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Najbliższy rok w siemianowickich inwestycjach 
zapowiada się całkiem gorąco. Zatwierdzo-
ne na ostatniej sesji Rady Miasta wydatki na 
ten cel opiewają na kwotę około 45 milionów 
złotych. Blisko jedną trzecią stanowić będą 
wydatki na modernizację i rewitalizację te-
renów zielonych i rekreacyjno-spacerowych, 
doposażenie i nowe place zabaw oraz boiska 
wielofunkcyjne. Mocnym punktem będzie 
także szeroko pojęta gospodarka mieszka-
niowa, na którą w tym roku przeznaczymy 

ponad 8 milionów złotych. Za tę kwotę zostaną 
przeprowadzane remonty mieszkań z zasobu 
gminy, docieplenia budynków, kompleksowe 
termomodernizacje, podłączenia do sieci 
cieplnych czy projekty nowych mieszkań 
komunalnych. Niewiele mniej siemianowicki 
magistrat wyda na remonty kolejnych kilome-
trów nawierzchni dróg, budowę chodników 
czy nowych miejsc postojowych w mieście 
do czego już zdążyliśmy się przyzwyczaić 
w ostatnich latach.

Systematycznie będzie też podnoszony po-
ziom bezpieczeństwa. Obok uruchomionego 
przed kilkoma tygodniami portalu Bezpieczne 
Siemianowice do użytku oddane zostanie 
w kolejnych miejscach nowe oświetlenie 
uliczne oraz pojawią się dodatkowe kamery 
w ramach rozbudowywanego systemu mo-
nitoringu wizyjnego.
Z pełnym wykazem planowanych inwestycji 
w 2018 r. możecie się Państwo zapoznać 
w środku numeru NA STRONACH 4-7.

SPRAWDŹ JAKIE INWESTYCJE 
PLANOWANE SĄ W 2018 ROKU!

Osiedle Tuwim. Nowe nawierzchnie alejek, obiekty małej architektury takie jak ławki, pergole, stół do gry w szachy, stół do gry w ping-
-ponga, pięknie nasadzone kwiaty znajdą się na skwerze za SCK Jarzębina, którego wykonanie zaplanowano w budżecie miasta na 2018 r.  
Zniknie z widoku mieszkańców popękana dotąd betonowa nawierzchnia i kałuże błota. Będzie można usiąść na ławce i cieszyć się widokiem.

MARATON 
INWESTYCJI MIEJSKICH TRWA
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Jakiś cas tymu, ftoś mi pedzioł, coby 
dzisioj chorować, to cza mieć końske 
zdrowie i powiym wom, co łon mioł 
recht (rację). Kożdy chyba z nos wiy, 
co naszo sużba zdrowio jes do bani 
(kiepska). Jo łostatnio troszkach po-
łazioł po lazarytach, pszichodniach 
a nawet żech som leżoł w lazarycie 
pora razy. Besto (dlatego) chca wom 
naszkryflać (napisać), co niy miołech 
anongu (pojęcia) ło tym, kej w jednym 
hajmacie (ojczyźnie, kraju) a nawet 
mieście w lazarytach możno (może) 
być tako różnica f łopiece nat niymoc-
nym (chorym). Kej ftosik u nos jes 
lichy (chorowity) i szkyrtnie (zatele-
fonuje) do pszichodni, to tam żodyn 
telefonu niy łodbiere, cza ciś (iść) ło 
szosty rano, stoć w raji (kolejce) coby 
być piyrszy, a do dochtora kożom mu 
psziś na piyrszo i musi drałować drugi 
ros, a kej pszidzie dran, to sie łoka-
zuje, kej rejestrowoł sie za piyrszego 
a jes np szosty. Niy pisza to besto, 
coby łopczernić keroś pszichodnia 
ino besto, coby brać pszikłat z ink-
szych tych lepszych. Jo znom pora, 
ino tako nojlepszo jes na Giszowcu 
na rynku, kaj kerownikym jes dochtor 
Wojciech Gębka. Mom pewnoś, co 
kej tam sie szkyrtnie, to zawdy ftoś 
łodbiere telefon, możno (można) tysz 
to zrobić bes internet, tam wybiyrosz 

sie dziyń i godzina ło ftory ci pasuje. 
Kej tam pszidziesz to flyjgery (pie-
lęgniarki) i baby (panie) z rejestracji 
niy ciepiom gupich machof (min), ino 
som miłe i uśmiychniynte. Kej mosz 
nasztalowano (ustaloną ) wizyta na 
ftoroś godzina, to niy zdonżysz sie 
zicnonć (usiąść), a jusz cie dochtor 
woło. Kej wlezisz rajn (do środka), to 
dochtor sie s tobom psziwito, a ca-
sami jakiś wić (żart, kawał) łopowiy, 
a co nojważniyjsze, niy zajmuje sie 
pierdołami (plotkami, głupstwami) ino 
jes dobry we sfojim fachu (zawodzie). 
Tak powinno być fszyndzie, ino znom 
tysz take lazaryty, kaj ordynator pyto 
sie stary baby (kobiety) wiela mo pyn-
dzyji (emerytury), a kej ta mu pado 
(mówi) co tysioncdwiesta, to dochor 
ji godo, co jom niy stać na lyczynie na 
jego łoddziele. Tyn som dochtor kupa 
lot do zatku, wzion łapowa łot familie 
a niy wiedzioł co jich muter jusz leżała 
f tołtynhali (kostnicy), i niy ma na 
niego lykarstfa, bo f kapsie (kieszeni) 
mo sztrachecja (zapałka), coby leksi 
(łatwiej) szło piniondze fciepnonć. 
W jednym lazarycie famili (rodzi-
nie) flyjgery (pielęgniarki) pedziały, 
co dziynnie myjom chopa, a ino mu 
ślypia (oczy)  i kark łoptarły. Jedna 
mu jedzynie postawiła na nachtiszlu 
(stoliku nocnym), a drugo za godzina 

psziła to zebrać, i pado chopie jyc 
(jedz) bo łosłabniesz a borok som 
jusz niy poradzioł jeś. Kedyś psziwjyźli 
na sala chopa, i pedzieli, kejby sie coś 
dzioło, to szkyrtnijcie, bo łon jes fest 
f ciynszkim stanie. Bes dziyń (rano) 
psziszły dwie flyjgery, jedna go chy-
cioła za noga i pado tyj drugi, tee łon 
jes jeszce ciepły. Jo myśloł, kej par-
skana śmiychym, bo widać łone jusz 
go spisały na straty. Inkszym razym 
na Izba Pszijynć chop prziprowadzioł 
baba, i pado dochtorowi: "Ratujcie 
jom, bo łona chyba łogupiała, niy wiy 
fto to jest Cila Karaśka" . Jo tysz se 
myśla coch jes gupi, boch niy wiedzioł, 
ino kej sie łokozało, co to jes ich cera 
(córka) a baba mo udar i fszysko sie 
wyklarowało (wyjaśniło) a wom życa 
kupa zdrowio.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

GODOMY PO ŚLONSKU

LAZARYT

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
22 stycznia 2018 r., (od godz. 15:00 do 
15:10) pod numer telefonu 607631802 
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zosta-
ło na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z mia-
sta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzców konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 07.12.2017 r. 
i 10.01.2018 przedstawimy w następ-
nym wydaniu.
 MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
08.02.2018 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?JAKIE TO

TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA ROKU 1945. CHCESZ 
WIEDZIEĆ WIĘCEJ? PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 28 stycznia (niedziela)
o godz. 18.00 na spotkanie autorskie z Leszkiem Jodlińskim, 
dyrektorem Muzeum Górnośląskiego. Tematem będzie Tra-
gedia Górnośląska Roku 1945. L. Jodliński jest autorem książki  
„Dzienniki księdza Pawlara”, będącej zapisem stalinowskich 
represji na Górnym Śląsku w 1945 roku widzianych oczami 
ówczesnego proboszcza parafii w Pławniowicach. Współor-
ganizatorem wydarzenia jest Ruch Autonomii Śląska.

 
POSŁUCHAJMY  KOLĘD

W niedzielę 28 stycznia, po mszy św. o godz. 16.30 w kościele 
pw. Krzyża Świętego, odbędzie się koncert kolęd, na który 
zaprasza prezydent Rafał Piech. Wykonawcy - siemianowiccy 
artyści oraz chór Wspólnoty Niepokalanego Serca Maryi za-
chwycą nas pięknymi, polskimi pieśniami bożonarodzeniowymi, 
przypominając te, które wszyscy znamy oraz odkrywając urodę 
tych mniej popularnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinfor-
mowało, iż w 2017 roku dla 4 mln 729 tys. Polaków upłynął termin 
ważności posiadanego dowodu osobistego, z czego prawie 870 
tys. tych osób nadal nie wystąpiło o wydanie nowego dokumentu. 
W samym województwie śląskim ważnego dowodu osobiste-
go nie posiada obecnie blisko 73 tys. mieszkańców. Ponadto 
w pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów 
osobistych kolejnego miliona osób. 

Przypominamy Państwu, że nieważny dokument tożsamo-
ści jest przyczyną wielu komplikacji, uniemożliwiając m.in. 
załatwienie spraw w banku. Aktualnie wniosek o wydanie 
dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy 
na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że w tym miejscu, 
w którym złożymy wniosek,  będziemy musieli odebrać nowy 
dowód osobisty.

