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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
3 sierpnia 2020 r., (od godz. 15:00 do 15:10)
pod numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.

Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” z dnia 
25.06.2020 r.
1. Radosław z Osiedla Młodych
2. Jerzy z Michałkowic
3. Stefan z Osiedla Tuwima
Zdjęcie przedstawiało byłą ulicę E.Plater na 
nieistniejącym już Osiedlu Jerzego-Georgshutte 

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

I N F O R M A T O R  S E N I O R A

Wystartowała rekrutacja na DARMOWE szko-
lenia komputerowe: Kurs ECDL i „e-Senior”.  
Co to za kursy i do kogo są adresowane?

Kurs ECDL - kurs podstawowych umiejęt-
ności komputerowych skierowany jest do 50 
mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli 
30 lat i chcą zdobyć umiejętności podstawowej 
obsługi komputera, czyli:

1. podstawy pracy z komputerem
2. podstawy pracy w sieci
3. przetwarzanie tekstów
4. arkusze kalkulacyjne
5. Bank Danych o Mieście – przykłady wy-

korzystania w innych miastach.
Kurs w wymiarze 80h lekcyjnych. Przewi-

dywany czas trwania kursu to 10 dni.
Kurs zakończony będzie egzaminem, które-
go pozytywny wynik zostanie potwierdzony 
certyfikatem ECDL (honorowanym na terenie 
całej Unii Europejskiej).

Szkolenie „e-Senior” -  szkolenie skierowane 
do 48 mieszkańców naszego miasta, któ-
rzy ukończyli 55 lat i znają podstawy obsługi 
komputera, ale chcieliby nabyć dodatkowe 
umiejętności takie jak:

1. obsługa platformy SEKAP i ePUAP - ko-
rzyści jakie płyną z posiadania profilu za-
ufanego

2. obsługa bankowości elektronicznej
3. zasady bezpiecznego korzystania z in-

ternetu
4. rozliczanie podatków online
5. korzystanie z platform typu Bank Danych 

o Mieście.
Szkolenie w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. 

Przewidywany czas trwania szkolenia to 5 dni.
Szkolenia odbywać się będą w małych gru-

pach w salach na terenie miasta Siemianowice 
Śląskie, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa zalecanych w związku z pandemią wirusa 
SARS CoV-2 (dostępne środki do dezynfekcji 

oraz maseczki).
W trakcie szkoleń dla każdego 
uczestnika przewidziany jest 
poczęstunek oraz obiad.
Regulamin rekrutacji wraz 
z formularzem zgłoszenio-
wym dostępne są na stronie: 

http://www.siemianowice.pl/samorzad/
dokumenty/human-smart-city.1408/ oraz 
w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy 
ul. Michałkowickiej 105, w Biurze Obsługi 
Mieszkańców (BOM).

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony 
jest w formie ciągłej do momentu wyczerpania 
miejsc na danym szkoleniu lub kursie. Dokumenty 
rekrutacyjne można składać osobiście w kancela-
riach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105. Do-
puszczalne jest również składanie dokumentów 
w formie elektronicznej (skan z podpisem) na 
maila: humansmart@um.siemianowice.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do 
kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju 
Miasta: p. Betiną Bober-Ogon tel. 32 760 54 21 
oraz p. Dorotą Rus tel. 32 760 54 70.

Kurs ECDL i szkolenie „e-Senior” organizowane 
są w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski 
system monitoringu i informacji o mieście jako 
narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-go-
spodarczego Siemianowic Śląskich”- współfi-
nansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

DOROTA RUS

RUSZYŁA REKRUTACJA NA SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE ECDL I „E-SENIOR”
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Epidemia z jaką zmagamy się od blisko pół 
roku, daje się we znaki nie tylko naszym 
budżetom domowym czy firmowym, ale 
też samorządowym. Wszyscy przecież 
jesteśmy jak naczynia połączone, co spra-
wia, że przedsiębiorca ma pieniądze tylko 
wówczas, gdy zostawi je u niego klient, 
a ten zaś ma je tylko wtedy, kiedy posiada 
zlecenia lub pracę, za którą mu wcześniej 
zapłacą. Rolą miasta natomiast jest dba-
nie o obu z nich, poprzez inwestowanie 
w infrastrukturę i tworzenie przyjaznych 
warunków do życia i działalności gospodar-
czej. Warunkiem jednak jest to, że zarówno 
biznes jak i przysłowiowy Kowalski zapłacą 
czynsze i podatki. Gdy dojdzie – tak jak ma 
to miejsce obecnie – do sytuacji, w której 
przepływ pieniędzy wskutek pandemii zo-
stał bardzo spowolniony lub całkowicie się 
zatrzymał, to u każdej z uczestniczących 
w tym procesie stron, budżet na rozwój, 
wynagrodzenia czy też inwestycje zaczyna 
się szybko kurczyć. Nasz samorząd także 
już tego doświadcza. 

W ciągu jednego kwartału wpływy do 
miejskiej kasy tytułem podatków i innych 
spodziewanych przychodów spadły o kwoty 

liczone już w milionach złotych, o czym 
można przeczytać w aktualnym wydaniu 
Głosu Miasta. Mimo to jednak, w obliczu tych 
obecnych oraz czekających nas w najbliższej 
przyszłości wyzwań, staramy się, tam gdzie 
tylko się da, utrzymywać stały przepływ 
środków finansowych i inwestycyjnych, licząc 
na to, że w perspektywie kilku najbliższych 
lat odniesiemy sukces na podwójnym froncie, 
czyli zarówno w walce z wirusem Covid-19, 
jak i społeczno-gospodarczymi skutkami 
jego pandemii w naszym kraju. 

Mając to wszystko na uwadze, tym bardziej 
cieszy mnie fakt, że już wkrótce rozpocz-
niemy odbiory kluczowych tegorocznych 
inwestycji miejskich. Wśród nich znajdzie 
się, otwierany już dosłownie za kilka dni, 
nowy łącznik drogowy ulic Michałkowickiej 
i Oświęcimskiej, który wraz z ul. Przedsiębior-
ców utworzy by-pass komunikacyjny na linii 
wschód – zachód, optymalizując ruch samo-
chodowy (kilka milionów aut w ciągu roku).

Kolejnym projektem inwestycyjnym, który 
będzie sukcesywnie odbierany w naszym 
mieście są nowe odcinki ścieżek rowero-
wych. Warto przy tym wspomnieć, że łączna 
ich długość – ok. 27 km, już dzisiaj stawia 

nasze miasto na pierwszym miejscu wśród 
metropolitalnych miast do 100 tysięcy 
mieszkańców, a po zakończeniu tegorocznej 
rozbudowy, dysponując już blisko czter-
dziestoma kilometrami ścieżek, możemy 
znaleźć się nawet w pierwszej piątce miast 
całej Metropolii GZM. 

Równie istotne będą też odbiory ociepla-
nych budynków mieszkalnych w dzielnicy 
Nowy Świat, a także jednostek edukacyjnych 
i kulturalnych podległych urzędowi, jak szkoły 
czy MDK Jordan, dzięki czemu, w pośred-
ni sposób, zrobimy kolejny krok w walce 
o czystsze powietrze w Siemianowicach 
Śląskich w okresie zimowym.

Przysłowiowe zaciskanie pasa jest nam 
obecnie przypisane w nie mniejszym stop-
niu niż odpowiedzialność za dalszy rozwój 
miasta. Mocno i niezmiennie wierzę jednak, 
że przy współpracy z Radą Miasta, ale też 
bezpośrednio z mieszkańcami i reprezentu-
jącymi ich ciałami doradczymi, jak Rada Go-
spodarcza, Rada Seniorów czy Młodzieżowa 
Rada Miasta, uda nam się wspólnie skutecz-
nie zadbać o zrównoważony rozwój gminy, 
uwzględniający nie tylko nasze potrzeby 
i ambicje, ale również bieżące możliwości.

ROZWÓJ MIASTA JEST KONIECZNY, 
ZACISKANIE PASA RÓWNIEŻ

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

To już ostatnia prosta prac budowlanych 
związanych z powstaniem łącznika dro-
gowego pomiędzy ulicami Oświęcimską 
i Michałkowicką. Już wkrótce nowa droga 
będzie dopuszczona do użytku, gdyż finał 
jej budowy zaplanowano na koniec lipca. 
Obecnie trwają prace kończące realizację 
tej inwestycji, tj. wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego, prace brukarskie 
oraz humusowanie i porządkowanie terenu.

