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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
30 maja 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 7 kwietnia 2022 r.:

1.  Jerzy z Centrum
2. Franciszek z Centrum

Zdjęcie przedstawiało koniec ulicy Wiejskiej.
Pozdrawiam. 
Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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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

Serdecznie zapraszamy na VI PIKNIK ZDROWIA, który odbędzie się 5 czerwca 
2022 w godz. 10.00 – 15.00 w SCK „Park Tradycji”. Będzie można skorzystać 
z bezpłatnych badań: wzroku, słuchu, znamion, poziomu cukru, ciśnienia, BMI, 
gęstości kości, EKG i wydolności płuc.

Swoją ofertę zaprezentują organizacje samorządowe działające w obszarze 
zdrowia i pomocy społecznej. Nie zabraknie pysznych zdrowych przekąsek, 
a wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z porad dietetyka.

Odbędą się też pokazy pierwszej pomocy, samoobrony, a także zumby i fitness.
Najmłodsi skorzystają z szeregu atrakcji, jak np.: dmuchańce, animacje, 

zabawy i sensoplastyka.
Tegorocznemu Piknikowi Zdrowia towarzyszyć będzie akcja: „Mini elektrośmieci 

i baterie oddajesz, w zamian ziółka dostajesz”.
Impreza współfinansowana z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

PIOTR PINDUR

RODZINNY PIKNIK ZDROWIA

Już 14 czerwca o godzinie 16.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Anny Szanec-
kiej zaprasza na premierę książki Sie-
mianowice, kere pamiyntomy” . Słowo 
od redakcji, kilkanaście osób, kilkanaście 
różnych historii. 

Jedne spisane naszom godkom, inne 
pięknym językiem literackim, mamy 
tekst napisany zgodnie z zasadami 
śląskiej ortografii Feliksa Steuera. Na 
nasz apel odpowiedziały zarówno osoby 
powszechnie znane i cenione, jak i zwy-
czajni mieszkańcy naszego miasta, nasi 
sąsiedzi i znajomi, którzy poczuli po-
trzebę podzielenia się wspomnieniami.

Nikogo nie faworyzujemy, wszystkie 
opowieści są dla nas równie cenne. 

Chcąc zachować niepowtarzalny kli-
mat, postanowiliśmy nie ingerować 
redakcyjnie w żaden z tekstów – niech 
kożdy godo tak, jak mu w duszy gro...

Na koniec chciałbym zacytować sło-
wa pana Stefana Maruszczyka, które 
usłyszałem na którymś z jego licznych 
spotkań autorskich: nie biercie tego, 
co godom za oficjalno historia Sie-
mianowic, opisołech Wom tak, jak jo to 
pamiyntom... Zagłębiając się w lekturę 
tej książki trzeba mieć na uwadze po-
wyższe słowa, bowiem ile opowieści, 
tyle wersji tej samej historii.

JAREK ULMAN

Po premierze  biblioteka zaprasza na 
spacer historyczny po miejscach opisa-
nych w książce. Szczegóły pojawią się  na 
stronie internetowej biblioteki.

SIEMIANOWICE KERE PAMIYNTOMY
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Dopiero co, pięć lat temu, obchodziliśmy 
wspólnie z Państwem oraz byłymi pre-
zydentami i radnymi rady miasta z po-
przednich kadencji, osiemdziesiąte piąte 
urodziny naszej gminy, a już kolejny – tym 
razem okrągły – jubileusz nadania praw 
miejskich Siemianowicom Śląskim przed 
nami. Z tej okazji przygotowaliśmy w let-
nich miesiącach szereg atrakcji rozrywko-
wych, sportowych i kulturalnych. Wszystko 
po to, aby móc prawdziwie świętować 
urodziny miasta, ale też spojrzeć wstecz 
i pochylić się nad jego historią, tworzoną 
przez naszych pradziadków, dziadków 
i rodziców. Już dzisiaj możemy na przykład 
zobaczyć wystawę fotografii współcze-
snych, ukazujących rewitalizowane od 
kilku lat Siemianowice Śląskie i porównać 
je z reprodukcjami fotografii z dawnych lat. 
Możemy też sięgnąć po wydaną nakładem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej książkę pod 
tytułem „Siemianowice, kere pamiyntomy”, 
stanowiącą bardzo ciekawe zapiski historii 
naszego miasta, opowiadanej przez jego 

mieszkańców, a której uroczysta premiera 
zaplanowana jest na 14 czerwca br.

Przy tej okazji warto zarezerwować so-
bie drugi weekend czerwca na wyjątkowo 
bogate w koncerty Dni Miasta, na które 
zaprosiliśmy szereg gwiazd różnych ga-
tunków muzycznych. Szczegóły znajdziecie 
Państwo w bieżącym numerze „Głosu Mia-
sta”. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem 
dla mnie jako siemianowiczanina i mam 
nadzieję, że również dla Państwa, będzie 
premiera miejskiego hejnału, który po raz 
pierwszy raz zabrzmi z wieży Ratusza 
w samo południe, 23 czerwca 2022, czyli 
dokładnie w dziewięćdziesiątą rocznicę 
uzyskania przez ówczesną siemianowicką 
wieś praw miejskich.

Mam nadzieję, że zaanonsowane powyżej 
wydarzenia zachęcą Państwa do udziału 
we wspólnym świętowaniu i do licznych 
wycieczek po mieście, które staramy się 
z Państwem od kilku lat zmieniać w gminę 
przyjazną rodzinie i małej przedsiębior-
czości. 

Przykładami kolejnych przemian są – 
opisane w bieżącym numerze – inwestycje, 
z których warte odnotowania w moim sło-
wiem wstępnym są na pewno termomo-
dernizacje siemianowickich szkół czy też 
rozpoczynająca się właśnie rewitalizacja 
osiemnastu miejskich kamienic, dzięki 
której wiele rodzin zamieszkujących te 
budynki komunalne będzie miało szan-
sę na obniżenie kosztów ogrzewania już 
w najbliższym sezonie grzewczym. 

Z wielu rozmów, jakie z Państwem pro-
wadzę wiem, że potrzeby dalszej rewitali-
zacji Siemianowic Śląskich, czy chociażby 
modernizacji komunalnych budynków 
mieszkaniowych są znaczne i na pewno 
większe, niż możliwości finansowe gminy. 
Jednak, to co mnie w trakcie tych, czasami 
trudnych, rozmów cieszy, jest fakt, że do-
strzegacie Państwo trud, jaki przez osiem 
lat włożyliśmy z całym zespołem urzę-
du miasta w to, by Siemianowice Śląskie 
były miastem nowoczesnym, bezpiecznym 
i coraz bardziej estetycznym. Ufam, że 

Z RATUSZA

90-LECIE MIASTA TO OKAZJA  
DO REFLEKSJI I POWÓD DO RADOŚCI

kiedy wspólnie przypomnimy sobie, gdzie 
byliśmy jako samorząd przed kilku laty, 
zanim pozyskaliśmy z Unii Europejskiej 
ponad 300 milionów złotych na inwesty-
cje, z tym większym przekonaniem i dumą 
przyjdzie nam świętować i szczerze cie-
szyć się z 90-tych urodzin gminy, czego 
Państwu i sobie życzę. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Do końca sierpnia 2022 roku, osiemnaście miej-
skich kamienic odzyska estetyczny wygląd i zo-
stanie zabezpieczonych przed utratą ciepła. 

Aktualnie trwają zaawansowane prace zwią-
zane z termomodernizacją kamienicy przy ulicy 
Jana III Sobieskiego 8. W następnej kolejności 
zmodernizowane zostaną budynki usytuowane 
przy ulicach: Parkowej 6, Parkowej 6a oraz H. Koł-
łątaja 5, 7 i 11-14. Docelowo rewitalizację przejdą 
również budynki przy ulicach: Śląskiej 10, Śląskiej 10a, 
Poprzecznej 1, Poprzecznej 3, Bocznej 1, Szeflera 13, 
Szeflera 15, Staszica 10 i al. Sportowców 4.

Zakres prac budowlanych jest szeroki i obej-
muje m.in. termoizolację ścian zewnętrznych 
budynków, izolacje przeciwwilgociowe piwnic, 

Realizacja zleconych zadań z projektu pn. : „Mo-
dernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową 
systemu małej retencji na terenie miasta Siemia-
nowice Śląskie”, zbliża się ku końcowi.

W kwietniu w części północnej – Przełajka – 
wykonano nawierzchnie na ul. Wiejskiej i rozpo-
częto odtwarzanie nawierzchni na ul. Łąkowej, po 
zakończeniu której, doprowadzona do stanu wyj-
ściowego zostanie ul. Poranna. W międzyczasie 
trwają prace odbiorowe urządzeń technicznych, 
w tym zbiorników retencyjnych. W maju planuje 
się wykonanie odtworzeń nawierzchni na skrzy-
żowaniach z ul. Wiejską oraz ul. Rzecznej.

W części południowej – wykonano odtwo-
rzenie nawierzchni na części ul. Wyzwolenia 
i nadal trwają tam prace sieciowe, a w krok za 

W Michałkowicach na ulicy W. Sikorskiego dobie-
gły końca prace związane z budową prawoskrętu 
oraz wymianą nawierzchni. Nowo utworzony 
prawoskręt ułatwi kierowcom wyjazd na uli-
cę Oświęcimską i upłynni ruch w tym rejonie. 
Realizacja zadania wyniosła ponad 570 tys. zł. Za-
kres przeprowadzonych robót objął poszerzenie 
istniejącej jezdni ul. W. Sikorskiego o dodatkowy 
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termoizolację ścian piwnic, remont i docieplenie 
dachu, częściową wymianę stolarki okiennej oraz 
drzwiowej oraz odnowienie elewacji.

Inwestycja realizowana jest w ramach zada-
nia pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych będących własnością 
gminy Siemianowice Śląskie”. Jej całkowity koszt 
wyniesie 8 750 000 zł, z czego 4 950 000 zł 
stanowi dofinansowanie otrzymane z Rządo-
wego Programu Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład, a 3 250 000 zł dofinansowania z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Pozostała kwota, czyli 550 000 zł, to wkład 
własny gminy.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

nimi prace odtworzeniowe. Na ul. Kościelnej 
prowadzone są prace związane z uzupełnie-
niem kostki po wymianie krawężników. Od 9 
maja 2022 r. trwa wymiana nawierzchni  ul. 
Kościelnej wraz z regulacją urządzeń technicz-
nych. Na czas prowadzenia tych prac został 

MIEJSKIE KAMIENICE BĘDĄ DOCIEPLONE

ULICA SIKORSKIEGO  
Z PRAWOSKRĘTEM  
I NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

pas ruchu dla skrętu w prawo oraz wymianę 
nawierzchni na całym jej odcinku o długości ok. 
370 m – od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską 
do ul. Dąbrowskiej. Inwestycja prowadzona była 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego prace 
budowlane poprzedzono przygotowaniem do-
kumentacji projektowej. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

wprowadzony nowy plan organizacji ruchu, 
zakładający jednokierunkowe poruszanie się 
pojazdów po ul. Kościelnej w kierunku po-
łudniowym, a objazd będzie poprowadzony  
ulicami: Maciejkowicką, Domina i Żeromskiego.

Zakładamy, iż prace odtworzeniowe na 
ul.  Wyzwolenia i Kościelnej będą zakończone 

do końca maja 2022 r. W międzyczasie będą 
także prowadzone prace na os. Krucza i os. 
Budryka, związane głównie z uporządko-
waniem terenu i czynnościami rozrucho-
wo-odbiorowymi.

JOLANTA PRZYKUTA 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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NOWE NAWIERZCHNIE PO MODERNIZACJI  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Zgodnie z zapowiedzią zakończyły się dwie klu-
czowe inwestycje miejskie związane z termomo-
dernizacją szkół. W wyniku przeprowadzonych 
prac remontowych blask odzyskał budynek Ze-
społu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3 oraz 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
„Meritum” przy ul. Katowickiej 1.

