

tel. 32 760 53 59. W Waszych po-
mysłach docenimy przede wszyst-
kim kreatywność, innowacyjność, ale 
i realność oraz spójność finansową 
planowanej działalności, a jej miejsce 
ma być ulokowane w naszym mieście. 
3…2…1… Firma na Start!

MARTA SZALENIEC

STWÓRZ POMYSŁ NA BIZNES I WYGRAJ LAPTOPA!
GOSPODARKA
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ZDROWIE

WALKA ZE SMOGIEM
DO WALKI 
O CZYSTSZE POWIETRZE 
MUSZĄ SIĘ WŁĄCZYĆ WSZYSCY

Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy, dzięki nowelizacji przepisów 
strażnicy miejscy zyskali oręż w walce z trucicielami powietrza. 
Strażnik uprawniony jest do kontroli palenisk, a w przypadku 
stwierdzenia, że palono niedozwolonymi materiałami może 
nałożyć mandat karny do 500zł lub skierować sprawę do sądu.
Realizując polecenie Prezydenta Miasta Rafała Piecha, spe-
cjalnie powołany zespół siemianowickich strażników miejskich 
tylko w minionym tygodniu dokonał 89 kontroli palenisk. 
W pięciu przypadkach zastosowano sankcje określone w ko-
deksie wykroczeń.

Władze miasta wymagają od strażników konsekwencji w dzia-
łaniu i zero pobłażliwości wobec tych, którzy nas trują.

Liczymy również na Państwa zaangażowanie. W przypadku 
podejrzenia, że ktoś spala w palenisku materiały niedozwolo-
ne prosimy, o informację bezpośrednio do dyżurnego Straży 
Miejskiej, pod nr 32 2284 700 lub telefon alarmowy 986.
Żaden przypadek nie pozostanie bez reakcji ekopatrolu. Strażnik 
nie musi stwierdzić spalania niedozwolonego paliwa w danej 
chwili – w przypadku podejrzenia, że taki proces był prowadzony 
wcześniej strażnik jest uprawniony do pobrania próbki popiołu 
do badania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie 
kierowany wniosek do sądu. A w takim przypadku sankcje są 
już znacznie bardziej dotkliwe.

MICHAŁ CZAJA
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Przedstawiciele ponad dwudziestu pol-
skich miast, wśród których są Siemianowice 
Śląskie, podpisali w trakcie szczytu klima-
tycznego COP24 Deklarację Katowicką. 
Sygnatariusze porozumienia potwierdzili 
tym samym chęć współpracy na rzecz czy-
stości powietrza i przeciwdziałania zmianom 
klimatu w ramach międzynarodowej plat-
formy NAZCA. Sieć wspiera ośrodki miejskie 
w kreowaniu proekologicznych inicjatyw.

NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate 
Action) to platforma internetowa stanowiąca 
światową bazę danych, gromadzącą informacje 
o praktycznych działaniach na rzecz klimatu 
i środowiska oraz pomagającą w kształtowaniu 
polityki regionalnej, miejskiej i biznesowej w tym 
zakresie. W bazie tej jest już prawie 20 tys. 
takich działań. Sieć działa przy Sekretariacie 
ds. Zmian Klimatu ONZ.

Decyzję o dołączeniu do grupy gmin podpisu-
jących Deklarację, prezydent miasta Rafał Piech 
tłumaczy: - Podpisanie Deklaracji Katowickiej, 
uważam za obowiązek wypełniany zgodnie 
z obietnicą daną mieszkańcom Siemianowic 
Śląskich. Ponadto wydaje się, że podpisanie 
tego dokumentu powinno być powszechnym 
gestem wszystkich samorządowców, bo prze-
cież zanieczyszczenia powietrza czy wody, 
nie znają granic administracyjnych, zaś dobre 
praktyki samorządowe są o wiele więcej warte, 

SZCZYT KLIMATYCZNY COP24 –  
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DOŁĄCZAJĄ DO NAZCA

gdy mogą się rozprzestrzeniać i być wdrażane 
przez innych.

Silne akcentowanie roli miast i kierujących nimi 
samorządowców obecne jest od początku szczytu 
klimatycznego. Już podczas inauguracji mówiono, 
że miasta zajmują dziś 3 proc. powierzchni lądu. 
Mieszka w nich ok. połowa globalnej populacji, 
w Polsce ponad 60 proc. Szacuje się, że w 2050 r. 
mieszkańcy miast będą stanowić już ok. 70 proc. 
ludności świata. Miasta konsumują około 70 proc. 
energii i odpowiadają za trzy czwarte emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.
„Świat niezmiernie szybko się urbanizuje. 
W 1800 r. 2 proc. światowej populacji mieszkało 
w miastach, teraz to jest połowa, a w 2050, czyli 
prawie «jutro», w miastach będzie mieszkało 
dwie trzecie, a nawet trzy czwarte światowej 

populacji. Np. W Lagos co godzinę przybywa 
ponad 70 nowych mieszkańców. To nieprawdo-
podobna rewolucja; jeżeli wspólnym działaniem 
nie zapanujemy nad tą rewolucją, będziemy mieć 
rozrastające się sfery ubóstwa, hałasu, zanie-
czyszczenia i fundamentalnego braku komfortu 
do życia” – mówił prezydent szczytu COP24, 
wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Fakt, że tak wiele polskich miast zgłasza się 
do światowej inicjatywy NAZCA, jest bardzo 
dobrym sygnałem, posłanym z Polski do świa-
ta o znaczeniu tego tematu” – skomentował 
Kurtyka. Jego zdaniem, samorządy mają coraz 
więcej instrumentów, by włączać się w globalną 
politykę klimatyczną.

„Dzisiaj świat XIX-wiecznej polityki Kongresu 
Wiedeńskiego, w którym o wszystkim decydo-

wały państwa, dawno odszedł do lamusa. Teraz 
kluczowe są właśnie miasta i regiony. Stąd cieszy 
np. fakt, że do wczorajszej deklaracji na rzecz 
elektromobilności przystąpiły organizacje zrze-
szające ponad 1,5 tys. miast i regionów. Wspólnie 
budujemy przekaz dla świata, jak ogromne jest 
znaczenie miast, i wzywamy do przemyślenia 
sposobu ich funkcjonowania po to, byśmy nie 
obudzili się w świecie, w którym nie chcielibyśmy 
żyć” – dodał prezydent COP24.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński 
ocenił, że miasta mają kluczową rolę w działaniach 
na rzecz ograniczania zanieczyszczeń i popra-
wy stanu środowiska. Przypomniał, że polityka 
miejska ma bardzo silną pozycję w rządowej 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
„Jeżeli chcemy osiągnąć efekty na poziomie 
światowym, w postaci uniknięcia ocieplania kli-
matu i ograniczenia smogu, musimy to robić 
wspólnie z miastami” – podkreślił szef resortu 
inwestycji i rozwoju.