Całość przedsięwzięcia objęła budowę 
drogi o długości 631 m, chodników i ścieżek 
rowerowych, zjazdów publicznych i skrzyżo-
wań (rond), a także kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia drogi i przejść dla pieszych oraz 
rozbudowę, przebudowę i zabezpieczenie 

sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja koszto-
wała ponad 6,2 mln zł z czego 50 % kosztów 
kwalifikowanych pokryło dofinansowanie po-
zyskane przez Gminę w ramach tzw. Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Nowy łącznik stanowi kolejny etap rozbudowy 
sieci siemianowickich szlaków komunikacyjnych, 
mającej na celu rozładowanie korków i uspraw-
nienie ruchu drogowego w mieście. Jest konty-
nuacją, oddanego do użytku w listopadzie 2018 

roku, łącznika (ulica Przedsiębiorców), o długości 
1,4 km, powstałego między ulicami Michałkowicką 
a Zwycięstwa.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWY ŁĄCZNIK NA UKOŃCZENIU
Oba łączniki to w sumie ponad 2 km  
bardzo dobrze oświetlonej, jezdni,  
a także chodniki i ścieżki rowerowe.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

BUDYNEK MDK

SIEDEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA NOWYM ŚWIECIE

W czerwcu rozpoczęto termomodernizację 
ZSOiZ przy ul. Budryka oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 20 przy ul. Lipowej, której zakres 
dla każdej ze szkół obejmuje m.in. remont 
strefy wejścia, wymianę drzwi zewnętrznych 
oraz wymianę części okien, ocieplenie dachu 
z pokryciem, izolacje przeciwwodne i prze-
ciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem, 
docieplenie ścian nadziemia wraz z robotami 
wykończeniowymi, modernizację instalacji 
grzewczej c.o. i c.w.u, wykonanie wentylacji 
mechanicznej i drenażu opaskowego, wymianę 

Również w czerwcu ruszyła kompleksowa 
termomodernizacja budynku Młodzieżowego 
Domu Kultury im. dr. H. Jordana, położone-
go przy ul. F. Chopina 2 w Siemianowicach 
Śląskich. Inwestycja pn. „Niskoenergetyczne 
budynki użyteczności publicznej (MDK im. 
H. Jordana w Siemianowicach Śląskich)” dofi-
nansowana została przy pomocy dotacji celowej 
w wysokości 1.275.000 zł, otrzymanej z budżetu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 
„Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji”. Modernizacja placówki obejmuje remont 

opraw oświetleniowych na oprawy typu LED 
i dostosowanie klatki schodowej do przepisów 
ppoż. Łączny koszt remontu szkół to blisko 
6 mln zł. Docieplenie obu placówek wykony-
wane jest w ramach projektu pn. „Niskoener-
getyczne budynki użyteczności publicznej 
(ZSOiZ przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej 
w Siemianowicach Śląskich)”, dla którego po-
zyskano dofinansowanie unijne z RPO WSL na 
lata 2014-2020, które pokryje 85% kosztów 
kwalifikowanych projektu. Zakończenie inwe-
stycji zaplanowano na maj 2021 roku. fo
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W maju termomodernizacji zostały poddane 
budynki wielorodzinne, należące do miasta 
Siemianowice Śląskie, położone przy ulicach 
Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9, 10 oraz Żwirki i Wigury 3. 
Zadanie realizowane jest w ramach projek-
tu pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
w budynkach będących własnością miasta 
Siemianowice Śląskie – etap 2” i zakłada m. 
in. wymianę stolarki drzwiowej wejściowej do 
budynku, częściową wymianę stolarki okiennej, 
docieplenie ścian, wykonanie izolacji pionowych 
ścian fundamentowych, remont pokrycia dachu 

wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz 
rynien i rur spustowych. Zakończenie prac 
planowane jest na wrzesień bieżącego roku. 
Inwestycja wyniesie 1.953.281,27 zł i współfi-
nansowana jest ze środków europejskich w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
kwotą 1.675.247,60 zł, a także przy pomocy 
dotacji celowej – w wysokości 98.543 zł, pozy-
skanej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, w ramach Programu „Metropoli-
talny Fundusz Solidarnościowy”.

INWESTYCJE W TERMOMODERNIZACJĘ  BUDYNKÓW MIEJSKICH

TO EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚCI
W Siemianowicach Śląskich, sukcesywnie wyko-
nywane są prace termomodernizacyjne obiektów 
miejskich. Termomodernizacja jest najlepszym 
sposobem na ograniczenie zapotrzebowania 
budynku na energię cieplną i zmniejszenie jej zu-

życia. Przyczynia się również do obniżenia kosz-
tów ogrzewania, poprawy komfortu cieplnego 
użytkowników oraz estetyki i trwałości elewacji.

Chociaż wakacje to zwykle czas relaksu i odpo-
czynku, jednak w miastach to pora intensywnych 

prac remontowo-budowlanych. Tak jest również 
i w Siemianowicach Ślaskich, gdzie aktualnie 
poza inwestycjami drogowymi, realizowane są 
liczne zadania, związane z dociepleniem bu-
dynków użyteczności publicznej oraz budynków 

z zasobów gminy. Należy podkreślić, że realizacja 
w tak szerokim zakresie inwestycji ograniczają-
cych niską emisję, możliwa jest dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym.

strefy wejścia, izolacje przeciwwodne i prze-
ciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem, 
docieplenie ścian nadziemia wraz z robotami 
wykończeniowymi, roboty w zakresie instalacji 
c.o., wykonanie wentylacji mechanicznej, drenażu 
opaskowego, wymianę opraw oświetlenio-
wych na oprawy typu LED oraz ocieplenie 
połaci dachu z pokryciem. Całkowita wartość 
realizacji projektu wyniesie 1.121.925,55 zł. Na 
zakończenie prac remontowych będzie trzeba 
poczekać do połowy października 2020 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

TERMOMODERNIZACJA DWÓCH SZKÓŁ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Jeszcze w lipcu rozpoczną się prace budowlane 
związane z modernizacją infrastruktury drogowej 
w mieście, obejmujące kolejne projekty wyłonione 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. 

Mowa tu o budowie ciągu pieszo-rowerowego 
wraz z oświetleniem przy ulicy Towarowej, au-
torstwa Marka Jarominka, czego efektem będzie 
poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów. Nowa ścieżka o długości ok. 310 m 
będzie przebiegała na wysokości ogródków działko-
wych, pomiędzy wjazdem do stacji paliw, a wjazdem 
na teren betoniarni. Wzdłuż niej (w miejscu dotych-
czasowego oświetlenia) zostaną zamontowane 
nowe słupy i lampy oświetlenia ulicznego.

Oprócz tego niebawem ruszy przebudowa na-
wierzchni ulicy Jaworowej, dzięki której zwiększy 
się bezpieczeństwo uczestników ruchu na jezdni 
oraz ułatwi manewrowanie. Modernizacja ulicy 
zakłada m.in.: rozbiórkę istniejących nawierzchni 

i krawężnika, wykonanie podbudowy konstruk-
cyjnej z tłucznia z poszerzeniem i wydłużeniem 
jezdni. Następnie wykonanie jezdni z kostki be-
tonowej z placem manewrowym oraz miejscami 
postojowymi. Pomysłodawcą tej inwestycji jest 
Grzegorz Mól. W sumie wartość powyższych 
zadań wyniesie 638.529,20 zł, a ich zakończenie 
przewidziano na wrzesień bieżącego roku. 

Na tym nie koniec. Po zakończeniu postę-
powania przetargowego i podpisaniu umowy 
z wykonawcą rozpocznie się remont ulicy Jagiel-
lońskiej (zadanie inwestycyjne również pomysłu 
Grzegorza Móla), na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Hutniczą do budynku nr 6, obejmujący 
m. in wymianę nawierzchni jezdni i chodnika, 
zabudowanie i regulację krawężnika drogowego 
i obrzeży chodnikowych oraz regulację urządzeń 
infrastruktury technicznej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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WAKACYJNE INWESTYCJE DROGOWE 
Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

OTWARCIE WODNEGO PLACU ZABAW! 
KORZYSTAJMY Z NIEGO BEZPIECZNIE

W połowie lipca podpisano umowę na budowę placu zabaw na 
terenie Przedszkola nr 15 położonego przy ul. Grunwaldzkiej 10.
Zadanie swym zakresem obejmie m.in.: instalację małej architektury 
tj. ławek i koszy na śmieci i przede wszystkim montaż nowych 
urządzeń zabawowych. Wśród nich pojawi się: zestaw zabawowy 
ze zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, wieżami, pomostem i rurą 
zjazdową, pojazd z kierownicą, siedzeniami i przejściem tunelowym, 
domek zabawowy, karuzela, płotek z gier, sprężynowce i nowa 
piaskownica. Wszystkie elementy będą odpowiednio przystosowane 

do używania przez dzieci najmłodsze w wieku 3-7 lat, tworząc bez-
pieczną strefę, sprzyjającą zabawie i rekreacji. Obiekt przeznaczony 
będzie wyłącznie do użytku przedszkolaków, uczęszczających do 
placówki. Budowa placu zostanie poprzedzona przygotowaniem 
projektu. Przypomnijmy również, że wielkimi krokami zbliża się 
finał rozbudowy nowego skrzydła Przedszkola nr 15, dzięki czemu 
wzbogaci się ono o dodatkowe 50 miejsc przedszkolnych dla dzieci 
w wieku 3-4 lat.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Od 1 sierpnia 2020 r. do listy wakacyjnych atrakcji dla dzie-
ci dołączy również Wodny Plac Zabaw, położony tuż obok 
siemianowickiego MDK „Jordan”. W tym roku zostanie on 
udostępniony nieco później, ze względu na pandemię koro-
nawirusa. Ze względów bezpieczeństwa będzie można z niego 
korzystać tylko pod warunkiem przestrzegania niezbędnego 
reżimu sanitarnego, którym został objęty cały obszar Wodnego 
Placu Zabaw. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania 
regulaminu oraz wytycznych zarządcy obiektu. 

Jeszcze w domu, po podjęciu decyzji o skorzystaniu z atrakcji 
Wodnego Placu Zabaw, rodzice powinni sprawdzić stan zdrowia 
swoich pociech. Jeśli nic im nie dolega, można spokojnie udać się 
na teren Wodnego Placu Zabaw. Po przybyciu, przed wejściem na 
jego teren należy dokonać dokładnej dezynfekcji rąk, a w trakcie 
pobytu zachować wymagany dystans społeczny.