Termomodernizacja ZSS rozpoczęła się w lu-
tym ubiegłego roku. Zakres prac remontowych 
objął m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ścian 
przyziemia i cokołów, ocieplenie dachu wraz z wy-
konaniem nowego pokrycia, wymianę instalacji 
wewnętrznych (c.o. wraz z kompletną stacją 
wymienników ciepła, c.w.u., zimnej wody oraz 
instalacji hydrantowej), wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych oraz instalacji odgromowej, remont 
schodów zewnętrznych z wymianą balustrad, 
przebudowę strefy wejścia, eliminującą bariery 

architektoniczne, a także wydzielenie klatek 
schodowych i montaż klap oddymiających. Koszt 
termomodernizacji wyniósł ponad 7 mln zł. 

W przypadku Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Meritum”, remont kosz-
tował 3,3 mln zł i rozpoczął się w czerwcu 2021 
roku. Działania modernizacyjne objęły zarówno 
budynek dydaktyczny,  jak i budynek warsztatów 
szkolnych. W zakres robót weszło m.in. docieple-
nie ścian zewnętrznych i dachu, a także izolacja 
zewnętrznych ścian piwnicznych od poziomu 
fundamentów do poziomu terenu, wymiana 
części okien i drzwi, wymiana instalacji grzewczej 
c.o. oraz instalacji zimnej i ciepłej wody. 

Inwestycje zostały dofinansowane z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 oraz z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE OBLICZE SIEMIANOWICKICH SZKÓŁ

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PRZYJAZNE JERZYKOM
Na elewacjach dwunastu wybranych szkół – 
podstawowych i średnich zamontowano 370 
budek lęgowych dla jerzyków. To ekologiczne 
rozwiązanie, które wesprze przyrodę i w dużym 
stopniu wyeliminuje konieczność stosowania 
chemicznych środków owadobójczych. Zadanie 
zrealizowano w ramach Budżetu Obywatel-
skiego 2022. Autorką zwycięskiego projektu 
jest Katarzyna Wietrzykowska. 

Jerzyki to bardzo pożyteczne ptaki 
o niewielkim rozmiarze. Przylatują do Pol-
ski z Afryki w okolicach maja, a odlatują 
w sierpniu. Nie brudzą ani elewacji, ani swo-
jego otoczenia. Większość życia spędzają 

w powietrzu. Latem ich obecność w mieście 
pomoże w walce z uprzykrzającymi 
życie komarami i meszkami. 
Jeden jerzyk może zjeść 
do 20 tysięcy komarów 
dziennie. Naturalnym 
siedliskiem jerzyków są 
szczeliny skalne w gó-
rach. Obecnie ptaki te 
gnieżdżą się w szczeli-
nach miejskich budynków. 
W trakcie termomodernizacji 
obiektów wszelkie otwory są likwidowane, 
a jerzyki są pozbawiane potencjalnych miejsc 

lęgowych. Dlatego budki lęgowe mają po-
móc i zachęcić jerzyki do zamieszkania 

w naszym otoczeniu.
Budki lęgowe dla jerzyków po-
jawiły się na budynkach szkół 
podstawowych nr 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 13 i 20 oraz szkół średnich: 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „Me-

ritum”, Zespołu Szkół Cogito, 
Liceów Ogólnokształcących nr 2 

i nr 5. Koszt ich zakupu i montażu wy-
niósł 59 618,10 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 przewidziano realizacje trzech placów zabaw. Umowa na modernizację 
placu zabaw przy ul. Gansińca została już podpisana. Budowa dwóch pozostałych, tj. przy Zespole Szkół Sportowych oraz Szkole 
Podstawowej nr 5 będzie możliwa po pozytywnym zakończeniu postępowania przetargowego.

KOLOROWE PLACE ZABAW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
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Oferta SRM pozostaje bez zmian. Siemianowi-
czanie do swojej dyspozycji mają 120 rowerów, 
ulokowanych na 12 samoobsługowych stacjach 
wypożyczeń. Oprócz rowerów standardowych 
można także wypożyczyć tandemy i rowery 
dziecięce. Podobnie jak w ubiegłym roku, jed-
noślady wypożyczymy i zwrócimy na stacjach 
rozmieszczonych w następujących punktach:  

RUSZYŁ PIĄTY SEZON ROWERU MIEJSKIEGO

Stacje rowerowe są dostępne przez całą 
dobę, i we wszystkie dni tygodnia. Koniecznym 
warunkiem korzystania z systemu SRM jest 
uprzednia rejestracja oraz wniesienie opłaty 
inicjalnej w wysokości 10 zł, z której będą fi-
nansowane przyszłe wypożyczenia. Rejestrację 
można zrealizować za pośrednictwem strony 
internetowej siemianowickirowermiejski.pl, 
aplikacji mobilnej Nextbike, terminalu lub po-
przez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi 
Klienta pod numerem 32 630 62 52.

Rowery wypożyczymy w podobny sposób, 
czyli za pomocą terminalu, wspomnianej apli-
kacji lub kontaktując się z BOK.

Opłata za wypożyczenie jednośladu wy-
nosi: pierwsze 15 minut, przy każdorazowym 
wypożyczeniu – 0 zł, następnie opłata za wy-
pożyczenie na czas od 16 do 60 – 1 zł, 2  go-
dzin – 2 zł, 3 godzin – 3 zł, 4 godzin i każda 
następna godzina – 4 zł (opłaty sumują się). 
Rower można wypożyczyć maksymalnie na 12 
godzin. Po ich przekroczeniu użytkownik będzie 

zobowiązany do zapłacenia 
kary w wysokości 200 zł. 

Czas naliczany jest od 
momentu pobrania po-
jazdu ze stacji rowero-
wej do chwili zwrotu na 
dowolną stację funkcjo-

nującą w systemie.

UWAGA!
Należy pamiętać, że za zwrot 

roweru w innym miejscu, niż jedna ze stacji 
w strefie użytkowania zapłacimy 180 zł kary, 
natomiast za zwrot roweru poza strefą użyt-
kowania - 500 zł. Regulamin przewiduje także 
wysokie kary za kradzież, utratę lub zniszczenie 
roweru – w zależności od jego rodzaju kara 
wyniesie od 1900 zł do 7000 zł.

Rower oddamy w innych miastach
Podobnie jak w poprzednich latach siemia-

nowickie rowery są zintegrowane ze stacjami 
w innych miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Można je zwracać w Katowicach, 
Sosnowcu oraz w Tychach.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

– Bytków – ul. Grunwaldzka
– Plac Alfreda – ul. Telewizyjna
– Centrum I – skrzyżowanie ul. Śląskiej 
    i Jana Pawła,
– Centrum II – okolice ul. Mysłowickiej
– Park Pszczelnik
– osiedle Młodych – Aleja Młodych
– osiedle Bańgów – ul. M. Skłodowskiej-Curie
– Bańgów – ul. Krupanka
– Tuwim – ul. Wróbla
– Węzłowiec – ul. Jagiełły
– Michałkowice – ul. Wyzwolenia
– Michałkowice – Plac 11 listopada

W ostatnim tygodniu kwietnia rozpo-
czął się piąty sezon Siemianowickiego 
Roweru Miejskiego, który potrwa do 
końca października 2022 r.

Plac zabaw na ul. Gansińca 
W połowie maja podpisano umowę na modernizację placu 

zabaw, położonego w rejonie ulicy Gansińca 8 i 11. Oznacza to, 
że istniejący już plac zabaw zostanie odnowiony i wyposażony 
w nowe urządzenia. Zakres prac obejmie demontaż starych 
urządzeń zabawowych i ogrodzenia oraz instalację nowych, 
tj. zestawu do zabawy ze zjeżdżalniami, huśtawek, ścianki 
wspinaczkowej, sprężynowców czy piaskownicy z zadaszeniem. 
Oprócz tego w ramach zadania zaplanowano budowę nowego 
ogrodzenia, wykonanie bezpiecznej nawierzchni i nasadzeń, 
a także montaż elementów małej architektury – ławek i koszy 
na śmieci. Z odmienionego placu zabaw najmłodsi siemiano-
wiczanie skorzystają już w wakacje. Koszt inwestycji wyniesie 
360 tys. zł. Autorami projektu są: Joanna Baranowicz-Pluskwik, 
Aleksandra Krążek, Wojciech Matczak. 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 
Plac zabaw powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 

przy ul. Michałkowickiej. Na wskazanym terenie wykonana 
będzie bezpieczna nawierzchnia, chodnik i ogrodzenie. Pojawią 
się również elementy małej architektury, czyli  ławki i kosze na 
śmieci. Plac zabaw wyposażony zostanie w urządzenia zaba-
wowe, w tym w duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, wieżami 
i pomostem, urządzenie sprawnościowe z drabinkami, linami 
i ścianką wspinaczkową, a także liczydło i zegar. Realizacja 
inwestycji będzie możliwa po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Autorem projektu jest Marcin Janota.
Sportowy plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych
Kolejnym miejscem sprzyjającym sportowi i rekreacji będzie 

plac zabaw, który powstanie na terenie Zespołu Szkół Sportowych 
przy ul. Mikołaja 3. Obiekt będzie przeznaczony zarówno dla dzieci, 
jak i młodzieży, gdyż zostanie podzielony na dwie strefy: zabawo-
wo-rekreacyjną z huśtawkami, zestawem zabawowym, zjeżdżalnią, 
drabinkami, drążkami, równoważnią czy panelami edukacyjnymi, 
m.in. do gry w kółko i krzyży oraz strefę do ćwiczeń street workout, 
wyposażoną w wielofunkcyjny zestaw sprawnościowy. Nie zabraknie 
również bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia i elementów małej 
architektury – ławek i koszy na śmieci.

Realizacja inwestycji będzie możliwa po podpisaniu umowy 
z wykonawcą. Autorem projektu jest Paweł Stawarz. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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„RANCZO” PRZY  ULICY CHEMICZNEJ  
ZNOWU NA JĘZYKACH

Temat tak zwanego „Rancza” przy ulicy Che-
micznej, czyli terenu, który od kilkunastu lat jest 
na dziko urządzany przez jednego z mieszkań-
ców naszego miasta z wykorzystaniem złomu, 
różnego rodzaju materiałów budowlanych, 
zużytego sprzętu AGD i odpadów, powrócił na 
usta mieszkańców i mediów.

Jakkolwiek historia życiowa twórcy tzw. „Ran-
cza” – może budzić sympatię i pewien rodzaj 
podziwu (z wielu wcześniejszych medialnych 
relacji wiemy, że tworząc to miejsce, jego użyt-
kownik wychodził na przysłowiową prostą z za-
wirowań życiowych), tak sam fakt nielegalnego 
użytkowania i zaśmiecania terenu miejskiego, 
którego teraz nie jest w stanie posprzątać, już 
na taki podziw nie zasługuje.

Sprawa od początku budziła wiele sprzecz-
nych emocji społecznych, bo z jednej strony 
– tak po ludzku – mamy człowieka, który na 
odludziu, czyli nie wadząc nikomu, tworzy so-

bie połączenie dzikiego ogródka działkowego 
z zagrodą dla zwierząt i wysypiskiem odpadów, 
co dla niego samego i jego bliskich stanowi 
pewien rodzaj rodzinnej oazy. Z drugiej jednak 
strony, w rezultacie nielegalnego zajmowa-
nia miejskiego terenu, w ciągu kilkunastu lat 
powstał zaśmiecony obszar ponad sześciu 
tysięcy metrów kwadratowych. Ze wstępnych 
szacunków i sporządzonych przez Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami kosztorysów, 
wynika, że koszt operacji sprzątania tego te-
renu wyniesie około czterysta tysięcy złotych.

