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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 29 lipca 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 607 631 802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia  18.06.2019 r. 
1. Monika z Laurahutte
2. Sabina z Laurahutte
3. Krystyna z Katowic-Piotrowic

Zdjęcie przedstawiało byłą dyrekcję 
kopalni Ficinus,obecnie budynek 
mieszkalny przy ulicy Składowej.
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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
 32 760 54 00

Biuro ds. Seniorów  
 32 765 62 99, 730 600 506

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie,  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

Beata Łuczak - koordynator ds. seniorów
dyżur otwarty dla seniorów  
w każdy poniedziałek od 13.00 do 16.00
w każdą środę, od godz. 9.30  do godz. 11.00
W pozostałe dni można się umawiać telefonicznie 
tel. służbowy 730 600 506 lub mailowo 
b_luczak@um.siemianowice.pl, ngo@um.siemianowice.pl

Miejska Biblioteka Publiczna (Al. Sportowców 3)
W każdy poniedziałek o godz. 16.15 (I piętro) w klimaty-
zowanej sali Wakacje z Pilates. Ilość miejsc ograniczona,  
zapisy: 32 228 13 29 wew. 21 (w godz. 8.00-15.00)
Zajęcia komputerowe - Śląska Akademia Senior@ - odbywają 
się w wakacje zgodnie z cyklem szkoleń szczegóły: koordynator 
ds. seniorów, Biuro ds. Seniorów - Beata Łuczak tel. 730600506
Warsztaty z dietetyczką w okresie wakacyjnym NIE ODBYWAJĄ 
się w czwartki, wracamy do zajęć od września. 
Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich
ul. Fryderyka Chopina 6
X, Y, Z WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI - prowadzenie Filip 
Gajewski - artysta wykorzystujący w swojej pracy wirtualną 
rzeczywistość, student Politechniki Śląskiej:
07.08 (środa) - Postać/ubiór inspirowane malarstwem Jana 
Vermeera, 15.00 - 17.00 - III grupa (Uniwersytet III wieku, 
seniorzy)
21.08 (środa) - Fotografia w VR, (15.00 - 17.00) - III grupa 
(Uniwersytet III wieku, seniorzy)
30.08 – godz. 18.00 - Finisaż wystawy Filipa Gajewskiego pt. 
„Kotwica” połączony z podsumowaniem zajęć
HISTORYCZNY SPACER PO SIEMIANOWICACH 
- prowadzenie Małgorzata Derus:
02.08 (12.00 - 15.00) - Laurahutte 1 w tym m.in. założenie 
pałacowo-parkowe Donnersmarcków (folwark, dozorcówka), 
kościół p.w. św. Krzyża,
16.08 (12.00 - 15.00) - Laurahutte 2 w tym m.in. Kamienice 
przy ulicy Powstańców, Bocznej, cmentarz katolicki i ewangelicki
23.08 (12.00 - 15.00) - Sobieskiego, Hutnicza, Szkolna w tym 
m.in Kamienice, dawny ratusz Laurahutte

ELŻBIETA NIESZPOREK

SCK Willa Fitznera
2.08, 9.08, godz. 16.00 Fitzner Cafe, 
7.08, godz. 18.00 Każdy śpiewać może – nowy cykl spotkań dla 
miłośników muzyki i śpiewu. Tylko tu spróbujesz swoich umiejęt-
ności wokalnych w miłej, przyjaznej atmosferze, wstęp bezpłatny 
SCK Park Tradycji
9.08, godz. 16:00 Kino seniora 60+, wstęp bezpłatny
Amfiteatr w soboty, godz. 17.00
Koncerty Letnie w Amfiteatrze,  wstęp  bezpłatny.
3.08 Projekt muzyczny „Niemen/Wspomnienie” w wykonaniu 
czołowego wokalisty jazzowego – Marka Bałaty. Towarzyszyć 
mu będą na scenie: Bohdan Lizoń – gitara, Adam Niedzielin – 
piano, Tomasz Kańtoch – gitara basowa, Marek Olma- perkusja.
10.08 – Zespół pro-WOKALNI,  Największe przeboje polskiej muzyki  
rozrywkowej. Piosenki  m. in. Czerwonych Gitar, Skaldów, Maryli Rodowicz,
17.08  –  Koncert w wykonaniu zespołu FRYNA z okazji 100 
rocznicy Powstań Śląskich
24.08 – Letnie święto Folkloru. Zespół Pieśni i Tańca „Siemia-
nowice” oraz zespoły biorące udział w Międzynarodowym 
Studenckim Festiwalu Folklorystycznym.
31.08 – Naira Aywazyan – największe przeboje operetki  i musicalu
NOWOŚĆ – Kino letnie w Willi Fitznera 
01, 06, 08 sierpnia  o godz. 20:30 w patio Willi Fitznera, jak za 
dawnych lat można poczuć magię letniego kina na świeżym 
powietrzu, plażowe leżaki, wstęp wolny. 
SCK- Jarzębina
Wakacyjne wycieczki letnie – rodzinne w niedziele
4.08 Jabłonków - Czechy
Informacje o cenach i zakup biletów wyłącznie w SCK- Jarzębina. 
Basen otwarty na Pszczelniku
pn, wt, czw, pt od 10.00 do 18.00; śr, sob,  niedziele i święta 
od 9.00 do 19.00. Zniżki m. in. dla posiadaczy Siemianowickiej 
Karty Seniora 60+ bilet 3,50 zł.