Dwadzieścia trzy miasta, które w środę za-
deklarowały przystąpienie do sieci NAZCA, to: 
Katowice, Olsztyn, Poznań, Zabrze, Sosnowiec, 
Wałbrzych, Będzin, Rawicz, Tarnowskie Góry, 
Jarosławiec, Siemianowice Śląskie, Tomaszów 
Mazowiecki, Lądek Zdrój, Skawina, Ustroń, Le-
gnica, Sławków, Lidzbark Warmiński, Piastów, 
Stalowa Wola, Żywiec, Pyskowice i Szamotuły. 
Łącznie platforma skupia już sto polskich miast.

PIOTR KOCHANEK / INF. PAP
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15 listopada br. w Siemianowickim Centrum 
Kultury Zameczek, odbyła się konferen-
cja, pod hasłem „Czujka na straży twoje-
go bezpieczeństwa”, dotycząca kampanii 
profilaktycznej, mającej na celu ochronę 
przed zatruciem tlenkiem węgla. Głównym 
celem spotkania, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele urzędu miasta, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz wydziałów: zarządzania 
i edukacji, było wypracowanie sposobów 
przeciwdziałania i zapobiegania nieszczę-
śliwym wypadkom powodowanych czadem.

Jak pokazują statystyki, najskuteczniejszy 
jest montaż czujek sygnalizujących obecność 
zagrożenia. Od wielu lat urząd miasta we 
współpracy z siemianowicką strażą pożarną 
stara się zaspokoić potrzeby mieszkańców 
w tym zakresie.

- Od 2015 roku w każdym lokalu, który jest 
remontowany przez gminę, za pośrednictwem 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, montujemy taki detek-
tor – mówi Anna Dolny z Wydziału Gospodarki 
Lokalowej. - W tym czasie wyremontowaliśmy 
około 150 lokali, a to oznacza, że tyle czujek 
alarmowych chroni naszych mieszkańców 
przed zaczadzeniem.

Są to urządzenia dwufunkcyjne, czyli 
ostrzegające o zagrożeniu zarówno dymem 
jak i tlenkiem węgla. Jeżeli remontowany lokal 

jest wyposażony w instalację gazową, wtedy 
montowane są również czujniki gazu.

- W ramach profilaktycznego programu za-
pobiegającego zatruciu tlenkiem węgla jest 
prowadzona na bieżąco analiza akcji ratow-
niczo-gaśniczych pod kątem tego zagrożenia 
– mówi kpt. Mariusz Rozenberg, dowódcza 
jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. - 
Typujemy zagrożone budynki mieszkalne oraz 
montujemy w nich detektory pomiarowo-aku-

styczne, które wskazują stężenie tlenku węgla 
w mieszkaniach – dodaje.

W ramach tej współpracy, w sezonie grzew-
czym 2016-2017 gmina sfinansowała zakup 
kolejnych 200 czujników tlenku węgla, które 
strażacy montowali w wytypowanych, poten-
cjalnie zagrożonych, rejonach miasta.

Miasto i służby starają się maksymalnie 
zmniejszać zagrożenie, nic jednak nie stoi na 
przeszkodzie, by samemu również zaintere-
sować się zakupem takiego urządzenia, tym 

NIE DAJ SZANSY  
CZADOWI!

bardziej, jak przekonuje kpt Rozenberg - koszt 
takiego detektora to kilkadziesiąt złotych, a zy-
skujemy pełną ochronę nas i naszych rodzin 
przed tragedią.

- Musimy pamiętać, że tlenek węgla jest 
gazem bezwonnym, niewidocznym, bez sma-
ku. Nie bez przyczyny jest nazywany „cichym 
zabójcą” - mówi kpt. Mariusz Rozenberg.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Akcję firmuje plakat autorstwa Macieja Guta, 
ucznia SP nr 1 w Siemianowicach Śląskich, 
który swoją pracą wygrał konkurs plastycz-
ny organizowany dla dzieci i młodzieży sie-
mianowickich podstawówek, pod hasłem  
„Czad i Ogień. Obudź Czujność”
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Z początkiem grudnia Siemianowiczanie stara-
jący się o mieszkanie z zasobów komunalnych 
mieli okazję uczestniczyć w rozdziale loka-
li przeznaczonych do remontu kapitalnego. 
Pierwszy raz w oparciu o nowe zasady wyni-
kające z uchwały Rady Miasta, o którą zabiegał 
w listopadzie Prezydent Miasta. Zawarte w niej 
przepisy znacznie ułatwiają dostęp do miesz-
kalnych zasobów miejskich. Wcześniej chętni 
na mieszkanie komunalne musieli każdorazowo 
pobierać pojedynczo klucze do danego lokalu, 
który wcześniej wybierali niejako w ciemno. 
Dzisiaj, po nowelizacji lokalnych przepisów, 
każdy mieszkaniec oczekujący na mieszkanie 
może zobaczyć wszystkie lokale mieszkalne 
w trakcie pojedynczej procedury ich rozdziału 
oraz złożyć oferty aż na pięć wybranych przez 
siebie lokali, z których jeden jest gotowy wy-
remontować. 

Pierwsza pula lokali przeznaczonych do 
remontu generalnego liczyła 32 mieszkania. 
Znaczna ich część zlokalizowana jest w centrum 
miasta oraz w Bytkowie. Jednak przeważają-
ca liczba ofert złożonych przez 38-osobową 
grupę zainteresowanych bieżącym rozdziałem 

PIERWSZY ROZDZIAŁ MIESZKAŃ  
KOMUNALNYCH ZA NAMI

mieszkań, dotyczyła 10 lokali znajdujących się 
w okolicach Alei Młodych.