Urząd miasta próbował sprawę rozwiązać 
polubownie już w 2015 roku, wzywając użyt-
kownika terenu do uporządkowania i bezumow-
nego wydania użytkowanej działki. Wówczas 
tak zwane „Ranczo” zajmowało powierzchnię 
„tylko” trzech tysięcy metrów kwadratowych. 
Na prośbę użytkownika, urząd wyraził zgodę na 
zaproponowany przez niego termin uporząd-

kowania terenu do dnia 31 sierpnia 2016 roku. 
Pomimo przychylności ze strony samorządu 
nie został on jednak ani uporządkowany, ani 
opuszczony. W związku z powyższym w 2017 
roku gmina złożyła wniosek do Sądu Rejono-
wego w Siemianowicach Śląskich o wydanie 
nieruchomości. Gmina nie posiada bowiem 
innych możliwych do zastosowania środków 
prawnych, które skłoniłyby zobowiązanego 
do wydania nieruchomości, jak pozew do sądu 
o wydanie nakazu opuszczenia terenu oraz 
późniejsze jego wyegzekwowanie przez ko-
mornika sądowego.

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich 
wyrokiem z 9 października 2017 r. nakazał zaj-
mującemu działkę wydanie nieruchomości 
gminie Siemianowice Śląskie w terminie sześciu 
miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

W wyznaczonym terminie nakaz sądu nie 
został jednak zrealizowany i sprawa trafiła do 
komornika sądowego w celu egzekucji wyroku. 

W międzyczasie w 2019 roku, na podstawie 
danych z programu EWMAPA (zdjęcia lot-
nicze), stwierdzono, że powierzchnia będą-
cego przedmiotem sporu terenu „Rancza” 
od początku używania terenu do 2018 roku, 
zwiększyła się ponad dwukrotnie, z ok. 3097 m2 
do ok. 6719 m2, a śmieci na niej znacznie przy-
było. Dzisiaj stanowią one podwójne zagrożenie. 
W pierwszej kolejności, dla osób potencjalnie 
odwiedzających teren, na którym znajdują się 
wiele niezabezpieczonych ostrych metalowych 
przedmiotów, w drugiej kolejności, za sprawą 
rosnącej góry niezidentyfikowanych śmieci, mo-
gących przyczynić się do pożaru na tym terenie. 
Sprawa dotycząca jego uporządkowania zostaje 
nadal otwarta, bo użytkownik terenu się do tego 
nie śpieszy, zaś miasto na takie zadanie będzie 
musiało znaleźć dodatkowe, i to niemałe środki 
w budżecie gminnym.

PIOTR KOCHANEK
RZECZNIK PRASOWY  

UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub 
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić, wypeł-
niając odpowiednią deklarację. Dotyczy ona 
zarówno źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych oraz odrębnie w bu-
dynków i lokali niemieszkalnych. 

W przypadku budynków jednorodzinnych 
obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa 
na właścicielu budynku.

W budynkach wielorodzinnych obowiązek 
spoczywa na podmiocie zarządzającym bu-
dynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdziel-

1 LIPCA MIJA TERMIN  SKŁADANIA DEKLARACJI  
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

nia mieszkaniowa, podmiot administrujący 
lub właściciel).

W przypadku budynków i lokali niemieszkal-
nych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczy-
wa na podmiocie zarządzającym budynkiem 
(podmiot administrujący lub właściciel).

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez 
wychodzenia z domu, ale żeby to zrobić musisz 
posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij 
-> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij. 

Z RATUSZA

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli 
Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw 
zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. deklarację 
należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zosta-
ło zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację 
musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu 
elektronicznego? 

Deklarację możesz złożyć we właściwym 
dla miejsca budynku urzędzie gminy osobiście 
lub listownie. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

KATARZYNA MROCZKA
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA
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Z RATUSZA

W marcu 2020 r. (początek covidowej pande-
mii), wszedł w życie „słynny” art. 15zzu ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakazywał on 
eksmisji z lokalu mieszkalnego w czasie trwania 
stanu zagrożenia epidemicznego. 

O ile w założeniu miał chronić przed wy-
rzuceniem z mieszkania tych, którzy z po-
wodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji 
materialnej, to rychło okazało się, że z zapisu 
tego korzysta szerokie grono osób, które 
rażąco nagannym postępowaniem uniemoż-
liwiają wspólne zamieszkiwanie w lokalu lub 
są uciążliwe dla współlokatorów tego samego 
budynku. Zrodził się problem, o rozwiązanie 
którego apelowały środowiska samorządowe, 
właściciele lokali oraz Rzecznik Praw Oby-
watelskich.

Zgodnie z zapowiedziami kierującego resor-
tem zdrowia ministra Adama Niedzielskiego, 
16 maja został w Polsce zniesiony stan epidemii. 
W konsekwencji przestał obowiązywać art. 15 zzu, 
który uniemożliwiał eksmitowanie dłużnika z lo-
kalu mieszkalnego.

Co to oznacza dla gmin? Otóż to, że ponownie 
będzie możliwa eksmisja lokatorów notorycznie 
unikających płacenia czynszu. 

- Pod koniec marca stan zaległości czynszo-
wych lokali mieszkalnych należących do gminy 
wynosił  wraz z odsetkami prawie 57 mln złotych 
– mówi Marta Dziemba-Korzyniec, Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich. - Zadłużenie rośnie, 
mimo że od wielu lat oferujemy mieszkańcom, 
którzy chcą zmniejszyć swoje zobowiązania 
szereg programów pomocowych - dodaje.

Jednym z takich sposobów, na który pozwala 
przegłosowana w kwietniu uchwała, jest wydłu-
żenie okresu spłat zaległości czynszowych z 5 do 
10 lat. Do końca maja br. można również złożyć 
wniosek o umorzenie zadłużenia. 

56 830 472 zł tyle (wraz z odsetkami) wynosi dług czynszowy w Siemianowicach Śląskich

WIDMO EKSMISJI ZNOWU REALNE

- Warto się pospieszyć, bowiem spełniając 
określone warunki można anulować nawet 
40 procent należności głównej oraz 100 pro-
cent odsetek za opóźnienie w zapłacie - dodaje 
Marta Dziemba-Korzyniec.

Władze Siemianowic Śląskich od lat stara-
ją się iść dłużnikom na rękę, bowiem często 
u źródeł nakręcających spiralę zadłużenia 
są sytuacje losowe. Niemniej coraz częściej 
w przestrzeni publicznej pojawiają się sy-
gnały mówiące o tym, że należy też baczniej 
przyjrzeć się tym, którzy z niepłacenia swoich 
zobowiązań uczynili sobie sposób na życie.

- Od stycznia br. wysłaliśmy już kilkaset we-
zwań do dłużników, w których z jednej strony 
proponujemy kilka rozwiązań, a z drugiej na-
tomiast informujemy o realnej opcji eksmisji 
– mówi naczelnik siemianowickiej „lokalówki”. 
- Będziemy w tym konsekwentni, bowiem na 
4200 lokali, które są w zasobach naszej gminy, 
1674 są zadłużone na kwotę powyżej 3000 zł.

Tych, którzy notorycznie unikają płacenia 
swoich zobowiązań może „pocieszać” fakt, iż 
procedura eksmisyjna może trwać nawet kilka lat. 
Owszem tak, ale są też sposoby by ją - zgodnie 
z literą prawa - skutecznie przyspieszyć. 

Innym instrumentem prawnym, po który 
miasto sięga, by zdyscyplinować dłużników 
jest wpis do Krajowego Rejestru Długów. Pod 
koniec marca br. było tam wpisanych 1221 
osób. Wpis taki sprawi, że np. bank będzie 
mógł odmówić przyznania kredytu lub le-
asingu, a operator komórkowy nie podpisze 
z nami umowy na nowy telefon.

Szczegółowych informacji w temacie sposo-
bów zmniejszenia swojego zadłużenia udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej:

- odpracowania zaległości czynszowych: 
Iwona Bauer, tel. 32 760 53 95

- umorzenia części zaległości: Bogumiła 
Gaweł, tel. 32 760 54 53.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W jaki sposób 
można zmniejszyć 
swoje zadłużenie:

ODPRACOWANIE  
(warunki jakie należy spełnić):

 złożenie wniosku 
  regulowanie bieżących opłat 
  zadłużenie powyżej 3000 zł 
  zdolność do pracy w zakresie  
niezbędnym do zamiany świadczenia 
pieniężnego na rzeczowe 

  kobiety niebędące w ciąży 
 osoby niepobierające renty z ZUS z tyt. 
całkowitej niezdolności do pracy 

 osoby niepobierające świadczeń  
pielęgnacyjnych z tyt. rezygnacji  
z zatrudnienia oraz zasiłku dla opiekuna 

 osoby niepobierające świadczenia 
rodzicielskiego 

 osoby niemające zawartego poro-
zumienia dot. umorzenia należności 
pieniężnych 

ROZŁOŻENIE NA RATY 
(warunki jakie należy spełnić):

  złożenie wniosku 
  dochód umożliwiający regulowanie 
ustalonych rat 

  regulowanie bieżących opłat 

UMORZENIE  
(warunki jakie należy spełnić):

  złożenie wniosku 
  regulowanie bieżących opłat 
  brak innych zaległości wobec gminy 
  jednorazowa spłata wszystkich  
kosztów postępowań sądowych  
i komorniczych 

BANK ZAMIANY MIESZKAŃ 
(warunki jakie należy spełnić):

  złożenie wniosku 
  spełnienie kryteriów dochodowych już 
przy samej zamianie z kontrahentem 

  uzyskanie zgody społecznej komisji 
mieszkaniowej 

  regulowanie bieżących opłat 
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- W kłopoty fi-
nansowe wpa-

dłam w klasyczny 
dla takich przypad-

ków sposób. Kłopoty ze 
zdrowiem i utrata pracy sprawiły, że zaczęło 
rosnąć moje zadłużenie. Skończyły się dochody, 
a trzeba było włożyć coś do lodówki, kupić lekar-
stwa. Kwestie związane z codziennymi opłatami 

19 zł brutto za godzinę pracy – taka jest stawka godzinowa, jaką miasto proponuje 
osobom z zaległościami czynszowymi w momencie, gdy ci zdecydują się odpracować 
swoje zadłużenie. Została ona podniesiona, bowiem jeszcze niedawno obowiązywało 
10 zł za godzinę pracy. Osoby zainteresowane mogą nastawić się na: sprzątanie klatek, 
zamiatanie chodników, mycie podłów i okien, odmalowywanie zabrudzonych ścian 
czy… wykonanie strony internetowej (jeśli jest taka potrzeba).  Czego oczekujemy? 
Konsekwencji i odpowiedzialnego podejścia do tego tematu.

czy ratami też nie znikają, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. W pewnym momencie 
byłam tak „na minusie”, że wydawało mi się, że nie 
dam rady. Przychodziły momenty zniechęcenia 
czy apatii, a nawet rezygnacji. Ale w „pionie” 
trzymała mnie świadomość zapewnienia bez-
piecznego domu dla moich dzieci. One były moją 
siłą napędową. Punkt zwrotny nastąpił, gdy na 
swojej drodze spotkałam ludzi z sercem na dłoni. 

W urzędzie miejskim była to (tragicznie zmarła) 
Anna Rembierz, ówczesna naczelnik Wydziału 
Gospodarki Lokalowej, która uzmysłowiła mi, że 
przecież mogę wszystko zacząć od nowa. Dużym 
wsparciem były dla mnie również panie z Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej. Dzięki tym kontaktom 
ponownie uwierzyłam w siebie. Podjęłam dalszą 
naukę. Powoli zaczęłam wychodzić na prostą. 
Także tą finansową.

To wszystko działo się kilka lat temu. Dzisiaj 
Jestem szczęśliwą mamą i babcią. Mam pracę, 
którą sobie stworzyłam, wymarzone mieszkanie, 
które sama wyremontowałam. Co mogłabym 
poradzić osobom w podobnej sytuacji? By nie 
traciły wiary w siebie i szukały oparcia w dobrych 
ludziach. Życie czasami nie rozpieszcza, ale to od 
nas zależy jak nim pokierujemy.

