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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
9 listopada  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 24.09.2020 r.

1. Teresa z Centrum
2. Franciszek z Centrum
3. Izabela z Centrum

Zdjęcie przedstawiało ulicę Staszica przed 
budową wiaduktu drogowego. 

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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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

 Z Siemianowickiej Infolinii dla Seniorów wiemy, 
że obecnie seniorzy dzwonią z trochę innymi 
pytaniami, niż np. rok temu. Wiele odpowiedzi 
trzeba przygotowywać na bieżąco. Operatorzy 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
- gdzie obsługiwana jest infolinia, często muszą 
szukać odpowiedzi na nietypowe pytania, lub 
typowe, ale które z uwagi na zmianę przepisów 
właśnie się zmieniły.

Poniżej zamieszczamy kilka powtarzających 
się pytań i odpowiedzi, które mogą się przydać. 
Warto przekazać je również naszym znajomym 
osobom starszym, pamiętając o tym, że nie 
wszyscy maja dostęp do internetu lub wie-
dzą, jak z niego korzystać. Pytania seniorów 
i odpowiedzi wg stanu na  22.10.2020.

- Czy mogę przyjść na basen?
Baseny działają z ograniczeniami. Nie można 

korzystać z indywidualnych wejść, ale mogą się 
odbywać zajęcia, m.in w ramach zajęć sporto-
wych. Nie ma indywidualnych wejść, ale jeśli 
korzystała pani/pan z zajęć sportowych, np. 
gimnastyki w  wodzie, trzeba skontaktować 
się z prowadzącym i potwierdzić. Ogranicze-
nia zostały wprowadzone rozporządzeniem 
Rady Ministrów.

- Czy mogę się bezpłatnie zaszczepić prze-
ciw grypie i gdzie to zrobić? 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi od 
1 września, szczepienia przeciw grypie do-
rosłych od 65 do 75 roku życia są w części 
refundowane, a dla osób powyżej 75 roku życia 
– bezpłatne. Żeby z nich skorzystać, trzeba 
skontaktować ze swoim lekarzem, aby otrzy-
mać receptę, a potem zrealizować ją w aptece. 
Z uwagi jednak na to, że obecnie występują 
braki szczepionek w aptekach, warto wcześniej 
zorientować się telefonicznie, w której aptece 
szczepionka jest dostępna.

Mam 80 lat. Pani w dużym sklepie powie-
działa mi, że nie mogę zrobić zakupów w in-
nych godzinach niż 10-12, i jeśli złapie mnie 
policja to zapłacę mandat. A ja wcześniej nie 
mogłam bo byłam u lekarza...

Rozporządzenie Rady Mini-
strów regulujące tzw. „godziny 
dla seniorów” określa, w któ-
rych sklepach wprowadzono 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10.00 do 12.00 ob-
sługę wyłącznie osób powyżej 

60. roku życia. Czyli jest to przywilej dla osób 
starszych, a nie obowiązek, czy rygor. Osoby 
starsze mogą robić zakupy, jeśli im wygodnie 
również w innych godzinach. Jednak w godzinach 
dla seniorów mają pewność, że w sklepie nie będą 
obsługiwani klienci młodsi, niż liczący 60 lat. 

- Mój wnuczek dowiedział się w szkole, że 
jest na kwarantannie.  Mieszka on ze mną, 
więc nie wiem, czy w związku z tym ja też 
jestem na kwarantannie? 

W obecnej sytuacji o kwarantannie może po-
informować również dyrektor szkoły. Najczęściej 
obejmuje ona ucznia i osoby, z którymi mieszka. 
Jeśli ktoś ma wątpliwość, najlepiej potwierdzić 
w stacji sanitarno-epidemiologicznej, jednak  
można również sprawdzić na portalu pacjent.
gov.pl - indywidualne konto pacjenta.

- Czy prowadzone są wykłady Siemiano-
wickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?

16 października pojawił się komunikat Zarzą-
du Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, który podjął decyzję o nierozpoczynaniu 
zajęć semestru 2020/2021. 

- Czy urząd pozwala nam dalej spotykać 
się w naszym stowarzyszeniu? 

Urząd nie ma uprawnień, żeby zakazać lub 
nakazać spotkania w stowarzyszeniach. Po-
dejmując decyzję o spotkaniu należy zawsze 
najpierw skontaktować się z gospodarzem 
obiektu, który określi, czy można bezpiecznie 
zorganizować spotkanie, oczywiście zgodnie 
z aktualnymi przepisami. Konieczne jest racjo-
nalne działanie i zdrowy rozsądek. Zawieszeniu 
do odwołania uległy spotkania i  działania np. 
w Klubie Senior+ (decyzja wojewody). 

O CO PYTAJĄ SENIORZY?
- Czy zajęcia z rehabilitantem odbywają 

się w Klubie Senior+?
Wszystkie spotkania, zajęcia, gimnastyka itp. 

realizowane w ramach Klubu Senior+ zostały de-
cyzją wojewody zawieszone od 20.10 do odwołania. 

- Czy do apteki mogę pójść tylko od 10 -12?
W aptekach, podobnie jak w sklepach, wpro-

wadzono tzw. „godziny dla seniorów”. Oznaczają 
one że od poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 12.00 obsługiwane są wyłącznie osoby 
powyżej 60. roku życia. W pozostałych godzinach 
obsługiwani są wszyscy klienci. 

- Chciałem pójść do Siemianowickiego Cen-
trum Kultury, ale nie wiem, czy jest czynne?

Trzeba na bieżąco sprawdzać, na stronie in-
ternetowej lub dzwoniąc do SCK, czy wydarze-
nie, którym jesteśmy zainteresowani odbędzie się. 
Wydarzenia, które spełniają wymogi bezpie-
czeństwa - obecnie do 20 osób, odbywają się 
przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa.

- Dostałam SMS z banku, że środki z mojego 
konta są przekazane do rezerwy krajowej NBP 
ze względu na działania związane z epidemią 
i muszę coś kliknąć żeby mi zostawili przy-
najmniej 1000zł

UWAGA to oszustwo!  Ktoś chce ukraść w ten 
sposób pieniądze lub dane, namawiając do użycia 
fałszywego linku, wykorzystując do tego tym 
razem obawy przed epidemią.

ELŻBIETA NIESZPOREK

NUMERY INFOLINII, 
WAŻNE TELEFONY,
CO ZROBIĆ, GDY 
POJAWIĄ SIĘ OBJAWY 
COVID? 

CZYTAJ 
STRONA 
8i9
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Październik w urzędzie rozpoczęliśmy 
kolejnymi odbiorami inwestycji miejskich, 
które – mimo tegorocznej pandemii i wielu 
obostrzeń – udało się zrealizować. Wśród 
nich jest SCK Zameczek, bez wątpienia na-
sza michałkowicka zabytkowa perła. Cieszę 
się, że w tym trudnym dla nas wszystkich 
okresie pojawiają się takie chwile, w których 
możemy zapomnieć o troskach i zachwycić 
się pracą ludzkich rąk. To bowiem dzięki 
nim przywróciliśmy blask tej oazie kultury, 
sztuki, architektonicznego piękna i harmonii. 
Korzystając z okazji, gratuluję wykonawcy 
i dziękuję wszystkim współpracownikom, 
którzy na przestrzeni tych trzech ostatnich 
lat, pozyskali ponad pięć milionów złotych 
środków zewnętrznych na rewitalizację ca-
łego obiektu. Wspólnie doprowadziliśmy 
do finału, który zachwyca dziś mieszkań-
ców miasta oraz gości i turystów, którzy do 
nas przyjeżdżają.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
z równym optymizmem będę mógł poinfor-
mować Państwa o zakończeniu innej inwe-
stycji, jaką będzie Śląskie Centrum Biznesu 
i Technologii, bo również w tym miesiącu 
miałem przyjemność być współsygnata-
riuszem trójstronnego listu intencyjnego, 
anonsującego stworzenie na terenach po-

zostałych po byłej Walcowni Rur „Jedność”  
nowoczesnych przestrzeni biurowych i ma-
gazynowych, dedykowanych biznesowi z sek-
torów dystrybucji i handlu internetowego. 
Wierzę, że choć likwidacja zakładu była 
dla wielu naszych siemianowickich rodzin 
bolesnym i trudnym doświadczeniem, to 
utworzenie kilkuset nowych miejsc pracy, co 
deklarują przyszli inwestorzy, może stać się 
dużą szansą dla wielu młodych mieszkańców 
naszego miasta.

Siemianowice Śląskie, wskutek rewitalizacji 
wielu jego obszarów odradzają się i pięknie-
ją, ale równolegle toczymy bardzo trudną 
i długotrwałą walkę z ciemną stroną przed-
siębiorczości, jaką są niektóre grupy firm 
działające w branży śmieciowej. To bowiem 
ich działalność, polegająca głównie na two-
rzeniu dzikich składowisk niebezpiecznych 
odpadów, jest zmorą każdego samorządu. 
W tym procederze, często nieświadomie, 
lokalni przedsiębiorcy, którzy w dobrej 
wierze i bez dogłębnego sprawdzenia po-
tencjalnego kontrahenta, wynajmują swoje 
tereny lub pomieszczenia magazynowe, 
by po kilku tygodniach odkryć ze zdumie-
niem, że pozostawiono tam dziesiątki ton 
odpadów. Ponieważ po regionie stale krążą 
duże ilości niebezpiecznych substancji, wy-

stosowałem do wielu siemianowickich firm 
apel i ostrzeżenie, dotyczące zawierania 
umów i podnajmowania swoich nierucho-
mości niesprawdzonym lub podejrzanym 
kontrahentom. Koszty likwidacji dzikiego 
składowiska ponosi właściciel terenu, a te 
mogą wynosić nawet dziesiątki milionów 
złotych. Liczę na to, że współpraca obywa-
telska, jaką zawiązaliśmy kilka lat temu jako 
mieszkańcy w walce z odorami, pozwoli także 
na skutecznie wyeliminowanie podrzucania 
trujących śmieciowych odpadków z terenu 
naszego miasta. Aby się tak jednak stało 
proszę Państwa o niesłabnące zaangażo-
wanie w sprawę i powiadamianie nas przez 
formularz eko-alarm, telefony do Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego czy też 
do Straży Miejskiej. Nasze Siemianowice 
Śląskie to przecież My – mieszkańcy, dlatego 
musimy razem dbać o nasze bezpieczeństwo 
i zdrowie.

Przed nami intensywny okres walki z wi-
rusem na wielu frontach: w gospodarce, 
w naszych miejscach pracy, na naszych osie-
dlach, domach, mieszkaniach i wielu innych. 
Tam gdzie to będzie możliwe będziemy jako 
samorząd wspierać działania wojewódzkie 
i rządowe, oczywiście na tyle, na ile pozwoli 
nam prawo i zdolności finansowe budżetu 

PONOWNIE MUSIMY 
TRZYMAĆ SIĘ RAZEM

naszego miasta. Mimo napiętej sytuacji, 
życzę sobie i każdemu z Państwa pogody 
ducha, odporności psycho-fizycznej i chwil, 
które dodadzą nam optymizmu, zwłasz-
cza w domu i pracy. Trzymajmy się w tym 
wszystkim razem.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

- ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
W ramach trwających prac nad przygotowaniem „Strategii 
Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Siemianowice Śląskie 
na lata 2020-2035” zapraszamy mieszkańców naszego 
miasta do czynnego udziału w tworzeniu dokumentu. Za-
chęcamy zatem do wypełnienia ankiety badającej opinie na 
temat transportu i mobilności mieszkańców Siemianowic 
Śląskich. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut. Wy-
niki badania zostaną uwzględnione jako głos mieszkańców 
w procesie konsultacji Strategii Rozwoju Elektromobilności 
w Siemianowicach Śląskich.