Mieszkania, które nie znajdą chętnych w bie-
żącym rozdziale, przejdą do puli tzw. mieszkań 
z odrzutu, w której o lokal może starać się każda 
osoba oczekująca na oficjalnej liście, bez względu 
na zajmowaną na niej pozycję.

Warto przypomnieć przy tej okazji, że w naszym 
mieście klatki starszych kamienic są sukcesywnie 
remontowane i modernizowane przez ekipę re-

montową UM, realizującą prezydencki program 
Czyste Miasto. W wyniku pracy tego zespołu od 
początku VII kadencji, w kamienicach, w których 
często znajdują się mieszkania przeznaczone 
właśnie dla oczekujących na liście mieszkańców, 
zostało wyremontowane blisko 140 klatek. Do 
końca 2018 roku odświeżonymi klatkami będą 
się cieszyć mieszkańcy aż czterdziestu budyn-
ków. Listę adresową zmodernizowanych klatek 
przedstawiamy obok.

PIOTR KOCHANEK

Śląska 74, Fabryczna 8b, Piastowska 5, 
Krupanka 4, K. Miarki 2, Piastowska 6,
Fabryczna 2, Zwycięstwa 3, K. Paryskiej 9, 
Głowackiego 2, Matejki 26a, K. Paryskiej 22, 
Matejki 26 A, K. Paryskiej 20, Sobieskiego 2, 
Powstańców 31, Powstańców 31a, 
Kościuszki 8, Śląska 22, Śmiłowskiego 21, 
K. Paryskiej 18, K. Miarki 10, K. Paryskiej 6, 
Sobieskiego 11, Powstańców 33 (w trakcie), 
Boczna 1 (w trakcie), Browarowa 2 (w trak-
cie), K. Paryskiej 6a (w trakcie), Kościuszki 5, 
Dąbrowskiego 15, Krótka 5, Śląska 71,  
Wróblewskiego 29, Bytkowska 6, Śniadec-
kiego 9, Krótka 8, Bytkowska 14, Krupanka 4,
Bytkowska 28

REMONTY KLATEK
SCHODOWYCH
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Z RADY MIASTA
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W dniu 29 listopada 2018 roku odbyła 
się II sesja Rady Miasta VIII kadencji. 
Głównym punktem obrad był wybór 
wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
Zgłoszono dwie kandydatury: radnej 
Barbary Patyk-Płuciennk (PIS) oraz 
radnego Grzegorza Móla (SMS), 
którzy po tajnym głosowaniu zasie-
dli w prezydium Rady Miasta, obok 
przewodniczącego, Adama Cebuli.
W dalszej części obrad, radni wy-
brali składy osobowe oraz prze-
wodniczących komisji stałych Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie. Składy 
poszczególnych komisji kształtują 
się następująco:

DRUGA SESJA RADY MIASTA –

KOMISJA 
FINANSOWO-BUDŻETOWA:
1. Wojciech Matczak 
(przewodniczący)
2. Łukasz Rosicki
3. Bartłomiej Pieczykolan
4. Alicja Piech

KOMISJA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ:
1. Karina Siwiec–Magielnicka 
(przewodnicząca)
2. Tomasz Nowara
3. Marek Omelan
4. Jerzy Becker
5. Barbara Patyk-Płuciennik

KOMISJA 
ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI
1. Jan Nycz 
(przewodniczący)
2. Małgorzata Gościniak
3. Beata Gałecka
4. Grzegorz Mól
5. Anna Zasada-Chorab

KOMISJA REWIZYJNA
1. Marcin Janota 
(przewodniczący)
2. Marek Urbańczyk
3. Aleksandra Krążek
4. Andrzej Gościniak

KOMISJA SKARG, 
WNIOSKÓW I PETYCJI 
1. Grzegorz Jurkiewicz 
(przewodniczący)
2. Bartosz Wańczura
3. Danuta Sobczyk 
4. Paweł Siegiel

WYBRANO WICEPRZEWODNICZĄCYCH 
I POWOŁANO KOMISJE

W ciągu ostatnich dni z Państwa telefo-
nów do naszej redakcji wynika, że część  
spośród właścicieli garaży jest zaskoczona 
wezwaniem do zapłaty za odbiór odpadów 
od 2013 roku. Śpieszymy z wyjaśnieniem 
powodu i kontekstu prawnego pobierania 
takiej opłaty.

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 6c ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (dalej też 
o ucpg) (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. 
zm): „Rada gminy może, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, posta-
nowić o odbieraniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.” W związku z powyższym siemia-
nowicka Rada Miasta podjęła w sierpniu 2012 

roku stosowną uchwałę (257/2012 z dnia 30 
sierpnia 2012 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., 
poz. 4103) w sprawie odbierania odpadów 
od właścicieli lokali innych niż mieszkalne, 
gdzie datą rozpoczynającą stały odbiór od-
padów ustalono w uchwale na dzień 1 lipca 
2013 roku. 
Warto przy tym dodać, że wprowadzona 
uchwałą opłata podlega regulacji prawnej 
wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym 
że uprawnienia organów podatkowych przysłu-
gują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta (…). 

W praktyce opłata ta jest pobierana przez 
urząd miasta w formie podatku, który prze-
dawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął ter-
min płatności podatku. Stąd wezwania w tym 

roku kalendarzowym, które dotyczą roku 2013 
i późniejszych.

Na pytanie, dlaczego urząd wzywa właścicieli 
nieruchomości do płatności tego podatku do-
piero na koniec tego okresu, musimy wyjaśnić 
kwestię podejmowania działań windykacyjnych 
tego podatku. Otóż. Rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 roku 
w sprawie postępowania wierzycieli, pozwala 
na rozpoczęcie działań windykacyjnych dopiero 
gdy  należność pieniężna przekroczy dziesię-
ciokrotność kosztów doręczenia upomnienia, 
czyli na dziś 116 złotych.  Biorąc zaś pod uwagę 
fakt, że koszty pojedynczego postępowania 
administracyjnego wynoszą ok 50 zł, urząd 
nie miał formalnie możliwości do wszczęcia 
procedury wezwań w początkowym okresie 
funkcjonowania systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi.

Na koniec warto przypomnieć, że opłata ta 
dotyczy wyłącznie kompleksów garażowych, 
w których nie został wybrany zarząd. gdyż 
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. 
o własności lokali (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 716 
z późn. zm.) obowiązki w takim przypadku 
spoczywają na wszystkich współwłaścicie-
lach nieruchomości, w części odpowiadającej 
udziałowi w tejże nieruchomości.