Monika Walesz, siemianowiczanka, która wyszła ze spirali zadłużenia



Barbara Kruczek, firma Heedlewoman
- Od 10 lat pasjonuję się szyciem. Początkowo robiłam to hobbystycznie. 
Humorystycznie rzecz ujmując, moją obsesją było oglądanie, kto ma 
jaką firanę czy zasłonę. W końcu postanowiłam przekuć swoje hobby 
w sposób na zawodowe życie. Potrzebowałam jednak wsparcia. Naj-
pierw znalazłam odpowiednik siemianowickiej Kuźni w Rudzie Śląskiej, 
jednak z tamtego programu nie zdołałam skorzystać ze względu na dużą 

liczbę chętnych. Rozglądając się i szukając dalej trafiłam na Siemiano-
wicką Kuźnię Przedsiębiorczości. Ona pomogła mi rozwinąć skrzydła oraz 

utrzymać się na rynku. Nie było łatwo, bowiem staram się wybierać towary 
najwyższej jakości – bo właśnie jakością chcę konkurować z innymi. Ponadto nie 

do przecenienia było comiesięczne wsparcie pomostowe, które pozwalało np. spokojnie myśleć o składkach 
ZUS-owych. Uważam, że nawet mając swój wkład finansowy, rozpoczęcie działalności bez wsparcia Kuźni 
byłoby ciężkie. Trzeba by się trzy razy zastanowić, czy bez takiego wsparcia warto próbować swoich sił na 
biznesowym polu. Obecnie celuję w najmłodszą klientelę, np. poprzez szkoły oferuję m.in. hafty na bluzach, 
czapkach, workach basenowych. Ale nie tylko, np. jednym z pierwszych zleceń było wykonanie rolet wodo-
odpornych do ogrodu. Staram się wyjść do potencjalnego klienta zarówno poprzez kampanie reklamowe np. 
na facebooku, jak i korzystając z poleceń tych, którzy są zadowoleni ze współpracy ze mną.

Anna Jurka, firma: FPHU Tortowe Love Si
- W lipcu zeszłego roku otworzyłam działalność, ale tak naprawdę wy-
startowałam w sierpniu. Nastawiłam się na produkcję lodów, tortów, ciast 

wszelkiego rodzaju, gofrów. Stawiam na wysoką jakość swoich wyrobów i to 
procentuje. Obserwuję, że osoby, które raz u mnie coś zamówią, wracają 
ponownie. Każdy klient ma swój smak i szuka tego, co mu najbardziej 
odpowiada. Jak już mówiłam, rozpoczęłam swoją działalność w sierpniu. 
To, jak na branżę cukierniczą, było odrobinę późno. Zimą było ciężko, nie 

ukrywam tego. Projekt Kuźni pomógł w dofinansowaniu zakupu sprzętu. 
Przy czym ogrom pieniędzy musiałam włożyć w rzeczy, których nie prze-

widziałam, m.in. w dostosowanie się do wyśrubowanych wymogów sanepidu. 
Jednak mimo trudności, które nadal się pojawiają, co w życiu przedsiębiorcy jest 

naturalne, uważam, że ze swoją branżą trafiłam dobrze. Owszem, konkurencja na rynku jest ogromna, poza 
tym liczba klientów jest uzależniona od pogody, ale nie poddaję się. Myślę o większej reklamie, bo ona może 
napędzić mi kolejnych klientów, ale na razie muszę dokonywać wyborów: czy się gdzieś ogłaszać, czy kupić 
produkty lepszej jakości, które sprawią, że moje wyroby zostaną zapamiętane jako smaczne. Co radziłabym 
osobom, które rozważają bycie przedsiębiorcą? Aby poważnie skalkulowali swoje możliwości i perspektywy. 
Czas jest trudny bo i pandemia i sytuacja na Ukrainie i widzę, że ludzie są pełni obaw. Jednak, by nie było zbyt 
pesymistycznie – każdy powracający do mnie klient to dla mnie powód do radości i satysfakcji.
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W maju ubiegłego roku zakończyła się II edycja projektu pn. Siemianowickiej 
Kuźni Przedsiębiorczości. Założeniem zarówno tej, jak i poprzedniej odsłony 
projektu była pomoc w samozatrudnieniu mieszkańców naszego miasta, 
zaś sam projekt adresowany był do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych 
zawodowo, które ukończyły 30. rok życia i które zamieszkują na terenach 
objętych lokalnym programem rewitalizacji. 

Priorytetowo były traktowane osoby powyżej 50. roku życia, kobiety (szcze-
gólnie te powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka) oraz osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz o ni-
skich kwalifikacjach.

Osoby, które zastanawiały się czy potrafią założyć i poprowadzić, otrzy-
mały w ramach kuźni wsparcie w szerokim tego słowa znaczeniu. Zarówno 
finansowe jak i merytoryczne.

- Z naszych obserwacji w trakcie obu poprzednich edycji wynika, że dużą barierą, 
która mogła powstrzymywać naszych „podopiecznych” przed zarejestro-
waniem i prowadzeniem własnej działalności był strach czy sobie poradzą 
w kwestiach urzędowo-formalnych – mówi Dorota Rus, koordynatorka projektu .

Dlatego w obu „kuźniach” uczestniczyli specjaliści związani m.in. z podatkami, 
ubezpieczeniami społecznymi czy prawem pracy. Uczestnicy „kuźni” mieli 
oczywiście zapewnione doradztwo w kontekście biznesplanu czy profilowania 
swojej działalności tak, by ograniczyć ryzyko niepowodzenia.

W ramach wsparcia finansowego każdy z beneficjentów Siemianowickiej 
Kuźni Przedsiębiorczości otrzymał 23 000 zł (25 000 w I edycji) oraz tzw. 
„pomostówkę” w wysokości 2 600 zł przez sześć miesięcy oraz 2 800 zł przez 
kolejne sześć miesięcy (2 000 w I edycji). 

- Ten zastrzyk finansowy pozwolił na zakup narzędzi niezbędnych do 
prowadzenia działalności zawodowej – mówi Sylwia Juszczyk, asystentka 
koordynator projektu. - Wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc pozwoliło 
na komfort psychiczny związany z opłatami okołofirmowymi typu ZUS, czynsz 
za lokal czy paliwo – dodaje.

Można przyjąć, że to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, bowiem start 
i funkcjonowanie nowych przedsiębiorców na wymagającym rynku sam w sobie 
nie jest łatwy. Ponadto zbiegł się z okresem ograniczeń pandemicznych. Tylko 
trzem uczestnikom projektu nie udało się wytrzymać związanej z tym presji.

 OPRACOWANIE I ZDJĘCIA: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Tomasz Giluk,  firma Pan Remoncik
- O Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości dowiedziałem się przez 

przypadek. Kolega znalazł ją w internecie i dał mi znać. Ja wtedy praco-
wałem jeszcze za granicą, ale już po głowie chodziły myśli, żeby wrócić 
do Polski, do rodziny, małych dzieci i tutaj robić to, co do tej pory. W moim 
przypadku są to prace związane z wykończeniami domów, remontami, 

adaptacjami różnego rodzaju. Udało mi się zakwalifikować do projektu 
i dzięki niemu wystartować z działalnością już na rodzimym podwórku. 

Zapewne, jak wszyscy, z głównej dotacji zakupiłem sprzęt niezbędny do mojej 
pracy. Pochwalę się, że są to wszystkie elektronarzędzia, dzięki którym pracę mogę 

wykonywać szybko i dokładnie – słowem – profesjonalnie. Co mi utkwiło? Może głównie to, że panie prowa-
dzące program były bardzo cierpliwe i z życzliwością podchodziły do każdej problematycznej kwestii. Od lipca 
prowadzę swoją firmę, zlecenia mam głównie z poleceń, co oznacza, że dobrze wykonuję swoją pracę i ludzie 
to doceniają. Kuźnia bardzo mi pomogła. Pewnie też otwarłbym firmę, ale bez takiego wsparcia finansowego 
nie mógłbym sobie pozwolić na zakup sprzętu w takiej liczbie i skali. Z optymizmem patrzę w przyszłość.

SIEMIANOWICKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W TRAKCIE DWÓCH EDYCJI WYKREOWAŁA 
45 LOKALNYCH BIZNESMENÓW

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Profile klas
  Klasa prawniczo-dziennikarska
  Profil biologiczno-chemiczny / 
    klasa Eko-Logiczna
  Profil architektoniczno-urbanistyczny
  Klasa językowo-biznesowa

 język angielski
 język niemiecki
 język hiszpański
 język szwedzki

I Liceum Ogólnokształcące
 im. Jana Śniadeckiego

Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących „MERITUM” 

im. Piotra Kołodzieja

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2  
im. św. Jana Pawła II

Zespół Szkół COGITO

II Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Matejki

V Liceum Ogólnokształcące z oddziałami 
sportowymi w Zespole Szkół Sportowych

III Liceum Ogólnokształcące  
   w ZSTiO MERITUM

 Klasa ekologiczna
 Klasa językowo-informatyczna  

       (programowanie)

Technikum nr 2 w ZSTiO MERITUM
 Technik informatyk
 Technik mechatronik
 Technik rachunkowości

Technikum nr 1 ZS Cogito
 Technik hotelarstwa
 Technik żywienia i usług gastronomicznych
 Technik organizacji turystyki
 Technik fotografii i multimediów
 Technik reklamy
 Technik usług kelnerskich

Branżowa Szkoła I Stopnia ZS Cogito
 Kucharz
 Cukiernik
 Piekarz
 Przetwórca mięsa

Profile klas
 Sprzedawca
 Fryzjer
 Elektromechanik
 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 Monter zabudowy i robót wykończeniowych   

   w budownictwie
 Automatyk
 Magazynier-logistyk

Klasa wielozawodowa
 branża motoryzacyjna:  

   lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów 
   samochodowych, blacharz samochodowy, 
   elektromechanik pojazdów samochodowych;

 branża elektroenergetyczna: elektryk;
 branża mechaniczna: ślusarz.

Profile klas 
 Klasa medialno-artystyczna

 Klasa medyczno-ratowniczo-przyrodnicza

 Klasa psychologiczno-językowa

 Klasa włosko-psychologiczna

Klasy Mistrzostwa Sportowego  
w następujących dyscyplinach:
  pływanie
  siatkówka
  piłka ręczna
Profile:
  Informatyczny  

(informatyka, matematyka, j. angielski)
  Humanistyczny (historia, WOS, j. angielski)
  Biologiczno-chemiczny  

(biologia, chemia, j. angielski)

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkół?
Wejdź na www.superedukacja.siemianowice.pl

AKCJA SUPEREDUKACJA
Pamiętaj, że sukces nie jest przypadkiem. Jest wynikiem naszych myśli i działań.

Zacznij od wyboru dobrej szkoły i odpowiedniego dla siebie kierunku.
Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. W Siemianowicach Śląskich znajduje się aż sześć świetnych szkół  

o różnych profilach specjalistycznych. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ruszył nabór siemianowickich firm do drugie-
go wydania  katalogu „Usługi dla Seniorów”. 
Informator dedykowany jest najstarszym 
mieszkańcom naszego miasta, dzięki czemu  
w przystępny sposób będą mogli korzystać 
z usług i ofert siemianowickich przedsiębiorców.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców 
którzy:              

 prowadzą firmę na terenie naszego miasta 
i chcą umieścić  oraz  zareklamować  swoją 
firmę w katalogu „Usługi dla Seniorów”

 swoją ofertę kierują właśnie do tej grupy od-
biorców.

PRZEDSIĘBIORCO ZAREKLAMUJ  
BEZPŁATNIE SWOJĄ FIRMĘ!

Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosz-
tów  związanych z publikacją i kolportażem 
katalogów „Usługi dla Seniorów”, co więcej, 
bezpłatnie korzysta z reklamy.  

Jak można zgłosić swoją firmę do katalogu?
Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenio-

wy  dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/f7TAtZ9ngg8sBuodA  lub 
pobrać na stronie urzędu i przesłać zeskano-
wany na adres e-mail investor@um.siemiano-
wice.pl, bądź dostarczyć osobiście do Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie.

Liczba miejsc w katalogu jest ograni-
czona, w związku z tym o dodaniu wpi-
su przedsiębiorstwa  decyduje kolejność 
zgłoszeń. Formularze można przesyłać  
do 30 czerwca  br. 