Wniosek można także złożyć za pośrednictwem strony 
internetowej obywatel.gov.pl, jeżeli osoba posiada podpis 
elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania nowego 
dowodu osobistego znajdują się na stronie www.sekap.pl 
w zakładce „Dowody osobiste, meldunki, wybory”

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWDŹ  
CZY MASZ WAŻNY  
DOWÓD OSOBISTY

WAŻNE
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Z RATUSZA

CORAZ TO NOWSZE WYZWANIA
  Trzy lata bieżącej kadencji minęły 

bardzo szybko. Był to czas niezwykle pra-
cowity. Czas wielu nowych doświadczeń 
i czas niegasnącego zapału, skutecznie 
podtrzymywanego przez Państwa, któ-
rzy - co mnie bardzo cieszy - nie pozo-
stajecie obojętnymi wobec moich oraz 
pracowników Urzędu starań i dzielicie się 
ze mną swoimi uwagami. Państwa głosy 
i opinie przesyłane do Urzędu, przekazy-
wane przez telefon, osobiście na spotka-
niach, czy też w trakcie wizyt w redakcji 
Głosu Miasta są dla mnie bardzo ważne. 
Dotyczy to zarówno pochwał, jak i kry-
tycznych uwag, dzięki którym możemy 
dokonywać korekt w bieżących i przy-
szłych działaniach. Najważniejsze w tej 
współpracy jest fakt, że Urząd Miasta stał 
się w tej kadencji jeszcze bardziej otwarty 
i przyjazny mieszkańcom, a realizowane 
projekty są odzwierciedleniem rozmów 
i potrzeb mieszkańców.
Wiele razy obiecywałem Państwu, że mia-
sto będzie się rozwijać w oparciu o dialog 
z mieszkańcami, a nie o kaprys urzęd-
niczy. Dzięki tak prowadzonej polityce 
lokalnej możemy podsumować rok 2017  

realizacją inwestycji na kwotę ponad 60 
milionów złotych, z których większość 
jest już zakończona, jak chociażby długo 
wyczekiwane przez Państwa 17 km no-
wych ścieżek rowerowych. Na ostatniej 
prostej jest też termomodernizacja hali 
sportowej w MOSiR Pszczelnik, dzięki 
której straszący od wielu lat swoim wy-
glądem obiekt zyska nowe, estetyczne 
oblicze. Podobnie sprawa się ma z Pły-
walnią Miejską i basenem w Zespole Szkół 
Sportowych, które już niebawem zosta-
ną udostępnione do użytku. Przy okazji 
zdradzę, że wszyscy siemianowiczanie 
w wyznaczonych godzinach będą mogli 
korzystać z basenu w ZSS nieodpłatnie. 
Bieżący rok to kolejny etap rozwoju mia-
sta w tych obszarach, które są ważna dla 
Państwa, tj: infrastrukturze drogowej, 
mieszkaniowej, poprawie bezpieczeństwa 
i podnoszenia walorów estetycznych 
i rekreacyjnych każdej dzielnicy. O szcze-
gółowych planach inwestycji, z których, 
jak co roku, rozliczę się przed Państwem 
na jesiennych spotkaniach, przeczytacie 
w bieżącym numerze gazety. Jest ich 
naprawdę wiele.

Osobiście cieszy mnie wśród nich kilka 
projektów. Przede wszystkim to na czym 
zawsze mi najbardziej zależało, czyli 
kolejne wyremontowane kilometry dróg 
w mieście oraz budowa nowych, do któ-
rych muszę zaliczyć m.in. budowę drogi 
tymczasowej umożliwiającej inwestycje 
w tworzonym przez UM Siemianowickim 
Sektorze Technologii i Biznesu zlokali-
zowanym na terenie ponad 12 hektarów 
przy drodze krajowej DK94. Kolejnym 
ważnym dla naszego bezpieczeństwa 
zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa 
monitoringu miejskiego o kolejnych kil-
kadziesiąt kamer. Liczę, że w połączeniu 
z aplikacją przygotowaną dla miesz-
kańców na smartfony, zwiększymy ra-
zem bezpieczeństwo w naszym mieście. 
Wśród projektów przyjaznych rodzinie 
na pewno zaliczam budowę nowego 
Skweru Waryńskiego, na który od lat 
czekali mieszkańcy osiedla Tuwim oraz 
rewitalizację zieleni połączoną z budową 
ogrodu sensorycznego w Parku Górnik.
Liczę, że pomimo coraz trudniejszej sy-
tuacji, jaka panuje w branży budowlanej, 
na którą składa się brak wystarczającej 

liczby fachowców i rosnące koszty utrzy-
mania pracowników, uda się nam z po-
wodzeniem znaleźć w drodze przetargów 
właściwych tj. solidnych i terminowych 
wykonawców.   

POZDRAWIAM, 
RAFAŁ PIECH

- Czy zechciałby pan zabrać głos? - za-
pytał Adam Cebula, przewodniczący Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie Józefa Skrzeka, 
znanego w Polsce i na całym świecie siemia-
nowickiego muzyka. - Hmmm, ale ja gram...
odpowiedział z właściwą sobie skromnością 
i poczuciem humoru artysta, który na ostat-
niej – ubiegłorocznej - sesji Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie, przekazał miastu ma-
jątkowe prawa autorskie do swojego utworu 
„Siemianowickie preludium”. Od tego mo-
mentu Siemianowice Śląskie, wzorem wielu 
miast (m.in. Kępna,  Mrągowa, Ostrołęki czy 
leżącego niedaleko Knurowa) stało się mia-
stem, w którym ważne miejskie wydarzenia 
będą uświetniane muzycznym motywem.

- Jest to kompozycja, która powstała przed 
laty w górach. Prezydent, który kilkakrotnie 
ją słyszał przy różnych okazjach, stwierdził, 
że to jest ciekawy utwór. Tym samym na po-
trzeby Siemianowic Śląskich  zrobiłem nowy 
„zmiksowany” aranż z użyciem syntezato-
rów – mówił Józef Skrzek.  - W pierwszym 
momencie myślałem o zaangażowaniu chóru 
i… nie wykluczam, że i taka wersja powstanie 
– dodał artysta.

Pomysł zainicjował prezydent Rafał Piech. 
Od jesieni ubiegłego roku trwały rozmo-
wy z Józefem Skrzekiem, który przystał na 
propozycję prezydenta, by Siemianowickie 
Preludium było identyfikowane z miastem.

- Jako że obchodzimy 85-lecie uzy-
skania praw miejskich w Siemianowicach 
Śląskich, to cały czas chodziła nam po 
głowie taka myśl, że brakuje nam pieśni, 
hymnu, który rozpoczynałby wielkie uro-

PRELUDIUM DLA SIEMIANOWICZAN
czystości, który mógłby być wprowadzo-
ny i zapisany w miejskim statucie – mówił 
na sesji Rafał Piech prezydent miasta. 
- Jest wyjątkowy utwór naszego lokal-
nego artysty, znanego na całym świecie, 
który chciałbym państwu zaprezentować 
w nowej odsłonie – dodał prezydent.

Podczas sesji, wyraźnie wzruszony 
Józef Skrzek dziękował prezydentowi 
i radnym za możliwość muzycznego 
zaakcentowania istotnych dla miasta 
wydarzeń. Tym bardziej, że w latach 
1994-1998 sam – jako radny – miał moż-
liwość kształtowania siemianowickiej 
rzeczywistości. 

- Ja mam też wielki sentyment do tego 
miejsca, bo kiedyś tu byłem. Niesamo-
wita sprawa, miło spotkać fajne twarze, 
widzieć to wszystko, co się dzieje w tym 
mieście, bardzo mnie buduje, bo jestem 
ciągle tutaj, na ojcowiźnie – mówił Józef 
Skrzek. - Dziękując wam bardzo z całego 
serca za życzliwość, życzę, aby ta pieśń 
dotarła do was i do wszystkich, którzy 
kochają muzykę.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Pod niebem, niebem tym 
Czy chcesz, czy nie
swe miejsce ma każdy z nas
i wiodą tu tysiące, tysiące dróg
z najdalszych stron, Tobie tu bije dzwon
pamiętaj że, gdzieś pod sercem swym
moje Siemianowice zawsze możesz mieć...
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Kod QR  do  
Siemianowickiego Preludium
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ponad

7,2 mlnDROGI, CHODNIKI, PARKINGI
Remonty, wymiany nawierzchni, budowy, projekty

INWESTYCJE 2018
prawie

45 mln

W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO

Nowe skwery, modernizacje parków miejskich, rewitalizacje terenów zielonych, wy-
miany nawierzchni ulic, termomodernizacje budynków oraz remonty klatek i mieszkań 
komunalnych, nowe chodniki i miejsca postojowe - to najbardziej istotne inwestycje 
zaplanowane w budżecie miasta na 2018 rok. Co najważniejsze, wymiana oświetlenia 
ulicznego oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego sprawi, że mieszkańcy Siemianowic 
Śląskich poczują się bezpieczniej. Poniżej przedstawiamy listę tego co nas czeka w 2018 roku. 
To jeszcze nie wszystko. Z oszczędności w budżecie miasta będą dodawane nowe zadania.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG W MIEŚCIE  
W WYBRANYCH LOKALIZACJACH:
  Jagiełły, Konopnickiej, Chopina, Grunwaldzka, 
Górnicza, Emilii Plater, Obrońców Warszawy, Dolna,  
Pocztowa, Czeladzka, Sikorskiego, Limanowskiego, 
Mysłowicka (kolonia wojewódzka),

 projekty nowych  łączników: Watoły, Jagiełły-Węglowa
 wykonanie dróg tymczasowych: Jagiełły – Węglowa,
 wykonanie projektów nowych łączników drogowych 
DK-94-Bytomska, Konopnickiej – Stara Katowicka,

 wykonanie łącznika drogowego ulicy Michałkowickiej 
i Zwycięstwa,

  Zaprojektowanie nowego odcinka drogi oraz wykonanie drogi tymczasowej od 
Drogi Krajowej nr 94 do terenów przy ulicy Bytomskiej pozwoli na uruchomienie 
Siemianowickiego Sektora Technologii i Biznesu na 12,5 ha powierzchni znajdującej 
się za obecnym Parkiem Biznesu.