Przewiduje się, że strategia w szczególności obejmie działania 
związane z rozwojem produktów z obszaru elektromobilności, 
stymulowanie rozwoju rynku, mające na celu zwiększenie 
udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości 
i znaczenia transportu publicznego. Pozwoli też przygotować 

się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie mo-
dernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu, 
energetyki, a także ochrony środowiska. Opracowanie będzie 
zawierać kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także 
potencjałów i szans rozwojowych Miasta Siemianowice Śląskie 
w obszarze elektromobilności.

link do ankiety: http://bit.ly/SRE20-35
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice 

na lata 2020 – 2035” – projekt dokumentu jest finansowany 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

KATARZYNA MROCZKA, 
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA 

UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ELEKTROMOBILNOŚĆ  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Pod koniec września 2020 roku rozpoczęła 
się budowa połączenia drogowego pomiędzy 
ulicą Stara Katowicka, a ulicami Konopnickiej 
i Matejki. To ważne przedsięwzięcie, które 
pozwoli na lepsze skomunikowanie rejonu 
Hugo z pozostałą infrastrukturą miasta, a tak-
że ułatwi dojazd do Katowic. Dzięki niemu 
mieszkańcy zyskają nowe połączenie samo-
chodowe, rowerowe i piesze. Jak informuje 
Wydział Infrastruktury Drogowej, w miejscu 
inwestycji aktualnie wykonywane są prace 

ziemne wraz z kanalizacją deszczową. W na-
stępnej kolejności zostanie przeprowadzona 
stabilizacja podłoża.
Zadanie inwestycyjne, oprócz budowy jezdni 
o długości około 400 m, zakłada również wykona-
nie chodników, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. 
Planowany termin realizacji łącznika przypada na 
koniec czerwca 2021 r. Koszt budowy wyniesie 
około 2,7 mln zł, a inwestycja zostanie w 75 % 
dofinansowana ze środków pochodzących z tzw. 
Funduszu Dróg Samorządowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W maju br. rozpoczęły się prace związane z ter-
momodernizacją siemianowickiego Szpitala 
Miejskiego.  Ma to związek z realizacją projektu 
pn.  „Poprawa efektywności energetycznej bu-
dynków Szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich z wykorzystaniem instalacji OZE*”, na 
który w styczniu został ogłoszony przetarg. 

Sytuacja w kraju spowodowała, że prace 
mogły rozpocząć się w momencie, w którym 
statystyki przestały odnotowywać duże liczby 
zakażeń koronawirusem. 

W ramach prac zostanie przebudowany 
budynek prosektury wraz z jego termomo-
dernizacją oraz termomodernizacja  budynku 
głównego szpitala. Ponadto placówka wzbogaci 
się o instalację fotowoltaiczną w ramach mod-
nego i coraz bardziej pożądanego trendu OZE.

TERMOMODERNIZACJA SZPITALA 
MIEJSKIEGO IDZIE PEŁNĄ PARĄ

- Na obecnym etapie prawie zakończyliśmy 
prace przy prosektorium i kontynuowane są 
roboty przy budynku A – mówi Agata Jar-
gan-Barańska, Pełnomocnik Zarządu Szpitala 
Miejskiego Sp. z o.o. 

Zakończenie inwestycji planowane jest 
w sierpniu przyszłego roku. Warto w tym 
miejscu dodać, iż oprócz termomodernizacji 
szpitala, równolegle prowadzony jest remont 
pracowni RTG, gdzie wkrótce zostanie zain-
stalowany nowoczesny sprzęt, umożliwiający 
łączenie zdjęć rentgenowskich w całość. To 
pozwoli zdecydowanie polepszyć jakość dia-
gnostyki. Ponadto obiekt wzbogaci się o nową 
windę, która jest obecnie instalowana.
*OZE – Odnawialne Źródła Energii

RAFAŁ JAKOKTOCHCE 

POWSTAJE NOWY  
ŁĄCZNIK DROGOWY

PROJEKTY NOWYCH INWESTYCJI:  
ALEJA SPACEROWA I RONDO NA STARYM BAŃGOWIE

Trwa wybór najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. 
„Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla 
budowy ronda i alei spacerowej w Siemianowicach Śląskich 
wraz z pełnieniem nadzorów autorskich przez wykonawcę”. 
Inwestycja zakłada sporządzenie trzech projektów. Dwa z nich 
mają przedstawiać koncepcję budowy alei spacerowej o długości 
0,5 km, która połączy Park Miejski z kompleksem rekreacyj-
no-wypoczynkowym „Staw Rzęsa”. Aleja będzie przebiegać 
od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej 
i stamtąd do Stawu Rzęsa. Projekty te, zgodnie z wytycznymi, 
powinny uwzględniać takie elementy, jak oświetlenie, odwod-

nienie oraz małą architekturę (w tym ławki, kosze na śmieci,  
donice betonowe, dwa place z klombem, ławkami i pergolami), 
a w okolicach ulicy Dworskiej budowę bezpiecznego wynie-
sionego przejścia dla pieszych. 

W przypadku trzeciego projektu opracowana dokumentacja 
ma odwzorowywać przebudowę skrzyżowania ulic Zwycięstwa, 
Krupanka i Wrocławskiej oraz przekształcenia go w rondo wraz 
z odwodnieniem, przebudową oświetlenia ulicznego i likwidacją 
istniejącej sygnalizacji świetlnej. Termin wykonania kompletu 
opracowań przypadnie na połowę przyszłego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W pierwszym tygodniu listopada na ulicy Wro-
cławskiej (DK 94) rozpoczną się roboty drogo-
we związane z wymianą nawierzchni. Remont 
prowadzony będzie na odcinku o długości 
700 m, od skrzyżowania z ulicą Tarnogórską 
do zjazdu w ulicę Zwycięstwa. Modernizacja 
obejmie m.in. frezowanie nawierzchni asfal-
tobetonowej jezdni, zabudowanie geosiatki, 
wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu 
– warstwa wiążąca i warstwa ścieralna oraz 

wykonanie oznakowania poziomego. Zakończe-
nia prac budowlanych możemy spodziewać do 
końca listopada bieżącego roku. W tym czasie 
ruch na ulicy Wrocławskiej będzie odbywał się 
z utrudnieniami.

Inwestycja drogowa została dofinansowana 
przez Ministerstwo Finansów kwotą ponad 
389 tysięcy zł, a całkowity koszt jej wykonania 
wyniesie 622.327,05 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Blisko 161 tys. zł kosztowała renowacja elewacji 
zabytkowej kamienicy, położonej przy ulicy 
Śląskiej 33. To kolejny budynek mieszkalny 
z zasobu gminy, który odzyskał blask. Zakres 
wykonanych prac objął czyszczenie elewacji 
frontowej wraz z uzupełnieniem fugowania 
niezbędnymi przemurowaniami, uzupełnienie 
tynków w części dolnej, renowację elemen-
tów ozdobnych, docieplenie elewacji bocznej 

KAMIENICA PRZY ŚLĄSKIEJ 33 
Z NOWĄ ELEWACJĄ

(ściany szczytowej), wykonanie niezbędnych 
przemurowań na elewacji tylnej, wymianę 
stolarki okiennej na strychu oraz rynien i rur 
spustowych, a także wymianę bramy, naprawę 
tynków w bramie przejazdowej i podświetle-
nie elewacji. W związku z tym, że kamienica 
znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, jej 
remont przeprowadzono zgodnie z wytycznymi 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Wspomniana modernizacja infrastruktury 
oświetleniowej dotyczy również ulicy Oświę-
cimskiej w Michałkowicach, gdzie trwają prace 
związane z budową sieci oświetlenia ulicznego. 
W ramach inwestycji, na dwóch dotychczas 
nieoświetlonych odcinkach chodnika po stronie 
osiedla, montowanych jest 14 nowych latarni 

OŚWIETLENIE W MIEŚCIE

UTRUDNIENIA NA DK 94.   
ZACZYNAMY REMONT ULICY WROCŁAWSKIEJ

Trwa modernizacja oświetlenia na terenie 
Siemianowic Śląskich, polegająca m. in. na 
doświetleniu przejść dla pieszych w kilku-
nastu wybranych lokalizacjach na terenie 
miasta, tj: przy ulicy Bańgowskiej (przy-
chodnia), Michałkowickiej (Lidl), Kapicy 
(ALDi i SP1), Żeromskiego (skrzyżowanie), 
Westerplatte/al. Młodych, Węglowej, My-
śliwieckiej, Chopina (muzeum), Stara Szosa 
(SP6), Aleja Młodych 16, Westerplatte/Mi-

chałkowickiej, Michałkowickiej 39 i Jagiełły 
(pawilon handlowy).

Instalacja dodatkowego oświetlenia na 
miejskich „zebrach” jest szczególnie ważna 
zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimo-
wym, kiedy szybko robi się ciemno, a piesi na 
przejściach bez sygnalizacji świetlnej są dla 
kierujących słabo widoczni. Koszt doświetlenia 
siemianowickich przejść to blisko 125 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE OŚWIETLENIE 
NA ULICY OŚWIĘCIMSKIEJ

typu LED. Nowoczesne i energooszczędne 
lampy uliczne zapewnią mieszkańcom bez-
pieczne i wygodne poruszanie się po zmroku. 
Wartość zadania wyniesie 81,954 zł

Zakończenia powyższych inwestycji możemy 
spodziewać się w połowie grudnia.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

JAŚNIEJ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
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DZIAŁKA USŁUGOWA
NA SPRZEDAŻ

3 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 na Dużej Sali 
Posiedzeń w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie odbędzie się przetarg na działkę usłu-
gową. Nieruchomość wyznaczona do przetargu 
położona jest przy ul. H. Krupanka i składa się 
z następujących działek geodezyjnych: 11-
1758/120 o pow. 1.940 m² , 11-1757/120 o pow. 
1.789m²  co łącznie daje 3.729 m².

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego nierucho-
mość położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem U - „Tereny zabudowy usługowej”. 
Wyznaczona do przetargu nieruchomość ma 
kształt wielokąta regularnego. Sposób zago-

spodarowania musi być zgodny z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Cena wywoławcza wynosi 613.750 zł net-
to. Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłata ustalonego wadium w wysokości 
100.000 zł, wniesiona w terminie do dnia 30 
listopada br.