Podsumowując, opłata mająca charakter 
podatkowy w ramach funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, łącznie za 
cały okres do 31.12.2018r. wynosi 107,71 zł  (od 
tej opłaty nie naliczają się odsetki), a Gmina 
nie może odstąpić od jej poboru, niezależnie 
od jednostkowej wysokości.  

PIOTR KOCHANEK
GRZEGORZ WROŃSKI

Pod tym adresem będzie można odlądać na bieżąco 
relację z sesji Rady Miasta Siemianowic Śląskich,  
oraz  zobaczyć archiwalne nagrania.

www.bitly.com/radamiasta

Zakończył się pierwszy etap projektu „Kształ-
cenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców 
gminy Siemianowice Śląskie”, obejmujący kursy 
komputerowe dla pracujących mieszkańców 
Siemianowic Śląskich. Łącznie udział w kursach 
komputerowych ECDL BASE udział wzięły 94 
osoby. Kurs ukończyło 91 osób, a egzamin z po-
wodzeniem zdało 89 osób. Dodatkowo 10 osób 
odważyło się przystąpić jedynie do Egzaminu.
Kurs prowadzony był w siemianowickich szko-
łach: Sp13, Sp11, COGITO, II LO im. Jana Matejki 

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE I ZAWODOWE 
MIESZKAŃCÓW GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE:

i MERITUM. Dyrektorom szkół bardzo dzięku-
jemy za udostępnienie swoich pracowni.
5 listopada 2018 i 17 grudnia 2018 na Dużej Sali 
Posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się uroczyste 
wręczenie certyfikatów ECDL i zaświadczeń 
o ukończeniu kursu.
Przed nami drugi etap projektu obejmujący kursy 
językowe. Kursy języka angielskiego, niemieckiego 
i francuskiego i ruszają już w styczniu.

Na chwilę obecną:
ZOSTAŁO 5 WOLNYCH MIEJSC NA DARMOWY 
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Szczegóły: 
32 760 54 21 - Wydział Rozwoju Miasta
Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

ZALEGŁE OPŁATY ŚMIECIOWE 
DLA WŁAŚCICIELI GARAŻY   
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BEZPIECZEŃSTWO

W Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów w Warszawie, z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego przypada-
jącego 21 listopada, odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród i wyróżnień, 
przyznanych przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, 
nowatorskie rozwiązania w zakresie 
pomocy społecznej w roku 2018.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej – Jan Jeleń odebrał 
z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej- Elżbiety Rafalskiej wy-
różnienie zespołowe w formie listu 

gratulacyjnego m.in. za innowacyj-
ne działania, wzmacnianie, rozwój 
oraz upowszechnianie rodzinnych 
form pieczy zastępczej, innowa-
cyjne formy korekcyjnych działań na 
rzecz dzieci z rodzin zastępczych 
i ich opiekunów, wzorową współ-
pracę z organizacjami pozarzą-
dowymi i szkołami przy realizacji 
licznych projektów.

Wniosek złożony przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sie-
mianowicach Śląskich był jednym 
ze 142  złożonych w bieżącym roku, 

z czego 69 wniosków o przyznanie 
nagrody w kategorii indywidualnej 
i 73 wnioski w kategorii zespołowej. 
Siemianowicki MOPS znalazł się 
w gronie 10 wyróżnionych.

Otrzymanie wyróżnienia jest dla 
pracowników Ośrodka  powodem do 
dumy, i mimo, iż nie dla nagród i wy-
różnień wypełniają swoje obowiązki, 
to fakt docenienia przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
cieszy i motywuje do dalszej pracy 
na rzecz potrzebujących.

KAMIL BARAŃSKI

SPRAWY SPOŁECZNE
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MOPS WYRÓŻNIONY ZA WYBITNE, NOWATORSKIE 
ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO TO WSPÓLNA SPRAWA
O tym, że bezpieczeństwo jest kluczową 
sprawą wie każdy. Siemianowicki magistrat 
przeznaczył środki finansowe, dzięki któ-
rym policjanci mogą pełnić służbę efek-
tywniej i z wykorzystaniem nowoczesnego 
sprzętu. Zpoczątkiem grudnia Prezydent 
Miasta Rafał Piech przekazał Komendan-
towi Miejskiemu Policji insp. Dariuszowi 
Kopeć kluczyki do nieoznakowanego ra-
diowozu. Zakup pokryty został ze środ-
ków finansowych Policji i dofinansowany 
z budżetu miasta.

Jednym z priorytetowych zadań, jakie 
ciążą na Policji jest dbanie o bezpieczeń-

stwo ludzi i ich mienia. Jest to ciężka praca. 
Oprócz zaangażowania, jakie wkładają 
w codzienną służbę mundurowi, ważne 
jest również zaplecze logistyczne. Dzięki 
wsparciu finansowemu siemianowickiego 
magistratu policjanci z ruchu drogowego 
otrzymali nowoczesne laserowe mierniki 
prędkości oraz urządzenia Alco-Blow, do 
szybkiego pomiaru, czy kierowca spożywał 
alkohol przed wyruszeniem w podróż. Na 
ulicach pojawiało się też więcej stróżów 
prawa, a to dzięki sfinansowanym przez 
urząd służbom dodatkowym. Za wzorowe 
wyniki w służbie prewencyjnej policjanci 

otrzymywali również nagrody ufundowane 
przez Prezydenta Miasta Rafała Piecha. 
W służbie pojawił się także „czworonożny” 
policjant, który po odpowiednim przeszko-
leniu będzie tropił przestępców i osoby 
zaginione. Dzięki przekazanym środkom 
finansowym dzielnicowi otrzymali rowery 
wraz z wyposażeniem i stosownym do tego 
rodzaju służby umundurowaniem. Inicja-
tywa ta była bardzo pozytywnie odebrana 
przez mieszkańców. 