12,5 ha
terenów inwestycyjnych

 remont nawierzchni ulicy Sikorskiego  
i ulicy Limanowskiego oraz budowa parkingu

 naprawa nawierzchni ul. Czeladzkiej,
 remont drogi osiedlowej ul. Jagiełły, 
 wymiana nawierzchni ul. Dolnej, 
 wymiana nawierzchni jezdni i zatoki parkingo-
wej ul. Pocztowa 11-15,

PARKINGI: 
 M.  Dąbrowskiej, Śniadeckiego, Jagiełły  (SSM),  
Dreyzy (SSM), Aleja Młodych (wschodnia strona 
garaży N-W kontynuacja M-H), Michałkowicka 105

 budowa miejsc parkingowych przy ulicy  
Leśnej/Kasztanowej/Grabowej,

 budowa parkingu wzdłuż ul. Wróbla nr 3
 wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż  
ul. Gansińca 7-9,  

CHODNIKI: 
  Katowicka, Zgrzebnioka, Niepodległości, Oświęcimska, 
Wyzwolenia,

 wymiana nawierzchni chodnika przy  
ul. Gansińca 6-11

 wymiana nawierzchni chodnika łączącego  
ul. Kapicy i Szkołę Podstawową Nr 1,  
Przedszkole Nr 7 oraz osiedle „Chemik", 

 remont chodnika przy ulicy Sobieskiego. 

perspektywa nowych miejsc pracy

około 950 m drogi dojazdowej
do działki, gdzie wkrótce ma powstać 
Siemianowicki Sektor Technologii i Biznesu
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  modernizacja wybranych mieszkań z zasobu gminy 
Siemianowice Śląskie: Śląska, Oświęcimska, Parkowa, 
Zielona, Kasztanowa, Piaskowa, Mickiewicza, Matejki,

 docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie: 
Michałkowicka 45 i Bytkowska 6 ,

 kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą 
oświetlenia na energooszczędne w 14 budynkach bę-
dących własnością gminy, planowane: Deji 1,2,3,4,5,6, 
Wróblewskiego 29, Wiejska 49, Michałkowicka 37, 
Żwirki i Wigury 1,2,4,5,6 w ramach  projektu "Poprawa 
efektywności energetycznej w budynkach będącą 
własnością Miasta Siemianowice Śląskie", 

  podłączenie 5 budynków miejskich do sieci zdala-
czynnej: ul.Sobieskiego 8, 9, 10, 10a, 36),

  Wykonanie zabudowy windy w budynku  
przy ul. 1 Maja 11 w Siemianowicach Śląskich,

 remonty i przystosowanie do pełnienia funkcji lo-
kali socjalnych 16 mieszkań w budynkach przy ulicy 
Kołłątaja

 remont 50 klatek w budynkach komunalnych,
 projekt budowy mieszkań komunalnych na Bańgowie.

 rewitalizacja Parku Miejskiego: alejki, ławki, kosze, 
wymiana nawierzchni alejek (I część parku), nasa-
dzenia zieleni, 

  Skwer Waryńskiego (przebudowa całego skweru),
 rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa, 
 dostosowanie zieleni do zmian klimatu: Ogród Sen-
soryczny w Parku Górnik,

 Park Hutnik: oświetlenie parkowe pozostałych alejek 
oraz nowy układ drogowy i parkingi w rejonie Pływalni 
Miejskiej, 

  modernizacja infrastruktury terenów zielonych: 
Park Górnik: alejki, ławki, kosze, oświetlenie,   

  budowa i modernizacja placów zabaw na terenie 
miasta: ul. Akacjowa, ul. Jagiełły, Stary Bańgów,  
ul. Szeflera, ul. Lipowa, ul. Grabowa, 

  Lasek Bytkowski - kontynuacja modernizacji oświetlenia, 
 budowa tężni solankowej,
 Skwer Bańgowski,
 Linarium na Pszczelniku,
Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego  
w Michałkowicach, 

 aleja rekreacyjno-spacerowa z altanami do grillowania 
w dzielnicy Hugo, 

  utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku - Bańgów, 
 zakup pojemników ulicznych do segregacji, 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA
ponad

8 mln
Remonty mieszkań, klatek schodowych, 
termomodernizacje budynków, podłą-
czenia do sieci cieplnych, projekty no-
wych mieszkań komunalnych

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

ponad

14,3 mln
Modernizacja i rewitalizacja terenów 
zielonych i rekreacyjno-spacerowych, 
doposażenie i nowe place zabaw, 
nowe boiska wielofunkcyjne 

 doposażenie i wymiana urządzeń infrastruktury rowero-
wej - zakup samoobsługowych stacji napraw rowerów,

 utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 
  zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
  ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: do-
tacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań 
z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

  oświetlenie ulic, placów i dróg - etap II projektu: "Ja-
sno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia 
miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu 
oszczędności energii", 

  projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa 
odnawialnych źródeł energii" - dofinansowanie dla 
mieszkańców decydujących się na wprowadzenie 
instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

wykonanie projektu trzech budynków 
z mieszkaniami komunalnymi o łącznej 
liczbie mieszkań – 120, 
zagospodarowania terenu 
(ciągi pieszo-jezdne, parkingi, miejsce 
zabaw i rekreacji dla dzieci) na działce 
zlokalizowanej przy ul. Bańgowskiej.

W Parku Górnik nastąpi rozbudowa nowej sieci oświetleniowej, 
cięcie sanitarne i pielęgnacja drzew i krzewów, trawniki, 
wymiana nawierzchni głównej aleji oraz remont ogrodzenia. 
W ramach modernizacji infrastruktury terenów zielonych 
planowany jest w Parku Górnik ogród sensoryczny. 

125 gospodarstw
 92 instalacje fotowoltaiczne
 33 instalacje solarne

II etap inwestycji:
dostawa niezbędnych urządzeń 
oraz ich montaż u inwestorów

120 nowych 
mieszkań

założenia do projektu:

Mieszkania komunalne 
na Bańgowie

W trosce o środowisko

OGRÓD SENSORYCZNY
w Parku Górnik  z pewnością 
zachwyci mieszkańców 

REWITALIZACJA RZĘSY

Usunięcie namułu, doprowadzenie 
deszczówki, modernizacja oświetlenia Alei 
Spacerowej, wykonanie błoni, posadowienie 
budynku gospodarczego.

Kompleksowa termomodernizacja  
wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne 
w 14 budynkach będących własnością Gminy



W wytyczonych godzinach na basenie  
w Zespole Szkół Sportowych mieszkańcy 
będą mogli popływać nieodpłatnie!

6 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

  rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - projekt  
"Bezpieczne Siemianowice". Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie":  Wróblew-
skiego 2, Sobieskiego 29, Piastowska 1/1a, Matejki 3, 
Śmiłowskiego 43, Michałkowicka 15, Powstańców 56, 
poza tym: rondo u zbiegu Kościelnej, Maciejkowickiej, 
Oświęcimskiej, Orzeszkowej, skrzyżowanie Lipowej 
i Katowickiej, Bytków - plac zabaw, Śląska 100 – bu-
dynek Aqua Sprint,

  nowe kamery jako uzupełnienie projektu związanego 
z budową ścieżek rowerowych: Bytomska, Telewi-
zyjna, Spacerowa, Plac Jana Mitręgi, skrzyżowanie 
Dworskiej i Spacerowej, al. Młodych 10. Planowane: 
Bańgowska, Kościelna - Żeromskiego, Michałkowicka 
- rondo Michał, Wiejska (pętla autobusowa), Rzeczna 
(plac zabaw), Matejki, Michałkowicka (rejon nr 45), 
Chopina (wejście do parku przy restauracji),

  kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Spor-
towych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawial-
nych źródeł energii - po otrzymaniu dofinansowania 
planowane: SP1, ZS nr2, ZS nr3, Cogito, Meritum,

 projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podsta-
wowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3, 

 modernizacja podjazdu - strefy wejściowej do szkoły, 
 przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół 
Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6,  

 Kontynuacja prac zmierzających do utworzenia  
dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu  
nr 15 na ul. Grunwaldzkiej,  

  modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 2, 
  modernizacja sali gimnastycznej w Cogito,
  wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w bu-
dynku Zespołu Szkół Nr 2,

 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2, 

 wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu 
techników i szkół zawodowych w Siemianowicach 
Śląskich - zakup narzędzi i wyposażenia pracow-
ni. Cogito, Meritum. Szkolenia, praktyki i doradzwo 
zawodowe. 

 zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, 

 zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku 
Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13,

 modernizacja uciepłownienia budynku Urzędu Miasta 
przy ul. Jana Pawła II 10,  

 modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu 
Miasta wraz z wymianą stolarki okienne,j 

 wprowadzenie usług elektronicznych -  
Projekt: e-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty. 

ponad

7,2 mln
Wysoka jakość usług, 
kompetencje i elektronizacja 
administracji samorządowej

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

prawie

1 mln
Rozbudowa systemu monitoringu 
wizyjnego, nowe kamery, 
nowe lokalizacje monitoringu

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

około50 
nowych kamer

ponad

4,1 mln
Nowe miejsca w przedszkolu
termomodernizacje i przebudowy 
budynków szkolnych,  
doposażenie szkolnych pracowni 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozbudowa systemu  
monitoringu wizyjnego i nowe kamery 
z pewnością zwiększą bezpieczeństwo 
na ulicach miasta

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

  wsparcie służb mundurowych - zakup pojazdu służbo-
wego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Wydziału 
Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śląskich, zakup laserowego miernika prędkości,  

 zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia 
działania urządzeń technicznych Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie w sytuacji braku dostawy ener-
gii elektrycznej.

Wdrożenie Internetowej Platformy 
Informacyjno-Płatniczej pozwoli 
mieszkańcom na uzyskanie danych o swoich 
zobowiązaniach wobec gminy Siemianowice 
Śląskie, automatycznie przekieruje do 
systemu płatności w celu dokonania opłat 

e-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty
WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
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 modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta 
(ESOK) na KS "Michał", 

 modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego 
w Parku Pszczelnik, 

 adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS "Siemion", 
 trybuny na boisko treningowe w Parku Pszczelnik 
 zakup odkurzacza basenowego, 
 zakup maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, 

 zakup bramek na boisko do hokeja ze sztuczną trawą,
 zwiększenie dwukrotnie środków na dofinansowanie 
dla klubów sportowych. 

 modernizacja Zameczku - Pałacu Rheinbabenów, 
 zakup i instalacja wyposażenia do cyfryzacji  
i upowszechniania zbiorów muzealnych  
dla Muzeum Miejskiego,

 zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Pamięci 
Braci Hutniczej i Huty Jedność.

 zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby 
Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., 

 budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 6 przy ulicy Chopina 4a,

 rozbudowa siedziby Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 

  wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Wróblew-
skiego 10

ponad

2,3 mln
Modernizacje 
centrów kultury i sztuki

KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Modernizacje i doposażenie 
pomieszczeń budynków ośrodków 
sportowych, zwiększenie dwukrotnie 
środków na dofinansowanie  
dla klubów sportowych

KULTURA FIZYCZNA 
REKREACJA

Wsparcie Szpitala Miejskiego,  
rozbudowy jednostek związanych 
ze zdrowiem

OCHRONA ZDROWIA  
I POMOC SPOŁECZNA

 modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śnia-
deckiego 11,  II etap,

 kontynuacja projektu kompleksowej termomoder-
nizacji MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań 
z odnawialnych źródeł energii, 

  doposażenie kompleksu rekreacyjno - sportowego 
oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Wróbla (teren 
przy Skateparku i Pumptracku), 

 budowa wielofunkcyjnego boiska środowiskowego 
przy ulicy Wyzwolenia,  

 górka wspinaczkowo-zjazdowa przy ulicy Budryka, 
 ukończenie inwestycji Michałkowickie "Planty", 
 budowa siłowni zewnętrznej na Przełajce przy ulicy 
Rzecznej  wraz z oświetleniem terenu,  

 kontynuacja modernizacji boiska treningowego na 
MOSIR Pszczelnik,

 doposażenie tras rowerowych.

ponad

1,6 mln
I etap: wykonywana jest m.in. izolacja przeciwwilgociowa i cieplna 
ścian fundamentowych, remont dachu, docieplenie stropu, remont 
elewacji, wymiana stolarki okiennej, remont tarasu.
II etap: planowany jest m.in. remont pomieszczeń wraz z wymianą 
instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i elektrycznej.