Więcej informacji na temat przetargu znajduje 
się w załączonym ogłoszeniu przetargowym lub 
u pracowników Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami nr tel. (32) 760 54 06. Jednocześnie 
na stronie www.invest.siemianowice.pl  można 
dowiedzieć się więcej o samej nieruchomości.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

NOWOŚCI NA RZECZNEJ

Na początku listopada, u zbiegu ulic Mysło-
wickiej i Słowackiego ruszy, zapowiadana parę 
miesięcy temu, budowa skweru. Po zrealizo-
waniu inwestycji, okoliczni mieszkańcy zyskają 
nowe miejsce, gdzie będą mogli przysiąść na 
ławkach, a także skorzystać z siłowni plene-
rowej. Ponadto najmłodsi siemianowiczanie 
będą mieli do swojej dyspozycji kolorowy plac 
zabaw. Na skwerze zostanie uporządkowana 

Na początku października zakończono zadanie 
inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu 
w dzielnicy Przełajka”. Inwestycja była zwycię-
skim projektem Budżetu Obywatelskiego 2019, 
autorstwa Danuty Indyki, który zakładał m.in. 
rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go przy ulicy Rzecznej na Przełajce. W efekcie 
teren ten wzbogacił się o dwie drewniane al-
tany z grillami, które letnią porą będą służyły 
mieszkańcom do wspólnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Dodatkowo pojawiły się 
tam urządzenia do kalisteniki, przeznaczone 
dla miłośników treningu siłowo-wytrzymało-
ściowego, opierającego się na wykorzystaniu 
masy własnego ciała. Ponadto istniejące boisko 
wielofunkcyjne zabezpieczono piłkochwytami, 

zieleń i powstaną chodniki. Nie zabraknie koszy 
na śmieci, stojaka na rowery oraz poidełka. 
Cały teren rekreacyjny zostanie oświetlony 
lampami parkowymi typu LED. Koszt całko-
wity utworzenia skweru wyniesie 688.800 zł. 
Zakończenie prac budowlanych przewidziano 
na grudzień bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

na terenie całej dzielnicy zamontowano dzie-
sięć koszy na psie odchody. Koszt realizacji 
całości przedsięwzięcia wyniósł 91.622,70 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NIEBAWEM RUSZY BUDOWA 
SKWERU NA MYSŁOWICKIEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Dzięki współpracy Wydziału Gospodarki Lokalowej 
oraz Wydziału Polityki Społecznej w Siemiano-
wicach Śląskich, przy ul. Leśnej 2 powstanie tzw. 
Mieszkanie Chronione Treningowe dla czterech 
pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Po-
mieszczenia po byłym sklepie od teraz będą słu-
żyły osobom potrzebującym wsparcia i pomocy.

- Będzie to miejsce, w którym pod okiem 
specjalistów osoby tam przebywające zo-
staną przygotowywane do samodzielnego 
życia – mówi Sabina Miland z Wydziału Polityki 
Społecznej. – Jest to forma pomocy społecznej 
przygotowująca lub wspomagająca te osoby 
w codziennym funkcjonowaniu – dodaje.

Projekt dedykowany jest osobom ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, w odniesieniu do których 
orzeczono zaburzenia zdrowia psychicznego, 
niepełnosprawność intelektualną, całościowe 
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję.

- Mieszkańcy tego lokum będą mieli zapew-
nione usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie 
lub utrwalanie samodzielności, sprawności 
w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecz-
nych w integracji ze społecznością lokalną – 
mówi Sabina Miland. – Będzie to miało na celu 
umożliwienie im prowadzenia samodzielnego 
bądź w miarę samodzielnego życia  – dodaje.

Obecnie w mieszkaniu przeprowadzany jest 
gruntowny remont. Konieczne są niezbędne 
wyburzenia oraz postawienie nowych ścian 
działowych, naprawa tynków, wykonanie no-
wych sufitów wraz z dociepleniem nowych 
posadzek wykończonych panelami w części 
mieszkalnej oraz płytkami ceramicznymi w ła-
zience i wiatrołapie.

- Ponadto będzie wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna 
wraz z dostosowaniem wysokości gniazdek 
i kontaktów, instalacja centralnego ogrze-
wania, wodno-kanalizacyjną. Zamontujemy 
oczywiście urządzenia sanitarne przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 
wylicza Marta Dziemba-Korzyniec, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej. 
– By mówić o pełnej kompleksowości prac, 
nie zapominamy o remoncie schodów oraz 
wykonaniu podjazdu – dodaje.

Pomysł na realizację tego projektu powstał 
jakiś czas temu. Aby zmieścić się z rozliczeniem 
w ustawowych terminach, prace wystartowały 
kilka tygodni temu.  Wybór lokalizacji padł na 
Leśną 2, ponieważ lokal ten nie cieszył się 
zbytnim zainteresowaniem ze strony przed-
siębiorców, a tym samym przez dłuższy czas 
stał niewykorzystany.

- Spokojna i cicha okolica, usytuowanie 
mieszkania na parterze, sprawiły, że od po-
czątku lokalizacja ta wydawała się nam naj-
właściwsza – mówi Marta Dziemba-Korzyniec. 
– Warto również dodać, że na adaptacji tego 
miejsca skorzystają również pozostali miesz-
kańcy budynku, bowiem puste dotychczas po-
mieszczenia, będą teraz ogrzewane – dodaje.

Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to do 
końca br. mieszkanie zostanie wyremontowane, 
zaadaptowane i wyposażone w podstawowe 
sprzęty AGD  i RTV, zaś nowi lokatorzy wpro-
wadzą się tam w pierwszej połowie przyszłego 
roku. Koszt projektu wycenianego na ponad 
233 tysiące złotych, kwotą ponad 164 tysięcy 
złotych wspomógł budżet Wojewody Śląskiego.

W sierpniu br. zakończył się remont trzech lokali mieszkalnych przystosowanych dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. Podobnie jak opisywane powyżej, również i te zostały 
zagospodarowane, ponieważ przez dłuższy czas nie były one użytkowane. Lokale te poddane 
zostały gruntownej adaptacji, która obejmowała przebudowę celem wydzielenia łazienek, 
wymianę stolarki okiennej i drzwi, nowych instalacji elektrycznych wodno-kanalizacyj-
nych, położenie nowych podłóg oraz wyposażenie ich w kuchenki i termy elektryczne, 
zlewozmywaki oraz infrastrukturę łazienkową. Oczywiście zostały także dobudowane 
nowe podjazdy do klatki schodowej oraz wymienione drzwi wejściowe. Miasto wydało na 
ten cel prawie 210 tysięcy złotych.

KOLEJNY LOKAL ADAPTOWANY  
Z MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MICHAŁKOWICKI ZAMECZEK OTWARTY

Zakończył się remont Pałacu Rheinbabenów. 
2 października michałkowicki Zameczek został 
przekazany do odbioru technicznego, by ty-
dzień później, zostać oficjalnie udostępniony do 
zwiedzania w ramach dnia otwartego. Obiekt 
poświęcił ks. Eugeniusz Kurpas, proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła. 

Mieszkańcy mogli podziwiać pięknie odre-
staurowane wnętrza pałacu i oranżerię. Przy-
pomnijmy, że w 2017 roku rozpoczęto I etap 
rewitalizacji tego obiektu. Po odrestaurowaniu 
elewacji zewnętrznej i odświeżeniu wnętrz, 
obiekt na krótki okres został udostępniony 
mieszkańcom. W międzyczasie miasto po-

zyskało kolejne dofinansowanie i w lipcu 2019 
roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu 
modernizacji. Tym razem przeprowadzono 
kompleksowy remont wnętrz zabytkowego pa-
łacyku. Renowacji poddano również oranżerię. 

Dzięki obu etapom gruntownej modernizacji 
kolejny siemianowicki zabytek odzyskał swój 
dawną świetność i świeci swoim pełnym blaskiem.

Na całość przedsięwzięcia Gmina Siemia-
nowice Śląskie pozyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Jako oddział Siemianowickiego Centrum 
Kultury, Zameczek jest miejscem, w którym 
regularnie organizowane będą różne wyda-
rzenia i imprezy.

SZYMON DUCZEK

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Centrum kontaktu COVID-19, tel. 22 25 00 115
Narodowy Fundusz Zdrowia, tel.  800 190 590

ABC W PRZYPADKU  
PODEJRZENIA KORONAWIRUSA
Szanowni Państwo – o tym co zrobić by się 
nie zarazić koronawirusem, jak zminimlizo-
wać ryzyko trafienia na kwarantannę, czy 
też jak obserwować własny organizm od 
roku mówi się głośno i wszędzie. Pod adre-
sem https://www.gov.pl/web/koronawirus 
znajdziecie kompilację całej, niezbędnej 
wiedzy dotyczącej koronawirusowej „logi-
styki”, autoryzowanej przez Ministerstwo 
Zdrowia.

Poniżej przedstawiamy mały poradnik tzw. 
„pierwszej pomocy” – czyli co robimy, je-
żeli mamy uzasadniony niepokój trafienia 
przez koronawirusa?
Przede wszystkim przypominamy sobie, zapi-
sujemy i wieszamy na lodówce, numer kontak-
towy do swojego lekarza (POZ - Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej). Jeżeli obserwujemy u siebie 
niepokojące objawy, mieliśmy kontakt z kimś 
zakażonym i czujemy się źle, jesteśmy na 
kwarantannie i czujemy się źle, lub podejrze-
wamy że jesteśmy zakażeni – tam kierujemy 
pierwsze kroki.
Poniżej przedstawiamy wszystkie punkty POZ 
w Siemianowicach Śląskich:

 Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Fami-
lia” Sp. z o.o. Poradnia POZ Bańgów, Pielęgniarki, 
Położnej ul. Bańgowska 70, 41-103 Siemianowice 
Śląskie Telefon do rejestracji: 328 101 333
Telefon: 328 101 333 

 Lecznica REMEDIUM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. Oświęcimska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 327 500 550
Telefon: 327 500 550 

 Lecznica REMEDIUM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI ŚRO-
DOWISKOWEJ - RODZINNEJ i POŁOŻNEJ
ul. Oświęcimska 6, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 327 653 000
Telefon: 327 653 003 

 Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambula-
toryjnego „Michałkowice” Jarosz i partnerzy, 
Spółka Lekarska
PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ
GABINET PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POD-
STAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Kościelna 32, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 327 356 366
Telefon: 327 356 366 

 NZLA „ALFAMED” Niedźwiedzki, Pietrzycki, 
Rybka, Trzaska. Lekarska Spółka Partnerska
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 327 659 235
Telefon: 327 659 235 

 NZLA „ALFAMED” Niedźwiedzki, Pietrzycki, 
Rybka, Trzaska. Lekarska Spółka Partnerska
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ, PO-
ŁOŻNEJ I PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
ul. Powstańców 56, 41-100 Siemianowice 
Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 200 215
Telefon: 322 200 215 

 NZLA „ALFAMED” Niedźwiedzki, Pietrzycki, 
Rybka, Trzaska. Lekarska Spółka Partnerska
Gabinet pielęgniarki środowiskowej
ul. Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 281 764
Telefon: 322 281 764 

 NZLA „ALFAMED” Niedźwiedzki, Pietrzycki, 
Rybka, Trzaska. Lekarska Spółka Partnerska
Gabinet położnej środowiskowej
ul.Olimpijska 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 281 764
Telefon: 327 659 230 

 PREZENT DLA ZDROWIA B.Olszewska 
i Wspólnicy Spółka Jawna
GABINET LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI I PO-
ŁOŻNEJ
ul.Przyjaźni 20a, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 414 939
Telefon: 322 414 939 

 Spółka cywilna - Aldona Szarek - Kańska, 
Mariola Dyrkacz –Witaszczyk
PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI POD-
STAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ POZ
ul.Jana Pawła II 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 327 660 238
Telefon: 327 660 348  

 Spółka Cywilna lekarzy Irena Kopczyńska-Ga-
lus, Halina Jedynak, Krystyna Baran-Warniełło
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI ŚRO-
DOWISKOWEJ – RODZINNEJ
PORADNIA (GABINET) POŁOŻNEJ ŚRODO-
WISKOWEJ – RODZINNEJ
ul.Jana Pawła II 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 204 385
Telefon: 322 204 385  

 „TUWIM-BIS” Jolanta Prostacka, Michał Pro-
stacki Spółka Jawna
Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ
Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ
Poradnia (Gabinet) Położnej POZ
ul. Grabowa 11, 41-104 Siemianowice Śląskie
Telefon do rejestracji: 322 282 058
Telefon: 322 282 058
Po godzinach pracy POZ, w weekendy i święta 
pomoc znajdziemy w nocnej i świątecznej 
opiece zdrowotnej przy ul. Dąbrowskiego 13, 
tel. 324 287 884

 Można skorzystać z formularza na stronie 
https://pacjent.gov.pl/teleporada. Wypełniając 
go możemy umówić się na teleporadę. W ra-
mach takiej porady jednak NIE OTRZYMAMY 
zlecenia na test na koronawirusa.
Zatem, jeżeli mamy przekonanie, że potrze-
bujemy takiego zlecenia – kontaktujemy się 
z naszym lekarzem POZ.
Pamiętajmy by w dni robocze, w godzinach 
8.00-18.00 w pierwszej kolejności kontaktować 
się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 
Jeżeli nasz stan jest ciężki – nie czekamy 
i dzwonimy na numer alarmowy 112 lub 999, 
KONIECZNIE uprzedzając, że możemy mieć ko-
ronawirusa!
Pod tym adresem http://bit.ly/SiSCovid19 
znajdują się wszystkie informacje dotyczą-
ce koronawirusa w naszym mieście. Zaś pod 
tym adresem http://bit.ly/SiS20Cov192310 
wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Czerwonej 
Strefie, w której cała Polska znajduje się od 
ubiegłej soboty (24.10).