Jeśli jednak w trakcie domowej kontroli przed wyjściem 
zaobserwujemy jakieś niepokojące objawy, a nawet zwykłe 
przeziębienie, należy pozostać z dzieckiem/dziećmi w domu 

i zawiadomić odpowiednie służby medyczne. Jest to sprawa 
kluczowa, bowiem w stanie pandemii bardzo istotne jest 
poczucie zwykłej ludzkiej odpowiedzialności, które nakazuje 
nam dbać o siebie nawzajem. Każdy rodzic powinien więc być 
świadom tego, że jest odpowiedzialny nie tylko za siebie i swoje 
dzieci, ale także za wszystkie osoby, z którymi się kontaktuje, 
bo tylko w ten sposób można ograniczyć rozprzestrzenianie 
się wirusa.

Wizyta na Wodnym Placu Zabaw, nawet przy konieczności 
zachowania wymaganych środków bezpieczeństw z pewnością 
będzie dla naszych pociech doskonałym relaksem i frajdą, więc aby 
ich radość była pełna, życzmy im samych słonecznych i upalnych 
dni do końca wakacji. Wodny Plac Zabaw będzie czynny w godzi-
nach 9:00 – 19:00. Serdecznie zapraszamy!

PIOTR PINDUR

PLAC ZABAW 
NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 15
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
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Siemianowice Śląskie dzięki rozbudowie sie-
ci tras rowerowych stają się coraz bardziej 
atrakcyjne dla miłośników jazdy na rowerze. 
Jak wiadomo rower doskonale sprawdza się 
nie tylko w wypoczynku i rekreacji, ale też 
jako codzienny środek transportu. To dobry 
wybór zarówno dla zdrowia, jak i środowiska, 
dlatego od 2018 roku na terenie Siemianowic 
Śląskich funkcjonuje system Siemianowicki 
Rower Miejski, umożliwiający wypożyczanie 
rowerów, a odnotowana dotychczas duża liczba 
wypożyczeń świadczy o popularności progra-
mu. Chcąc zapewnić rowerzystom komfortowe 
i bezpieczne warunki jazdy, a także ograniczyć 

transport samochodowy, w Siemianowicach 
Śląskich prowadzona jest regularna rozbu-
dowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych, 
pozwalających na alternatywne poruszanie 
się po mieście i okolicach. W efekcie w latach 
2015-2019 powstało ponad 20 km ścieżek 
rowerowych oraz cztery Zintegrowane Centra 
Przesiadkowe, natomiast do 2021 roku liczba 
tras rowerowych wzrośnie o kolejne 10 km.

Jak już wcześniej informowaliśmy, aktualnie 
w mieście realizowane jest zadanie pn. „Wspar-
cie mobilności miejskiej – projekt udogodnień 
dla wykorzystujących rower w mieście Siemia-
nowice Śląskie”, w ramach, którego budowane 

są cztery ciągi ścieżek rowerowych, o łącz-
nej długości ok. 10 km i trzy Zintegrowane 
Centra Przesiadkowe. Obecnie wszystkie 
ścieżki są w trakcie budowy. Najbardziej 
zaawansowane są prace budowlane przy 
realizacji ścieżki nr 1 wiodącej od Par-
ku Miejskiego, ulicami: PCK, Obwodową, 
Cmentarną, Szybu Pszczelnik, aż do parku 
Pszczelnik i ulicy Stara Szosa oraz ścieżki 
nr 3 biegnącej od ulicy Bańgowskiej, przez 
os. Bańgów (ul. Skłodowskiej), ulicą Za-
chodnią do skrzyżowania z ulicą Krupanka. 
Prowadzona jest również  realizacja ścieżki 
nr 4, która będzie prowadziła ulicami Mi-
chałkowicką 47, Michałkowicką 105 (budynek 

Urzędu Miasta), Wyzwolenia i Tarnogórską 
(w tym roku planowane jest wykonanie  od-
cinka od ulicy Michałkowickiej 47 do 105). 
W przypadku ścieżki nr 2 obejmującej ulice 
Cmentarną, Brzozową, ogródki działkowe, 
ulicę Mysłowicką aż do granicy Siemianowice 
Śl. z Katowicami, roboty budowlane są na 
etapie początkowym. Zakończenie całej in-
westycji planowane jest na koniec lipca 2021 
roku, natomiast ścieżki nr 1-3 zaplanowano 
do końca bieżącego roku, 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków 
unijnych, pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
Jak wynika ze statystyk udostępnionych na portalu  
Info GZM (infogzm.metropoliagzm.pl), stanowiącym 
bazę danych o gminach członkowskich Metropo-
lii, Siemianowice Śląskie znajdują się w czołówce 
miast metropolitalnych zarówno pod względem 
długości ścieżek rowerowych, jak i ich dynamicznej 
rozbudowy. 

Do dyspozycji  
mieszkańców  

na terenie miasta 
znajduje się  

12 stacji 
wypożyczania  

rowerów.

MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM – 
TRWA ROZBUDOWA TRAS ROWEROWYCH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Na obszarze kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego, położonego przy ulicy Rzecznej, pojawią 
się nowe atrakcje, które zadowolą zarówno 
zwolenników odpoczynku w gronie bliskich, 
jak i miłośników sportu. Będą to dwie alta-
ny z grillami oraz urządzenie do kalisteniki, 
przeznaczone do treningu siłowego i spraw-
nościowego, polegającego na wykorzystaniu 
podczas ćwiczeń jedynie masy swojego ciała. 
Nowe obiekty uzupełnią istniejący już skate-
park, boisko wielofunkcyjne, siłownię plenerową 

oraz plac zabaw. Dodatkowo w ramach tej 
inwestycji przy boisku zostaną zamontowane 
dwa piłkochwyty, a na terenie całej dzielnicy 
pojawi się dziesięć koszy na psie odchody. 
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w trybie 
zaprojektuj-wybuduj, dlatego prace budowlane 
zostaną poprzedzone wykonaniem dokumen-
tacji projektowej. Zakończenie zadania zapla-
nowano na na początek października, a koszt 
całości działań wyniesie 91.622,70 zł

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Budki do grillowania powstały już wcześniej, 
na osiedlu Bańgów, w Lasku Bytkowskim oraz 
przy skwerze „Na Wyzwolenia” i cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Zostały zlokalizowane w miejscach, w których 
rozpalenie grilla nie jest uciążliwe dla 
sąsiadujących działkowiczów. 

NOWE ATRAKCJE NA PRZEŁAJCE

Wydział Geodezji UM odebrał oficjalnie od firmy 
wykonawczej nową wersję fotograficznego obra-
zu naszego miasta wykonaną w standardzie True 
Orthophoto, zaktualizowaną na dzień 24 marca 
2020 roku. Nowy obraz miasta udostępniony bę-
dzie już wkrótce dla mieszkańców i przedsiębior-
ców przez siemianowicki geoportal, jednak już dziś 
można oglądać jego nową wersję poprzez serwis  
https://siemianowice.retromapy.pl. Funkcjonalność 
tego serwisu jest o tyle ciekawa, że pozwala on 
w oglądać w czasie rzeczywistym równolegle dwie 
ortofotomapy Siemianowic Śląskich, pochodzące 
z różnych lat. Do wyboru mamy porównanie archi-
walnych fotografii miasta z roku: 1996, 2008, 2009, 
2012, 2015, 2018, 2020.

PIOTR KOCHANEK

AKTUALNA WERSJA ORTOFOTOMAPY 
JUŻ DOSTĘPNA ONLINE

1996 2020

Na mapie Siemianowic Śląskich, a dokładniej 
w dzielnicy Przełajka (w okolicach ulicy Sło-
necznej), pojawiły się dwie nowe ulice: Księ-
życowa i Pogodna. Są to drogi dojazdowe do 
działek, na których realizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.

Uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom podjęli 
radni podczas czerwcowej sesji Rady Miasta. 
Nowe nazwy obowiązują od 10 lipca br., a ich 
dokładne położenie można sprawdzić na stronie 
internetowej: siemianowice.geoportal2.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE ULICE W MIEŚCIE
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Podobnie sytuacja wygląda w Siemianowi-
cach Śląskich. W tegorocznym budżecie miasta 
deficyt oraz wydatki bezpośrednio związane 
z COVID-19 wyniosą 8,8 mln zł. Kwota nie jest 
mała, ale należy ją rozpatrywać przez pryzmat 
kilku czynników odpowiedzialnych za ten stan 
rzeczy. 

Pandemia sprawiła, że kondycja finansowa 
przedsiębiorstw, szczególnie małych i śred-
nich, w stosunku do lat ubiegłych, pogorszyła 
się. W związku z tym planowane pod koniec 
ubiegłego roku dochody zostały w połowie bie-
żącego zweryfikowane – niestety na niekorzyść.

Między innymi 6 mln zł wyniesie deficyt do-
chodów ze sprzedaży mienia. Niemal pół mi-
liona złotych mniej wpłynie do budżetu miasta 
z tytułu dzierżawy gruntu.