Modernizacja Pałacu Rheinbabenów (Zameczku)

SKWER WARYŃSKIEGO
modernizacja: alejek, chodnika wzdłuż ulicy,  
ławek, koszy na śmieci, oświetlenia terenu i zieleni 
miejskiej. Nowa nawierzchnia pod urządzeniami  
do zabaw, ogrodzenie placu zabaw

Odnowiona, bardziej bezpieczna
przestrzeń dla naszych pociech

Kontynuacja termomodernizacji hali. Wykonano już 
ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę 
stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, 
wentylacji, montaż solarów na dachu oraz wymianę 
źródła ciepła (wykonanie nowej kotłowni w obiek-
cie). Wyremontowane zostaną także szatnie. 

KOLEJNY ETAP MODERNIZACJI:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piw-
nic, podświetlenia elewacji, wymiana zniszczo-
nych dachówek, wymiana oświetlenia,  
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania  
wraz z kotłownią, wymiana stolarki okiennej.

Będą trybuny na nowym boisku szkole-
niowym MOSiR Pszczelnik! To kontynu-
acja  rewitalizacji tej przestrzeni.

PŁYWALNIA MIEJSKA

prawie

5 mln
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ODWIEDŹ MIEJSCA REKREACJI I SPORTU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji “PSZCZELNIK”
ul. Park Pszczelnik 3
41-100 Siemianowice Śląskie, 
tel. +48 32 32 220 43 52
e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl
Kompleks Sportowy “MICHAŁ”
ul. E. Orzeszkowej 1
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 765 23 03 / 04 
e-mail: ksmichal@mmj.pl
Kompleks Sportowy “SIEMION”
ul. Olimpijska 2
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 763 27 30,  
e-mail: mosirsiem@poczta.onet.pl
Pływalnia Miejska
ul. Jana Śniadeckiego 11
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 228 04 15
e-mail: biuro@pm-siemianowice.pl 

Pumptrack
ul. Hermana Wróbla
Tor wyścigowy dla modeli
ul. Hermana Wróbla
Skatepark
ul. Hermana Wróbla
Street Workout
ul. E. Orzeszkowej
Teren SCK Parku Tradycji
Kompleks Rekreacyjno-
Przyrodniczy Rzęsa
Al. Spacerowa
Staw Remiza
ul Sowia
Bażantarnia
Al. Spacerowa
Park Górnik
ul. Oświęcimska
Park Miejski
ul. Parkowa
Park Bytkowski
ul. Władysława Jagiełły 

Park Hutnik
ul. Fitznerów
Skwer Halora
ul. Katowicka
Lasek Bytkowski
ul. Telewizyjna

Śląski Klub Golfowy
ul. Sowia 14
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. 32 608 33 71
e-mail: biuro@skgolf.pl
Śląski Klub Strzelecki ALFA Sp. z o. o.
ul. Zwycięstwa 2
41-103 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 228 27 48 
Dyskoteka Club 80
ul. Olimpijska 15 
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 750 0 580
Kręgielnia Renoma
ul. Wróblewskiego 37
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 220 85 70 
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Oznaczenie 
kolorystyczne ścieżek:

17 
Siemianowiczanie coraz częściej wybierają 

rower jako środek komunikacji po mieście. 
Wszystko za sprawą 17 kilometrów, profesjo-
nalnych i w pełni bezpiecznych ścieżek rowe-
rowych. Pełne odbiory techniczne wszystkich 
ścieżek zakończyły się w grudniu ubiegłego 
roku. Niemniej władze miasta szykują dla 
mieszkańców kolejne z nimi związane atrak-
cje. Mianowicie rozpatrywany jest projekt 
rowerów miejskich, w preferencyjnych cenach 
dla mieszkańców w okresie letnim. Co  wię-
cej, w projekcie Bezpieczne Siemianowice 
przewidziano również monitoring punktów 
znajdujących się na trasach poszczególnych 
ścieżek. Z pewnością wpłynie to na poprawę 
bezpieczeństwa. Nowe kamery znajdą się na 
ulicach: Bytomska, Telewizyjna, Spacerowa, 
Plac Jana Mitręgi, skrzyżowanie Dworskiej 
i Spacerowej, al. Młodych 10.

Teraz z Siemianowic Śląskich łatwo będzie 
także dojechać na rowerze do miast ościen-
nych np. Chorzowa i Katowic. Jadąc trasą 
czerwoną, zieloną i niebieską  wjeżdżamy na 
ścieżkę rowerową na ulicy Siemianowickiej 
(fioletowa), która bezkolizyjnie doprowadzi 
nas do trasy rowerowej w Parku Śląskim. 

W ramach projektu powstały 4 Zintegro-
wane Centra Przesiadkowe (ZCP). Już nie-
bawem zapadną decyzje w sprawie 
dzierżawy niebieskich kontene-
rów wchodzących w skład cen-
trów przesiadkowych.

Każdy użytkownik siemianowic-
kich tras rowerowych może otrzy-
mać w Urzędzie Miasta specjalnie 
przygotowaną mapkę rowerową z wy-
mienionymi atrakcjami turystycznymi 
podczas przejazdu. Mapka dostępna jest w budynkach Urzędu Miasta

ul. Jana Pawła II 10, ul. Michałkowicka 105
oraz na ul. Jana Pawła II 1 (komunikacja) 

8 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie



9www.siemianowice.pl

  Kończy się powoli pierwszy etap wymiany oświe-
tlenia na latarniach stanowiących własność naszej Gminy. 
Obejmował on modernizację ponad 2000 sztuk opraw 
na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie typu LED. 
Projekt unijny pod nazwą "Jasno, bezpiecznie i ekologicznie 
– wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem 
rozwiązań z zakresu oszczędności energii" ma zapewnić 
miastu wymierne korzyści. Przede wszystkim poprawić 
bezpieczeństwo, ale także obniżyć wydatki na energię,  
spełnić odpowiednie normy oświetleniowe na drogach 
(PN-EN 13201), zmniejszyć emisję CO2 i obniżyć koszty 
eksploatacji oświetlenia. Efekt wymiany odczujemy przejeż-
dżając m.in. ulicami:  Mysłowicką, Bytkowską, Oświęcimską, 
Tarnogórską, Kościelną, Michałkowicką, Śląską, Wiejską, Śmi-
łowskiego. Również w parkach pojawi się energooszczędne 

NA ULICACH I W PARKACH JAŚNIEJ, BEZPIECZNIEJ I OSZCZĘDNIEJ
GOSPODARKA

REMONT ELEWACJI ZA POŁOWĘ CENY?
TO MOŻLIWE!

  Wychodząc naprzeciw właścicielom kamienic oraz w tro-
sce o estetykę miasta, podczas grudniowej sesji Rady Miasta, 
radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez prezydenta 
zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli kamie-
nic wybudowanych do 1945 roku. Warunek jest jeden: muszą 
wyremontować ich elewację.

Zwolnienie, o które mogą ubiegać się planujący remont 
kamienicznicy, obejmuje teren całego miasta i przysługuje 
maksymalnie na okres 5 lat, w wysokości 50% poniesionych 
kosztów. Przykładowo, jeśli remont kosztował 100 tysięcy 
złotych, to podstawą do zwolnienia będzie 50 tysięcy zł. 

Jakie koszty kwalifikują się do objęcia zwolnieniem? Wszel-
kie udokumentowane wydatki poniesione na prace związane 
z wykonaniem remontu elewacji frontowej oraz dachu, m.in. 
malowanie, wykonanie nowego lub uzupełnianie brakujących 
tynków, okładzin, sztukaterii, remont balkonów, parapetów, 
obróbki blacharskie, rynny i rury, stolarka okienna i drzwiowa, 
oraz remont lub wymiana dachu. Należy pamiętać, iż remont 
elewacji musi być wykonany zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego oraz ustawy o ochronie zabytków. Z remontem należy 
zmieścić się w okresie 1 roku od momentu rozpoczęcia prac. 
Zwolnienie będzie przysługiwać kamienicznikom od 1 stycznia 

roku następującego po roku, w którym wykonano remont. Do 
końca tego ostatniego trzeba jednak złożyć w Urzędzie Miasta 
wszelkie dokumenty.

Szczegóły dotyczące dokumentów niezbędnych do uzy-
skania zwolnienia oraz szczegółowe warunki określone są 
w Uchwale nr 520/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich 
z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Czy nowa ulga spodoba się mieszkańcom i sprawi, że wiele 
starych i zaniedbanych siemianowickich kamienic zmieni 
swoje oblicze?  - Przede wszystkim istotna jest akcja infor-
macyjna, żeby mieszkańcy dowiedzieli się o możliwościach 
uzyskania zwolnienia. W najbliższym czasie planujemy zor-
ganizowanie kilku spotkań dla zainteresowanych, na których 
przedstawimy dokładnie kto może ubiegać się o zwolnienie, 
jak wygląda procedura, ile można na tym zyskać. Będziemy 
informować mieszkańców listownie, internetowo i za pomo-
cą plakatów.  Mam nadzieję, że uda się przekonać właścicieli 
budynków, że to dobra okazja na stosunkowo niedrogi remont, 
a każdy odnowiony obiekt nie tylko będzie cieszył oko jego 
mieszkańców i sąsiadów, ale również poprawi estetykę całego 
miasta.– mówi Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora 
w siemianowickim magistracie.          MARTA SZALENIEC

PROWADZISZ FIRMĘ W SIEMIANOWICACH?  
DAJ SIĘ POZNAĆ NA ŚNIADANIU BIZNESOWYM

  Zapraszamy siemianowickich przedsiębior-
ców na najbliższe Śniadanie Biznesowe, które 
odbędzie się  16 lutego br. o godz. 7.30 w Willi 
Fitznera. Spotkania mają charakter networkin-
gowy, każdy uczestnik ma okazję zareklamować 

swoją firmę, nawiązać relacje biznesowe z po-
tencjalnymi klientami oraz wysłuchać ciekawej 
prelekcji o tematyce związanej z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Koszt uczestnictwa 
w śniadaniu wynosi 19 zł. Liczba miejsc ograni-

czona! Zapisy: Biuro Obsługi Inwestora, Marta 
Szaleniec, tel. 32 760 53 59, Jakub Nowak, tel. 
32 760 53 58, E-mail: investor@um.siemiano-
wice.pl. Zapraszamy.