OPR. RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Przypominamy, że specjalnie dla Seniorów działają infolinie,  
które dedykowane są właśnie dla nich.

INFOLINIE  
DLA SENIORÓW

Infolinia Wsparcia dla Seniorów 

511 287 927
(od 9.00 do 17.00 - Janina), 
666 031 514
(od 17.00 do 22.00 - Ewa),

Infolinia działa w dni robocze 
i koordynowana jest przez Ewę Kulisz 
z Fundacji Park Śląski oraz Śląskiej 
Rady Seniorów. Tutaj można po prostu 
porozmawiać, ale też dowiedzieć się, 
gdzie szukać pomocy. 

Senior-fon

32 506 56 40 
Infolinia uruchomiona przez Zarząd  
Województwa Śląskiego, od  poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Siemianowicka Infolinia dla Seniorów:  

32 220 05 44 
(ważne informacje z terenu naszego 
miasta, oferta miasta dla seniorów,  itp.) 
- działa od lat ale w czasie epidemii 
pełni dodatkowe funkcje

W związku z obecną trudną sytuacją zor-
ganizowana została dla starszych miesz-
kańców Siemianowic pomoc zakupowa. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Urząd Miasta wspólnie z wolontariuszami 
Parafialnego Koła Charytatywnego Caritas 
przy Parafii Krzyża Świętego, wychodzi na-
przeciw osobom starszym z Siemianowic 
Śląskich, organizując możliwość zrobienia 
dla nich zakupów.

Zgłoszenia należy składać telefonicz-
nie na nr 32 7656 216 w godz. 9.00-14.00 
od poniedziałku do czwartku. Zakupy będą 
realizowane w sklepach zlokalizowanych 
w najbliższej okolicy, koszty zamówionych 
zakupów ponosi osoba zainteresowana.

Prosimy o rozważne zgłaszanie wszystkich 
potrzeb, szanując siebie nawzajem i doce-
niając zaangażowanie wolontariuszy. Pomoc 
zadeklarowali już wolontariusze Fundacji 
Piastun Wyrównywanie Szans. Osoby chętne 
do robienia zakupów prosimy o zgłaszanie 
się mailem ngo@um.siemianowice.pl.

Jednocześnie prosimy o uruchomienie 
pokładów życzliwości, czasem wystarczy 
zapytać sąsiada w potrzebie, czy przy okazji 
własnych zakupów nie kupić czegoś dla 
niego. Bądźmy dla siebie życzliwi i pomocni.

ELŻBIETA NIESZPOREK

POMOC ZAKUPOWA 
DLA SENIORÓW
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Od 24 października cała Polska objęta jest czerwoną stre-
fą. Co to oznacza dla poszczególnych dziedzin aktywności 
społecznej i jakie w związku z tym obowiązują zasady - in-
formacje na ten temat zamieszczamy poniżej.

Edukacja
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich 
klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształ-
cenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego 
przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania 
szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października 
i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola 
i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
Wydarzenia sportowe
Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia 
sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej ak-
tywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współ-
zawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, 
kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla 
koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których 
nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może 
brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie 
licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
Wydarzenia kulturalne
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. 
publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy 
zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.
Gastronomia
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa 
realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu 
żywności na wynos oraz w dowozie.

 Stołówki szkolne
Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wyda-
wanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawo-
wych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko 
dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę ho-
telową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika 
i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów 
i obsługę, zachowanie odległości itp.). 
Działalność hotelarska
Działalność hoteli jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem 
działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do 
tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastro-
nomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka 
jest świadczona w hotelu. Baseny, centra fitness oraz siłow-
nie – tylko dla gości hotelowych przebywających w hotelu co 
najmniej 1 dobę hotelową.
Baseny i aquaparki
Zawieszenie działalności. Obiekty te mogą działać w hotelach 
wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną 
dobę hotelową. Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone 
są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych 
dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport 
w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych 

lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów 
i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu 
prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca 
do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub 
w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Zawieszenie działalności.
Siłownie i centra i kluby fitness
Zawieszenie działalności. Obiekty te mogą działać w hotelach 
wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną 
dobę hotelową. Z zakazu prowadzenia działalności wyłączone 
są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w pod-
miotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych 
dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport 
w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych 
lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów 
i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu 
prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca 
do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub 
w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.
Kina
Wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 
proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca 

kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy 
zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne 
oraz przyjęcia okolicznościowe
Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji 
i innych).
Transport zbiorowy
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określo-
nych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji technicz-
no-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, 
przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo 
pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego 
przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Maski
Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej 
w całym kraju.
Handel
Obowiązują ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości 
sklepu. Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla 
sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów 
powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust 
i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów 
lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków 
do dezynfekcji rąk. 
Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów 
tanecznych i szkół tańca 
Zawieszenie działalności.
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie 
sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka dzia-
łalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, 
a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co 
najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami 
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej co najmniej 
2 m od powierzchni podłogi.
Przemieszczanie się osób
Małoletni do ukończenia 16. roku życia
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą prze-
mieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę 
rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba 
że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub pla-
cówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.
Seniorzy
Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie prze-
mieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. 
Wyjątkiem są sytuacje związane z: 
- wykonywaniem czynności zawodowych, 
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi 
sprawami życia codziennego, 
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu 
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 

MICHAŁ CZAJA, 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

CZERWONA STREFA -  
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY

lub przy zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązkowe zakrywanie 
ust i nosa.
Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwo-
ścią dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są 
przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
Zgromadzenia publiczne i spotkania
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto 
odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 
100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie 
i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań 
w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób 
spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spo-
tkań służbowych). Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.
Kościoły
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obo-
wiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących 

JAK CHRONIMY SIĘ 
PRZED WIRUSEM

to skrót od słów Dezynfekcja, Dystans, 
Maseczki. Stosowanie się do zasady DDM, 
a więc przestrzeganie tych trzech zaleceń 
może pomóc nam ograniczyć rozprze-
strzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

DDM 
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Z RATUSZA

Na początku października, Prezydent Miasta 
przesłał pismo do ponad 100 przedsiębiorców, 
dzierżawców i właścicieli gruntów w Siemiano-
wicach Śląskich, w którym przypomina o za-
grożeniach płynących z niedostatecznej czy 
pobieżnej weryfikacji tych, którym udostępniają 
oni swoje tereny. 

Ma to związek z pojawiającymi się w ostatnim 
czasie w naszym regionie przypadkami podrzu-
cania oraz podpalania niebezpiecznych odpadów. 
W ostatnich tygodniach odnotowały to m.in. 
Sosnowiec oraz Zawiercie. 

Dlatego, mając w pamięci kilkukrotne po-
żary składowisk na terenie naszego miasta 
oraz ubiegłoroczną „akcję” z odpadami w Mi-
chałkowicach, Prezydent Miasta, by zapobiec 
ewentualnemu powtórzeniu tych sytuacji, 
zaapelował do właścicieli terenów o wnikliwe 
sprawdzanie komu i na jakich zasadach udo-
stępniają swoje place czy podwórka.

Przypomina m.in. o tym, że w myśl art. 
3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2014 r. za posiadacza odpadów 

rozumie się ich wytwórcę lub osobę fizyczną, 
prawną oraz jednostkę organizacyjną nie-
posiadającą osobowości prawnej, będącą 
w posiadaniu odpadów. Tym samym domnie-
mywa się, że władający powierzchnią ziemi 
jest posiadaczem odpadów znajdujących się 
na terenie nieruchomości. A w myśl art. 26 
ust. 1 ww. Ustawy, posiadacz odpadów jest 
zobowiązany do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do 
ich składowania lub magazynowania.

Co istotne, art. 41 b ustawy o odpadach 
jasno precyzuje kto, na jakich zasadach i po 
spełnieniu jakich wymagań może gospodaro-
wać (czyli przetwarzać i składować) odpady. 
Warto tu dodać, że ustanawiający użytkowanie 

OSTRZEŻENIE PRZED INSTALATORAMI

Przypominamy, że na dzień dzi-
siejszy kolejne kroki przy wymianie 
źródła ciepła, które mają szansę na 
dotację z puli budżetowej Urzędu 
Miasta, wyglądają następująco:
Krok 1 – pobranie i złożenie wniosku 
o przyznanie dotacji z Urzędu Miasta
Krok 2 – weryfikacja wniosku przez 
urzędników, dzięki której mieszkaniec 
otrzymuje informację o ewentualnej 
możliwości uzyskania dotacji lub jej braku

Krok 3 – podpisanie umowy z Urzę-
dem Miasta na wymianę źrodła ciepła 
z dotacją
Krok 4 – realizacja zadania czyli wy-
miana pieca (TO TUTAJ JEST MOŻ-
LIWOŚĆ WYBORU WYKONAWCY)
Krok 5 – zakończenie prac wymiany, 
poświadczone fakturą VAT z datą 
późniejszą niż podpisanie umowy 
z UM

Krok 6 –  rozliczenie formalne 
(przedstawienie dokumentów) za-
dania w Urzędzie Miasta 
Krok 7 – otrzymanie dotacji na wska-
zany w umowie nr konta 
Należy również nadmienić, że:

 otrzymanie dotacji jest możliwe 
wyłącznie po zawarciu umowy po-
między mieszkańcem a miastem,

 zrealizowanie zadania (wymiana 
pieca) przed podpisaniem umowy 
skutkuje brakiem możliwości otrzy-
mania dotacji,

 wnioski składane po 31 lipca br. do 
Urzędu Miasta będą realizowane po 
1 stycznia 2021 r.
Powyższe informacje dotyczą dotacji 
z budżetu miasta Siemianowice Ślą-
skie. Programy dotacji wojewódzkich 

pn. „Czyste powietrze” dotyczące 
domków jednorodzinnych kierują się 
innymi zasadami, o których szcze-
gółowych informacji udzielają tele-
fonicznie urzędnicy Biura Ochrony 
Środowiska UM - 32 760 54 60.