WPŁYW PANDEMII  
NA FINANSE SAMORZĄDU

GOSPODARKA

W tej trudnej sytuacji, niemal oczywistymi są 
mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości 
od osób prawnych. W porównaniu z marcem 
dochody z tytułu tego podatku zmalały o nie-
mal 249 tysięcy, zaś w maju (w stosunku do 
kwietnia) o kolejne 410 tysięcy złotych

Należy również wspomnieć w tym miejscu 
o deficycie związanym z niedoborem wynika-
jącym z udziału Jednostek samorządu teryto-
rialnego we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych (PIT), który w pod koniec 
czerwca wynosił ok. 7,2 mln zł.

Sytuacja finansowa przedsiębiorców, skom-
plikowana przez ograniczenia związane z pan-
demią, miała rzecz jasna swoje bezpośrednie 
przełożenie na budżety rodzinne siemianowi-

20 marca br. minister zdrowia wprowadził, drogą 
rozporządzenia, stan pandemiczny w Polsce. Trwa-
jący blisko trzy miesiące lockdown w znacznym 
stopniu zachwiał finansami jednostek samorządo-
wych w całym kraju.

czan. Widać to po prognozowanych, zmniej-
szonych o 2,4 mln zł, wpływach z czynszów za 
mieszkania oraz lokale użytkowe.

W skali miasta należy pamiętać, że do ogól-
nego obrazu niedoborów dochodzą dochody 
utracone w pozostałych jednostkach miejskich. 
Przykładowo Siemianowickie Centrum Kultury 
deficyt do końca roku szacuje na 700 tysięcy 
a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - na 600 
tysięcy złotych (również do końca roku).

Oświata w Siemianowicach Śląskich sygnali-
zuje prognozowane mniejsze wpływy, w przy-
padku żłobka miejskiego, o prawie 90 tysięcy 
złotych w skali całego roku. 

Wydział Edukacji zwraca również uwagę na 
wydatki placówek oświatowych, poniesione 
w związku ze zwalczaniem COVID-19. Progno-
zowana kwota do końca czerwca wyniesie ponad 
116 tysięcy złotych. W tym zawiera się m.in. pomoc 
medyczna, sprzęt ochrony osobistej oraz urzą-
dzenia sanitarne na terenie obiektów oświatowych. 

Koronawirus spowodował również deficyt 
w kwocie  3 milionów złotych  w budżecie Szpi-

tala Miejskiego. Największą pozycję w tym 
zestawieniu stanowią utracone dochody z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia – niemal 2,5 mln zł.

Blisko 304 tysiące złotych Urząd Miasta wy-
dał na minimalizowanie skutków pandemii oraz 
bezpośrednią ochronę pracowników i miesz-
kańców Siemianowic Śląskich. Na tą kwotę 
złożyły się m.in. zakupy środków i uruchomienie 
stacji dezynfekcyjnych w budynkach urzędu, 
wyposażenie ochrony osobistej, usługi dezyn-
fekcyjne i kilkumiesięczne odkażanie wszyst-
kich miejskich przystanków komunikacyjnych. 
Obejmuje ona również zakup laptopów oraz 
systemu zdalnego głosowania dla rady miasta.

Trudna sytuacja znacząco wpłynie na kon-
dycję finansową miasta, zmuszając władze do 
weryfikacji planów inwestycyjnych w tym roku.

Inne miasta znajdują się w podobnej sytu-
acji – mówi Henryk Falkus, skarbnik miasta 
Siemianowice Śląskie. - Związek Miast Polskich 
na bieżąco monitoruje sytuację związaną z za-
dłużeniem samorządów.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WYDATKI  W  ZWIĄZKU   
Z WYSTĄPIENIEM  

COVID-19 (DEFICYT)

DOCHODY UTRACONE 
W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM 

COVID-19 (DEFICYT)
Urząd Miasta

303.640,01 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania,  
 lokale użytkowe, dzierżawy gruntu, 

sprzedaż mienia

 8 .850.000 zł

dochody z tytułu podatku  
od nieruchomości od osób  

prawnych (marzec-kwiecień) 

 659.239 zł

Zmniejszone wpływy z udziału 
w podatku dochodowym  

od osób fizycznych (do lipca)

 ok. 7.200.000 złWydział Edukacji
116.289,68 zł

Szpital Miejski  
 594.789,30 zł

Siemianowickie Centrum Kultury 

 700.000 zł

Szpital Miejski  
 2.489.469,27 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 600.000 zł

Żłobek Miejski  
 89.200 zł

Miejski Ośrodek 
 Pomocy Społecznej

 103.291 zł

Powiatowy Urząd Pracy  
 59.655,24 zł
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Do końca sierpnia br. będą trwały 
konsultacje w ramach aktualizacji 
Strategii Rozwoju Siemianowic Ślą-
skich do 2030 r. Przypomnijmy, że jest 
to dokument wdrożony w 2016 roku, 
którego zadaniem jest porządkowanie 
wiedzy o mieście oraz wskazywanie 
najważniejszych kierunków rozwoju 
na najbliższe lata.

W 2019 roku nastąpiło pierwsze 
podsumowanie raportu, które wy-

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH  
DOTYCZĄCYCH ROZWOJU SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

kazało, że nastąpiła dezaktualizacja 
Strategii w kontekście uwarunkowań 
i sytuacji społeczno-gospodarczej 
Siemianowic Śląskich oraz ich oto-
czenia konkurencyjnego oraz zmian 
w wymiarze systemowym na po-
ziomie centralnym - mówi Betina 
Bober-Ogon z Wydziału Rozwoju 
Miasta. - W związku z powyższym 
przedefiniowaliśmy cele i priorytety 
naszych działań, dostosowując je do 

dynamicznie zmieniającego się oto-
czenia społeczno-gospodarczego 
w regionie, kraju i na świecie - dodaje.

Projekt dokumentu oraz formularza 
zgłaszania uwag jest dostępny na 
stronie: 
https://bit.ly/konsultacjestrategia

Po wypełnieniu należy przesłać je 
drogą elektroniczną na adres: ratusz@
um.siemianowice.pl (w formie edy-
towalnej). W tytule maila prosimy 

wpisać „Konsultacje Strategii Rozwoju 
Siemianowic Śląskich do 2030 r.” lub 
drogą pocztową, wysyłając uzupeł-
nione dokumenty na adres: Wydział 
Rozwoju Miasta, ul. Michałkowicka 
105, 41-103 Siemianowice Śląskie, 
z dopiskiem: „Konsultacje Strategii 
Rozwoju Siemianowic Śląskich do 
2030 r.”

Uwagi można również dostarczyć 
osobiście do kancelarii podawczej 

MIASTO

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
w kopercie z dopiskiem „Konsultacje 
Strategii Rozwoju Siemianowic Ślą-
skich do 2030 r.”.

Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: 
Betina Bober-Ogon, tel. 32 760 54 21 
(mail: b_ogon@um.siemianowice.pl) 
oraz Dorota Rus, tel. 32 760 54 70 
(mail: d_rus@um.siemianowice.pl).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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GOSPODARKA

EDUKACJA

W poniedziałek, 13 lipca, odbyło się ogłosze-
nie wyników i uroczyste wręczenie nagród 
w konkursie na najlepszy biznesplan „Firma 
na Start”. W wydarzeniu wzięli udział finaliści 
konkursu, wraz z nauczycielami wspierającymi 

KOLEJNE ŚRODKI 
POZYSKANE PRZEZ PUP 
NA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

KOLEJNE BEZPŁATNE SZKOLENIA  
Z PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

POZNALIŚMY LAUREATÓW  
                          „FIRMY NA START”

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Ślą-
skich pozyskał dodatkowe środki w wysokości 
prawie 6 milionów złotych na działania mające 
na celu aktywizację zawodową i łagodzenie 
skutków bezrobocia w naszym mieście.

Pomoc kierowana będzie m.in. do osób:
 bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przy-

czyn niedotyczących pracowników oraz 
pracowników objętych zwolnieniami moni-
torowanymi,

 cudzoziemców, w tym objętych ochroną mię-
dzynarodową,

Zapraszamy na dwa bezpłatne szko-
lenia otwarte na temat ustawy o Pra-
cowniczych Planach Kapitałowych 
(PPK) organizowane przez Agencję 
Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnow-
cu wspólnie z Polskim Funduszem 
Rozwoju. W Siemianowicach Śląskich 
zaplanowaliśmy dwa terminy szkoleń 
– 27 sierpnia o godz. 10.00 oraz 28 
października o godz. 10.00. Spotkania 
odbędą się w Parku Tradycji, przy ul. 
E. Orzeszkowej 12 w Siemianowi-
cach Śląskich.

 bezrobotnych rodziców powracających na 
rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów 
osób niepełnosprawnych,

 bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bez-
robotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą 
zależną, w szczególności niepełnosprawną,

 bezrobotnych powracających z zagranicy,
 bezrobotnych związanych z tworzeniem 

zielonych miejsc pracy,
 bezrobotnych byłych więźniów i innych.

Wszystkie zainteresowane osoby Powiatowy 
Urząd Pracy zaprasza do kontaktu.

MARIA FRYC-WARKOCZ 
Referat Organizacyjno-Administracyjny  

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Aby wziąć udział w szkoleniu 
należy wypełnić formularz re-
jestracyjny dostępny na stronie:  
https://tiny.pl/tbtn7.