MARTA SZALENIEC
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oświetlenie . Nie tylko w Parku Miejskim ale we wszystkich 
parkach pojawią się nowe stylowe oprawy. 
Koszt realizacji zadania to ponad 3,6 mln zł, na które miasto 
uzyskało 85% dofinansowania ze środków UE, oraz dodat-
kowo 10% z budżetu Skarbu Państwa. Tak więc zadanie to 
kosztuje miasto zaledwie 5% jego wartości.  
Przed miastem stoi jeszcze realizacja II etapu, który będzie 
polegał na modernizacji opraw na słupach zakupionych 
od Tauron Dystrybucja S.A. w ilości ponad 300 sztuk. Do-
datkowo prowadzone są rozmowy z przedstawicielami 
Tauron Dystrybucja S.A. na temat modernizacji ich sieci 
oświetleniowej znajdującej się w mieście. W przypadku 
ich pozytywnego wyniku, całe oświetlenie uliczne miasta 
zostanie zmodernizowane. 

DAMIAN KOŁAKOWSKI

W Parku Miejskim już możemy  
cieszyć się nowym oświetleniem.  
We wszystkich parkach pojawią się 
nowe stylowe oprawy. 
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Bezpieczeństwo to, dla większości z nas, jedna z kluczo-
wych kwestii. To jeden z fundamentów, na których opieramy 
swoje życie i życie naszych bliskich. I dobrze, aby każdy z nas 
miał możliwość tę sferę osobiście kształtować i mieć na 
nią realny wpływ. Tym oczekiwaniom naprzeciw wychodzi, 
uruchomiony przed kilkoma tygodniami, portal internetowy 
www.bezpieczne.siemianowice.pl oraz związana z nim apli-
kacja mobilna o tej samej nazwie (do pobrania w sklepach 
Google Play, App Store i Microsoft Store). Dzięki nim każdy 
siemianowiczanin może zgłosić niepokojące go zdarzenia 
i aktywnie wpływać na poziom bezpieczeństwa i porządek 
w naszym mieście. Zgłoszenia można opatrzyć zdjęciem, co 
z pewnością umożliwi odpowiednim służbom lepszą ocenę 
sytuacji i pozwoli szybciej podjąć stosowne kroki. Narzędzie 
to umożliwia także śledzenie na bieżąco postępów w pracach 
nad realizacją interwencji i bezpośredni kontakt z osobą 
odpowiedzialną za rozwiązanie problemu.

Z drugiej strony, dzięki portalowi i aplikacji Bezpieczne 
Siemianowice, każdy mieszkaniec będzie mógł otrzymywać 
informacje o zaistniałych bądź możliwych zagrożeniach, 
między innymi związanych z gwałtownymi zmianami po-
godowymi oraz – co równie istotne – informacje na temat 
sytuacji na siemianowickich drogach i trwających utrud-
nieniach w ruchu.

Wsparciem dla samej aplikacji, a tym samym dla działań 
podnoszących bezpieczeństwo w Siemianowicach Śląskich, 
jest rozbudowa o kolejne punkty, miejskiego monitoringu. 
W sumie, w ostatnim czasie miasto wzbogaciło się o kolejnych 
17 takich punktów, a w najbliższych miesiącach powstanie 
ich jeszcze 8.

Portal i aplikacja Bezpieczne Siemianowice kosztowały 743 
285,34 zł z czego 631 792,54 zł pochodziło z dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ADRIAN MERTA

Aplikacja do pobrania jest  w sklepach
 Google Play, App Store i Microsoft Store
W wyszukiwarce aplikacji należy wpisać 
"Bezpieczne Siemianowice"

Nikt nie wie ile tak naprawdę jest w Sie-
mianowicach Śląskich i Katowicach osób 
samotnych lub takich, które z różnych 
przyczyn spędzają święta w pojedynkę, 
samotnie. Wiemy jednak, że prawdo-
podobnie w Wigilię Bożego Narodzenia 
w 2017 roku grupa takich osób znacznie 
zmalała. Prawie 3 tysiące z nich skorzy-
stało bowiem z zaproszenia wolontariuszy 
fundacji Wolne Miejsce oraz prezydentów 
obu miast na uroczystą wieczerzę do Mię-
dzynarodowego Centrum Kongresowego 
w Katowicach.  

Wigilia dla samotnych to inicjatywa podjęta 
kilkanaście lat temu przez Mikołaja Rykow-
skiego i jego żonę, którzy pierwotnie za-
praszali do domu na wigilię osoby samotne 
ze swojego bloku i osiedla. Kiedy ilość gości 
spontanicznie urosła do kilkudziesięciu, prze-
nieśli wieczerzę do prowadzonej wspólnie 
w Parku Śląskim restauracji. Kiedy i ten lokal 
okazał się już za mały, zorganizowali wigilię 
w sąsiadującej hali wystawowej „Kapelusz”. 
I tak z roku na rok, ilość gości cały czas rosła, 
ale rósł też zespół wolontariuszy chętnych do 
pomocy w przygotowaniach wigilii i pozyski-
waniu produktów na wieczerzę. W 2017 roku 
zespół organizujących Wigilię dla Samotnych 

WIGILIA BEZ SAMOTNOŚCI

nie tylko w Katowicach ale i w Świętochłowi-
cach, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie, Ostrowie 
Wielkopolskim, Radomiu, Kołobrzegu i To-
ronto w Kanadzie liczył już ponad 400 osób. 
Wśród nich kilkadziesiąt zaangażowanych 
w największe spotkanie w Katowicach to 
wolontariusze z Siemianowic Śląskich. Przy-
gotowania w naszym mieście trwały ponad 
3 miesiące i połączyły pełny przekrój grup 
wiekowych i społecznych: od dzieci z przed-
szkoli, młodzież ze szkół, studentów, nauczy-

cieli, księży, radnych RM, siemianowickich 
seniorów poprzez urzędników, artystów, 
dziennikarzy, przedsiębiorców, spółdzielnie 
mieszkaniowe (SM Michał i Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową), na Siemianowic-
kim Centrum Kultury, MOSiR oraz MPGKiM 
kończąc. - Jestem niezwykle poruszony tym, 
jak wszyscy wolontariusze z naszego miasta 
się zaangażowali w to przedsięwzięcie. Naj-
bardziej jednak cieszy mnie to, że młodzież 
ramię w ramię zaangażowała się we wspól-

ny i szlachetny projekt z seniorami. Nic tak 
dobrze nie buduje mostów pokoleniowych, 
jak wspólna praca. - komentuje Rafał Piech, 
prezydent miasta.  Obecnie trwają ostat-
nie prace rozliczające całą akcję w Polsce 
i za granicą. Za kilkanaście dni rozpoczną 
się przygotowania do organizacji Śniadania 
Wielkanocnego dla Samotnych. Wszystko 
wskazuje na to, że w tym roku po raz drugi 
odbędzie ono również w naszym mieście.

PIOTR KOCHANEK

STWÓRZMY RAZEM  
BEZPIECZNE SIEMIANOWICE
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 - Dzisiejszy dzień jest okazją, aby w sposób uroczysty 
zainaugurować, trwającą już od pewnego czasu, współ-
pracę pomiędzy naszą szkołą a Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym w Katowicach oraz  Szpitalem Miejskim 
w Siemianowicach Śląskich – mówiła Katarzyna Sztyler, 
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki.

4 stycznia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 3 
spotkali się przedstawiciele ŚUM-u, Szpitala Miejskiego, II 
LO oraz Urzędu Miasta, by postawić przysłowiową kropkę 
nad „i”. Bowiem rozmowy pomiędzy instytucjami trwały od 
stycznia ubiegłego roku. We wrześniu powstała klasa me-
dyczno-ratownicza, której absolwenci – w założeniu – będą 
kontynuowali naukę w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 
Jak zapewniała dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Nied-
worok, dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu 
ŚUM-u w Katowicach, uczniowie będą otoczeni fachową 
opieką przez wykładowców uczelni.

- Chciałabym pogratulować i podziękować pani dyrektor, 
pani naczelnik, jak również władzom miasta za przychyl-
ność w kierunku otwarcia takiego, a nie innego profilu klas 
licealnych – mówiła dziekan. - Uczniowie tych klas będą 
potrzebni miastu, szpitalowi. Ja nie będę ukrywała, że wykłady, 
które planujemy u Państwa przeprowadzić spowodują, że 
poczujecie pasję, bowiem szczególnie zawody medyczne 
wymagają tej pasji – dodała.

Wykładowcy będą odwiedzali szkołę z szeregiem wy-
kładów, zaś uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych na terenie uczelni oraz Szpitala Miejskiego.

- Cieszymy się, że mamy wsparcie uczelni medycznej, 
jest to dla nas bardzo ważne, bowiem zobaczycie w treści 
wykładów pasję ludzi zaangażowanych nie tylko praktycznie 
ale także i naukowo – mówiła licealistom Agnieszka Woło-
wiec, prezes zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich. - A my będziemy chcieli pokazać Wam na ile w tej 
pracy można odnaleźć tę pasję mimo różnych przeciwności, 
które każdego dnia się pojawiają – dodała.

MEDYCZNE „DEBEŚCIAKI”  
Z MATEI 

Uczniowie klas sprofilowanych medycznie zaprezentowali 
scenkę sytuacyjną, w której pokazali jak w profesjonalny 
sposób, bez utraty „zimnej krwi” przywrócić komuś krążenie 
czy zabezpieczyć do przyjazdu karetki ratunkowej.

Dr n. med. Joanna Bon-Bałazińska, dyrektor ds. lecznictwa 
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich naszkicowała 
krótki rys organizacyjny, przybliżający młodzieży niejako 
„przyziemne” kwestie związane z funkcjonowaniem Szpitala 
Miejskiego, a tym samym potencjalnego przyszłego miejsca 
pracy licealistów.