PIOTR KOCHANEK

Ostrzegamy Państwa przed pseudo-urzę-
dowymi firmami wykonawczymi, których 
ulotki pojawiają się w Waszych kamienicach 
i skrzynkach pocztowych. Firmy te suge-

rują, że realizują przy rzekomej współpracy 
z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkow-
skim lub Unią Europejską, program anty-
smogowy wymiany piecy z dotacją. Taka 

współpraca firmy wykonawczej z urzędem 
miasta jak i programami unijnymi, o których 
piszą, nie mają pokrycia w rzeczywistości. 
Są to wyłącznie oferty próbujące skłonić 

- OBOWIĄZEK WYMIANY STAREGO PIECA
Śląska Uchwała Antysmogowa nakazu-
je wymianę kotłów zainstalowanych przed 
1 września 2017 r., które dostarczają ciepło  do 
systemu centralnego ogrzewania. Są to m.in.:

 Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie 
powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposia-
dający tabliczki znamionowej  – wymiana do 
końca 2021 r.

 Kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji – 
wymiana do końca 2023 r.

 Kocioł poniżej  5 lat od daty produkcji – wy-
miana do końca 2025 r.

 Kocioł 3 lub 4 klasa wg normy PN-EN 303-
5:2012 – wymiana do końca 2027 r.
Wymiana kotłów zainstalowanych przed 
1 września 2017 r., które wydzielają ciepło lub 
wydzielają ciepło i przenoszą do innego nośni-
ka,  będzię musiała nastąpić do końca 2022 r., 

chyba że instalacje będą osiągać sprawność 
cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zo-
staną wyposażone w urządzenie zapewnia-
jące redukcję emisji pyłu zgodnie z normami 
określonymi w Rozporządzeniu Komisji  (UE).
Zgodnie z Uchwałą nie wolno palić:

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produ-
kowanych  z wykorzystaniem tego typu węgla,

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek  produkowanych z ich wykorzy-
staniem,

 paliw, w których udział masowy węgla ka-
miennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi 
więcej niż 15 %,

 biomasy stałej, której wilgotność w stanie 
roboczym przekracza 20%.
Przestrzeganie przepisów uchwały antysmo-
gowej będzie kontrolowane  zarówno w kwestii 

posiadanych urządzeń grzewczych, jak i stoso-
wanych rodzajów paliw. Użytkownik instalacji  
naruszający przepisy uchwały może być uka-
rany grzywną do 5.000 zł. lub mandatem do 
500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 
kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem 
zagrożonym karą pozbawienia wolności. 
Gdzie można uzyskać dofinansowanie?

 dotacje do wymiany pieca – Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie,

 „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach,

 pożyczki, kredyty.
Kogo dotyczy Uchwała antysmogowa?
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziały-
waniu na zdrowie ludzi i środowisko uchwała 

wprowadziła ograniczenia i zakazy dotyczą-
ce spalania paliw oraz wymiany instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. Uchwa-
ła antysmogowa wprowadzona na terenie 
województwa śląskiego dotyczy wszystkich 
podmiotów eksploatujących instalacje okre-
ślone w uchwale.
Szczegółowe informacje nt. działań okre-
ślonych w ulotce można uzyskać w Biurze 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sie-
mianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 
105; nr telefonu 32 76 05 460.

KATARZYNA MROCZKA, 
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

oraz dzierżawca są zobowiązani zamieścić 
w umowie oświadczenie, że są świadomi tzw. 
odpowiedzialności solidarnej (art. 12 usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie), która 
obliguje do usunięcia przyczyn wpływających 
na zagrożenie środowiskowe.

Apelujemy o zwracanie uwagi na nasze naj-
bliższe otoczenie. Naszą czujność powinny 
wzbudzić m.in. naczepy „TIR-owe”, które nagle 
pojawiły się np. na osiedlowm parkingu i którymi 
od kilku dni nikt się nie interesuje. Tak bowiem 
zdarzyło się w Sosnowcu Milowicach, gdzie 
we wrześniu w jednej naczepie zwieziono 20 
beczek z niebezpieczną substancją.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE 

Państwa do zamówienia usługi instalacji 
nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek 
gwarancji na dotację czy refundację kosz-
tów wymiany pieca. 

PIOTR KOCHANEK

STOP SMOG

PREZYDENT APELUJE O CZUJNOŚĆ

EKOLOGIA
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GOSPODARKA

Byłe obiekty i tereny przemysłowe po zlikwidowanej Walcowni 
Rur „Jedność”, leżące niemal w centrum metropolii na terenie 
Siemianowic Śląskich, mają szansę na zupełnie nowe życie. 
Wszystko za sprawą podpisanego 14 października trójstronnego 
listu intencyjnego, w którym wspólnym celem sygnatariuszy, 
jest utworzenie Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii. Skala 
przedsięwzięcia jest imponująca, bo dotyczy przekształcenia 
blisko 22 hektarów terenu oraz 66 tysięcy metrów kwadrato-
wych powierzchni użytkowej hal.  

Przedstawicielami stron gotowych do współpracy byli: dr 
Janusz Michałek, Prezes Zarządu oraz Mateusz Rykała, Wi-
ceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), 
Jadwiga Dyktus Prezes Zarządu i Monika Domańska Wiceprezes 
Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia (właściciel terenów) 
oraz Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

Strony wspólnie zadeklarowały w dokumencie gotowość do 
współpracy przy utworzeniu Centrum.  Przedmiotem kooperacji 
będzie połączenie potencjałów i doświadczeń przy adaptacji 
hal przemysłowych do pomieszczeń typu Small Business Unit 

oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla firm z sektora 
dystrybucji, produkcji i e-commerce. W zakresie współpracy 
z samorządem, niezbędna będzie również budowa infrastruk-
tury drogowej.

- Naszym celem jest stworzenie nowych miejsc pracy na 
terenie Siemianowic Śląskich. Atrakcyjne powierzchnie, w dobrej 
lokalizacji, z rozbudowaną infrastrukturą techniczną, przyciągną 
przy współpracy z KSSE nowych inwestorów dla Siemianowic 
Śląskich – wskazuje prezes Jadwiga Dyktus. Obecnie prowadzimy 
zaawansowane prace koncepcyjne i przygotowawcze. Pełną 
parą projekt ruszy po nabyciu przez Towarzystwo Finansowe 
Silesia nieruchomości przy ulicy Stalmacha, co ma nastąpić 
już w grudniu tego roku. Jako wierzyciel weźmiemy udział w li-
cytacji komorniczej, na termin której oczekujemy – podkreśla 
wiceprezes Monika Domańska.

- W KSSE stawiamy na nowoczesne inwestycje, projekty 
zautomatyzowane, zrobotyzowane, bezpieczne dla środowiska 
i wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców - pod-
kreśla dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej SSE. - Jestem 
przekonany, że Śląskie Centrum Biznesu i Technologii będzie 
doskonałym miejscem do rozwoju innowacyjnych projektów, 
nowych technologii i inwestycji strategicznych dla miasta 
i regionu - dodaje.

Prezydent Miasta upatruje w tym projekcie dużą szansę na 
korzystną współpracę wszystkich partnerów dla rozwoju miasta.

- Zawiązanie współpracy z tak doświadczonymi partnerami, 
to szansa na szybkie doprowadzenie samej idei powstania 
Śląskiego Centrum Biznesu i Technologii do jej szczęśliwego 
zakończenia. Jestem przekonany, że ten projekt biznesowy, 
w połączeniu ze świetną lokalizacją naszego miasta, przyniesie 
korzyści wszystkim stronom, zarówno inwestorom, przyszłym 
rezydentom Centrum Technologii, jak i gminie. Cieszę się, że 
w mieście pojawia się coraz więcej inwestycji związanych 
z nowymi technologiami, bo to odzwierciedla nasze samo-
rządowe ambicje, czyli rozwoju miasta w oparciu o idee Smart 
City i zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach życia.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) to 
w ostatnich latach najlepsza strefa w Polsce, Europie i nr 2 na 
świecie. Skupia ponad 400 nowoczesnych dużych firm i MŚP, 
które inwestując blisko 40 mld zł utworzyły ponad 80.000 
nowych miejsc pracy. Teren i nieruchomości objęte potencjal-
nie projektem współpracy to 66 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej hal oraz 21 ha terenów. 

PIOTR KOCHANEK

Pomimo wielu obostrzeń w funkcjonowaniu 
naszego kraju, kapituły prestiżowych rankingów 
i konkursów – Pereł Samorządu 2020 oraz 
Modernizacja Roku 2019/2020 - nie dały za 
wygraną pandemii i podjęły się po raz kolejny 
oceny działalności polskich miast, ich go-
spodarzy, a w przypadku Modernizacji Roku, 
ocenie zabytku, którego rewitalizacja zasłużyła 
na wyróżnienie.

Zacznijmy od Pereł Samorządu. Na wy-
niki prestiżowego i niezależnego rankingu 
oceniającego kondycję polskich miast przez 
dziennik „Gazeta Prawna” i jej partnera me-
rytorycznego Deloitte Polska, czekają co roku 
setki gospodarzy gmin. Wszystko dlatego, 
że ranking ten  jest w środowisku samo-
rządowym uznawany za jedno z niewielu 
źródeł obiektywnych informacji na temat 
działalności gmin i miast oraz jakości pracy 
ich gospodarzy. Kapituła tegorocznej edycji 
rankingu składała się z ekspertów, biorących 
pod uwagę informacje dotyczące finansów 

gminy, rynku pracy, pozyskiwania inwestorów, 
komunikacji z mieszkańcami i integracji lo-
kalnej społeczności, a także oświaty, ochrony 
zdrowia, transportu i szczególnie ważnych 
obecnie tematów ochrony środowiska czy 
gospodarowania odpadami.

Siemianowice Śląskie uplasowały się w tym 
roku, po raz kolejny, w pierwszej dziesiątce 
w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. 
Szósta lokata na kilkaset ocenianych to powód 
do satysfakcji nie tylko dla urzędu miasta, ale 
też dla instytucji mu podległych, organizacji 

pozarządowych oraz mieszkańców, bo kryteria 
oceny danego miasta, dotyczą wielu aspek-
tów jego funkcjonowania, a aktywność każdej 
z wymienionych powyżej grup jest jednym ze 
składników tak wysokiego wyniku. Rafał Piech, 
jako prezydent miasta, ma również powód do 
zawodowej satysfakcji, bo w kategorii go-
spodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców, 
uplasował się na piątej pozycji w Polsce.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach Sie-
mianowice Śląskie cieszyły się szóstą pozycją  
w rankingu w 2019 roku, a ósmą – rok wcześniej. 
W rankingu ocenionych jest zwykle blisko 2,5 
tysiąca gmin i miast, w tym ponad ćwierć ty-
siąca miast do 100 tysięcy mieszkańców. Zatem 
szóste miejsce Siemianowic Śląskich i piąte dla 
gospodarza miasta to zdecydowany sukces, 
którym warto się podzielić z mieszkańcami.