Pracownicze Plany Kapitałowe 
to powszechny i dobrowolny sys-
tem długoterminowego oszczę-
dzania, dostępny dla wszystkich 
osób zatrudnionych, które podle-
gają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym i rentowym. Jest on 
tworzony nie przez samego pra-
cownika, lecz wspólnie – przy jed-

oraz przedstawiciele organizatora i kapituły 
konkursowej. Miło jest nam poinformować, 
że laureatami konkursu zostali:
I miejsce: Dominik Walczak (Firma caterin-
gowa „Eat&BeFit), Zespół Szkół Cogito, na-
uczyciel wspierający: Izabela Duras.
II miejsce: Konrad Krawczyński („Cadillac 
– Bar”), I LO im. J. Śniadeckiego, nauczyciel 
wspierający: Celina Konieczny.
III miejsce: Jakub Hamerling (Wypożyczalnia 
sprzętu sportowego „OLFIT”), V LO, Zespół 
Szkół Sportowych, nauczyciel wspierający: 
Agnieszka Rostańska.

Laureaci nagrodzeni zostali dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi: I miejsce – laptop, 
II  miejsce – tablet, III miejsce – czytnik e-book.

Gratulujemy również pozostałym finalistom: 
Marcelowi Kuczkowi z ZSTiO MERITUM oraz 
Denisowi Bańce z Zespołu Szkół Cogito. Mamy 
nadzieję, że przedstawione przez uczniów 
pomysły staną się inspiracją do przedsię-
biorczego działania w przyszłości i być może 
zaowocują nowymi, ciekawymi firmami na 
mapie Siemianowic Śląskich – czego uczniom 
i sobie życzymy.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK

noczesnym udziale pracodawców 
oraz państwa.

W związku z tym, że PPK obo-
wiązują zarówno pracodawców jak 
i pracowników zapraszamy Państwa 
do udziału w szkoleniu, gdzie będzie 
można uzyskać niezbędne infor-
macje.

Więcej informacji na temat Pra-
cowniczych Planów Kapitałowych: 
https://www.mojeppk.pl/

MARTA SZALENIEC-MICHALIK

UWAGA!
Drogi Przedsiębiorco złóż wnio-
sek w ramach Tarczy Antykryzy-
sowej!

Siemianowicki Urząd Pracy nadal 
dysponuje środkami finansowymi, 
które mogą wspomóc lokalnych mi-
kro, małych i średnich przedsiębior-
ców w poprawie płynności finansowej 
i utrzymaniu miejsce pracy. 

UWAGA! O pożyczkę dla mikroprzed-
siębiorcy mogą ubiegać się także 
osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą.

Wszystkie wnioski rozpatrywane są 
na bieżąco, a Przedsiębiorcy w tym 
trudnym czasie szybko otrzymują 
wsparcie finansowe.
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GOSPODARKA

POWOŁANO NOWYCH CZŁONKÓW RADY  
GOSPODARCZEJ PRZY PREZYDENCIE MIASTA
W poniedziałek, 29 czerwca br., odbyło się piąte posiedzenie 
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta, VIII kadencji. 
Grono Rady powiększyło się o dwoje nowych członków – sie-
mianowickich przedsiębiorców, którzy skorzystali z zaproszenia 
Prezydenta Rafała Piecha i dołączyli do gremium.

Wśród nowo powołanych członków Rady znaleźli się Jolanta 
Geppert, właściciel firmy deweloperskiej APSTAR, odpowiedzial-
nej za realizację wielu siemianowickich inwestycji mieszkanio-
wych oraz Mariusz Kowolik, Prezes Zarządu siemianowickiej 
spółki PLASMA SYSTEM, produkującej powłoki ochronne.

Rada Gospodarcza, która jest ciałem opiniodawczo-do-
radczym, powołanym przez Prezydenta Miasta w 2015 roku, 
reprezentowana jest obecnie przez 16 członków, przedstawicieli 
świata biznesu i nauki, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK
 

Aktualny skład Rady Gospodarczej:
Marcin Budziński Akademia WSB,                           
Marek Ciembroniewicz EMSI Sp. z o.o.,
Mirosław Czarnik GPP Business Park S.A.,
Jolanta Geppert APSTAR Jolanta Geppert,                                                         
Michał Janos MMJ Marcin Janos,                          
Mariusz Korzeniowski PUMAR Sp. z o.o.,
Mariusz Kowolik Plasma System S.A.,                  
Michał Marut MARUT Maszyny i Urządzenia Sp. z o.o.,                                
Mariusz Mastalerz Adient Seating Poland Sp. z o.o.,                      
Ryszard Olek TERCHARPOL Sp. z o.o.,                                   
Tomasz Palion PPHU DALPOL Tomasz Palion,    
Agnieszka Pięta ATRIUM S.J. M.T. Piechowicz,                   
Mariusz Pilszak KRYSZTAŁ S.C. M. Pilszak, S. Zgórski,
Bogdan Seweryn BDW B. Seweryn, D. Łączński,
Eugeniusz Sowa Milimex S.A.,  
Ewelina Warwas DESA Development Sp. z o.o.

WYBORY PREZYDENCKIE

Dysponując oficjalnymi wymikami Państwowej Komisji Wybor-
czej możemy śmiało powiedzieć, że prawdziwymi zwycięzcami 
tegorocznych wyborów prezydenckich byli... mieszkańcy Sie-
mianowic Śląskich, których udział w tym ważnym wydarzeniu 
„wypracował” w grodzie Siemiona rekordową frekwencję. 64,57 
procent w pierwszej turze oraz 65,89 procent w drugiej - Oba 
wyniki, ktore warto odnotować w miejskich annałach.

Zaś z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy:
I tura - Andrzej Duda, kandydat Zjednoczonej Prawicy otrzymał 
11 145 głosów, Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatel-
skiej - 11 500 głosów. W drugiej turze Andrzej Duda otrzymał  
13 192 głosy, a Rafał Trzaskowski - 18 689 głosów.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WYSOKA FREKWENCJA 
PODCZAS WYBORÓW PREZYDENTA RP
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Z zestawienia interwencji obejmujące-
go okres od stycznia do grudnia 2019 r. 
dowiadujemy się, jakie zgłoszenia odbie-
rał w ubiegłym roku dyżurny Miejskie-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Przypomnijmy, iż dyżury w MCZK są ca-
łodobowe, a zgłoszenia, w zależności od 
rodzaju i charakteru, są przekierowywane 
do odpowiednich instytucji.

W sumie odnotowano 4241 próśb o inter-
wencję, z czego 718 dotyczyło awarii zwią-

NAJMNIEJ BYŁO WYPADKÓW, NAJWIĘCEJ TZW. „DROBNICY”.
MIESZKAŃCY ZGŁASZAJĄ.

BEZPIECZEŃSTWO

zanych z infrastrukturą techniczną (w tym 
wod.-kan., ciepłowniczą, gazowniczą czy 
energetyczną). Kolejnych 501 zgłoszeń 
zwiazanych było z pasem drogowym, czyli 
np. zabrudzenie czy uszkodzenie jezdni, 
brak pokryw na studzienkach kanalizacyj-
nych. Następne 461 razy dotyczyło kategorii 
zwierzęta - sygnalizowano nieprawidłowo-
ści związane z bezpańskimi psami, dzikimi 
zwierzętami, osami czy szerszeniami. Spra-
wy dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców były sygnalizowane 202 razy, 
zaś związane z akcją „Zima” - 199 razy.

Odrębną kategorią w zestawieniu są 
zgłoszenia „inne”. Używając żargonu służb, 
dotyczą one typowej, niesklasyfikowanej 
w innych kategoriach „drobnicy”. Mówa tutaj 
np. o uciążliwym hałasie, zapachu, nie zawsze 
pokojowych relacjach międzysąsiedzkich. 
Ponieważ każde zgłoszenie musi być od-
notowane i przekierowane, zatem również 
i takie nie są bagatelizowane. W ubiegłym 

roku było ich najwięcej, bo 1421. Po drugiej 
stronie listy plasują się interwencje związane 
z wypadkami drogowymi czy wypadkami 
w pracy - były tylko dwa takie zgłoszenia.

Umieszczając zgłoszenia na osi czasu - sta-
tystycznie - najbardziej gorącymi miesiąca-
mi są: styczeń (459 interwencji), maj (409) 
i czerwiec (408). Najspokojniejsze dyżury 
służby mają - również statystycznie - w lutym 
(290 interwencji) i listopadzie (275).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Można sobie zadać pytanie: co ma 
w głowie ktoś, kto z puszką farby 
w ręce dewastuje infrastrukturę 
miejską? Bowiem nawet kilka ty-
sięcy złotych może kosztować usu-
nięcie bohomazów, które w połowie 
czerwca pojawiły się na zabytkowych 
murach Siemianowickiego Centrum 
Kultury Willa Fitznera oraz, należą-
cej do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Specjalistycznej Placówki 
Wsparcia Dziennego dla Dzieci przy 
ul. Śniadeckiego 13. 

- Zdarzenie to miało miejsce 19 czerw-
ca – mówi Sonia Wróbel, kierownik pla-
cówki. – Po zabezpieczeniu nagrania, 
23 czerwca br. przesłaliśmy zgłoszenie 
siemianowickiej policji - dodaje.

Tego samego dnia wpłynęło rów-
nież zawiadomienie o oszpeceniu 
murów, zbudowanej w 1895 roku Willi 
Fitznera. Tam, podobnie jak w przy-
padku budynku MOPS-u, pomalowa-
no ścianę frontową oraz dodatkowo 
– w dużo większym stopniu - boczną.