- Współpraca szkoły ze szpitalem pozwoli spojrzeć mło-
dzieży na szpital, jak na miejsce pracy jak na model na życie 
ale pozwoli również na to, by wybór tej ścieżki życiowej był 
bardzo świadomym wyborem – mówiła Joanna Bon-Bała-
zińska.

Również tego dnia w II LO, niejako „przy okazji” inauguracji 
współpracy szkoły ze szpitalem i ŚUM-em, obchodzono po 
raz 9. Dzień Transplantacji. Tradycja jego obchodów sięga 

2010 roku, kiedy to szkołę odwiedził słynny kardiochirurg, 
profesor Marian Zembala oraz ci, którym przeszczep np. 
serca czy płuc podarował drugie życie. Od lat ten dzień 
obchodzony był i jest w „Matei” w dwu aspektach. Pierwszy 
to oczywiście oddawanie krwi. W punkcie poboru tego „daru 
życia”, przygotowanym przez ekipę wyjazdową Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, można było 
spotkać uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, miesz-
kańców Siemianowic śląskich. Chętni zgłosili swój akces do 
banku szpiku kostnego i wypełnili oświadczenie woli. Z kolei 
drugi aspekt to spotkanie z ludźmi, dla których problematyka 
transplantacji stała się częścią ich ścieżki życiowej. 

W tym roku Dzień Transplantacji uzyskał jeszcze jedno 
znaczenie - stał się świętem powstałej we wrześniu ubiegłego 
roku klasy medyczno-ratowniczej. Warto zaznaczyć, że to 
pierwsza klasa o tak wyraźnie i jednoznacznie zaznaczonym, 
prozdrowotnym sprofilowaniu, w murach „Matei”.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Uczniowie klasy ratowniczej pokazali jak nie stracić zimnej krwi podczas ratowania ludzkiego życia
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EDUKACJA

 Nadal nie wiemy jak będzie wyglądał ostatecznie kształt 
budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Wszystko za 
sprawą procedowanej wciąż w Sejmie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych, zawierającej propozycje 
przepisów regulujących zasady przeprowadzania budżetów 
obywatelskich w polskich gminach.

Do chwili jej uchwalenia Siemianowice Śląskie mają 
nieco związanie ręce w pracach nad kształtem przy-
szłorocznej jego edycji. Jeśli zapisy, które obecnie ustawa 
zawiera znajdą się w dokumencie podpisanym przez 

Prezydenta RP to zasady budżetu obywatelskiego w na-
szym mieście ulegną zmianie. Chodzi przede wszystkim 
o zapis dotyczący podziału środków finansowych na pule 
obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek 
pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych, kwestie 
głosowania bezpośredniego czy trybu odwołania od de-
cyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania o czym 
obszernie pisaliśmy w poprzednim grudniowym numerze 
Głosu Miasta. 

Zgodnie z obietnicą złożoną na wspólnym spotkaniu 
z mieszkańcami dotyczącym formuły i zasad kolejnych 
edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście, Biuro 

Rzecznika Prasowego wystosowało na początku grudnia 
oficjalny wniosek do posłów i posłanek PiS reprezentują-
cych nasz region w Sejmie RP, w którym znalazły się nasze 
spostrzeżenia co do konkretnych zapisów w ustawie. 

W związku z tym, że nadal czekamy na ostatecz-
ne regulacje legislacyjne w sprawie budżetu obywa-
telskiego informujemy, że zapowiadane na połowę 
stycznia spotkanie z mieszkańcami zostaje przesunię-
te na inny termin, o którym poinformujemy na naszych 
łamach, stronie internetowej www.siemianowice.pl 
i na naszym profilu FB Siemianowice Dobre Bo Śląskie.       

   ADRIAN MERTA

PRACE NAD BUDŻETEM OBYWATELSKIM NADAL W ZAWIESZENIU
SPRAWY SPOŁECZNE



12 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

GOSPODARKA

  Podnieś swoje kwalifikacje! Trwa rekrutacja do projektu 
pn: „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy 
Siemianowice Śląskie”, współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny RPO WSL 2014-2020, w ramach którego 
można ukończyć bezpłatnie kursy: komputerowy i kursy 
językowe. Ilość miejsc ograniczona!
Jesteś osobą pracującą? Masz powyżej 25 lat, a w szcze-
gólności powyżej 50 lat? Masz niskie kwalifikacje i z własnej 
inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem i/lub podwyż-
szeniem kwalifikacji komputerowych lub językowych? Je-
żeli równocześnie zamieszkujesz obszar objęty Lokalnym 
Programem Rewitalizacji dla miasta Siemianowice Śląskie 
oferta jest skierowana do ciebie!

BEZPŁATNE SZKOLENIA. ZGŁOŚ SIĘ I TY!
W ramach projektu pn: „Kształcenie ustawiczne i zawodo-
we mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” można 
ukończyć bezpłatny kurs z zakresu ECDL (Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych) lub równo-
ważny oraz kursy języków obcych (angielski, niemiecki, 
francuski). Szkolenia zakończą się walidacją, certyfikacją 
umiejętności nabytych podczas szkoleń, jak również 
istnieje możliwość walidacji i certyfikacji umiejętności 
nabytych poza projektem. 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu, 
chcące uzyskać więcej informacji zachęcamy do za-
poznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie oraz niezbędnymi załącznikami dostępnymi 

pod adresem www.ksztalcenieustawiczne.siemianowice.
pl, a przede wszystkim do kontaktu z Biurem Projektu 
zlokalizowanym w Wydziale Programów Pomocowych 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, poprzez e-mail: 
ksztalcenie@um.siemianowice.pl lub pod numerami te-
lefonów: 32 760 54 14, 32 760 54 70. Osoby chętne do 
przystąpienia do projektu prosimy o wypełnienie i do-
starczenie do Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych 
(załączniki do regulaminu: 1, 2 i 5).  ANNA KULIK

- 25 stycznia, na najbliższej sesji, radni będą pro-
cedować uchwałę Rady Miasta Siemianowic Śląskich, 
która wprowadzi nowe zasady udzielania dotacji celo-
wych ze środków budżetu miasta na wybrane przed-
sięwzięcia dotyczące ochrony środowiska. Uchwała 
wprowadzi między innymi nowe stawki maksymalne do-
tacji – mówi Artur Kledzik, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. 
Aktualnie jest tak, że za wymianę starego węglowego źródła 
ciepła mieszkaniec może otrzymać zwrot części poniesio-
nych przez siebie kosztów na modernizację starego systemu 
grzewczego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, 
nie więcej jednak niż 2800 zł. W przypadku zainstalowania 
instalacji tzw. Odnawialnych Źródeł Energii (kotłów na bio-

masę, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) kwota dotacji 
wzrasta do kwoty 3500 zł.

- Jako, że nasze miasto chce jeszcze bardziej walczyć z tzw. 
niską emisją, a tak naprawdę ze smogiem, prezydent miasta 
podjął decyzję o zwiększeniu kwoty dotacji do poziomu 80% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych na wykonanie moderni-
zacji systemu grzewczego oraz montaż instalacji OZE, do kwoty 
4500 zł. Liczymy, iż po przyjęciu uchwały w przedmiotowym 
zakresie przez radnych miasta, ta kwota zachęci większą ilość 
mieszkańców do zakupu nowszych - bardziej ekologicznych 
kotłów grzewczych, a tym samym zlikwidują swoje stare nieeko-
logiczne piece węglowe – dodaje Artur Kledzik.

Trzeba tu podkreślić, że działania prezydenta Sie-
mianowic Śląskich, są spójne z przyjętą w pierwszym 

półroczu ubiegłego roku tzw. uchwałą antysmogową dla 
województwa śląskiego. Uchwała zacznie obowiązywać 
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. Wnioski, które wpłynęły i będą 
wpływać do czasu wejścia w życie nowych zasad udziela-
nia dotacji pozostaną rozpatrzone na nowych – bardziej 
atrakcyjnych warunkach finansowych.

W przypadku przyjęcia nowo przygotowywanej uchwały, 
będzie można śmiało powiedzieć, iż Siemianowice Śląskie 
będą jednym z miast w regionie, które przeznacza najwięcej 
śródków na wymianę starych pieców. A tym samym – serio 
podchodzą do tematu eliminacji smogu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WIĘKSZE DOPŁATY NA NOWE PIECE

Już 17 marca 2018 roku w godz. 11.00 – 18.00 na terenie 
Kompleksu Sportowego „Michał” odbędą się III Targi Firm.

Pierwsze dwie edycje odbyły się w 2016 i 2017 roku. Podczas 
każdej z nich uczestniczyło ponad 100 wystawców, setki, 
jak nie tysiące odwiedzających. Przedsięwzięcie ma na celu 
wspieranie  lokalnej przedsiębiorczości poprzez stworzenie 
swoistej platformy do nawiązywania kontaktów z podmiotami 
gospodarczymi. Wydarzenie jest jednocześnie odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców, którzy w jednym miejscu mogą 
zapoznać się z ofertą produktów i usług lokalnie działających 
przedsiębiorstw na terenie Siemianowic Śląskich.

Uczestnictwo w Targach jest całkowicie bezpłatne. Wy-
starczy pobrać formularz, wypełnić i dostarczyć najpóźniej 
16 lutego br. do Urzędu Miasta osobiście lub w formie skanu 
na adres: investor@um.siemianowice.pl.

Na wystawców czeka co najmniej 100 stanowisk (obo-
wiązuje kolejność zgłoszeń).

Targi będą również bezpłatne dla zwiedzających.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego 

z Biurem Obsługi Inwestora : Marta Szaleniec: 32 760 53 
59, Jakub Nowak: 502 693 575, E-mail: investor@um.sie-
mianowice.pl. Serdecznie zapraszamy!

PRZEDSIĘBIORCO! 
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!
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- Pracownicy Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie, działający w imieniu Prezydenta Miasta, 
wszczęli i skutecznie zakończyli postępowanie 
administracyjne mające na celu wygaszenie 
jednej z firm działających na terenach prze-
mysłowych „Fabud” decyzji, zezwalającej na 
wytwarzanie odpadów uwzględniając warunki 
do ich przetwarzania – mówi Artur Kledzik, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – To 
dowód na to, że nie żartujemy, jeżeli chodzi 
o czystość naszego miasta – dodaje.

Procedura wygaszenia zezwo-
lenia zainicjowana została przez 
urzędników po licznych zapytaniach 
przedsiębiorców, którzy planowali 
podjąć współpracę z firmą mającą 
siedzibę i zakład na obszarze kom-
pleksu przemysłowego „Fabud”. Urząd Miasta 
podjął się szeregu czynności, na podstawie któ-
rych ustalono, że opisywana firma nie prowadzi 
już zakładu w Siemianowicach Śląskich – pomimo 
faktu, że w dokumentach rejestrowych taka 
lokalizacja figurowała. 