Podsumowanie rankingu 2020 znajdzie-
cie Państwo pod adresem: www.bitly.com/
perly2020

PIOTR KOCHANEK

Modernizacja Roku to ogólnopolski i mię-
dzynarodowy konkurs, wyróżniający gminy, 
inwestorów, wykonawców i projektantów, 
którzy w wyjątkowy i godny uznania sposób, 
zdołali stworzyć nowe lub zrewitalizować 
już istniejące nieruchomości i budynki uży-
teczności publicznej. W tegorocznej edycji 
do konkursu zgłosiło się 460 inwestycji, 
spośród których tylko 76 uzyskało wyróż-
nienie kapituły. Wśród grona zwycięskich 
projektów znalazła się rewitalizacja Pływalni 
Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.

CORAZ BLIŻEJ DO UTWORZENIA ŚLĄSKIEGO 
CENTRUM BIZNESU I TECHNOLOGII

MIASTO, INWESTYCJE I PREZYDENT 
– WYRÓŻNIANE W POLSCE
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Mirosław Czarnik, Prezes Zarządu GPP Bu-
siness Park S.A., członek Rady Gospodar-
czej działającej przy prezydencie miasta, 
odebrał ostatnio wyróżnienie w konkursie 
„Marka – Śląskie” za osiągnięcia w dziedzi-
nie tworzenia energooszczędnych prze-
strzeni biurowych i popularyzacji rozwią-
zań ekologicznych.

Spółka GPP Business Park od 2005 roku prze-
kształca tereny poprzemysłowe, znajdujące 
się na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich. 
Dzięki tym działaniom powstaje tu nowoczesna 
strefa aktywności gospodarczej i innowacyjno-
ści, zorientowana  na rozwój technologiczny 
zgodny z trendem prośrodowiskowym. Otwie-
rający projekt GPP Business Park – biurowiec 
Goeppert-Mayer, jako pierwszy w Polsce 
uzyskał prestiżowy międzynarodowy Certy-
fikat BREEAM International na najwyższym 
poziomie, jako że wdrożone tam rozwiązania 
prezentują zdecydowanie ponadstandardowy 
pułap. Obecnie każdy z czterech biurowców 
może poszczycić się Certyfikatem BREEAM. 
Co więcej, oddany do użytku w 2019 roku, 
budynek biurowy Bloch, jest jedynym w Polsce 
biurowcem plus energetycznym w obszarze 
wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Oznacza to, że produkuje 
on więcej energii, niż wynosi jego zapotrze-
bowanie.  

-Panie prezesie, zwykło się myśleć, że roz-
wój cywilizacyjny i postęp techniczny stoją 
w opozycji do natury, tymczasem pan z po-
wodzeniem wprzęga nowoczesność w służbę 
środowiska naturalnego…

- Z natury wyrośliśmy, więc nie możemy 
zabetonowywać  otaczającej nas przestrzeni. 
Nasze biurowce, w których zastosowaliśmy in-
nowacyjne rozwiązania racjonalizujące zużycie 
energii i redukujące emisję wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń, są jednocześnie przyjazne dla 
pracujących tam ludzi. Lepiej się pracuje, gdy 
człowiek widzi przez okno zieleń, gdy obcuje 
z naturą. Dlatego na poprzemysłowym terenie, 
na którym powstał kompleks GPP Business 
Park, przywróciliśmy rodzime gatunki roślin, 
zamontowaliśmy budki dla ptaków i nietoperzy, 
a nawet hotele dla owadów. W zeszłym roku 
na dachu biurowca Bloch pojawiła się pasieka. 
Zależy nam, aby nie naruszać bioróżnorodności, 
a nawet ją wzmacniać. We wszystkim konieczna 

jest równowaga, harmonia i  kontynuacja. To 
dotyczy naszego istnienia w naturze, ale też 
samej działalności człowieka. Musimy nauczyć 
się szanować wkład poprzedników, wyciągać 
wnioski z błędów, ale też wykorzystywać i pie-
lęgnować to, co jest wartościowe. Historia 
zatoczyła swoiste koło i teraz nowoczesny 
oznacza zielony.

-Od rozwiązań proekologicznych nie ma od-
wrotu. W 2010 r. Parlament Europejski przyjął 
zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków. Zgodnie z tymi regu-
lacjami do 2021 r. na terenie Unii Europejskiej 
wszystkie wznoszone budynki mają spełniać 
wymagania dotyczące niskiego zapotrzebo-
wania na energię. Nie pytam o rozwiązania 
energooszczędne z tak wysokiej półki, jakie 
stosuje pańska firma, ale czy na przykład fo-
towoltaika jest na każdą kieszeń?

- Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat roz-
wiązania oparte na wykorzystywaniu promie-
niowania słonecznego bardzo staniały i nadal 
będą tanieć. Obecnie panele generujące dwu-
krotnie większą moc od swoich poprzedników, 
kosztują już o połowę mniej. Ponadto, na taką 
inwestycję, przy aktualnie niskich stopach 
procentowych, można wziąć kredyt. Bywa, że 
efektywność energetyczną w swoich domach 
ludzie realizują poprzez firmy zewnętrzne, 
które angażują własne środki, wdrażając ener-
gooszczędne rozwiązania, a spłata odbywa się 

systematycznie wraz z uzyskiwanymi przez 
klienta oszczędnościami. Czyli: spłacasz, co 
oszczędzisz, a później oszczędności zostają 
w twojej kieszeni. Oczywiście, to nie odbywa 
się bezkosztowo, dlatego, jeśli tylko mamy 
własne środki, warto je zainwestować w pa-
nele fotowoltaiczne. Szczególnie teraz, kiedy 
funkcjonuje jeszcze program dopłat do ta-
kich instalacji. „Mój prąd” - bo o nim mowa 
-  w ramach którego można otrzymać zwrot 
części poniesionych nakładów ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (do 5000 zł), dodatkowo, 
pozostałe nakłady poniesione na taką instalację 
stanowią podstawę do obniżenia podstawy 
opodatkowania w rozliczeniu rocznym, dzięki 
czemu od tej kwoty zyskamy jeszcze ulgę 
w podatku. Siemianowice Śląskie są w korzyst-
nej sytuacji, ponieważ w zakresie energetycznej 
transformacji mogą liczyć na GPP, z którego 
doświadczenia mogą czerpać, gdyż jesteśmy 
otwarci na taką sąsiedzką współpracę. Warto 
w tym miejscu również wspomnieć, że  jednym 
z naszych wiodących partnerów jest firma MBC 
Automatyka i Wentylacja, z której know-how 
korzystamy w naszych realizacjach, a której 
siedziba mieści się w Siemianowicach Ślą-
skich. To właśnie MBC stoi za zastosowaniem 
w kompleksie GPP Business Park trigeneracji, 
fotowoltaiki, pomp ciepła i innych ciekawych 
rozwiązań technicznych. To innowacyjne po-
łączenie pozwoliło ograniczyć nieodnawialną 

energię pierwotną budynku biurowego Bloch 
do poziomu zaledwie EP=55,43 kWh/(m2/rok). 
Warto dodać, że od 2021 r. wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną dla nowego budynku będzie wynosił 
EP=120 kWh/(m2/rok), przy obecnym EP=184,10 
kWh/(m2/rok). To porównanie pokazuje jak 
świetny rezultat udało nam się osiągnąć.

-Jest Pan inicjatorem utworzenia w siemia-
nowickiej szkole klasy patronackiej w zakresie 
automatyki budynkowej, której adepci zasililiby 
w przyszłości ekipy realizujące obiekty zero-
energetyczne.

-Cóż, nie ma wielu firm budowlanych, nie ma 
specjalistów, którzy potrafią obsłużyć urządze-
nia najnowszej generacji. Trzeba sforsować tę 
barierę nowych technologii. Przez lata działal-
ności nauczyliśmy się  łączyć doświadczenie 
biznesu z nauką. Uruchomienie kształcenia 
tak potrzebnej kadry byłoby z jednej strony 
pożądanym krokiem w perspektywie rozwoju 
budownictwa, z drugiej – dałoby młodym lu-
dziom zawód, który przyniósłby im niewątpliwie 
bardzo satysfakcjonujące dochody. Na całym 
świecie ta specjalistyczna gałąź gospodarki 
kształci fachowców i dynamicznie się rozwija. 
Nie widzę powodów, dla których mielibyśmy nie 
dotrzymywać tempa innym rozwiniętym go-
spodarkom.

-Trudno się oprzeć wrażeniu, że populary-
zacja ekologicznych rozwiązań związana jest 
nie tylko z Pańską aktywnością zawodową, ale 
wynika z wewnętrznej pasji...

-Po prostu coś trzeba robić, kiedy świat 
ginie, kiedy my – Polacy, a w szczególności 
mieszkańcy Śląska, żyjemy krócej, niż ludzie 
we Włoszech, czy w Portugalii. Trzeba dbać 
o środowisko naturalne, jeśli już nie dla nas 
samych, to dla kolejnych pokoleń, dla naszych 
dzieci i wnuków. Nie powinniśmy poprawiać 
stanu natury punktowo – kluczowe jest bowiem 
działanie systemowe i konsekwentne. Tylko 
takie postępowanie przyniesie rzeczywiste, 
pozytywne rezultaty.

-Dziękuję za rozmowę.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

GOSPODARKA

NOWOCZESNY POWRÓT 
DO NATURY
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Z RADY MIASTA

NA KILKANAŚCIE SKARG,  
TYLKO JEDNA BYŁA ZASADNA

Głos Miasta: W 2018 r. została znowelizowa-
na Ustawa o Samorządzie Gminnym. Obok 
istniejącej już Komisji Rewizyjnej powołała 
również Komisję Skarg Wniosków i Petycji, 
której - w siemianowickiej Radzie Miasta - Pan 
jest przewodniczącym. Jaka jest jej rola? Czy 
w istotny sposób pomaga ona w funkcjono-
waniu samorządów?
Grzegorz Jurkiewicz: - Tak się składa, że po 
ostatnich wyborach przypadł mi w udziale 
zaszczyt kierowania tą komisją. Z perspekty-
wy czasu można stwierdzić, że jej powołanie 
nie jest „sztuką dla sztuki”, jak na początku 
twierdzono, ale rzeczywiście, w istotny sposób 
pomaga w funkcjonowaniu naszej Rady Miasta, 
naszego Samorządu.
Głos Miasta: - Czy mieszkańcy mają świado-
mość nowego narzędzia, które dostali do ręki? 

Jak to wygląda w Siemianowicach Śląskich na 
przestrzeni tych dwóch ostatnich lat, oraz 
– co istotne - z jakimi sprawami najczęściej 
stykacie się Państwo w pracach tej komisji?
Grzegorz Jurkiewicz: - Powstanie nowej 
komisji bardzo szybko zostało dostrzeżone 
przez mieszkańców Siemianowic Śl. Mają oni 
świadomość, że otrzymali nowe narzędzie 
i mogą bardzo wiele spraw zgłosić, podzielić 
się swoimi problemami i bolączkami. Na 
przestrzeni dwóch lat obecnej kadencji do 
Rady Miasta, a następnie do naszej komisji 
wpłynęło kilkanaście spraw. Wachlarz zgła-
szanych tematów jest bardzo duży. Są to na 
przykład skargi na dyrektorów, kierowników 
placówek samorządowych, była również 
petycja dotycząca wykonania oświetlenia 
boiska na Osiedlu Bańgów (to był pierwszy 

temat z którym zmierzyła się nasza komisja, 
a autorem tej petycji był młody mieszkaniec 
naszego miasta, który zebrał kilkadziesiąt pod-
pisów poparcia dla tej inicjatywy). Chciałem 
dodać, że ze wszystkich skarg, które otrzyma-
liśmy, tylko jedna była zasadna. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że podczas prac komisji 
uczestniczy radca prawny, co jest gwarantem 
tego, że nasze wnioski i opinie nie są obarczone 
błędami. Uważam, że narzędzie, jakie otrzymali 
mieszkańcy w postaci Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji sprawia, że śmielej angażują się oni 
w życie samorządowe miasta.
Głos Miasta: - Czy jako radny kilku kadencji 
zauważa Pan zmiany w funkcjonowaniu sa-
morządu? Czy mieszkańcy mogą z większym 
przekonaniem mówić, że samorząd to oni, a je-
żeli tak, to - pana zdaniem - co na to wpływa?