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kon-
takt z Biurem Obsługi Inwestora telefon: 
502 693 575 lub e-mailowo: investor@um.sie-
mianowice.pl 

EWA GRABOLUS
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Wraz z nadejściem wakacji 2022 r. rozpocz-
nie się kolejna edycja Akademii Przedsię-
biorczości – projekt bezpłatnych półkolonii 
dedykowanych najzdolniejszym uczniom 
siemianowickich szkół podstawowych.

Półkolonie organizowane przez urząd mia-
sta we współpracy z MDK Jordan pozwalają 
dzieciom poznać dokładnie zakłady pracy, 
przyjrzeć się ich funkcjonowaniu oraz za-
znajomić się z różnymi zawodami. Letnia 
edycja Akademii Przedsiębiorczości obejmuje 
sześć dwudziestoosobowych grup uczniów 
klas V-VII. 

Terminy turnusów:
1)  11.07 – 15.07
2)  18.07 – 22.07
3)  25.07 – 29.07
4)  01.08 – 05.08
5)  08.08 – 12.08
6)  15.08 – 19.08

Celem Akademii jest zainteresowanie przedsię-
biorczością najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta. W związku z tym poszukujemy przedsię-
biorców, którzy z chęcią zaproszą dzieci do swo-
ich firm i opowiedzą, jak wygląda ich codzienna 
praca. Istnieje również możliwość przygotowania 
zajęć z przedsiębiorczości w Młodzieżowym 
Domu Kultury Jordan w Siemianowicach Śląskich. 
Przewidywany czas trwania zajęć powinien wy-
nosić od 1 do maksymalnie 2 godzin.

To od danej firmy będzie zależało, w jaki 
sposób zagospodaruje czas 20-osobowej 
grupie uczniów.

Firmy, które chcą włączyć się we współ-
organizację Akademii Przedsiębiorczości 
prosimy o kontakt  z pracownikami Biu-
ra Obsługi Inwestora: telefon: 32 760 53 94 
e-mail: investor@um.siemianowice.pl 
Na zgłoszenia czekamy do 31.05.2022 r.

MIKOŁAJ POLOWY
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:  
POSZUKUJEMY FIRM DO WSPÓŁPRACY

Firmy, które przyjęły najzdolniejszych uczniów 
siemianowickich szkół w poprzednich 
edycjach Akademi Przedsiębiorczości:

 Adient Seating Poland Sp. z o.o.,
 Akademia WSB,
 MMJ PHU Janos M.,
 Autozastępcze,
 Śląski Klub Golfowy,
 Mair Studio,
 P-MED,
 Hotel Diament Vacanza,
 Pan Majsterklepka,
 Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.,
 Elstan,
 Centrum Nurkowe Diving Net,
 Sklep Modelarski JAGA,
 Sowia 5 przedszkole /żłobek,
 Społeczne Ognisko Muzyczne, 
 Grupa Kozubik i Partnerzy, 
 Bank Zachodni WBK,
 Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIE BIZNESOWE
24 czerwca serdecznie zapraszam na poranne Śniadanie 
Biznesowe 

Udział w tym spotkaniu kierujemy do przedsiębiorstw z woje-
wództwa śląskiego, którzy chcą rozwijać swoją firmę, poszukują 
nowych klientów lub partnerów biznesowych. 

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

Program spotkania przebiega według ustalonej formuły:
1. Przywitanie gości,
2. Krótka prezentacja firmy (około 30-40 sek.). W tej części każdy 

z biorących udział  w spotkaniu w kilku zdaniach opisuje zakres 
swojej działalności, to co oferuje, czego poszukuje. Dzięki tej 
krótkiej prezentacji zebrani będą wiedzieć, z kim chcą poroz-
mawiać w kolejnym punkcie śniadania,

3. Część networkingowa (kuluarowa), w ramach której przy 
pysznym śniadaniu i aromatycznej kawie zebrani przedsiębiorcy 
mogą nawiązać relacje biznesowe z pozostałymi gośćmi,

4. Zakończenie śniadania.
Jeśli nie mieli Państwo okazji brać udziału w podobnym wydarzeniu, 
to chcemy zapewnić, że płyną z niego wymierne korzyści, takie jak:

 pozyskiwanie nowych klientów  
         i partnerów biznesowych (networking),

 poznanie lokalnego rynku,
 zwiększenie sprzedaży produktów bądź usług,
 budowanie sieci relacji z innymi przedsiębiorcami,
 uzyskiwanie porad od doświadczonych przedsiębiorców,
 budowanie wizerunku firmy.

Spotkanie odbędzie się 24 czerwca (piątek) o godz. 8.30 
w siemianowickim Zameczku, przy ul. Oświęcimskiej 1 w Sie-

mianowicach Śląskich. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 45 zł. 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Biura 
Obsługi Inwestora, którzy są dostępni pod adresem e-mail: inve-
stor@um.siemianowice.pl lub pod numerem telefonu: 502 693 575.  

 JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest  
rejestracja pod linkiem: 
https://forms.gle/uRmoPE2ctVPwffsh6



12

„Głos Miasta”: –  1 kwietnia br. w siemiano-
wickim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. rozpoczął 
działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 
czyli…?
Klaudia Banach: – Jest to placówka, w której 
zagwarantowany jest całodobowy dostęp do 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Nasi goście 
mają tam zagwarantowaną przyjazną atmosfe-
rę – jako naturalny bonus. Zaś w ramach opieki 
podstawowej zapewniamy rehabilitację, do 
pięciu procedur dziennie. Jest ona dopasowana  
przez lekarza i odpowiada na indywidualne 
potrzeby podopiecznych naszego zakładu. 
Zajęcia prowadzone są w przygotowanej do 
tego sali rehabilitacyjnej. Jeżeli jest takie ży-
czenie rodziny lub pensjonariusza, to można 
zwiększyć liczbę zabiegów rehabilitacyjnych 
za dodatkową opłatą. Oprócz rehabilitacji,  
w ramach podstawowej opieki zapewniamy 
wsparcie zarówno psychologa, jak i dietetyka. 
Staramy się, aby każda sfera zdrowia naszych 
gości była zaopiekowana. Zarówno ta fizyczna, 
jak i psychiczna. Jeżeli jest taka potrzeba za-
dbamy także o wymiar duchowy i opiekę dusz-
pasterską. Chciałam w tym miejscu podkreślić 
profesjonalizm oraz indywidualne podejście do 
pensjonariuszy. Dopasowujemy się do wymagań 
naszych podopiecznych i rodziny. Muszę przy-
znać, że jesteśmy bardzo elastyczni i otwarci na 
pojawiające się sugestie. Chętnie spotykamy się 

z rodziną, rozwiewamy wątpliwości odnośnie do 
pobytu w zakładzie i ustalamy wspólnie, w jaki 
sposób jesteśmy w stanie dopasować się do 
indywidualnych potrzeb rodziny/podopiecznego, 
których nie ma w ramach podstawowej opieki, 
np. organizację transportu.

„Głos Miasta”: – W naszym regionie funkcjo-
nują podobne placówki. Czym Wasza różni 
się od innych?
Klaudia Banach: – Zdecydowanym atutem 
naszego zakładu jest lokalizacja. Znajdujemy się 
na terenie szpitala miejskiego. W razie sytuacji 
nagłych, wymagających interwencji, istnieje 
możliwość przyjęcia pacjenta na oddział szpi-
talny i udzielenie mu natychmiastowej pomocy 

specjalistycznej. Poza tym, w mojej ocenie, na 
tle innych – komercyjnych – zakładów, cenowo 
wypadamy wyraźnie korzystnie. Warto tutaj 
podkreślić, że w ramach pobytu zapewniamy 
wyżywienie kontrolowane przez dietetyka 
klinicznego, całodobową opiekę pielęgniar-
ską i lekarską, rehabilitację, terapię zajęciową 
oraz w razie potrzeby pomoc psychologa. 
Chciałabym tutaj wspomnieć, że z naszy-
mi podopiecznymi spędzamy dużo czasu. To 
sprawia, że niejednokrotnie zawiązuje się więź 
emocjonalna, która daje poczucie bardzo przy-
jaznej atmosfery.

„Głos Miasta”: – Dla kogo adresowane są 
usługi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego?

Klaudia Banach: – Jesteśmy otwarci na wszyst-
kich mieszkańców zarówno naszego miasta, jak 
i regionu. Z należytą troską i uwagą pochylamy 
się nad osobami dorosłymi, które z uwagi na 
stan zdrowia wymagają całodobowej opieki, 
a które nie wymagają hospitalizacji. W zakła-
dzie kontynuujemy terapię farmakologiczną, 
prowadzimy rehabilitację i terapię zajęciową. 
Zapraszamy do nas osoby po operacjach, lub 
np. dłuższej hospitalizacji, które nie są w stanie 
samodzielnie wykonywać czynności pielę-
gnacyjnych, wymagają kontynuacji leczenia 
farmakologicznego czy też usprawniania re-
habilitacyjnego. Przyjmujemy osoby na pobyt 
czasowy oraz stały. Mimo, że placówka działa 
dopiero kilka tygodni, mamy już kilkoro pen-
sjonariuszy na pobyt długoterminowy. Z racji 
zbliżającego się okresu urlopowego, pojawiają 
się pytania o pobyt krótkoterminowy. Nie należy 
tego w żaden sposób oceniać, bowiem kilka dni 
urlopu w ciągu roku dla osoby, która na co dzień 
opiekuje się członkiem rodziny wymagającym 
nieustannej uwagi, jest nieocenionym wzmoc-
nieniem i pomocą, zaś – co podkreślam z całą 
mocą – każdy, kto trafi do naszej placówki, 
będzie miał zapewnioną opiekę na naprawdę 
wysokim poziomie.

„Głos Miasta”: – Dziękuję bardzo za rozmowę.
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WYWIADY

TRZY PYTANIA DO KLAUDII BANACH, KIEROWNIK NOWO POWSTAŁEGO ZAKŁADU 
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W SZPITALU MIEJSKIM W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

DLA NASZYCH PENSJONARIUSZY 
JESTEŚMY NIEMAL JAK RODZINA

SPRAWY SPOŁECZNE

Po raz kolejny, Tomasz Dzierga – policjant z Sie-
mianowic Śląskich postanowił zmienić podróż 
rowerową w pomaganie i zainicjował akcję „Ja jadę, 
Ty pomagasz”. Tym razem po udanym pierwszym 
wyjeździe czas na sezon II.

27 maja pan Tomasz wyruszy rowerem do 
Portugalii. Jak sam pisze, na starcie „będzie dużo 
zamieszania, dużo ścisku, a to wszystko po to, 
aby «ludzie gadali», aby rozgłos dał jeszcze więcej 
reklamy i skłonił ludzi do pomagania”.

Zapraszamy do śledzenia profilu facebokowego 
akcji  Ja jadę - Ty pomagasz www.facebook.com/
jajadetypomagasz/posts/178119424570708.  
Można się dowiedzieć o atrakcjach na starcie oraz 
jak działa taka charytatywna wyprawa rowerowa. 

Tym razem pomoc przeznaczona jest dla Zosi. 
Zebrane środki przeznaczone będą na: rehabili-
tację i terapię, zakup kombinezonu Mollii (koszt 
ok. 22 tys.),  dofinansowanie zakupu roweru 
elektrycznego w celu umożliwienia Zosi wycie-

CHARYTATYWNA WYPRAWA ROWEROWA
czek w przyczepce. Już dziś przyczepka z Zosią 
waży około 60 kg, a będzie więcej... Dlatego 
musimy odciążyć troszkę tatę, aby dał radę Zosię 
dowieźć do celu. 

Odnośnik do zrzutki „Ja jadę - Ty poma-
gasz” - sezon II, czyli rowerem 3725 km 
do Portugalii dla Zosi z Katowic” 
 https://zrzutka.pl/zutgtf

A teraz kilka zdań samego organizatora o sobie 
i o samej akcji.