Idąc tym tropem, zgodnie z przepisami prawa, 
Rafał Piech prezydent Siemianowic Śląskich wsz-
czął odpowiednie w tym zakresie postępowanie 
administracyjne i wyjaśnił okoliczności całej 
sprawy. Podczas postępowania administracyj-
nego stwierdzono między innymi, że właściciel 

COFNIĘTE ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW
nieruchomości wypowiedział umowę cywilno-
-prawną, na podstawie której firma prowadzącą 
działalność w zakresie wytwarzania i przetwa-
rzania odpadów eksploatowała instalację. - Nie 
mając tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
zakład nie może prowadzić działalności – dodaje 
Artur Kledzik.

W efekcie prezydent miasta Siemianowice 
Śląskie zakończył postępowanie admini-
stracyjne i w dniu 7 listopada wydał decyzję 

wygaszającą owej firmie posiadane zezwo-
lenia (pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
uwzględniające warunki do przetwarzania 
odpadów). 30 listopada 2017r. do urzędu 
miasta zwrócona została wysłana korespon-
dencja (firma w trakcie postępowania nie 
odbierała jakiejkolwiek korespondencji, po-
mimo faktu, że jej siedziba była i jest nadal 
przypisana do adresu w Siemianowicach 
Śląskich). To, że firma nie odpowiada na pi-
sma urzędowe, niczego nie zmienia. Decyzja 
o cofnięciu zezwoleń zaczęła obowiązywać 

po 14 dniach od jej wydania (w tym przypadku 
po 14 dniach od otrzymania zwrotu decyzji 
przez operatora pocztowego).

Temat jest pokłosiem walki jaką prezydent 
miasta wydał firmom zatruwającym (dosłow-
nie i w przenośni) życie mieszkańców miasta. 
Latem ubiegłego roku Rafał Piech wysłał Apel 
o przyspieszenie prac nad prawnym uregulo-
waniem problemu uciążliwości zapachowych 
w miastach poprzez uchwalenie tzw. Usta-
wy antyodorowej do Prezydenta i Premiera 

RP. W odpowiedzi dowiedzieliśmy 
się, że projekt ustawy „O przeciw-
działaniu uciążliwości zapachowej” 
wraz z Oceną Skutków Regulacji do 
przedmiotowego projektu proceduje 
obecnie Główny Inspektorat Ochro-

ny Środowiska, który 27 lipca ubiegłego roku 
powołał zespół doradców. Jego zadaniem jest 
wspieranie  prac nad projektem ustawy. Przygo-
towany projekt założeń zawiera m.in. definicję 
uciążliwości zapachowej, wskazanie głównych 
gałęzi przemysłu, będących źródłem uciążli-
wości odorowych oraz sposób postępowania 
odnośnie instalacji istniejących i planowanych. 

Wracając do naszego miasta. Cofnięcie ze-
zwolenia jest pierwszą tego typu decyzją w Sie-
mianowicach Śląskich. Wpływ na jej wydanie 
miały m.in. sygnały mieszkańców na uciążliwości 

Cofnięcie zezwolenia jest pierwszą tego typu decyzją 
w Siemianowicach Śląskich. Wpływ na jej wydanie miały 
m.in. sygnały mieszkańców na uciążliwości dochodzące 
ze strony terenu przemysłowego „Fabud”

dochodzące ze strony terenu przemysłowego 
„Fabud” oraz praca specjalnego zespołu powo-
łanego przez Prezydenta Miasta, zajmującego 
się między innymi kontrolą firm prowadzących 
w Siemianowicach Śląskich działalność w za-
kresie zagospodarowywania odpadów.

Ponadto są sporządzane nowe miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego obej-
mujące tereny przemysłowe Fabudu w Michał-
kowicach oraz tereny przemysłowe położone 
w południowej dzielnicy miasta (w obrębie ulic 
Marii Konopnickiej, Chemicznej i Budowlanej). 
- Jednym z celów opracowywanych planów 
jest weryfikacja istniejącego i projektowanego 
przeznaczenia terenu wraz z wprowadzeniem 
zapisów regulujących zasady ich zagospoda-
rowania pod kątem działalności związanej ze 
zbieraniem, przeładunkiem, przetwarzaniem 
odpadów oraz lokalizacji składowisk tychże 
z jednoznacznym wskazaniem granic takich 
terenów i z możliwością prowadzenia dotych-
czasowej działalności pod warunkiem, że nie 
będzie ona stwarzać uciążliwości dla terenów 
sąsiednich – mówi Remigiusz Karwat z Wydziału 
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie.  Warto w tym miejscu dodać, że Urząd 
Miasta prowadzi postępowanie wobec innych 
firm powodujących tzw. uciążliwości odorowe.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Urzędnicy dostają od mieszkańców coraz więcej zgłoszeń 
dotyczących zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca. Cho-
dzi tu głównie o dzikie wysypiska śmieci, odór, bezpańskie 
zwierzęta czy też przepełnione kosze na śmieci.

W celu kontaktu z odpowiednimi jednostkami oprócz zgło-
szenia kierowanego prosto do Straży Miejskiej, Urzędu Miasta 
czy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego można 
również skorzystać z platformy internetowej. Wystarczy 
wejść na stronę EKO ALARM, wypełnić krótką, anonimową 
ankietę o zdarzeniu i wysłać zawiadomienie. Informacja 
dotrze do odpowiedzialnej za daną sprawę osoby i zostaną 
podjęte niezbędne działania.

W tej chwili jesteśmy w okresie, kiedy nasze niebo zbyt czę-
sto spowite jest gęstą zawiesiną potocznie zwaną „smogiem”. 

Opinie naukowców są druzgocące. Wpływa on negatywnie 
na nasze zdrowie, zwłaszcza u małych dzieci i seniorów. 
W konsekwencji może prowadzić do śmierci.  

Jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest 
nieodpowiednie wykorzystanie pieców domowych. W opinii 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w 88 
proc. przypadkach przekroczenia norm zanieczyszczenia 
powietrza to jest właśnie główny powód, choć oczywiście 
nie jedyny. W domu nie wolno spalać śmieci, malowanego 
drewna czy plastików. Niestety rzeczywistość jest odmienna 
i do takich sytuacji dochodzi codziennie.

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich – zgłoś niebez-
pieczne dla nas zdarzenia. 

JAKUB NOWAK

EKO ALARM KONTRA SMOG

KOMUNIKACYJNA REWOLUCJA W GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
Od 1 stycznia 2018 dzieci i młodzież do 16 lat jeżdżą za darmo
+ Bezpłatne przejazdy przez cały rok
+ Za darmo dojedziesz nie tylko do szkoły, ale też np. Do babci, na łyżwy i basen
+Ulga będzie zakodowana na Twojej spersonalizowanej karcie ŚKUP
+ Masz już kartę ŚKUP
+ Ulgę zakodujesz w Punktach Obsługi Klienta/Obsługi Pasażera
+ Masz jeszcze ważny bilet okresowy?
+Możesz otrzymać zwrot gotówki za jego niewykorzystaną część
+Nie masz karty ŚKUP? Do końca marca wystarczy legitymacja szkolna
= Większa elastyczność i swoboda podróżowania

Więcej informacji na  
www.metropoliajedziemy.pl

SPRAWY SPOŁECZNE
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28 stycznia (niedziela)

Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03 - godz. 10.00  
Siemianowicki Zawrót Głowy – III Bieg Wokół Stołu.  
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” - (Park Pszczelnik, tel. 515 142 813) godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techn. w godz. 14.00-15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży 
(udostępniana bezpłatnie)

29 stycznia (poniedziałek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik, tel. 515 142 813
- godz. 10.00-21.00   
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min 
godz. 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) - 
10.00-10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
– godz. 10.00 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży.
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną w godz. 14.00-
15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) Warsztaty dla dzieci 
w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe - godz. 11.00-14.00  
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) 
- godz. 11.00-12.30 
Warsztaty z Zespołem Pieśni i Tańca „Siemianowice” - zajęcia dla dzieci od 
6 lat 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 12.00-15.00  
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min.

30 stycznia (wtorek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00  
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik, tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. 
Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00-10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży  
MBP Oddział dla Dzieci (Al. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29) - godz. 10.00-
11.30 
Świat komiksów – zajęcia czytelnicze – prezentacja multimedialna na 
temat historii komiksów, wystawka komiksów z zasobów biblioteki, zasady 
tworzenia komiksów 
MBP Filia Nr 7 (ul. Fojkisa 2) - godz. 10.00-11.00 
Komiksoteka – „Wilk i zając” „Pij sok marchewkowy – pyszny i zdrowy” 
MBP Filia Nr 1 (ul. Żeromskiego 13a) - godz. 10.00  
„Kula i różdżka” - czytanie opowiadania i projektowanie komiksu w oparciu 
o treść utworu 

SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz 10.00  
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Ponadgimnazjalnych.  
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00-15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
MBP Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a) - godz. 11.00-13.00 
„Tytus Romek i...” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 11.00-12.30  
Warsztaty teatralne z Teatrem DOMINO dla dzieci od 6 lat 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min.

31 stycznia (środa)

Rynek Miejski, Urząd Miasta godz. 8.00 - zbiórka 
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Gliwic. 
W programie: zwiedzanie Palmiarni w Gliwicach, oraz wizyta w siemianowic-
kim Muzeum Miejskim. Uczestników wycieczki należy zgłosić w Wydziale 
Kultury i Sportu pod numerem telefonu 32/765-62-97 do dnia 26 stycznia 
2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Obowiązują zgody rodziców/ opieku-
nów prawnych na udział dzieci w wycieczce. 
Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min  
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00-10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz 10.00  
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Gimnazjalnych.  
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
MBP Filia Nr 8 (ul. Zgrzebnioka 43a) - godz. 10.30 
Komiksoteka: Muminki – zajęcia czytelniczo-plastyczne  
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną w godz. 14.00-
15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46)- godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 11.00-12.30 
Warsztaty teatralne z Teatrem DOMINO dla dzieci od 6 lat 
MBP Filia Nr 10 (ul. Jaworowa 2) - godz. 12.00 
„Komiksowy pomysł na ferie zimowe” – warsztaty plastyczne 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min.