Grzegorz Jurkiewicz: - Czy zauważam zmia-
ny w funkcjonowaniu samorządu? Patrząc 
na samorząd z perspektywy kilku kadencji, 
należy powiedzieć, że zmiany są zauważal-
ne i to zmiany na lepsze. Można powiedzieć, 
że samorząd to jego mieszkańcy, wszyst-
ko to, co wnoszą w funkcjonowanie miasta. 
W tym miejscu można powiedzieć, że jest kilka 
obszarów, w których mieszkańcy sprawują 
władzę. Można tu wspomnieć na przykład 
o budżecie partycypacyjnym (obywatelskim), 
czy o możliwości składania wniosków i petycji, 
które są realizowane.
Głos Miasta: Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁ
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRZY PYTANIA DO...

ROZMOWA Z GRZEGORZEM JURKIEWICZEM, SIEMIANOWICKIM RADNYM, 
PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

W ramach współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego oraz Pre-
zydentem MiastaKatowice, Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach uruchomiła in-
folinię w ramach punktu doradztwa kryzyso-

wego, dostępną pod numerem 32 432 42 24. 
W ramach infolinii przedsiębiorcy, których 
firmy zostały zarejestrowane na terenie wo-
jewództwa śląskiego,mogą uzyskać bezpłatne 
konsultacje eksperckie z obszarów: finanso-

wego, marketingowego, kadrowego, podat-
kowo-księgowego oraz prawnego. Zgłoszenia 
do Centrum Wsparcia MŚP można przesyłać 
również poprzez formularz na stronie interne-
towej https://www.centrumwsparciamsp.pl/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU INFOLINIA Punktu 
Doradztwa Kryzysowego w ramach Centrum 
Wsparcia MŚP 32 432 42 24 jest czynna od po-
niedziałku do piątku,  w godzinach 8.00-16.00.

KLAUDIA MORCINEK, 
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA

BEZPŁATNE KONSULTACJE 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wszystkich przedsiębiorców za-
chęcamy do udziału w bezpłatnych 
spotkaniach informacyjnych z eks-
pertami z chorzowskiego oddziału 
ZUS. 
Szkolenia odbędą się w formie online, 
za pośrednictwem platformy zoom.
Pierwsze spotkanie „Funkcjonalność 
Nowego Portalu Informacyjnego - 
Platforma Usług Elektronicznych 
(PUE). Elektroniczne zwolnienia le-
karskie e-ZLA” odbędzie się 29 paź-
dziernika br. o godzinie 12:00.
Zakres tematyczny szkolenia obej-
muje:

 ogólne informacje o Platformie 
Usług Elektronicznych  (jak uzyskać 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE Z EKSPERTAMI ZUS
GOSPODARKA

dostęp do PUE, profil UBEZPIECZONY 
i PŁATNIK).

 pełnomocnictwo ZUS_PEL (wizu-
alizacja, zasady wypełniania – dostęp 
do danych płatnika składek na PUE).

 podstawy prawne i terminy doty-
czące wprowadzenia e-ZLA,

 korzyści dla lekarza, ubezpieczo-
nego i płatnika składek.

 e-ZLA na PUE (na profilu UBEZ-
PIECZONEGO i PŁATNIKA)
Warunkiem uczestnictwa w szko-
leniu jest wcześniejsza rejestracja, 
której dokonuje się za pośrednic-
twem elektronicznego formularza 
zgłoszeniowego - LINK: „https://
forms.gle/ETEwnabPbNF5UZLm6”

Drugie spotkanie pod nazwą „ABC 
działalności gospodarczej”  odbędzie 
się 5 listopada o godzinie 9:00.
Podczas szkolenia zostaną poruszo-
ne następujące kwestie:

 zgłoszenie płatnika składek na pod-
stawie wpisu do CEIDG i KRS,

 zgłoszenie do ubezpieczeń,
 rozliczanie i opłacanie składek,
 terminy przekazywania dokumen-

tów i opłacania składek,
 wysokość składek na ubezpieczenia,
 „ulga na start”,
 „preferencyjne składki”,
 „mały ZUS”,
 konsekwencje nieopłacenia składek 

lub opłacenia ich po terminie,

 forma przekazywania dokumentów 
oraz opłacania składek,

 zwolnienie z obowiązku składania 
dokumentów rozliczeniowych za ko-
lejne pełne miesiące - kogo dotyczy, 
jakie warunki trzeba spełnić,

 Program Płatnik (IPP) – zasady 
działania, funkcjonalności, korzyści,

 podstawowe informacje o ulgach.
Rejestracja pod linkiem https://
forms.gle/LEaNMiensowcAebj8
Udział w spotkaniach jest bezpłat-
ny. Przed rozpoczęciem spotkania 
otrzymają Państwo link do wydarze-
nia na podany w formularzu zgło-
szeniowym adres  e-mail. Szkolenia 
organizowane są przez Urząd Miasta 

Siemianowice Śląskie - Biuro Obsłu-
gi Inwestora we współpracy z ZUS 
oddział w Chorzowie.

MARLENA JAGODA-RYBACKA
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
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EKOLOGIA

„Rewolucja śmieciowa” mia-
ła miejsce już prawie osiem lat 
temu! Od 2013 roku nieustannie 
jako społeczeństwo uczymy się, 
jak poprawnie postępować z  od-
padami komunalnymi. Trzeba 
przyznać, że selektywna zbiórka 
idzie nam coraz lepiej. 

Dla przypomnienia - nasze mia-
sto od początku działania systemu 
wprowadziło cztery rodzaje frak-
cji odpadów komunalnych: papier 
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne 
wraz z opakowaniami wielomate-
riałowymi i metalami oraz odpady 
ulegające biodegradacji. Ta ostatnia 
frakcja gromadzona była początkowo 
przez mieszkańców zabudowy jed-
norodzinnej, jednak od tamtego roku 
do jej segregowania zobowiązani są 
wszyscy mieszkańcy miasta. Mamy 
zatem do wyboru pięć pojemników 
do których powinniśmy w rozważ-
ny sposób wyrzucać nasze odpady. 
Pamiętajmy, że to, w jaki sposób my 
– mieszkańcy postępujemy z odpa-
dami w naszych gospodarstwach 
domowych ma wpływ na to, co stanie 
się ostatecznie z danym odpadem. 

Wszystko zaczyna się w naszym domu 
– naszym otoczeniu. 
System gospodarowania odpadami 
komunalnymi po prawie ośmiu latach 
funkcjonowania przechodzi bardzo 
trudny okres. Ceny rosną, odpadów 
przybywa, komplikują się przepisy. 
W „bogacącym się” społeczeństwie, 
którego częścią jesteśmy,  przerażająco 
rośnie nasza konsumpcja, a co za tym 
idzie, produkujemy dużo odpadów, któ-
re trzeba rozsądnie zagospodarować. 
Algorytm jest prosty: im więcej 
produkujemy – tym więcej będzie-
my płacić. Wbrew powszechnemu 

przekonaniu, Urząd Miasta czy też 
Rada Miasta nie ma bezpośred-
niego wpływu na politykę ceno-
wą i składane przez Wykonawców 
oferty za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych 
z terenu gminy. Jednakże firma 
ta, jak pozostałe działające w tej 
branży, zmuszona jest do pono-
szenia coraz większych kosztów 
zagospodarowania odpadów, które 
wynikają z dyrektyw unijnych oraz 
uwarunkowań rynkowych. Rosnące 
ceny plus większa ilość odpadów 
odbijają się na naszych portfelach. 

Okazuje się, że kolejny raz to my i nasze 
indywidualne działania mogą pomóc. 
Rozwiązanie jest proste, wymaga jed-
nak dużego zaangażowania. . Musimy 
po prostu ograniczyć wytwarzanie 
odpadów. To pierwszy i najważniej-
szy, ale również najprostszy element 
hierarchii postępowania z odpadami, 
który powinniśmy stosować w naszej 
egzystencji. Zapobiec powstawaniu 
odpadów możemy chociażby po-
przez zmniejszenie ilości kupowa-
nych i produkowanych produktów. 
Zanim więc coś kupimy, warto za-
stanowić się czy nie istnieje moż-
liwość, żebyśmy dostając ten sam 
towar finalny nie zafundowali naszej 
planecie kolejnego odpadu do zago-
spodarowania. W różnego rodzaju 
publikacjach oraz w sieci można zna-
leźć masę niezbędnych porad w tym 
temacie. Wiele z nich jest dziecinnie 
prostych, np. kupowanie produktów 
na wagę, unikanie wielomateriałowych 
opakowań, stosowanie własnych wie-
lorazowych pojemników, butelek lub 
woreczków na zakupy drobne, jak i to-
reb na zakupy, używanie np. słomek 
metalowych (wielokrotnego użytku) 
– można by długo wymieniać. 

Wielu z nas już dzisiaj stosuje tego 
typu rozwiązania w swoim życiu. Są 
jednak „chwile zapomnienia” – naj-
częściej są to okresy świąteczne, 
kiedy wpadamy w „szał zakupów”. Nie 
chodzi tu tylko o Święta Wielkanocne 
lub Bożego Narodzenia (chociaż są 
one niewątpliwie liderem w gene-
rowaniu odpadów komunalnych), 
ale też chociażby o zbliżające się 
święto – Wszystkich Świętych. Zanim 
zaczniemy masowe kupowanie - za-
stanówmy się! Sprawdźmy, jaki pro-
dukt kupujemy (szukajmy wysokiej 
jakości wielofunkcyjnych produktów) 
i czy nie da się go zastąpić czymś 
bardziej przyjaznym środowisku 
(np. wykorzystać coś, co już mamy 
lub możemy „naprawić”). Wieńce, 
bukiety czy inne ozdoby, które już 
wkrótce będą ozdabiać groby na-
szych bliskich zmarłych z pewno-
ścią można wykonać z naturalnych 
kwiatów, owoców jesieni lub innych 
naturalnych produktów i z pewnością 
nie będą one gorsze ani brzydsze od 
wykonanych z plastiku.  

AGATA STRYHA
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

ZAPOBIEC POWSTAWANIU ODPADÓW

W dniach 16-22 listopada br. odbędzie się 
13. edycja Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości, w czasie którego organizowane 
są różne wydarzenia (szkolenia, warsztaty, 
wykłady itp.), związane z tematyką przed-
siębiorczości lub rynku pracy, organizowa-
ne przez firmy, instytucje, czy organizacje, 
które angażują się w rozwój biznesu. Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie włączy się 
w akcję i jako partner zorganizuje dwa 
wydarzenia w formule online, z uwagi na 
aktualnie trwającą sytuacją epidemiczną.