TATIANA LUKOSZEK

Tuż przed godziną 14 do drzwi seniorki 
zapukały dwie kobiety i  przedstawiły 
się jako pracownice przychodni. Ufna 
siemianowiczanka wpuściła je do środka. 
Wtedy jedna z kobiet zajęła ją rozmo-
wą, a druga w tym czasie plądrowała 
mieszkanie w poszukiwaniu łupu. Wizyta 

PODSZYŁY SIĘ ZA PRACOWNICE 
PRZYCHODNI I OKRADŁY 84-LATKĘ

oszustek u seniorki się udała. Ukradły 
84-latce 30 tysięcy złotych i biżuterię. 
Gdy seniorka zorientowała się, że stała 
się ofiarą oszustek, powiadomiła o tym 
stróżów prawa.

Apelujemy do osób starszych o za-
chowanie czujności i niewpuszczanie do 
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domów osób, które podają się za pracow-
ników ZUS-u, przychodni lekarskich, czy 
przedstawicieli firm medycznych. Tylko 
Wasza ostrożność może uchronić Was 
od stania się ofiarą kradzieży.

TATIANA LUKOSZEK

SENIORZE 
BĄDŹ CZUJNY!
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ZDROWIE

SPRAWY SPOŁECZNE

Program świadczenia Rodzina 500+, czyli 
wypłaty nieopodatkowanej kwoty na każde 
drugie (i kolejne) dziecko, bądź w przypadku 
gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie 
przekracza 800 zł na osobę, to również 
pierwsze dziecko, zaczął działać w kwiet-
niu 2016 roku. Podobnie jak w całym kraju, 
również u nas cieszył się uznaniem wśród 
mieszkańców Siemianowic Śląskich.

- W okresie zasiłkowym 2017/2018, trwają-
cym od pierwszego października 2017 roku 
do 30 września 2018 roku, wpłynęło do nas 
4330 wniosków – mówi Magdalena Mucha, 
osoba odpowiedzialna za program 500+ 
z Wydziału Polityki Społecznej siemiano-
wickiego Urzędu Miasta.

W nowym okresie zasiłkowym 2018/2019 
należy spodziewać się jeszcze większej liczby 

wniosków czekających na rozpatrzenie, bo-
wiem od października do początku grudnia 
br., czyli raptem przez dwa miesiące nowego 
„naboru”, już zarejestrowano 4026 wniosków 
na świadczenie Rodzina 500+

Warto jednak nadmienić, że nie wszystkie te 
wnioski są rozpatrywane pozytywnie. Odmowy  
w minionym okresie otrzymały 189 osób.
- Najczęstszą przyczyną,  odrzucenia wniosku, 
było przekroczone kryterium dochodowe – 
mówi Magdalena Mucha. - Od października 
do grudnia br. zaopiniowaliśmy negatywnie 
50 podań – dodaje.
Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ 
należało złożyć do końca października, wtedy 

zachowana byłaby tzw. „ciągłość”. W przypadku 
gdy z jakichś przyczyn wniosek złożony został 
dopiero w listopadzie to świadczenie – w myśl 
zapisu ustawy - przyznawane jest od miesią-
ca złożenia.

Każde miasto/gmina ma plan budżetowy na 
dany rok. Następnie w ciągu miesiąca zagospo-
darowuje się środki na uruchomienie dotacji. 

W Siemianowicach Śląskich w poprzednim 
okresie rozliczeniowym (31 października 2017  
do 30 września 2018) wypłacono w ramach 
programu świadczenia Rodzina 500+ 33, 6 
mln zł, zaś w ostatnich dwóch miesiącach tego 
roku - 7,4 mln zł.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

500 +
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Tempo życia, presja, stres, jakie niesie ze sobą jego 
współczesny model, a więc wysokie standardy lan-
sowane w wielu dziedzinach, jak np. uroda, stan po-
siadania, jakość życia, szeroka wiedza i umiejętności 
- to wszystko sprawia, że dolegliwości psychiczne 
stają się coraz bardziej powszechne. 

-Statystyki wskazują, że co czwarta osoba cierpi 
na ciężkie choroby psychiczne – mówi dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psy-
chiatrycznego dr n. med. Agnieszka Prymus – W tej 
sytuacji niezbędne stały się działania poszerzające 
naszą dotychczasową ofertę, między innymi takie, 
które ułatwiłyby skorzystanie z terapii tym, którzy 
jej potrzebują. Nasza placówka podjęła już stosowne 
kroki i od stycznia przyszłego roku , w ramach funk-
cjonowania psychiatrycznego oddziału dziennego, 
uruchomiona zostanie terapia grupowa w godzinach 
popołudniowych, dogodnych dla osób pracujących 

zawodowo. Z terapii będą mogli skorzystać pacjenci 
z różnorodnymi rodzajami zaburzeń, takimi, jak 
np. zaburzenia lękowe, nastroju, stresowe, nerwi-
ce, zaburzenia otępienne jak i – co ważne - inne 
ewentualnie  współistniejące schorzenia.

Kolejnym novum siemianowickiej placówki jest 
oddział psychogeriatryczny, który podejmie dzia-
łalność także z początkiem 2019 roku. Dziedzina ta 
w Polsce, ciągle niestety jest w powijakach, wystar-
czy powiedzieć, że pierwszy oddział psychogeria-
tryczny na Śląsku powstał zaledwie trzy lata temu. 

Z tym większą więc satysfakcją odnotowujemy 
inicjatywę naszego Zespołu. Tu uzyskają wsparcie 
osoby cierpiące na zaniki pamięci, czy obniżenie 
nastroju, osoby w apatii, mające kłopot ze snem, 
odczuwające niepokój i lęki.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO  POSZERZA OFERTĘ

PRZEDSIĘBIORCO,  PRZYJMIJ STAŻYSTĘ

Poszukujemy firm, które przyjmą na staż uczniów siemiano-
wickich szkół technicznych i zawodowych. Staże i praktyki 
w wymiarze 150 godzin realizowane w ramach projektu są 
płatne. Stażysta otrzymuje stypendium, natomiast pracodawca 
otrzymuje refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna 
stażu (pracownika firmy wyznaczonego do opieki nad uczniem). 
Jedyny koszt jaki ponosi pracodawca to koszt szkolenia BHP 
i zużytych na stanowisku pracy materiałów.