Nazywam się Tomasz Dzierga i po wiel-
kim sukcesie akcji „Ja jadę - Ty pomagasz” 
z 2021 r., czyli po charytatywnym wyjeździe 
rowerowym do Hiszpanii stwierdziłem, że 
mam pewien niedosyt i chcę dotrzeć na 
koniec Europy czyli do Portugalii, a przy 
okazji zrobić coś dla innych osób. Nie po-
magamy tylko Zosi! Pomagam przy okazji 
sobie i Państwu, abyśmy umieli zauważać 
problemy innych i na nie reagować. Razem 
jesteśmy siłą mogącą choć trochę coś 
zmienić. Nadmieniam jak zawsze, że na 
wycieczkę mnie stać i nie po to jest zbiórka. 
Ani grosz z tej zrzutki nie będzie przezna-
czony na moje potrzeby. Wystarcza mi 
mój rower, namiot i własne finanse. Całość 
zostanie przelana na rehabilitację Zosi. 
W zamian za wsparcie nie tylko finansowe, 

ale także za reklamę i rozgłos, zapraszam 
Państwa 27 maja 2022 r., w godz. od 8.00-
10.00, do Siemianowic na ul. Wróbla 3, 
gdzie oprócz pojazdów różnych służb, sło-
dyczy, owoców, będą także niespodzianki 
(ogromne niespodzianki), ale to na razie 
w sferze negocjacji. Mamy jeszcze czas! 
W maju będziemy dobrze się bawić, ale już 
teraz chciałbym wszystkich zachęcić do 
kupowania różnych pozyskanych gadże-
tów i wspomagania zrzutki dla Zosi. Trasa 
charytatywnego rajdu jest przedstawiona 
na zdjęciu obok. Jeżeli chciałbyś jakoś pomóc, 
a może chcesz być partnerem akcji, masz jakiś 
pomysł skontaktuj się ze mną (tel. 601 690 693  
lub mail: woper@wp.pl.) Całą akcję można 
śledzić na profilu Facebook: „Ja jadę - Ty po-
magasz” - sezon II. Zapraszam do współpracy.

ELŻBIETA NIESZPOREK
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

fot. Wojciech Mateusiak
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- Tradycja Straży Pożarnej mocno przekracza 
stulecie, co więc sprawiło, że czcimy w tym 
roku znacznie przecież skromniejszy jubileusz 
30-lecia Państwowej Straży Pożarnej?

- Z dniem 1 stycznia 1992 roku weszła w życie 
ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, uchwalona  
24 sierpnia 1991 roku, która bardzo głęboko zre-
formowała służbę pożarniczą. Do tamtego czasu 
jej organizacja charakteryzowała się wielością 
ośrodków dyspozycyjnych oraz dualizmem jed-
nostek terenowych i resortowych. Brakowało 
jednego spójnego systemu, który skupiłby ochro-
nę przeciwpożarową. To nie sprzyjało sprawnej 
realizacji zadań oraz skutecznemu kierowaniu. 
Na dodatek dynamiczny rozwój cywilizacyjny 
generował nowe zagrożenia. Trzeba było do-
stosować się do nowych wyzwań. Zresztą ten 
proces nadal nieprzerwanie trwa. O ile bowiem 
w 1992 roku, 80 procent strażackich interwencji 
związanych było z pożarami, a zaledwie 20 pro-
cent dotyczyło innych zdarzeń, o tyle aktualnie 
sytuacja jest diametralnie inna – wyjazdy do 
pożarów to około 25 procent, a 75 procent – do 
innych miejscowych zagrożeń. Taki stan rzeczy, to 
efekt wprowadzonej równolegle ze wspomnianą 
ustawą – drugiej prawnej regulacji, tj. ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej dotyczącej między 
innymi profilaktyki przeciwpożarowej, która zo-
stała wprowadzona na znacznie wyższy poziom.
- O jakie obszary działania, ustawa z 1991 roku 
poszerzyła zakres strażackich kompetencji ?

- Oprócz akcji związanych z pożarami, interwe-
niujemy w przypadkach zagrożeń chemicznych, 
ekologicznych, technicznych, komunikacyjnych, 
związanych z infrastrukturą techniczną i budow-
laną. Także ratownictwo medyczne znalazło się 
wśród naszych zadań. We współpracy z innymi 
służbami jesteśmy gotowi do realizacji działań 
w sytuacji zagrożeń radiacyjnych, biologicznych 
i terrorystycznych. Zakres spoczywających na 
strażakach zadań ciągle ewoluuje, odpowiadając 
na zmiany i potrzeby, które w danym momencie 
występują w  kraju, Europie i na świecie. Przy-
kładem są choćby ostatnie lata, naznaczone 
pandemią. Zarówno Państwowa Straż Pożarna, 

jak i Ochotnicza Straż Pożarna, mocno angażo-
wały  się w walkę z tym zagrożeniem. Wraz ze 
służbami kryzysowymi prezydenta oraz Strażą 
Miejską, tworzyliśmy przyszpitalne izby przy-
jęć, dystrybuowaliśmy środki dezynfekcyjne, 
zapewnialiśmy transport do punktów szczepień 
osobom, które nie miały możliwości dotrzeć tam 
samodzielnie. Wobec wielkiego wówczas obcią-
żenia zespołów pogotowia ratunkowego, strażacy 
wspierali też służby medyczne, wyjeżdżając do 
chorych i udzielając im kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Takich wyjazdów było w okresie pande-
mii kilkadziesiąt. Wiele razy przeprowadzali też 
resuscytację krążeniowo-oddechową. Aktualnie 
w związku z wojną na Ukrainie strażacy organizują 
transport uchodźców do wyznaczonych punktów 
na terenie całego kraju,  pomagają w tworzeniu 
miejsc wypoczynkowo-noclegowych, magazy-
nów na dary oraz ich transport. Poza tym polscy 
strażacy PSP oraz OSP zorganizowali zbiórkę 
samochodów oraz sprzętu pożarniczego i wypo-
sażenia, które zostały przekazane jako wsparcie 
dla strażaków z Ukrainy.  
- To ogrom zadań, któremu zapewne bardzo 
trudno sprostać…

- Na szczęście mogę z satysfakcją stwierdzić, 
że potencjał ratowniczy w Siemianowicach Ślą-
skich stale się rozwija. Naszym znaczącym wspar-
ciem jest  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, 
która znalazła się w elicie jednostek OSP, będąc 
w 2021 roku włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Stało się tak zarówno 
ze względu na umiejętności naszych ochotników, 

jak i znakomite wyposażenie, które 
pozwalają na realizację zadań ra-
towniczo-gaśniczych w szerokim 
zakresie. Jednostka dysponuje aż 
trzema wozami, z których dwa 
to samochody ratowniczo-ga-
śnicze, a jeden jest to samochód  
kwatermistrzowski. Jednostka 
posiada również quada, bardzo 
przydatnego do działań w trudnych 
warunkach terenowych, w tym 
w rozpoznaniu terenu akcji,  czy 

np. w dowożeniu sprzętu w miejsca do których 
dojazd samochodem pożarniczym jest niemożli-
wy. Posiada zestaw do ratownictwa medycznego, 
a jej strażacy mają stosowne kwalifikacje do 
udzielania pomocy. Nasi druhowie w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do podwyższenia stopnia 
bezpieczeństwa w Siemianowicach Śląskich. 
Wielokrotnie, w sytuacji licznych wezwań do 
akcji – jak choćby w przypadku usuwania szkód 
po wichurach – ruszali do interwencji i oni. Do-
ceniamy jednak i to, że kiedy strażacy zawodowi 
są mocno zaangażowani w długotrwałe akcje, 
wówczas OSP jest postawiona w stan gotowości, 
by ruszyć do ewentualnego kolejnego wezwania. 

Dynamicznie rozwija się także Państwowa 
Straż Pożarna. Ostatnie sześć lat przyniosło wiele 
pozytywnych zmian. Przeprowadzona została 
termomodernizacja budynku komendy oraz gara-
żu OSP, założona została fotowoltaika, zmoderni-
zowaliśmy stanowisko kierowania, zaadaptowano 
pomieszczenia piwniczne na trenażer do gaszenia 
pożarów wewnętrznych, wyremontowano szereg 
pomieszczeń administracyjnych, socjalnych, 
szkoleniowych, jak również plac do ćwiczeń. 
Zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażenie 
oraz nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, 
w tym drabinę mechaniczną, która kosztowała 
prawie trzy i pół miliona złotych. To wszystko 
stało się możliwe dzięki bardzo dużym środ-
kom przeznaczanym przez państwo w ramach 
między innymi ustawy modernizacyjnej służb 
mundurowych, jak i  silnemu wsparciu władz 
miasta. Nie bez znaczenia jest również ogromne 

zaangażowanie strażaków, którzy wiele prac 
remontowych wykonali we własnym zakresie.
- Mimo dynamicznego progresu w wyposażeniu 
i kompetencjach siemianowickich strażaków, 
nieustannie wykazujecie niezwykłą dbałość 
o prewencję…

- Zgadza się, ponieważ im więcej osób wie, jak 
zachować się w razie niebezpieczeństwa, tym 
większe są szanse na powodzenie akcji ratow-
niczej. W tej dziedzinie, chciałbym szczególnie 
podkreślić obszar tzw. prewencji społecznej, 
realizowanej poprzez akcje profilaktyczne, jak 
np. ta zachęcająca do instalacji czujek wykry-
wających czad – „Czad i ogień obudź czujność”, 
„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” czy 
też spotkania z przedszkolakami, uczniami szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, na któ-
rych w atrakcyjnej formie uczymy właściwego 
zachowania podczas pożaru czy innych zagrożeń.
- Który z chłopców, będąc małym, nie chciał 
być strażakiem...Proszę powiedzieć, jakimi 
cechami powinien być obdarzony?

- U strażaka ważne jest, aby był odporny na 
presje, by nie tracił wewnętrznej równowagi w wa-
runkach kryzysowych, aby był chętny do rozwoju, 
był zdyscyplinowany, a jednocześnie kreatywny…
- Nie wymienił Pan empatii, a wydaje się, że 
aby tak bardzo angażować się w niebezpie-
czeństwie dla drugiego człowieka, ta cecha 
jest niezbędna…

- Oczywiście, nie znam strażaka, który byłby 
człowiekiem pozbawionym empatii. Dodam, że 
kształtują nas także niezmiennie te same war-
tości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Są one wypisane na 
strażackim sztandarze, ale przede wszystkim 
w naszych sercach. I wierzę głęboko, że to się 
nigdy nie zmieni.
-Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: 
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NA SZTANDARZE I W SERCU
 ROZMOWA Z KOMENDANTEM MIEJSKIM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ST. BRYG. RAFAŁEM ŚWIERCZKIEM

WSPOMNIENIE

Artystyczne środowisko Siemianowic Ślą-
skich poniosło bolesną stratę. Odszedł Józef 
Antoni Kramarz – przez długie lata członek, 
a zarazem opiekun artystyczny grupy pla-
stycznej Spichlerz.

Antoni Kramarz był absolwentem ASP w Kra-
kowie - Wydziału Grafiki w Katowicach. Dyplom 
uzyskał w 1976 r. Miał również przygotowanie 
w zakresie pedagogiki artystycznej uzyskane 
w ASP w Warszawie. Pracował jako pedagog 
w Liceum Plastycznym w Katowicach, jak rów-

nież uczył rysunku dzieci w Szkole Podstawowej 
nr 11 w Siemianowicach. To między innymi 
dzięki Jego staraniom doszło do utworze-
nia Siemianowickiego Koła Związku Polskich 
Artystów Plastyków, którego wybrany został 
pierwszym prezesem.

Zajmował się m.in. projektowaniem witraży, 
wystawiennictwem, uprawiał grafikę i ma-
larstwo. Miał na swoim koncie wystawy in-
dywidualne i zbiorowe zarówno w Polsce jak 
i za granicą.