- Aby przywrócić budynek Willi 
Fitznera do stanu pierwotnego bę-
dziemy musieli odmalować elewację 
pomiędzy gzymsami – mówi Marta 
Dziemba-Korzyniec, zastępca na-
czelnika Wydziału Gospodarki Lo-
kalowej.

To nie pierwszy taki akt wanda-
lizmu w Siemianowicach Śląskich. 
W 2018 r. szpecące graffiti pojawiło 
się na nowej elewacji zrewitalizo-

wanej kamienicy na Nowym Świecie. 
Początek tego roku to zabazgrana 
sprayem ściana odnowionego bu-
dynku przy ul. Poprzecznej. Z kolei 
w nocy z 13 na 14 lipca podczas próby 
włamania do Willi Fitznera uszkodzo-
no okno przeciwwłamaniowe, które 
zostało zaprojektowane tak, by oddać 
historyczny klimat budynku.

- Jeżeli zniszczenia będą uniemoż-
liwiały naprawę, to wymiana okna bę-

dzie kosztowała kilka tysięcy złotych 
- mówi Marta Dziemba-Korzyniec. 

Miasto jednak nie jest zupełnie 
bezbronne wobec osób niszczących 
przestrzeń publiczną. 26 kwietnia 
2018 r. radni przegłosowali uchwa-
łę która pozwala na wyznaczenie 
nagrody pieniężnej w kwocie tysią-
ca złotych za wskazanie sprawcy 
dewastacji lub kradzieży urządzeń 
infrastruktury czy dewastacji elewa-

cji budynków na terenie Siemianowic 
Śląskich. Nagradzane jest również 
udzielenie informacji, która dopro-
wadzi do ustalenia sprawcy. Wniosek 
o wypłatę nagrody składa w takim 
przypadku organ prowadzący postę-
powanie w sprawie, na żądanie osoby, 
która przyczyniła się do ustalenia 
sprawcy zniszczenia. Ponadto – co 
nie jest tajemnicą – w mieście działa 
system całodobowego monitoringu 
miejskiego, wspomagany przez ka-
mery zainstalowane na budynkach 
innych jednostek miejskich.

Jak się dowiedzieliśmy, w przypad-
ku ostatniego wybryku, siemianowic-
ka policja dysponuje wizerunkiem 
wandala niszczącego elewcję bu-
dynku.
- Są prowadzone czynności mające na 
celu doprowadzenie do zidentyfikowa-
nia sprawcy – mówi Tatiana Lukoszek, 
oficer prasowy Komendy Miejskiej Po-
licji w Siemianowicach Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

KOLEJNA DEWASTACJA 
BUDYNKÓW MIEJSKICH

Do jednego z mieszkań przy ulicy Okrężnej 
zapukała kobieta podająca się za pracownika 
administracji. Zachęcała do wymiany pieca 
gazowego, którego cena wynosiła tylko 500 
złotych, ponieważ reszta kwoty miała być 
refundowana ze środków otrzymanych przez 
administrację. Przedstawiona oferta wyda-
ła się atrakcyjna dla 77-letniej siemianowi-
czanki, która zdecydowała się, że wymieni 
piec. Przekazała 400 złotych kobiecie, która 

na tę okoliczność wystawiła pokwitowanie. 
Cała sytuacja nie wzbudziła u starszej pani 
żadnych podejrzeń. Okazało się jednak, że na 
pokwitowaniu widniały jedynie dane kupującej. 
Brakowało pieczątki i danych firmy. Zakupiony 
piec gazowy miał trafić do właścicielki za kilka 
dni, jednak tak się nie stało.
Apelujemy do mieszkańców o czujność i rozsądek 
oraz weryfikowanie takich ofert „okazji” u admini-
stratora budynku. Warto również sprawdzić cenę 

UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ  
ZA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

proponowanych produktów, ponieważ często 
bywa, że jest ona wręcz zawyżona. Pamiętajmy, 
że nikt nie moze zmusić Państwa do pośpiechu, 
warto więc dać sobie czas na sprawdzenie oferty 
i dokładną analizę. Jeśli będzie to prawdziwa, 
rzetelna firma, z całą pewnością da Państwu 
czas do namysłu i nawiąże ponownie kontakt. 
A jeśli to będzie oszust, dzięki Waszej ostrożnosci 
unikniecie kłopotów.

KMP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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Głos Miasta: - 20 marca br. Łukasz Szumowski, 
minister zdrowia, ogłosił w Polsce stan epidemii, 
spowodowany zagrożeniem koronawirusowym. 
Wiąże się to ze znacznymi ograniczeniami w co-
dziennym funkcjonowaniu. W Siemianowicach 
Śląskich w marcu i kwietniu sesje Rady Miasta 
się nie odbyły. Jednak, mimo tej trudnej sytuacji, 
struktury państwowe i samorządowe muszą 
działać nadal. Jakie poczyniono kroki, by umoż-
liwić radnym pracę? 
Adam Cebula: - Owszem, marcowa sesja nie 
odbyła się. Pamiętajmy jednak, że artykuł 15 usta-
wy kowidowej umożliwia Radzie Miasta pracę 
zdalną. Z tego tytułu w kwietniu zakupiliśmy 
system eSesja, czyli specjalne, wielomodułowe 
oprogramowanie, które zostało zainstalowane 
na urzędowych tabletach radnych. 30 kwietnia 
przeprowadziliśmy tzw. próbną sesję, by prze-
testować ten system. 7 maja odbyła się pierwsza 
w historii Siemianowic Śląskich sesja Rady Miasta 
w trybie online. Radni, z których część będąc 
w domach, a część korzystając z pomieszczeń 
urzędu miasta, zdalnie uczestniczyli w obradach, 
procedując projekty uchwał zgodnie z porząd-
kiem obrad.

Głos Miasta: - … no i przyszedł czerwiec, a wraz 
z nim sesja absolutoryjna, która różni się od in-
nych.
Adam Cebula: - Tak, zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym, na sesji tej głos 
zabierać mogą także mieszkańcy. Właśnie, 
między innymi by to umożliwić, obrady 
zorganizowano w Siemianowickim Centrum 
Kultury Park Tradycji. Oczywiście z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności, 
tak by zminimalizować ryzyko zarażenia 
koronawirusem. 
Głos Miasta: - To była wyjątkowa sytuacja, jak 
zatem będą wyglądały kolejne sesje siemia-
nowickiej Rady Miasta?
Adam Cebula: - Do 7 września br. obowiązuje 
ustawa, która pozwala na pracę zdalną. Naj-
bliższa, sierpniowa, sesja RM prawdopodob-
nie również odbędzie się z wykorzystaniem 
eSesji. Jeżeli antykowidowa ustawa nie zo-
stanie przedłużona, to wrócimy do normalnej 
formy pracy, czyli radni będą spotykać się 
w Dużej Sali siemianowickiego Urzędu Miasta 
by głosować poszczególne uchwały. Ale już 
na odrobinę innych zasadach.

Głos Miasta: - To znaczy?
Adam Cebula: - Z eSesji można korzystać również 
w trakcie normalnych głosowań. System, z któ-
rego do tej pory korzystaliśmy jest już przesta-
rzały. Wielokrotnie się zacinał, zmuszając nas do 
reasumpcji głosowań. Esesja pozwala na głoso-
wanie, zgłaszanie się do zabrania głosu podczas 
obrad rady, za pomocą tabletu, na którym radny 
ma do dyspozycji wszystkie materiały związane 
z sesją. I tym samym będziemy z tego systemu 
korzystać nawet wtedy, gdy będziemy pracowali 
już w normalnym, przedpandemicznym trybie. 
Jednak, o ile technicznie jesteśmy przygoto-
wani, to jeszcze należałoby „załatwić” temat 
zdalnej pracy radnych od strony legislacyjnej. 
Na forum Rady Gmin i Powiatów wyszliśmy do 
ustawodawcy z inicjatywą, aby pozostawić 
możliwość przeprowadzania sesji Rady Miasta 
w trybie online. To w olbrzymim stopniu uła-
twiłoby pracę radnych w całym kraju w sytuacji 
np. klęski żywiołowej. 
Głos Miasta: - Były problemy związane z wdro-
żeniem nowego systemu?
Adam Cebula: - Myślę, że jak na skalę przed-
sięwzięcia, obyło się bez większych przeszkód. 

Owszem, nieco wydłużyła się procedura głoso-
wania, bowiem zdarza się, że radny, by skutecznie 
oddać głos, musi ponownie potwierdzić swój 
udział w sesji. Niektórzy radni, którzy nie korzy-
stali ze słuchawek, skarżyli się na drażniące ucho 
„pogłosy” czy „echo”.

Bywało również humorystycznie. Jeden z rad-
nych, który pracował w domu, zgłosił się do 
wypowiedzi, a gdy przyszła jego kolej, wszyscy 
usłyszeliśmy… szczekanie psa.
Głos Miasta: - Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RADY MIASTA

- 30 lat temu, gdy rozpoczynałem swoją prezydencką kadencję, 
wchodziłem do pustego urzędu – wspomina Piotr Madeja, pierwszy 
w samorządowej historii Siemianowic Śląskich prezydent miasta. 
- Dlaczego? Ano dlatego, że wszyscy ówcześni urzędnicy, w wy-
niku zmian ustrojowych, zostali 30 czerwca 1990 r. (ostatni dzień 
przed wejściem w życie ustawy o samorządzie gminnym – przyp. 
red.)… – automatycznie zwolnieni z pracy – dodaje.