Uczniowie kształcą się w kierunkach: informatyk, mechatronik, 
technik ekonomista, technik reklamy, technik obsługi tury-
stycznej, hotelarz, kelner, kucharz, cukiernik, sprzedawca, 
fryzjer, mechanik - monter maszyn i urządzeń, monter robót 
wykończeniowych, elektromechanik i lakiernik.
Szczegóły: 32 760 54 21 - Wydział Rozwoju Miasta
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MARTA STEC

 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

W MIEŚCIE SIEMIANOWICE ŚLASKIE:
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SPRAWY SPOŁECZNE

Tegoroczne święto górników 
przejdzie do historii nie tyl-
ko miasta, ale i naszego regio-
nu, ze względu na połączenie go 
z uroczystymi obchodami 100-le-
cia Niepodległości naszego kraju. 
Tradycyjnie już w Siemianowicach 
Śląskich Barbórka i związane z nią 
uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pod wezwa-
niem Świętego Michała Archanio-
ła. Uczestniczyła w niej ubrana na 
galowo Brać Górnicza z przedsta-
wicielami poszczególnych szybów 
funkcjonujących w XX wieku na te-
renie naszego miasta oraz przed-
stawiciele Urzędu Miasta, miejskich 
instytucji, siemianowickich szkół, 
związków zawodowych oraz eme-
rytów ze Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Górnictwa. Msza 
odbywała się w specjalnej oprawie 
muzycznej Siemion Bandu z Siemia-

nowickiego Centrum Kultury, pod 
batutą Adama Góreckiego i Krzysz-
tofa Róg i zakończyła się wspólnym 

odśpiewaniem hymnu państwowego 
oraz wspólną modlitwą o zdrowie 
i szczęście dla wszystkich żyjących 

górników oraz tych, którzy już odeszli 
na wieczną szychtę. 

Kolejnym elementem uroczystości 
było śniadanie zorganizowane przez 
prezydenta miasta Rafała Piecha oraz 
Zarząd koła Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Górnictwa, którzy jak 

co roku spotkali się w michałkowickim 
Zameczku, by poźniej złożyć kwiaty 
pod pomnikami upamiętniającymi 
górniczy trud i poświęcenie w budo-
waniu miasta i walce o niepodległość 
naszej Ojczyzny. 

PIOTR KOCHANEK

BARBÓRKA 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

VII FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Finał akcji charytatywnej „Szlachetna Pacz-
ka” w tym roku przypadł na 8-9 grudnia. Dla 
siemianowickich „SuperW” (super wolontariu-
szy)   głównym centrum dowodzenia i zarazem 
magazynem stał się Dom Kultury „Chemik” 
w Bytkowie. Tam nastąpiło rozdzielanie, se-
gregowanie, pakowanie i wywózka produktów 
dla potrzebujących rodzin. 

Do akcji przystąpiło 51 wolontariuszy (głów-
nie są to osoby od lat zaangażowane w pomoc 
przy tego typu akcjach), siemianowicka straż 
pożarna oraz pięćdziesięciu  darczyńców, któ-
rzy pięćdziesięciu rodzinom łącznie przekazali 
717 paczek. Spośród wolontariuszy wyznaczono 
liderów którzy mieli za zadanie dopilnować, 
aby na magazynie panował ład i porządek, 
a główny logistyk - Beata Rajca, zadbała o to, 
aby każda paczka została dostarczona do 
wcześniej ustalonego  adresata.

Praca w magazynie wymagała ciągłego ru-
chu, wolontariusze przez cały czas albo wnosili 
paczki do środka, albo zanosili do aut i furgone-
tek, których użyczyła im firma „Citybee”. Paczki 
dostarczano  wybranym wcześniej rodzinom.
- Wnosząc kolejne paczki nie umiałem po-
wstrzymać łez, radość tej pani to najpiękniejsze 
podziękowanie” - mówił jeden z wolontariuszy.

Atmosferę w magazynie dodatkowo tworzyły: 
piękny wystrój, nastrojowa, świąteczna mu-
zyka w tle oraz minikiermasz zorganizowany 
przez Zespół Szkół Specjalnych w Siemiano-
wicach Śląskich. „SuperW” zadbali nie tylko 
o podniebienia swoje i darczyńców, piekąc 
pyszne ciasta, ciasteczka i babeczki, ale też 
o wygląd niektórych paczek, dekorując je na 
różne sposoby.

W niedzielę o godzinie 14.30 magazyn zo-
stał oficjalnie zamknięty. Na sam koniec nie 
zabrakło tortu oraz bezalkoholowego szam-
pana. Wolontariuszom pozostało  jeszcze po-
sprzątać salę oraz podsumować 4 miesiące 
intensywnej pracy na rzecz potrzebujących.  

Nie jest to jednak koniec ich pracy. Wolonta-
riuszy czekają jeszcze spotkania z rodzinami. 
Paczkowi entuzjaści po raz kolejny potwierdzili 
swoje motto: „Lubię ludzi”.

ALEKSANDRA BRODKOWICZ

„SuperW” to wolontariusze, którzy mają w sercu  
zakorzenioną chęć pomocy potrzebującym rodzinom. 
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O tym, jak będący wybrańcami losu po-
siadacze „Belwedera”, dzień w dzień mieli 
dom wypełniony po brzegi sąsiadami, którzy 
z krzesłami przychodzili na telewizję, o tym, 
ile było uciechy podczas jesiennej akcji ziem-
niaczanej, dlaczego niewinna gra w finiole 
mogła drogo kosztować uczestnika oraz jego 
rodzica, jak również wiele innych ciekawych 
i często zabawnych historyjek znajdziemy 
w książce „Moja Knapicka” Piotra Brzenczka.  

Ten rodowity siemianowiczanin przenosi nas 
wspomnieniami w lata pięćdziesiąte i sześć-
dziesiąte minionego wieku, w krainę swojego 
dzieciństwa, czyli w rejon ulicy Mickiewicza, 
potocznie wówczas zwanej Knapicką - ponoć 
od nazwiska właściciela tamtejszych kamienic. 
Barwnie wprowadza nas w świat, którego  na-
wet najbardziej zwykłe zdarzenia i obserwacje, 
zyskiwały w oczach małego chłopca wymiar 
absolutnie fascynujących.

Piotr Brzenczek, były pracownik Huty „Jed-
ność”, później właściciel pracowni metalo-
plastyki, następnie warsztatu ślusarskiego 
często z rozrzewnieniem wracał myślami do 
czasów, kiedy był dzieckiem i obiecał sobie, 
że będąc na emeryturze spisze te swoje 

„MOJA KNAPICKA”

wspomnienia. No i właśnie w listopadzie 
tego roku ukazała się jego książka.