1 lutego (czwartek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 

Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min  
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00-10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 10.00 
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży 
MBP Oddział dla Dzieci (Al. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29) 
- godz. 10.00-11.30 
Projektujemy komiks – warsztaty plastyczne 
MBP Filia Nr 7 (ul. Fojkisa 2) - godz. 10.00-11.00 
Komiksoteka – „Wilk i zając” „Wilk morski” „Na lodzie” 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seanse filmowe dla dzieci 
MBP Filia Nr 8 (ul. Zgrzebnioka 43a) - godz. 10.00 
Symfonia szycia 
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną w godz. 14.00-
15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
MBP Filia Nr 1 (ul. Żeromskiego 13a) - godz. 11.00-13.00 
„Czas zabawy” - gry planszowe, puzzle, zajęcia plastyczne 
MBP Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a) - godz. 11.00-13.00 
„Magiczny napój Gallów” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 11.00-12.30 
Warsztaty teatralne z Teatrem DOMINO dla dzieci od 6 lat 
SCK Willa Fitznera (ul. Fitznerów 3, tel. 32 763 27 33) - godz. 11.00 
Andrzej Lebek: zimowe zabawy 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 
03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

2 lutego (piątek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00-10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
– godz. 10.00    
Otwarty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
MBP Filia Nr 8 (ul. Zgrzebnioka 43a) - godz. 10.30 
Komiksoteka: Kajko i Kokosz – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną w godz. 14.00-
15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
SCK-Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 11.00-12.30 
Warsztaty teatralne z Teatrem DOMINO dla dzieci od 6 lat 
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MBP Filia Nr 10 (ul. Jaworowa 2) - godz. 12.00  
„Zabawa w komiks” – warsztaty plastyczne 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

3 lutego (sobota)

Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik, tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min 
Rynek Miejski - godz. 11.00-19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00-15.00
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie).  
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

4 lutego (niedziela)

Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik, tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min
Rynek Miejski - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie). 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 
03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min. 

5 lutego (poniedziałek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) – godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00 – 10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
SCK-Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
SCK-Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 10.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci do 9 lat 
Rynek Miejski - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną w godz. 14.00 – 
15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – 
Szkoły Podstawowe. ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 12.00-15.00  
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 12.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci od 10 lat 

SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 12.00 
Warsztaty kulinarne. Wymagane wcześniejsze zapisy, grupa do 12 osób, 
przeznaczone dla dzieci w wieku 5-11 lat. Nie przyjmujemy grup zorganizo-
wanych 
MBP Filia Nr 10 (ul. Jaworowa 2) - godz. 12.00 
„Zimowy komiks” – warsztaty plastyczne 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 12.30  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły 
Podstawowe 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 17.00   
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci. ORGANIZATOR: 
Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min. 

6 lutego (wtorek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) 
- godz. 10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min  
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) 
- godz. 10.00 – 10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
MBP Oddział dla Dzieci (Al. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29) 
- godz. 10.00-11.30 
Koziołek Matołek – zajęcia czytelnicze na temat najpopularniejszego 
komiksu dla dzieci 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 10.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci do 9 lat 
MBP Filia Nr 1 (ul. Żeromskiego 13a) - godz. 10.00 
„Bałwan i zające” - czytanie opowiadania i projektowanie komiksu w oparciu 
o treść utworu 
Rynek Miejski - godz. 11.00 - 19.00 (z przerwą techniczną w godz. 14.00 – 
15.00) 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
MBP Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a) - godz. 11.00-13.00 
„W grodzie Kajka i Kokosza” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) 
– Szkoły Podstawowe. ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 12.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci od 10 lat 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 12.00 
Warsztaty kulinarne. Wymagane wcześniejsze zapisy, grupa do 12 osób, 
przeznaczone dla dzieci w wieku 5-11 lat. Nie przyjmujemy grup zorgani-
zowanych 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 12.30 
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły 
Podstawowe 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, 
tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

7 lutego (środa)

Rynek Miejski, Urząd Miasta zbiórka - godz. 8.00 
Wycieczka rekreacyjna dla siemianowickich dzieci i młodzieży do Muzeum 
Historycznego w Bielsku – Białej (warsztaty dla dzieci i młodzieży). Uczest-
ników wycieczki należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu pod numerem 
telefonu 32/765-62-97 do dnia 2 lutego 2018 r. (decyduje kolejność zgło-
szeń). Obowiązują zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci 
w wycieczce. 
Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00  
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) - 
godz. 10.00 – 10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
MBP Filia Nr 7 (ul. Fojkisa 2) - godz. 10.00-11.00 
Komiksoteka – „Wilk i zając” „Na ulicy” „W lunaparku” 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
SCK-Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 10.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci do 9 lat 
Rynek Miejski - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK-Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – 
Szkoły Podstawowe. ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 12.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci od 10 lat 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 12.00 
Łamigłówki mądrej główki. Wymagane wcześniejsze zapisy, grupa do 20 
osób, przeznaczone dla dzieci w wieku 5-11 lat. Nie przyjmujemy grup 
zorganizowanych 
MBP Filia Nr 10 (ul. Jaworowa 2) - godz. 12.00 
„Tworzenie zakładek do ulubionych komiksów” – warsztaty plastyczne 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 12.30   
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły 
Podstawowe 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 15.00 
Spotkanie czytelniczo-literackie. Książki pisane wierszem i nie tylko. Promo-
cja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 17.00  
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci. ORGANIZATOR: 
Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min. 

8 lutego (czwartek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min  
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Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) - 
godz. 10.00 – 10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i młodzieży 
MBP Oddział dla Dzieci (Al. Sportowców 3, tel. 32/228 13 29) 
- godz. 10.00-11.30 
Kajko i Kokosz kontra Asterix i Obelix – prezentacja komiksowych bohaterów, 
warsztaty plastyczne 
SCK-Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 10.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci do 9 lat 
Rynek Miejski, Urząd Miasta - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
MBP Filia Nr 1 (ul. Żeromskiego 13a) - godz. 11.00-13.00 
„Czas zabawy” - gry planszowe, puzzle, zajęcia plastyczne 
MBP Filia Nr 9 (ul. Powstańców 54a) - godz. 11.00-13.00 
„Uzupełnij dymek” – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 
SCK-Willa Fitznera (ul. Fitznerów 3, tel. 32 763 27 33) - godz. 11.00 
Tadeusz Zdechlikiewicz: zabawa taneczna 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – 
Szkoły Podstawowe. ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
SCK-Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 12.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci od 10 lat 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 12.00 
Łamigłówki mądrej główki. Wymagane wcześniejsze zapisy, grupa do 20 osób, 
przeznaczone dla dzieci w wieku 5-11 lat. Nie przyjmujemy grup zorganizow.
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 12.30  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły 
Podstawowe 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 
Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, 
tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

9 lutego (piątek)

Dom Kultury „Chemik” (ul. Niepodległości 51) - godz. 9.00-15.00 
Półkolonie zimowe dla dzieci. W programie: zajęcia świetlicowe, gry planszo-
we, turnieje wiedzy, nauka taca, konkursy, wycieczki, seanse filmowe. Zapisy 
w dniu 23 stycznia o godz. 16.00 w DK „Chemik” 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 32 228 08 48) - 
godz. 10.00 – 10.45 
Bezpłatne lekcje nauki jazdy na łyżwach dla siemianowickich dzieci i mło-
dzieży 
MBP Filia Nr 7 (ul. Fojkisa 2) - godz. 10.00-11.00 
Komiksoteka – „Wilk i zając” „Spotkanie na plaży” „Czempion” 
SCK Park Tradycji (ul. Orzeszkowej 12, tel. 32 765 27 40-41) - godz. 10.00 
Seans filmowy dla dzieci 
SCK-Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 10.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci do 9 lat 
MBP Filia Nr 8 (ul. Zgrzebnioka 43a) - godz. 10.30 
Komiksoteka: Tytus Romek i Atomek – zajęcia czytelniczo-plastyczne 
Rynek Miejski, Urząd Miasta godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
SCK-Jarzębina (ul. Wierzbowa 2, tel. 32 228 48 46) - godz. 11.00-14.00 
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – zajęcia świetlicowe 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 11.00  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewczęta rocznik 2004 i młodsze) – 
Szkoły Podstawowe. ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
SCK Bytków (ul. Niepodległości 45, tel. 32 228 72 80) - godz. 12.00 
Kolorowa Zima w Okienku – warsztaty plastyczne dla dzieci od 10 lat 
MBP Filia Nr 10 (ul. Jaworowa 2) - godz. 12.00 
„Komiksowe pożegnanie ferii” – warsztaty plastyczne 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) 
- godz. 12.30 -  
Otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (chłopcy rocznik 2004 i młodsi) – Szkoły 
Podstawowe 
ORGANIZATOR: MKS „Siemion przy ZS4” 
MBP Filia Nr 4 (ul. Szymanowskiego 11) - godz. 13.00-17.00 

Komiksoteka. Przezwyciężenie nudy podczas ferii zimowych – wspólne 
zajęcia z rówieśnikami: plastyczno-techniczne, czytelnicze, gry planszowe, 
głośne czytanie książek 
Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03) - godz. 17.00  
Zimowa Akademia Karate – bezpłatne treningi dla dzieci. ORGANIZATOR: 
Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, 
tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min. 

10 lutego (sobota)

Kompleks Sportowy „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)
godz. 8.00  
VI Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej Par 
Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) - godz. 
10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 min 
Rynek Miejski, Urząd Miasta - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie) 
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, 
tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie 2,50 zł od 
osoby na 60 min.

11 lutego (niedziela)

Lodowisko w Parku „Pszczelnik” (Park Pszczelnik , tel. 515 142 813) 
- godz. 10.00-21.00 
Godziny ślizgawek: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00. Dzieci do lat 7 – wstęp wolny, bilet ulgowy w cenie 2,00 zł/45 
min  
Rynek Miejski, Urząd Miasta - godz. 11.00 - 19.00, z przerwą techniczną 
w godz. 14.00 – 15.00 
„Zjeżdżalnia pontonowa – Snowtubing” dla dzieci i młodzieży  (udostępnia-
na bezpłatnie)  
Basen Kompleksu Sportowego „Michał” (ul. Orzeszkowej 1, tel. 32 765 23 03)  
Bilet wstępu na basen dla dzieci i młodzieży uczącej się w cenie  2,50 zł od 
osoby na 60 min.

I KULTURALNE
W SIEMIANOWICKICH INSTYTUCJACH KULTURY I SPORTU
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