Takie były początki samorządu w Siemianowicach Śląskich. 
Trudne początki, bowiem trzeba się było mierzyć nie tylko ze 
zmianami organizacyjnymi w życiu publicznym, ale także z tym, 
że zmiany te determinowały szereg bolesnych wyrzeczeń.

– Najtrudniejsze sprawy, które były wyzwaniem dla mnie, 
wynikały nie z tego, co planował samorząd terytorialny, a z tego, 
co działo się w naszej ogólnopolskiej rzeczywistości – mówił 
prezydent Zbigniew Paweł Szandar (pierwszy w historii miasta, 
wyłoniony w bezpośrednich wyborach przez mieszkańców). To 
na lata jego kadencji przypadł bowiem najboleśniejszy okres 
w transformacji ustrojowej miasta.

Kolejno po sobie następujące władze miasta nie zamierzały 
łatwo się poddawać. Było wiadomo, że gwarancją sukcesu dla 
tego młodego, samorządowego organizmu, była realizacja 
wieloletniej, perspektywicznej wizji rozwoju.

Mimo, że jeszcze nie wszyscy w to wierzyli, szybkimi krokami 
zbliżał się moment, w którym polska flaga miała zawisnąć 
w Brukseli, pośród flag innych europejskich krajów. Przeczuwał 
to prezydent Włodzimierz Kulisz, który ogromny nacisk kładł 
na europejską konsolidację, w której widział ogromną szansę 

dla Siemianowic Śląskich. Zaowocowało to Złotą Gwiazdą 
Miast Bliźniaczych, którą miasto otrzymało w 1996 roku, za 
zaangażowanie na rzecz integracji europejskiej.

Dla kolejnego włodarza, Henryka Mrozka, istotne były przede 
wszystkim kwestie społeczne. To za jego kadencji w Siemiano-
wicach Śląskich powstał m.in. Powiatowy Urząd Pracy. 

W historii miasta był również etap, w którym ster rządów 
dzierżyła kobieta. Powołana przez wojewodę śląskiego, Tomasza 
Pietrzykowskiego, Danuta Sobczyk, kierowała Siemianowicami 
Śląskimi przez kilka miesięcy w 2006 roku. 

Narzucone przez gospodarkę wolnorynkową reguły gry 
spowodowały, że w sztafecie gospodarczego rozwoju miasta 
pałeczkę przejęli mali i średni przedsiębiorcy. Od 2010 r. sku-
tecznie wspomaga ich w tym ulokowana na Bańgowie Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której działają znane 
na całym świecie zakłady branży motoryzacyjnej i stalowej. 

Ten etap rozwoju miasta, na dobre osadzony w gospodarce 
wolnorynkowej, przypadł na prezydenturę Jacka Guzego.

Wejście na nowe, wolne od industrialnej przeszłości, go-
spodarcze tory, zmusiło do wytyczenia nowych perspektyw 
rozwoju miasta. I w tym momencie, po raz kolejny w historii 
Siemianowic Śląskich, za ster chwyciło młode pokolenie sa-
morządowców, którego przedstawicielem w roli prezydenta 
został w 2014 roku Rafał Piech.

Doceniając blisko 84-procentowe poparcie, jakie otrzymał 
w wyborach na kolejną kadencję samorządową, prezydent 
Piech śmiało zdradza przepis na taki poziom zaufania spo-
łecznego: – Od początku przyjąłem, że miasto należy rozwijać 
w oparciu o mieszkańców i przedsiębiorców, o dialog i szacunek 
oraz o szybkie tempo pracy. Dzięki takiemu podejściu, z jednej 
strony powołałem do życia wiele społecznych ciał doradczych, 
jak np. radę gospodarczą, seniorów czy sportu, zaś z drugiej 
– zbudowałem zespół urzędników, oparty o trzydziesto-, 
czterdziestoletnią kadrę, z którymi od 2014 roku możemy sobie 
narzucić ogromne tempo pracy. Rezultaty widać w mieście 
gołym okiem, w postaci dziesiątków kilometrów odnowio-
nych dróg, chodników, utworzenia kilkudziesięciu kilometrów 
ścieżek rowerowych, rewitalizacji i budowy wielu skwerów, 
placów zabaw i obiektów rekreacyjnych, rewitalizacji tkanki 
mieszkaniowej. Wszystko to mówi samo za siebie i pogłębia 
więź z mieszkańcami, która dla efektywnego funkcjonowania 
każdego samorządu jest nie do przecenienia. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SAMORZĄD W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
OBCHODZI TRZYDZIESTOLECIE

SYSTEM ESESJA 
W SŁUŻBIE SIEMIANOWICKICH RADNYCH
Rozmowa z Adamem Cebulą, przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich eSesja – koszt użytkowania (w maju 

i kwietniu) – 2329 zł (wraz ze szko-
leniem), czerwiec 521 zł (bez mo-
dułu wideokonferencji.
Od 15.07 przez cały rok – abona-
ment 616 zł (za moduły: obsługo-
wy dla biura Rady Miasta, radnych, 
umożliwiający zdalne głosowanie 
przy użyciu tabletów lub laptopów, 
prowadzenia dyskusji, interpelacji 
i zapytań radnych, integracii z ka-
merą oraz moduł umożliwiający 
zabranie głosu przez Prezyden-
ta Miasta)
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5 lipca br. przed budynkiem Sopot 
Centrum w tym nadmorskim ku-
rorcie, odsłonięty został pomnik 
wybitnego męża stanu Władysława 
Bartoszewskiego. Jego autorem jest 
siemianowicki artysta Jacek Kiciński, 
twórca – przypomnijmy – wzniesio-
nego w Warszawie, innego pomni-
ka upamiętniającego niezwykłego 
patriotę - rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Dzieje rzeźbiarskiej reali-
zacji, która stanęła w Sopocie były 
burzliwe. Wybrana przez jurorów 

konkursu koncepcja została na ich 
prośbę zmieniona – znikła charak-
terystyczna dla siemianowickiego 
artysty architektoniczno-rzeźbiarska 
stylistyka i pomnik ostatecznie przy-
jął formę bardziej tradycyjną, będącą 
wizerunkiem całej postaci polityka. 
To wywołało  rozgoryczenie auto-
ra innego, konkursowego projektu, 
który w odróżnieniu od J. Kicińskiego 
proponował właśnie pomnik w kształ-
cie całej sylwetki. Spowodowało to 
nagłośnione medialnie zamieszanie, fo
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W bieżącym roku przypada 110-lecie Ze-
społu Pieśni i Tańca „Siemianowice”. Plano-
wane uroczystości jubileuszowe, w związ-
ku z pandemią, zdecydowano się odłożyć 
na kolejny rok, jednak nic nie zmieni faktu, 
że rocznica jest teraz i stanowi okazję do 
przypomnienia tej znakomitej grupy arty-
stycznej. 

Wysoki profesjonalizm naszego ansamblu zo-
stał wielokrotnie potwierdzony licznymi nagro-
dami. Szczególnym świadectwem umiejętności 
i wartości artystycznych prezentowanych 
przez zespół było przyjęcie go w 2007 roku do 
grona stowarzyszonego w Polskiej Sekcji CIOFF 
-  Międzynarodowej Rady Organizacji Festiwali 
Folklorystycznych i Sztuki Ludowej – partnera 
UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Wśród laurów „Sie-
mianowic” znalazło się wysokie odznaczenie 
nadawane za czasów PRL, mianowicie Order 
Sztandaru Pracy II klasy. Zespół ma także na 
koncie nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przyznaną mu przez Bogdana 
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„SIEMIANOWICE”
NA WYSOKIM C 

RZEŹBA JACKA KICIŃSKIEGO W SOPOCIE
ale tak, czy inaczej, jurorzy wybrali 
kunszt siemianowickiego mistrza, 
którego druga wersja pomnika spo-
tkała się z całkowitą akceptacją nie 
tylko komisji konkursowej, ale i rodzi-
ny W. Bartoszewskiego, sugerującej 
właśnie pewne zmiany wcześniej-
szej koncepcji.

Kolejne, piękne dzieło twórcy 
z naszego miasta znalazło się więc 
w panteonie sławiącym wielkich 
Polaków, co bez wątpienia napawa 
siemianowiczan dumą.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Zdrojewskiego oraz Złotą Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wspo-
mniane zdobycze uzupełniają liczne nagrody 
zdobywane na konkursach i festiwalach w kraju, 
a także za granicą.

Protoplastą zespołu było Towarzystwo Śpie-
wu Polskiego Katolickiego „Kasyno”, które po-
wstało w 1910 roku, z inicjatywy Konstantego 

Niestroja – hutnika i działacza Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego. Tak, jak niemal wszyst-
kie polskie organizacje w owych czasach, nie 
zasklepiało się ono wyłącznie na działalności 
kulturalnej, ale stanowiło prawdziwy bastion 
polskości. Oprócz lekcji śpiewu i przedstawień 
teatralnych organizowano odczyty i dekla-
macje, przypominające wielkie wydarzenia 
z historii Polski. Inicjowano również uroczyste 
obchody rocznic związanych z życiem i śmier-
cią wielkich Polaków – m.in. księcia Józefa 
Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Zebrania 
„Kasyna” rozpoczynano początkowo odśpiewa-
niem pieśni „Boże coś Polskę”, a w późniejszych 
latach „Roty” Marii Konopnickiej.