„Moja Knapicka”, oprócz sentymentalnej 
podróży w czasie Piotra Brzenczka, jest 
zapisem siemianowickiej codzienności 
połowy XX wieku. To dla młodego poko-
lenia siemianowiczan rzeczywistość nie-
mal egzotyczna. To podwórka, na których 
znajdowały się rzędy chlewików, gdzie 

trzymano króliki, kury, a nawet wieprze. 
To domy, w których po wodę wychodziło 
się z mieszkania na korytarz, do zamon-
towanego tam metalowego ausgusa i ko-
kotka, czyli zlewu z kranem. To zawieszone 
w oknach heklowane gardiny, czyli robione 
na szydełku firany, zza których niemal 
obowiązkowo wyglądały ustawione na pa-
rapetach zielone mirty. W takim świecie, 
w oczach ówczesnego malca, jakim był 
autor, wcale nie przaśnym, ani smutnym, 
lecz wręcz przeciwnie - ciekawym, pełnym 
tajemnic i przygód, toczyło się życie, bliż-
szych sobie, niż współcześnie, ludzi. Autor 
opisuje na przykład skubanie pierza u omy, 
na które, by pomieścić zaproszone kobie-
ty, wypożyczać trzeba było od sąsiadów 
stoły i krzesła. Wspomina dawne śmigusy, 
kiedy to ustawiano się przed mieszkaniem 
od najmniejszego do największego i w tej 
kolejności polewano dziewczyny oraz ko-
biety, które byłyby śmiertelnie urażone, 
gdyby zostały pominięte. I jak to polewa-
jący panowie częstowani byli sznapsem, 
a dzieci słodyczami lub kroszonką, i jak 
to potem owi dorośli panowie, za swój po 

KULTURA

takiej rundzie, wyraźnie chwiejny krok, 
mieli w domu larum.

„Wszyscy na ogół lubimy wracać wspo-
mnieniami do dzieciństwa. Obrazy z tamtego 
okresu mają dla nas szczególny urok. Myślę, 
że to nie tylko dlatego, iż to okres życia, 
w którym wszelkie troski nas nie dosięgają, 
bo zatrzymują się na ramionach rodziców. 
Wydaje mi się, że jego urok tkwi w swobodzie 
przeżywania wszystkiego, w naturalności 
zachowań, w braku takich ryzów, jakie wnosi 
ze sobą szkoła, czy praca. W dzieciństwie 
po prostu jesteśmy bliżej szczęścia”- mówi 
autor książki.

Po bardzo interesującej, wspomnieniowej 
pozycji wydawniczej, jaką był pisarski debiut 
innego siemianowiczanina - Stefana Marusz-
czyka - zatytułowanej „Siemianowice, kerych 
niy znocie”, książka Piotra Brzenczka jest ko-
lejnym, udanym, sercem pisanym, konterfek-
tem miasta.

Książkę można nabyć w Siemianowicach 
Śląskich w księgarni Gemini na ul. Śląskiej 18, 
ale również drogą internetową na stronie www.
omstudiobook.pl

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MIKOŁAJ  
TO BARDZO POWAŻNA SPRAWA
Prezenty, dzwoneczki, no i  chodząca dobroć 
o siwej brodzie i w czerwonym odzieniu. Roz-
mowa z siemianowickim Mikołajem, który od 
30 lat wyrusza na spotkanie z dziećmi nie 
tylko w naszym mieście, ale i w całej Polsce, 
bo i w Krakowie, i w Warszawie, i w Poznaniu, 
i w wielu jeszcze miejscowościach od Kro-
sna Odrzańskiego po Zakopane, miała być 
pełna humoru, a okazało się, że Mikołaj na 
plecach dźwiga nie tylko prezenty, ale także 
wspomnienia, które bywają cięższe od naj-
bardziej załadowanego podarunkami worka. 
Nasz Mikołaj – powiem to zupełnie cichutko, 
na ucho, żeby dzieci nie usłyszały – na co 
dzień jest dyspozytorem. Jest też najpraw-
dziwszym dziadkiem swoich wnucząt. Jednak 
bardzo lubi być Mikołajem dla wszystkich. 
Czasami bywa także u seniorów. Wzruszył 
się, kiedy od jednego osiemdziesięciolatka 
usłyszał: „Teraz już mogę umrzeć, bo wreszcie, 
po tylu latach, przyszedł do mnie Mikołaj!” 
Do dziś nie może też zapomnieć spojrze-
nia i długiego, długiego uścisku dłoni, bardzo 
chorej, starszej pani z zakładu opiekuńczego, 
którą odwiedził z najlepszymi życzeniami...
Ale najczęściej oczywiście wyrusza na spo-

tkanie z dziećmi. Towarzysząca mu zawsze 
Królowa Śniegu, ze szczegółami opowiada im 
o przybyszu z dalekiej, mroźnej krainy, przy 
akompaniamencie świszczącego, północnego 
wiatru. Dzieci przymykają oczy i...widzą, na-
prawdę widzą – mówi z dumą Królowa Śniegu 
– przelatujące nad dachami sanie, zaprzęgnięte 
w renifery. Potem opowiadają o tym rodzicom- 
stąd Mikołaj i Królowa Śniegu o tym wiedzą. 
Dzieci czasami boją się nieznanego dziadka 
w czerwonym stroju, ale siemianowickiego, 
jak zapewniają moi rozmówcy, nie. Królowa 
zawsze mówi im jedną, ważną rzecz: nie będzie 
absolutnie nikogo, kto nie dostanie prezentu! 
No więc się nie boją. A Mikołaj dodaje: ”Bo ja 
mam podarki dla  grzecznych dzieci, a uważam, 
że nie ma niegrzecznych, są tylko źle wycho-
wane”. I tu zaczyna się kolejny, wcale niewesoły, 
wątek mikołajowych historii. Cóż, nierzadko 
niestety Mikołaj przekonuje się, że rodzice 
znacznie łatwiej wyjmują z portfeli pieniądze na 
prezenty, niż są skorzy, aby podarować dziecku 
czas i uwagę. Mikołaj to widzi. Nie raz, nie dwa, 
kątem oka dostrzega, że podczas spotkania 
z malcami, rodzice zawzięcie esemesują, a nie 
obserwują czegoś tak ważnego, dla ich pocie-