ODSZEDŁ JÓZEF ANTONI KRAMARZ
Toni - bo tak zwracali się do niego przyjaciele 

- uważany był za wielkiego romantyka, niemal 
bez reszty oddanego sztuce. Jego serce dzie-
liła ona jeszcze z górami, których był wielkim 
miłośnikiem, czemu wielokrotnie dawał wyraz 
w swoim malarstwie. Przez dłuższy już czas 
Jego artystyczną aktywność ograniczała cho-
roba, jednak nawet mimo nieobecności Pana 
Antoniego, admiratorzy Jego talentu mieli moż-
liwość spotkania się ze sztuką, którą tworzył. 
Tak było na przykład podczas wernisażu w 2013 

roku, kiedy piękne 
obrazy Toniego wraz 
z ukraińskimi dum-
kami w wykonaniu 
zaprzyjaźnionego 
z Nim Alexandra Ma-
ceradiego przeniosły 
uczestników w krainę wrażliwości malarza.

Z artystycznego pejzażu Siemianowic Ślą-
skich ubyła znacząca postać.

(ERW)
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HISTORIA

KULTURA

„Opowieść o Hucie, która zbudowała miasto” 
– tytuł pięknego dokumentu nakręconego 
o „Jedności” zwracał uwagę na to, że nie tyl-
ko zajmowała ona ważną pozycję w polskim 
przemyśle, ale miała ogromny wkład w rozwój 
Siemianowic Śląskich. Była najsłynniejszym 
siemianowickim przedsiębiorstwem. Około 20 
procent stalowych rur produkowanych w Polsce, 
powstawało właśnie  w niej. Wysoki poziom 
jej wyrobów, sprawił, że „Jedność” była firmą 
cenioną na rynkach światowych. Siemianowi-
czanie byli więc z niej dumni, ale czuli się też 
z nią niezwykle związani.

Była bowiem obecna prawie w każdym sie-
mianowickim domu. Bo jeśli ktoś nie pracował 
w Hucie, to już na pewno miał pracownika Huty 
w rodzinie, czy wśród bliskich znajomych. 

„W Hucie pracowali wszyscy. Ojciec, wuj-
kowie. Z mieszkania przy ulicy Piastowskiej 
mieliśmy widok na zgrzewalnie” - wspomina 
Antoni Hauke, jeden z dyrektorów zakładu.

 Kiedy był chory, czy z jakiegoś innego powodu 
nie mógł wyjść na podwórko, patrzył przez okno 
na Hutę. Na ruchliwe maszynki wąskotorowe. 
Obserwował, co się działo. Wykorzystywany do 
opalania huty gaz czadnicowy, wymuszał coty-
godniowe czyszczenie fabryki. Obserwowanie 
tego zabiegu, szczególnie zimą, przynosiło 
niezapomniane wrażenia, jak np. surrealistyczny 
widok czarnego śniegu.

Ciągle słyszał o Hucie, bo przecież na ro-
dzinnych spotkaniach zawsze dzielimy się 
nawzajem naszymi kłopotami, radościami, 
przeżyciami. A Huta, w której rodzina małego 
Antka spędzała połowę dnia, nasycała ich ży-
cie zdarzeniami. Sąsiedzi zresztą też nie byli 
zwykłymi sąsiadami, co to mieszkają za ścianą, 

TRWALSZE, NIŻ STAL...

ponieważ i oni pracowali w Hucie. Ludzie mieli 
mnóstwo wspólnych spraw, bo i dom ich łączył, 
i zakład pracy. Po robocie więc życie towarzy-
skie przenosiło się na podwórko, gdzie hutnicy 
zasiadali na ławkach, by pogawędzić. Często 
rozprawiali o gołębiach, bo co drugi je hodował. 
Grali w karty, a i wychylili sobie piwko. 

Huta, podobnie, jak inne zakłady w powojen-
nej Polsce, realizowała szeroki zakres działań 
socjalnych. A czyniła to z ogromnym rozma-
chem. W przytoczonym na początku filmie mówił 
o tym działacz związkowy Stanisław Skrzypiec. 
Wspominał chętnie odwiedzane przez załogę 
i jej rodziny ośrodki wczasowe w Gdyni-Orłowie, 
Międzybrodziu Żywieckim, Rajczy, Dusznikach 
(w których także hutnicy mieli zagwarantowane 
miejsca sanatoryjne), w Bronisławowie Sule-
jowskim. Oprócz tych ośrodków, pracownicy 
mieli możliwość korzystania z kolejnych - w tym 
i zagranicznych – w ramach wymiany z innymi 
przedsiębiorstwami. Dla dzieci organizowane 

były kolonie. W Gdyni-Orłowie i Sanoku rocznie 
wypoczywało nawet 1400 małych siemianowiczan. 

Ale również tu, na miejscu, „Jedność” za-
pewniała swoim ludziom barwniejsze życie.

W nieistniejącym dzisiaj Domu Kultury przy 
ul. Matejki była sala telewizyjna. W czasach, 
kiedy telewizor stanowił niezwykle rzadkie 
zjawisko w domach, sala ta była chętnie od-
wiedzana przez rodziny pracowników Huty, 
szczególnie w niedzielne popołudnia. Jedyny, 
emitowany w czarno-białym kolorze program 
telewizyjny przynosił bowiem wówczas niepo-
równanie więcej wrażeń, niż dzisiejsza szeroka 
i kolorowa oferta jedenastej muzy. Zakładowym 
autokarem można też było wybrać się na cie-
kawe imprezy kulturalne. 

„Byłem kiedyś na wyjeździe do Opery By-
tomskiej. Wystawiano „Madame Butterfly” 
-  wspomina Antoni Hauke –  Od tamtej pory 
polubiłem ten rodzaj sztuki, ale i w piłkę chodziło 
się pograć – dodaje zaraz.

Zwłaszcza, że Huta niezwykle angażowała się 
w rozbudowę miejskiej bazy sportowo-rekre-
acyjnej. To dzięki niej powstała hala sportowa na 
Pszczelniku, boisko do gry w piłkę nożną, do gry 
w hokeja na trawie, tor saneczkowy, pływalnia...

„Utrzymanie poszczególnych obiektów spo-
czywało na konkretnych wydziałach – opowiadał 
Stanisław Skrzypiec – Tak, że każdy z nich na-
tychmiast reagował, jeśli u jego „podopiecz-
nego” pojawił się jakiś problem.

Przychodnię na Hübnera (dzisiaj Jana Pawła II) 
wybudowała Huta, a i w tworzonym Centrum 
Leczenia Oparzeń – też miała swój wkład. Do 
końca lat 70. za jej sprawą powstało blisko 
tysiąc nowych mieszkań.

Huta była więc nie tylko jednym z czołowych 
pracodawców dla siemianowiczan, ale można 
powiedzieć, stanowiła genius loci miasta, od-
ciskając swój ślad niemal na każdej dziedzinie 
tutejszego życia, będąc mocno zakorzeniona 
w świadomości mieszkańców, w ich codzien-
ności. 

Stal – to nieomal synonim trwałości, a jednak 
nie ma już naszego stalowego mocarza. Za to 
przetrwała Huta właśnie w tym, co wydawało 
się bardziej kruche – w tym, co ofiarowała 
miastu. I w pamięci mieszkańców, którzy tak, 
jak pan Antoni przechowują o niej wspomnienia.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Anny Szaneckiej w Siemianowicach 
w ramach projektu „Biblioteka blisko 
Człowieka” rozstrzygnęła konkurs na 
inicjatywy lokalne.

Już w maju ruszają pierwsze spo-
tkania w ramach wygranej inicjatywy, 
zgłoszonej przez Aleksandrę Ste-
fańską.

„Kobieta umie dochować tajemnicy. 
Tajemnicy swojego wieku” (Wolter) 
Babcia XXI w. - Projekt oparty o edu-
kację, który dotyczy kobiet w wieku 
dojrzałym. W okresie od kwietnia do 
września br. zaprosimy do udziału 
w dwunastu spotkaniach z ekspertami 
i specjalistami z różnych dziedzin, 

„KOBIETA UMIE DOCHOWAĆ TAJEMNICY. 
TAJEMNICY SWOJEGO WIEKU” (WOLTER). BABCIA XXI W.

które pozwolą obalić mity oraz po-
znać i zrozumieć mechanizmy funk-
cjonowania kobiety 50+.

Wszystkie spotkania odbędą się 
w siedzibie głównej biblioteki przy 
Alei Sportowców 3.

Zadanie dofinansowane ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Zachęcamy do śledzenia aktualno-
ści na stronie internetowej biblioteki, 
gdzie będą publikowane bieżące in-
formacje dotyczące spotkań.

GRZEGORZ MÓL
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 IM. ANNY SZANECKIEJ W SIEMIANOWICACH

2.06.2022 r., godz. 17.00, Sala MBP „Od matrony 
do dzidzi piernik” czyli jak zadbać o swój wizerunek 
w dojrzałym wieku. Spotkanie ze stylistką Mają Szady.

9.06.2022 r., godz. 17.00, Sala MBP „Kopciuszek 
– dobry przykład jak buty mogą zmienić życie” czyli 
jak dobierać dodatki do swoich stylizacji. Spotkanie ze 
stylistką Mają Szady.

14.07.2022 r., godz. 17.00, Sala MBP „A to mydełko 
i ciepła woda zaraz mi cudnej urody doda” czyli jak 
pielęgnować skórę w dojrzałym wieku.  Spotkanie z ko-
smetyczką Katarzyną Chmurzyńską.

21.07.2022 r.,godz. 17.00, Sala MBP „Co za dużo to 
niezdrowo” czyli o zdrowym odżywianiu oraz suplemen-
tach diety. Spotkanie z dietetyczką Katarzyną Walderą.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

Antoni Hauke, jeden z dyrektorów zakładu. Kadr z filmu „Opowieść o Hucie, 
która zbudowała miasto”. Film jest dostępny na kanale YouTube.
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Znakomicie spisały się młode zawodniczki 
UKS Wołodyjowski podczas majowych mło-
dzieżowych mistrzostw Polski w szpadzie 
kobiet (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
U-17), rozgrywanych w Białymstoku. Sie-
mianowicka drużyna w składzie: Antonina 
Halemba, Katarzyna Ślęzak i Maria Vysot-
skaya zdobyła srebrne medale i tytuł wice-
mistrzyń Polski.

To kolejny ogromny sukces podopiecznych 
Krystyny Rachel–Świrskiej i Marty Halemby 
w piętnastoletniej historii siemianowickie-

„SREBRNE”  
SZPADZISTKI 
WOŁODYJOWSKIEGO

go klubu. Tym razem w stolicy województwa 
podlaskiego, w stawce dwunastu najlepszych 
zespołów w kraju, które miały prawo przystąpić 
do rywalizacji w tej kategorii wiekowej, repre-
zentantki UKS Wołodyjowski pewnie awanso-
wały do wielkiego finału. 

W półfinale siemianowiczanki pokonały Piast 
Gliwice i dopiero w finale musiały uznać wyż-
szość szpadzistek z Górnika Radlin, przegry-
wając zaledwie... dwoma trafieniami (43:45). 

Tym samym siemianowiczanki zapewniły 
sobie drugie miejsce w białostockim turnieju, 
srebrne medale i wicemistrzostwo Polski. 

Trener Rachel-Świrska nie kryła zadowolenia 
z sukcesu swych podopiecznych: - Tosia, Ka-
sia i Marysia ciężko pracowały na ten sukces 
i bardzo się cieszę, że ta praca przyniosła taki 
wspaniały efekt. Jestem bardzo dumna z na-
szych zawodniczek, które w trudnych momen-
tach pokazały że są drużyną i że świetnie się 
uzupełniają. Myślę, że to srebro jest z jednej 

strony nagrodą dla nich za wysiłek i litry potu 
wylane na treningach, ale zarazem motywacją 
do dalszej żmudnej i wytrwałej pracy – podkre-
śliła szkoleniowiec UKS Wołodyjowski.

Warto dodać, że to piąty drużynowy medal 
dla siemianowickich szpadzistek w siedmiolet-
niej historii startów w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży!

KRZYSZTOF NOS

Bardzo dobrze spisali się reprezentanci siemia-
nowickiego Zespołu Szkół Sportowych (SP 8) 
finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
który 10 maja br. odbył się w Gliwicach. 