W ramach Światowego Tygodnia Przed-
siębiorczości 19 listopada o godzinie 19:00 
odbędzie się webinar dotyczący tematyki 
handlowej, który poprowadzi Trener Sprze-
daży – Agnieszka Śmiejka. Dzień później, 
20 listopada o godzinie 8:30 rozpocznie 
się wirtualne Śniadanie Biznesowe, które 
będzie doskonałą okazją na promocję swojej 
działalności, wymianę doświadczeń oraz 
pozyskanie nowych, cennych w biznesie kon-
taktów. Do udziału w organizowanych przez 
Urząd Miasta bezpłatnych wydarzeniach 

zachęcamy wszystkich przedsiębiorców.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach 
jest  wcześniejsza rejestracja, której do-
konuje się na stronie  www.tydzienprzed-
siebiorczosci.pl.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
to międzynarodowy projekt, który orga-
nizowany jest obecnie w 170 krajach. Jego 
pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku.  
Więcej szczegółów już wkrótce na stronie 
naszego miasta – www.siemianowice.pl.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

WYDARZENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W RAMACH ŚWIATOWEGO  TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GOSPODARKA

Zapraszamy na wirtualne Śniadanie Biznesowe, 
organizowane w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości przez Urząd Miasta dla 
właścicieli i przedstawicieli firm z Siemianowic 
Śląskich i całego regionu. Biznes przy porannej 
kawie to cykliczna inicjatywa, która stanowi 

WIRTUALNE ŚNIADANIE BIZNESOWE 
JUŻ 20 LISTOPADA BR.

doskonałą okazję do promocji firmy, wymiany 
doświadczeń oraz pozyskania nowych, cennych 
w biznesie kontaktów. Wydarzenie odbędzie się 
w piątek, 20 listopada br. o godzinie 8:30, za 
pośrednictwem platformy Zoom. Warunkiem 
uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja 

– link oraz więcej informacji o wydarzeniu 
na miejskim portalu www.siemianowice.pl. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, serdecz-
nie zapraszamy.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK
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SPORT

JUBILEUSZ MKS „START” MICHAŁKOWICE

„SREBRO” I „BRĄZ”  
SZPADZISTÓW WOŁODYJOWSKIEGO

NAJLEPSI SIEMIANOWICZANIE 
W XII SILESIA MARATHONIE !
Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowi-
ce Śląskie, Marta Suchanek-Bijak, w to-
warzystwie Naczelnika Wydziału Kultury i 
Sportu Krzysztofa Nosa, uhonorowała 12 
października w Urzędzie Miasta, w imieniu 
Prezydenta, najlepszych siemianowiczan 
XII edycji Silesia Marathonu, w katego-
rii OPEN na dystansach: półmaratońskim, 
maratońskim i ultramaratońskim.

Przypomnijmy, że ta najbardziej prestiżowa 
impreza biegowa na Śląsku, której trasa pro-
wadzi z Chorzowa, przez Katowice, Mysłowice, 
Siemianowice Śląskie, z metą na Stadionie 
Śląskim, odbyła się tradycyjnie w pierwszą 
niedzielę października (4.10), oczywiście z za-
chowaniem obostrzeń epidemicznych.

Przypomnijmy, że najlepszym siemiano-
wiczaninem w kategorii OPEN wśród mara-
tończyków okazał się Dariusz Klima który 
z czasem 2 godziny 59 minut i 48 sekund, 
zajął 24 miejsce w kategorii OPEN i dziesiąte 
w swojej kategorii wiekowej (M 30). W jego 
imieniu wyróżnienie odebrał Krzysztof Karaś 
z grupy biegowej „Siemianowice i Przyjaciele 
Biegają”. Najlepszą siemianowiczanką oka-
zała się Anna Jeleń (3:59:07 ), która również 
reprezentuje tę grupę sympatyków biegania 

w naszym mieście. Zajęła ona 17 miejsce 
w swojej kategorii (K 30).

W rywalizacji półmaratońskiej najlepszym 
siemianowiczaninem okazał się Arkadiusz 
Kardas który z czasem 1:16:13 zajął czwarte 
miejsce w kategorii OPEN i drugie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej – (M 30). Naj-
szybszą wśród siemianowiczanek startujących 
w półmaratonie okazała się – niestety z przy-
czyn zawodowych nieobecna na wczorajszym 

spotkaniu - Anna Cyba (1:44:45), która w swojej 
kategorii wiekowej (K 30) zajęła 10 miejsce.

Z kolei na dystansie ultramaratońskim (50 
km) najlepszym wśród siemianowiczan okazał 
się Paweł Pośpiech, który z czasem 4:01:13 zajął 
13 lokatę w kategorii OPEN i drugą w swojej 
kategorii wiekowej (M 20). Najszybszą wśród 
siemianowiczanek na tym dystansie okazała się 
Monika Chrobasik (5:07:40), dziewiąta w swojej 
kategorii wiekowej (K 40). Specjalne wyróż-

nienie otrzymał również jedyny siemianowicki 
zwycięzca w swojej kategorii wiekowej – Janusz 
Celarek, który na dystansie ultramaratońskim 
(50 km) z czasem 4:08:43 był bezkonkuren-
cyjny w kategorii M 60!

Gościem spotkania był również główny orga-
nizator Silesia Marathonu, także siemianowi-
czanin – Bohdan Witwicki, który podziękował 
władzom miasta za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji imprezy, a siemianowickim wy-
różnionym pogratulował ich wyników i zachęcał 
do startu w kolejnych edycjach biegu. 

NATALIA WOJNA-STOLORZ 
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU   
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

Jubileusz 20-lecia działalności 
w naszym mieście obchodzi w tym 
roku Międzyszkolny Klub Sportowy 
„START” Michałkowice, od dwóch 
dekad szkolący kolejne pokolenia 
młodych piłkarek ręcznych.
Z tej okazji w Urzędzie Miasta go-
ścili przedstawiciele klubu – Prezes 
Aleksander Folta oraz Członek Za-
rządu – Dariusz Gradowski, którym 
gratulacje w imieniu Prezydenta 

Świetnie spisali się reprezentanci UKS Wołody-
jowski podczas Mistrzostw Polski Młodzików, 
które w dniach 17-18.10.2020 r. odbyły się w Ko-
nopiskach. Srebrny medal w rywalizacji młodych 
szpadzistów zdobył Marcin Jabłoński, natomiast 
„brąz” w turnieju szpadzistek przypadł w udziale 
Antoninie Halembie . Warto zaznaczyć, że Tosia 

Miasta złożyła wiceprezydent Marta 
Suchanek-Bijak.
Pani Prezydent wyraziła uznanie 
dla działalności szkoleniowej klubu, 
podziękowała za kontynuowanie 
siemianowickich tradycji żeńskiej 
piłki ręcznej oraz za promocję miasta 
poprzez doroczne organizowanie 
prestiżowego Ogólnopolskiego Tur-
nieju Piłki Ręcznej w kategorii juniorek 
i seniorek.

Życzyła również kolejnych lat pełnych 
sportowych i szkoleniowych sukce-
sów, a w dowód uznania przekazała 
pamiątkową tabliczkę, list gratulacyj-
ny oraz ...20 piłek dla najmłodszych 
adeptek piłki ręcznej, szkolących się 
w MKS „Start” Michałkowice.

NATALIA WOJNA-STOLORZ 
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU   
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

swoją walkę o wejście do finału przegrała zale-
dwie jednym trafieniem (11:12). 

Bardzo dobrze w rywalizacji dziewcząt spi-
sała się również Marysia Vysotskaya, która 
w ćwierćfinale uległa późniejszej tryumfator-
ce. Dobrze walczyła także męska drużyna UKS 
Wołodyjowski, w składzie: Marcin Jabłoński, 

Mateusz Jankowski (39. miejsce indywidualnie) 
i Filip Hornik (22. miejsce indywidualnie), która 
ostatecznie wywalczyła 8 lokatę w Polsce.  
Gratulacje i słowa uznania należą się również 
sztabowi trenerskiemu siemianowickich szpa-
dzistów – Krystynie Rachel–Świrskiej i Marcie 
Halembie.         (SON) fo
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Cóż to był za Finał! Nie bez powodu Alicja Boncol, jako przed-
stawiciel jury, przed ogłoszeniem wyników oznajmiła, że wszyscy 
Finaliści już i tak są wygrani. Poziom, jaki zaprezentowali uczest-
nicy nie odstawał w najmniejszym stopniu od wcześniejszych 
eliminacyjnych wykonań. Jury długo debatowało nad kolejnością 
na podium, stwierdzając przy tym, że będzie to trudny wybór.
Ostatecznie werdykt zapadł i Laureatami VI edycji Konkursu 
Wokalnego Mikrofon Siemiona zostali:
I miejsce: Zofia Sydor z Krakowa;
II miejsce: Michał Lech z Czeladzi;
III miejsce: duet Kamila Tylek z Włosani i Wiktoria Gnot z Kra-
kowa.
Dodatkowo jury przyznało również dwa wyróżnienia: dla Na-
talii Tul z Dziergowic oraz Karola Wantucha z Chorzowa. Jak 
więc widać, zarówno tych chętnych, jak i tych jednocześnie 
utalentowanych, nie zabrakło.

FINAŁ MIKROFONU SIEMIONA ZA NAMI
Impreza odbyła się pod patronatem Prezydenta 
Miasta - Rafała Piecha. Organizator konkursu - 
Wydział Kultury i Sportu dziękuje za współpracę  
Siemianowickiemu Centrum Kultury i wolon-
tariuszom z ZSTiO Meritum za pomoc przy 
organizacji, jak również oczywiście członkom 
jury i wszystkim uczestnikom, którzy pojawili 
się u nas w tegorocznej edycji konkursu w SCK 
-Parku Tradycji.
Pod linkiem https://youtu.be/aJXKWcauaTg  zobaczymy 
zapis z transmisji na żywo. Wszystkich tych, którzy nie byli 
z nami on-line w dniu konkursy zapraszamy do jego obejrzenia.
Pełna galeria z wydarzenia na stronie: https://www.facebook.
com/MikrofonSiemiona/posts/210001997155580
Do zobaczenia w przyszłym roku!

ADAM BOGDOŁ
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU   
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

I miejsce: 
Zofia Sydor z Krakowa

Muzeum Miejskie serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa 
Klaudii Laty „Inna Przestrzeń”. Wystawę można oglądać do 
5 grudnia. 

Wystawa „Inna Przestrzeń” to przekrojowa wystawa prac 
Klaudii Laty – absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach, a obecnie uczestniczki Środowiskowych Studiów 
Doktoranckich na macierzystej uczelni. Na wystawie pojawią 
się prace z zakresu rysunku, malarstwa i obiektu artystycznego. 
Prezentowane będą efekty poszukiwań artystki w obszarze 
człowieka, w odniesieniu do jego sfery biologicznej i ducho-

wej oraz otaczającej go przestrzeni. To właśnie ta duchowa 
przestrzeń jest punktem wspólnym wszystkich realizacji. 
Próba odpowiedzi na pytanie gdzie jest granica pomiędzy 
cielesnością/tożsamością/duchowością, zamieniła się w próbę 
stworzenia przestrzeni, w której zarówno twórca, jak i odbiorca 
będą potrafili oddać się kontemplacji trudnych, wymagających, 
czasem ignorowanych, bądź niezauważanych, przestrzeni 
naszego wnętrza.

JAROSŁAW BEDNARZ
MUZEUM MIEJSKIE

KLAUDIA LATA – INNA PRZESTRZEŃ, MALARSTWO
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