W okresie międzywojennym „Kasyno” nadal 
starannie pielęgnowało tradycję. Było oklaski-
wane na scenach ośrodków kulturalnych tej 
miary, co Kraków, Lwów i Lublin. Czas okupacji, 

to konspiracyjne 
spotkania w miesz-

kaniu dyrygenta Pio-
tra Dziemby. W 1952 roku 

„Kasyno” zmieniło nazwę na Repre-
zentacyjny Chór Związku Zawodowego Gór-
ników. Trzy lata później zostało rozbudowane 
o tancerzy i orkiestrę. Rewia, w jego wykona-
niu, zatytułowana „Fedrunek” miała premierę 
w Teatrze Śląskim, a następnie z powodzeniem 
była wystawiana we Wrocławiu i warszawskiej 
Sali Kongresowej. Stale rosnąca w zespole rola 
baletu doprowadziła do kolejnego przekształ-
cenia, mianowicie w Górniczy Zespół Pieśni 
i Tańca „Siemianowice”. W tej formie zespół 
nadal święcił sukcesy, zdobywając najwyższe 
nagrody, występując w Polsce oraz wyjeżdżając 
na koncerty zagraniczne do Francji, Algierii, 
Niemiec, Bułgarii, Czech, Turcji, Rumunii, Grecji, 
a także na Węgry, Ukrainę i Litwę.

Obecnie Zespół Pieśni i Tańca „Siemiano-
wice” działa przy Siemianowickim Centrum 
Kultury. Upowszechniając piękno rodzimego 
folkloru poprzez prezentację swojego boga-
tego programu, dba także o następców, którzy 
przejmą pałeczkę w tej sztafecie ambasadorów 
artystycznego, ludowego dziedzictwa. I tak, 
od 2008 roku, u jego boku wzrasta Dziecięcy 
ZPiT „Siemianowice”. Podobnie, jak niegdyś 
poprzednik zespołu - „Kasyno” - bardzo mocno 
czuje się on związany ze swoim miastem.

Zespół z wielką chęcią angażuje się w akcje 
charytatywne, aktywnie włącza się w  wiele 
miejskich inicjatyw.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Znakomicie spisali się młodzi hokeiści na 
trawie HKS Siemianowiczanki w rozgryw-
kach juniorów w sezonie 2019/2020. Pod-
opieczni Damian Justa zostali wicemistrza-
mi Polski i z Gniezna przywieźli srebrne 
medale !

W spotkaniu finałowym z UKH Start 1954 Gnie-
zno musieli uznać wyższość gospodarzy (1:3, 
honorowe trafienie dla siemianowiczan - Marek 
Mazanek), ale i tak naszym zawodnikom należą 
się ogromne brawa za cały sezon! W finale nie 
mógł zagrać Filip Gieca - młody siemianowicki 
napastnik doznał poważnej kontuzji podczas 
półfinałowego spotkania z AZS Politechniką Po-
znańską.

JUNIORZY HKS WICEMISTRZAMI POLSKI!
Warto dodać że juniorzy HKS w dwóch 

poprzednich sezonach kończyli rozgrywki 
na trzecim miejscu, w tym sezonie zdobyli 
„srebro” i mimo że - jak zdradził po meczu 
trener Damian Just - czują spory niedosyt 
i w przyszłym sezonie na pewno powalczą 
o złoto, to wynik osiągnięty przez juniorów HKS 
jest najlepszym w tym wieku, w tej kategorii 
wiekowej, osiągniętym na boisku.

„Srebrny” skład z finałowego meczu HKS 
Siemianowiczanki: Dawid Skrzypiec - Jakub 
Hamerling, Maciej Grzesiuk, Marek Mazanek, 
Kordian Pichen, Dominik Błach, Dominik Turij, 
Jakub Przywuski, Kacper Witwicki, Patryk Sto-
larczyk, Tomasz Cyganiak. Gratulujemy!
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W związku z organizacją I etapu 77. Tour de 
Pologne 5 sierpnia 2020 r. (środa) w godz. 
16.10-17.20 w Siemianowicach Śląskich na-
stąpi czasowe zamknięcie następujących ulic: 
Mysłowickiej, Powstańców, Śląskiej, Staszica, 
Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości, Wró-
blewskiego, Telewizyjnej.
Po przejeździe peletonu ulice będą sukcesywnie 
otwierane. Mogą nastąpić również utrudnienia 
w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Za wszelkie utrudnienia i niedogodności prze-
praszamy, prosimy o wyrozumiałość i rozważne 
poruszanie się po drogach oraz dostosowanie 
się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz 
pozostałych osób zabezpieczających tra-
sę wyścigu.

UWAGA! BĘDĄ 
UTRUDNIENIA W RUCHU

5 sierpnia 2020 r. (środa), w godzinach popo-
łudniowych, jedenasty rok z rzędu, rywalizację 
najlepszych kolarzy, walczących o zwycięstwo 
w najbardziej prestiżowej imprezie kolarskiej 
w naszym kraju, zobaczyć będą mogli również 
mieszkańcy Siemianowic Śląskich.

Tradycyjnie też uczestnicy 77. Tour de Pologne 
walczyć będą w naszym mieście o punkty lotnej 
premii, w ramach I etapu imprezy, którego trasa 
wiodła będzie ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
do Katowic.

WOLONTARIAT 
PODCZAS TOUR DE POLOGNE 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W związku z organizacją przejazdu peletonu 
kolarskiego przez nasze miasto i koniecznością 
zabezpieczenia trasy na terenie miasta Wydział 
Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie po-
szukuje wolontariuszy, którzy gotowi są pomagać 
przy tym przedsięwzięciu!

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefo-
niczny (32 765 62 97 lub 32 765 62 92), osobisty 
(ul. Fitznerów 3, I piętro, pokój 4 - Willa Fitznera) 
lub mailowy (n_stolorz@um.siemianowice.pl, 
k_nos@um.siemianowice.pl)

Osoby zainteresowane wolon-
tariatem przy Tour de Pologne 
powinny spełniać następujące 
warunki :
 ukończone 16 lat,
 komunikatywność,
 dyspozycyjność w dniu  
5 sierpnia 2020 r.

Zapewniamy:
 współpracę w miłym  
towarzystwie 
 możliwość nabycia nowych  
doświadczeń i umiejętności 
 zaświadczenie wolontariackie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich informuje, że od 18 lipca 
wznowił działalność basen Komplek-
su Sportowego „Michał”.
W trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo wszystkich osób korzystają-
cych z obiektu zostają wprowadzone 
zasady i procedury mające na celu 
zminimalizowania ryzyka zaraże-
nia koronawirusem.
Zasady obowiązujące na basenie:
1. Obowiązek przestrzegania zasady 
zachowywania dystansu społecznego 
– 2 m dotyczy całego obiektu, tzn. holu 
głównego przed kasą, niecki basenowej, 
szatni, przebieralni, toalet, natrysków.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po 
wejściu na obiekt i po jego opusz-
czeniu.
3. Obowiązkowe noszenie osłon ust 
i nosa przez użytkowników z wyłą-

czeniem kąpieli i pływania w basenie 
– osłona ust i nosa powinna być zdję-
ta i pozostawiona wraz z ubraniem 
w przebieralni.
4. Na basenie mogą przebywać 
maksymalnie 24 osoby. Na jednym 
torze do 4 osób, w strefie basenu 
hamownego 4 osoby.
5. W sprzedaży dostępne będą je-
dynie bilety 1-godzinne.
6. Widownia, zjeżdżalnia, sauny wraz 
z wirlpoolem będą nadal nieczynne.
7. Wejście na basen odbywać się 
będzie na 10 minut przed planowa-
ną godziną.
8. Wejście na basen odbywać się 
będzie zgodnie z obowiązującym 
grafikiem godzinowym.
9. Brak możliwości prowadzenia za-
jęć w ramach biletu instruktorskiego.
10. Preferowana płatność bezgo-
tówkowa.

11. Ograniczenie pobytu w obiekcie 
do czasu kąpieli w basenie i prze-
brania się.
12. Z basenu nie wolno korzy-
stać osobom:
a) uczulonym na środki odkażające,
b) z objawami jakiejkolwiek ostrej 

infekcji, w tym infekcji dróg odde-
chowych,

c) przejawiającym widoczne oznaki 
zakażenia koronawirusem (kaszel, 
katar, podwyższona temperatura).

13. W strefie czystej „bez butów”, tj. 
w korytarzu za kasą i pomieszcze-
niach przebieralni obowiązują klapki.
14. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz 
umycie całego ciała pod natryskiem przed 
wejściem i po wyjściu z hali basenowej.
15. Obowiązek ponownego umycia 
całego ciała i dezynfekcji nóg w przy-
padku wyjścia z basenu w celu sko-
rzystania z toalety.

16. Zakaz używania suszarek.
17. Osoby chcące skorzystać z base-
nu wchodzą do budynku i wychodzą 
z niego w grupach.
18. Należy bezwarunkowo stosować 
się do zaleceń pracowników Kom-
pleksu Sportowego „Michał”.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
osób korzystających z basenu, MO-
SiR „Pszczelnik” apeluje o przestrze-
ganie wszystkich zasad i obostrzeń.

WIESŁAW STRĘK

PONOWNE OTWARCIE BASENU NA MICHALE
NATALIA WOJNA-STOLORZ