chy, tak przeżywanego przez nią, jak 
spotkanie z niezwykłym gościem. 
A ileż to raz czuł, jak malec długo 
i mocno przytulał się do niego...
Po tylu latach „mikołajowania” 
nie umknie jego uwadze taki głód 
bliskości i ciepła. A czasami – na 
szczęście rzadko, ale zawsze o tyle 
razy za dużo – ta chwila w objęciach 
Mikołaja była ucieczką i bezpieczeń-
stwem. Takie wspomnienie należy do 
najbardziej bolesnych. Mikołaj przy-
bywa też na spotkania z tak zwanymi 
„trudnymi dziećmi”. I chociaż na początku 
młodzi „twardziele” usiłują coś udowodnić, to 
w końcu przycichają. „A ja im mówię: nie wie-
rzysz teraz w Mikołaja - poczekaj do Wigilii, 
wyjrzyj wieczorem przez okno, zobaczysz, 
jak  pomacha do ciebie ręką”. No i już tak nie 
„kozaczą”, bo przecież każdy, choćby gdzieś 
głęboko, nosi ukryte przed innymi pragnienie 
miłości. A Mikołaj, taki, jak ten siemianowicki, 
nie chcąc wcale robić konkurencji świętemu 
biskupowi, o którym zresztą zawsze opo-
wiada Królowa Śniegu na samym początku 
spotkania, chce robić dokładnie to, co tamta 

historyczna postać z Miry. Nieść dobro i miłość. 
Starożytny filozof Seneka Młodszy powiedział:” 
Nie sądźcie, że radość polega na uśmiechu, 
radość, to rzecz bardzo poważna” Parafra-
zując jego słowa, powiem: „Nie sądźcie, że 
Mikołaj polega na zabawie, Mikołaj to bardzo 
poważna sprawa”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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SPORT

LODOWISKO NA PSZCZELNIKU
OTWARTE
6 grudnia, w dniu św. Mikołaja, punktualnie 
o godz. 18.00 w Parku Pszczelnik otwar-
te zostało sztucznie mrożone lodowisko. 
To już czwarty sezon, kiedy mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich oraz ościennych miast 
będą mogli cieszyć się ze ślizgawki. 

Otwarcia dokonał Adam Skowronek – sekretarz 
miasta Siemianowice Śląskie. Później w spe-
cjalnym pokazie zaprezentowali się młodzi 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Łyżwiarskiego 
„SPIN” Katowice.

Dodatkową atrakcją było przybycie św. Mi-
kołaja, który rozdawał wszystkim ślizgającym 
się słodycze.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik”  w Siemianowicach Śląskich serdecznie 
zaprasza na lodowisko do Parku Pszczelnik 
codziennie od godz.10.00 do 21.00.
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 (od 
godz.14.45 do godz.16.00 - przerwa tech-
niczna).
Z obiektu korzystać mogą zarówno ci, którzy 
zaczynają przygodę z łyżwami, jak również 
wytrawni łyżwiarze.
O tym, że siemianowicka ślizgawka to strzał 
w dziesiątkę, świadczą liczby, a dokładnie ilość 
osób jaka skorzystała z lodowiska w minionych 
sezonach – łącznie to już prawie 45 tys. osób. 
Ponad 23 tys. skorzystało z wypożyczalni łyżew.

WIESŁAW STRĘK

Dzieci do lat 7 wstęp wolny wstęp wolny
Normalny 4,00 zł  2,00 zł
Ulgowy 2,00 zł  2,00 zł
Grupy szkolne z Siemianowic Śląskich z opiekunem  
(w godz. od 10.00 do 15.00) 

1,00 zł  1,00 zł

Wypożyczenie łyżew 2,50 zł 2,50 zł

Ostrzenie łyżew 7,00 zł 7,00 zł

Wynajem tafli lodowiska (60 min.) 250,00 zł 250,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej, studentom do lat 26, rencistom, 
emerytom (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury).
Bilet ulgowy przysługuje osobom z niepełnosprawnością 
(za okazaniem ważnej legitymacji) oraz opiekunowi.

LOGOWISKO PARK PSZCZELNIK 
CENY ZA 45min./1 osobę karta 3 i więcej,

karta 60 +

Mimo braku oznak zimy, tafla była skuta lodem, 
dzięki nowoczesnemu systemowi mrożenia, 
w które wyposażone jest boisko wielofunkcyjne, 
na którym znajduje się lodowisko. Świetlne 
iluminacje, dobra muzyka, a na rozgrzewkę 
– gorąca herbata dopełniły reszty. Każdy, kto 
przyszedł na lodowisko z czapką Mikołaja miał 
wstęp gratis.

W XXVI Barbórkowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Grup 
Zawodowych organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich w  finale 
zwycięża drużyna Policji pokonując w finale Pocztę Polską 
Siemianowice Śląskie 9:2. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy 
Adient Seating Poland Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie,  po-
konując drużynę Samorządowców 9:3

Cieszące się niesłabnącą popularnością Mikołajkowe 
Zawody Pływackie dowodzą, że Mikołaj nie do końca musi 
kojarzyć się tylko z zimą. Duża grupa uczestników pojawiła 
się w Michałkowicach w towarzystwie rodziców i dziad-
ków.  Dla najmłodszych pływaków była to okazja do udziału 
w pierwszych „poważnych” zawodach pływackich.

Na Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Ślaskich odbyły się 
XV Śląskie Potyczki Dziecięcych Grup Ratownictwa WOPR. 
6 drużyn walczyło w 6-ciu konkurencjach: sztafeta dru-
żynowa,  pływanie na materacu, pływanie z przeszkodami, 
rzut kołem ratunkowym do celu, wyławianie przedmiotów 
z wody,  holowanie bojką. Po bardzo zaciętej rywalizacji 
najlepszą drużyną okazały się chorzowskie KIJANKI. 

BARBÓRKOWY PUCHAR 
DLA POLICJI

S P O R T O W Y  F L E S Z
MIKOŁAJE PŁYWALI NA 
„MICHALE”

POTYCZKI 
NA PŁYWALNI MIEJSKIEJ

w w w . s i e m i a n o w i c e . p l
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