PŁYWACKIE „ZŁOTKA”,  
„BRĄZOWE” 
SIATKARKI Z ZSS

Rewelacyjny występ zanotowała męska 
drużyna pływacka, która zajęła pierwsze 
miejsce i tytuł szkolnych drużynowych 
mistrzów Śląska. Losy wygranej ważyły się 
do ostatniego wyścigu. Pięć drużyn miało 
niewielką stratę do lidera. O wszystkim 
zadecydował wyścig sztafetowy 8x50, 
w którym siemianowiczanie, po zaciętym 
finiszu, pokonali szkołę sportową z Gliwic 
zaledwie o... 0,01 sekundy! 

Skład „złotych” siemianowickich pływaków: 
Olek Ficek, Patryk Bromirski, Alan Karwel, Szy-

mon Chowaniec, Bartek Markiewicz, Szymon 
Eszyk, Miłosz Posmyk i Krzysztof Wieczerniak.

Żeńska drużyna pływacka z siemianowic-
kiego ZSS również spisała się bardzo dobrze, 
klasyfikując się ostatecznie na piątym miejscu. 
W jej składzie wystąpiły: Agata Boczej, Wiktoria 
Chowaniec, Maja Małyszek, Matylda Chyliń-
ska, Zuzia Sochacka, Zuzanna Gabor, Martyna 
Stajer i Alicja Gustajtis. 

Podczas tego samego finału Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej ze znakomitej strony 
pokazały się również młode siatkarki z siemiano-

wickiego ZSS. Dla podopiecznych Alana Poloka 
już awans do ścisłego finału i wyeliminowanie 
bardzo groźnej drużyny z Tychów był sporym 
sukcesem. W gliwickim finale siemianowiczanki 
wpierw musiały uznać wyższość drużyny z Żyw-
ca (0:2), by w walce o trzecie miejsce pokonać 
wyżej notowany zespół z Dąbrowy Górniczej 
(2:0). Brązowe medale zdobyły: Daria Dziergieć 
(kapitan), Magdalena Kucharczyk, Maja Rze-
mińska, Maja Krupińska, Paulina Wawrzynek, 
Karolina Kramek, Wiktoria Pająk, Julia Kuś, 
Aleksandra Boberek, Marzena Kicler (libero).

(SON)



4 czerwca, godz. 11.00 
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  
Park Tradycji 
Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 90-lecia 
nadania Siemianowicom Śląskim praw miejskich

4 czerwca (sobota)
MOSiR „PSZCZELNIK” 
godz. 9.00 
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn o Pu-
char Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
PŁYWALNIA MIEJSKA 
godz. 9.00 
II RETROSWIM 2022. Liczba konkurencji: 5; 
liczba uczestników: max. 70 osób; liczba star-
tów 140 (każdy może startować maksymalnie 
w dwóch konkurencjach); obowiązujący strój 
pływacki: dowolny z minionej epoki; obowiązują-
cy strój wizytowy: z minionej epoki 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 
 z Oddziałami Integracyjnymi 
godz. 12.00-16.00 
Festyn Rodzinny, Święto Szkoły – 70-lecie osie-
dla Tuwim
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  
im. dr. Henryka Jordana 
godz. 13.00-17.00 
„Z bezpieczeństwem za pan brat” - piknik ro-
dzinny (ZHP)
PARK MIEJSKI 
Dzień Dziecka 
godz. 16.00 – amfiteatr w Parku Miejskim 
Występ zespołu „Centrum Uśmiechu” – piosenki, 
które zna cała Polska
godz. 17.30-19.00 – łąka w pobliżu Amfiteatru 
Animacje Superbohaterów, gry i zabawy, dmu-
chańce

5 czerwca (niedziela)
MOSiR „PSZCZELNIK”  
godz. 9.00 
Turniej „6” Piłkarskich Siemianowickich Firm 
o Puchar Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – 
Park Tradycji 
godz. 10.00-15.00 
Piknik Zdrowia. W programie: pokazy specja-
listów, bezpłatne badania, atrakcje dla dzieci, 
zajęcia sportowe
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 14.00 
„Jordan Gra dla Gabrysia” – koncert charytatywny 
na rzecz Gabrysia z udziałem wszystkich uczestni-
ków zajęć organizowanych przez MDK Jordan

6 czerwca (poniedziałek)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Anny Szaneckiej – Biblioteka Centralna 
godz. 17.00 
„Siemianowice w trakcie rewolucji przemysłowej” 
– wykład zorganizowany przy współpracy In-
stytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. 
Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy 
(tel. 32  220 42 59)

7 czerwca (wtorek)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Anny Szaneckiej 
godz. 10.00 – Dział dla Dzieci i Młodzieży 
„Znam moje miasto” – międzyszkolny konkurs 
wiedzy o mieście dla uczniów klas VI-VIII

SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
4-12 CZERWCA 2022 R.

38. DNI
godz. 10.00 – Filia Nr 1 
„Moja mała ojczyzna” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci
godz. 10.00 – Filia Nr 8 
„Pocztówka z miasta” – zajęcia plastyczne dla dzieci

8 czerwca (środa)
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Anny Szaneckiej 
godz. 16.00 – Biblioteka Centralna 
Spacer po koloniach robotniczych, związany 
z promocją książki „Siemianowice kere pamien-
tocie”, organizowany we współpracy z muzeum 
miejskim
godz. 17.00 – Filia Nr 2 
Konwersacje w języku polskim dla Ukraińców – 
o najciekawszych miejscach w Siemianowicach, 
prezentacja herbu, flagi, krótkiej historii miasta

9 czerwca (czwartek) 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Anny Szaneckiej 
godz. 9.30 – Filia Nr 5 
„Bajkowe Siemianowice” – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne dla dzieci z przedszkola Zielona 
Kraina
godz. 10.00 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży 
Legendy siemianowickie – zajęcia dla przed-
szkolaków dotyczące legend o naszym mieście 
połączone z zajęciami plastycznymi
godz. 10.00 – Filia Nr 1 
„W moim mieście” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci
godz. 10.00 – Filia Nr 8 
„Opowieści miasta z rybakiem w herbie” – zajęcia 
edukacyjne dla dzieci
godz. 10.30 – Filia Nr 10 
„Pocztówka z miasta” – głośne czytanie oraz 
warsztaty plastyczne (rysowanie herbu Sie-
mianowic Śląskich) dla dzieci z Przedszkola 
Integracyjnego Nr 19
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.20 
Spartakiada Przedszkolaków
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – 
WILLA FITZNERA 
godz. 18.00 
Historia Dni Siemianowic we wspomnieniach 
i fotografiach. Prowadzenie Marian Jadwiszczok

10 czerwca (piątek)
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Anny Szaneckiej – Filia Nr 5 
godz. 9.30 
„Bajkowe Siemianowice” – zajęcia czytelniczo-
-plastyczne dla dzieci z przedszkola Zielona 
Kraina
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Anny Szaneckiej – Biblioteka Centralna 
godz. 12.00 – wernisaż wystawy pokonkursowej 
„My som stond – Siemianowice Śląskie Moje 
Miejsce Na Ziemi” (konkurs na plakat promujący 
Siemianowice Śląskie) w ramach IX Festiwalu 
Meritum Wizji, organizowanego przez ZSTiO 
Meritum pod Patronatem Prezydenta Miasta

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  
Park Tradycji (wewnątrz budynku) 
godz. 17.30 
Pokaz Grupy Teatralnej „Śrubki”
godz. 18.00 
„Śląskie Siemianowice w sztuce Śniadka” – 
wernisaż wystawy prac uczniów I LO im. Jana  
Śniadeckiego – finał projektu „Siemianowice 
piękne, bo śląskie”
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  
Park Tradycji (plener)
godz. 19.00 
Alicja Boncol z zespołem „Koalicja” 
„Pectus”
MUZEUM MIEJSKIE 
godz. 18.00 
Promocja książki prof. dr. hab. Zdzisława Janecz-
ka „Siemianowice i siemianowiczanie w powsta-
niach śląskich 1919-1920-1921”

11 czerwca (sobota)
MOSiR „PSZCZELNIK” 
godz. 9.00 
Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego Amatorów o Pu-
char Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
godz. 17.00 
Mecz piłki nożnej – Klasa A: MKS Siemianowi-
czanka – Wyzwolenie Chorzów
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały
RYNEK MIEJSKI 
godz. 13.00 
16. Światowy Konkurs Gotowania Śląskiego Żuru
godz. 15.30 
Chór Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – wspólnie odśpiewanie pieśni jubileuszo-
wej „Czy godocie, czy mówicie”
godz. 15.45 
Występ chóru „Wesoła Jesień”
godz. 16.30 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laure-
atom konkursu gotowania żuru
godz. 17.00 
Piknik Rodzinny. Wykonawcy: Kola i Jula, Mateusz 
Troll i Przyjaciele, zespół Metrum
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  
Park Tradycji (plener) 
godz. 14.00 
Prezentacje siemianowickich organizacji poza-
rządowych. W programie: warsztaty, zabawy 
prezentacje dotyczące istotnych wydarzeń 
i postaci związanych z miastem, ciekawych 
miejsc w Siemianowicach, historii powstawania 
i rozwoju miasta od czasów najdawniejszych do 
współczesności
godz. 14.15 
Blok dla dzieci prowadzony przez Tadeusza 
Zdechlikiewicza i Danutę Białas (konkursy, zaba-
wy animacyjne)
godz. 16.00 
występy siemianowickich artystów: 
zespół „Albo i Nie” 
muzykująca rodzina Wantułów 
„Loża Masorza”
godz. 19.00 
„Elektryczne Gitary” 
„Oberschlesien” 

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –  
Park Tradycji (wewnątrz budynku)
godz. 17.00  
wernisaż Grupy Artystycznej Laura 
„Siemianowickie impresje”
KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION” 
godz. 16.00 
Mecz hokeja na trawie – I Liga: HKS Siemianowi-
czanka – KS Lipno Stęszew

12 czerwca (niedziela) 
KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ” 
godz. 9.00 
Akademickie Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej 
Mężczyzn - Finały
KOMPLEKS SPORTOWY „SIEMION” 
godz. 10.00 
Turniej Juniorów Młodszych w Hokeju na Trawie
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY –
Zameczek 
godz. 11.00 
Koncert Józefa Skrzeka
AMFITEATR – Park Miejski 
godz. 16.00 
Gala Jubileuszowa Zespołu Pieśni i Tańca  
„Siemianowice”
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – 
Park Tradycji (plener) 
godz. 18.00 
Koncert zespołu „Long&Junior”
godz. 19.00 
Koncert zespołu „Ikarus Feel”
godz. 20.30 
Koncert zespołu „Happysad”

WYSTAWY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
im. Anny Szaneckiej – Biblioteka Centralna 
6-12 czerwca (poniedziałek-piątek) 
– „Siemianowice w artykułach prasowych  
i w książkach” – ekspozycja 
10 czerwca (piątek) – „My som stond – 
Siemianowice Śląskie Moje Miejsce Na Ziemi” 
– wystawa pokonkursowa (konkurs na plakat 
promujący Siemianowice Śląskie) w ramach  
IX Festiwalu Meritum Wizji organizowanego 
przez ZSTiO Meritum pod Patronatem Prezy-
denta Miasta
MBP – Filia Nr 2 
1-15 czerwca – ekspozycja książek i folderów 
związanych z miastem
MBP – Filia Nr 4 
10 czerwca (piątek) – prezentacja książek 
związanych z miastem
MBP – Filia Nr 10 
6-10 czerwca (poniedziałek-piątek) 
– wystawa książek dotyczących miasta
SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY – 
Park Tradycji
10 czerwca (piątek)
„Śląskie Siemianowice w sztuce Śniadka” – wy-
stawa prac uczniów I LO im. Jana  Śniadeckiego – 
finał projektu „Siemianowice piękne, bo śląskie”
11 czerwca (sobota)
wystawa Grupy Artystycznej Laura 
„Siemianowickie impresje”