TYM RAZEM SENIORKA 
OSZUKAŁA „WNUCZKA”

65-letnia siemianowi-
czanka odebrała telefon 
stacjonarny i w słuchawce 
usłyszała głos mężczyzny, 
który przedstawił się jako 
wnuczek. Kobieta od razu 
zorientowała się, że padła 

ofiarą oszusta. Ale sprytnie prowadziła z nim dalej rozmowę. 
Zapytała troskliwie dlaczego wnuczek ma zmieniony głos. Okazało 
się, że to z powodu choroby. Mężczyzna standardowo opowiedział 
historyjkę o tym, że spowodował wypadek samochodowy i teraz 
potrzebuje sporej gotówki. Kwota, jaka miała go uchronić przed 
więzieniem to 50 tyś. złotych. Zmartwiona kłopotami „wnuczka” 
odpowiedziała, że nie ma aż tyle oszczędności i może mu poży-
czyć jedynie 30 tyś. złotych. Mężczyzna zgodził się i powiedział, 
że przyśle po pieniądze swojego kolegę. 65-latka błyskawicznie 
zadzwoniła do komendy i opowiedziała o wszystkim dyżurnemu. 
Na miejsce pojechali policjanci nieumundurowani i razem z kobietą 
czekali na oszusta. Po chwili w drzwiach stanął młody mężczyzna 
i powiedział, że przyszedł odebrać pieniądze. Wtedy funkcjona-
riusze ujawnili się i zatrzymali zaskoczonego oszusta. W trakcie 
przyjmowania od seniorki zawiadomienia o przestępstwie okazało 
się, że nie ma ona w ogóle wnucząt, więc dlatego zorientowała 
się, że to oszustwo. Zachowała zimną krew i dzięki takiej postawie 
mężczyzna został zatrzymany. Śledczy ustalają teraz czy oszust 
nie brał udziału we wcześniejszych tego rodzaju przestępstwach 
na terenie województwa śląskiego. 

KOMENDA MIEJSKA POLICJI  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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Letni sezon, wliczając w niego oczywiście wa-
kacje, to w magistracie czas, gdy najwięcej 
się dzieje, zwłaszcza w wydziałach powią-
zanych z inwestycjami i rozwojem miasta, 
z rozbudową lub remontami infrastruktury 
drogowej, komunalnej czy rekreacyjnej. Bar-
dzo mnie cieszy fakt, że ilekroć korzystam ze 
zrewitalizowanych przez ostatnie cztery lata 
przestrzeni miejskich jak np. skwer Laury, Park 
Pszczelnik, czy też objeżdżam nasze miasto 
nowymi ścieżkami rowerowymi i mam okazję 
rozmawiać z Państwem bezpośrednio, słyszę 
opinię, że nasze miasto zmieniło się diametral-
nie na lepsze. Pomimo ciepłych słów oraz też 
tych konstruktywnie krytycznych, nie mamy 
zamiaru zwalniać tempa i osiadać na laurach. 
Śpieszę zatem z kolejnymi informacjami z fron-
tu urzędniczej pracy mojej i zespołu.

Pierwszą godną wyróżnienia informacją jest 
fakt, podpisania przeze mnie umowy z Na-

rodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 
na realizację niezwykle ważnej inwestycji in-
frastrukturalnej, wartości blisko 30 milionów 
złotych, pn. „Modernizacja kanalizacji desz-
czowej wraz z budową systemu małej retencji 
na terenie miasta Siemianowice Śląskie”.

To kamień milowy w pracach regulujących 
gospodarkę wodną w naszym mieście. Efekty 
tych prac służyć będą nam - mieszkającym 
obecnie w mieście – oraz przyszłym po-
koleniom. To również nasza prewencyjna 
inicjatywa związana z zabezpieczeniem mia-
sta na wypadek zmian klimatycznych i tym 
samym zwiększenia odporności Siemianowic 
Śląskich na klęski żywiołowe. Tym bardziej, 
wobec powyższego, cieszy fakt, że przy ta-
kim rozmiarze inwestycji i wydatków, ponad 
19 milionów złotych z blisko 28 milionów 
zaplanowanych na te inwestycje zostanie 

pokryte ze środków zewnętrznych, pozy-
skanych z wyżej wymienionego funduszu.

Kolejnym projektem miejskim wartym odno-
towania, zwłaszcza ku uciesze najmłodszych, 
jest budowa wodnego placu zabaw w ogrodzie 
MDK Jordan przy ul. Chopina. Będzie to kolejny 
obiekt rekreacyjny przyjazny rodzinie. Prace 
trwają od świtu do zmierzchu i jeśli nic ich 
nie zakłóci, obiekt zostanie oddany do użytku 
w ostatnim tygodniu lipca.

Na zakończenie nie sposób pominąć finału 
kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, tym 
razem na rok 2020, którego wyniki głosowa-
nia i listę zwycięskich projektów publikujemy 
w niniejszym numerze Głosu Miasta. Cieszę 
się, że pomimo zmian regulaminowych, które 
częściowo dyktowała nam nowa ustawa, wnio-
skodawcom udało się znaleźć sposób na zbu-
dowanie międzyosiedlowych lub dzielnicowych 
koalicji, dzięki czemu zwycięskie projekty będą 

zaspokajały potrzeby mieszkańców tych naj-
mniejszych społeczności i jednocześnie całego 
miasta. Wszystkim wnioskodawcom dziękuję 
za zaangażowanie i sugestie po pierwszej, 
zupełnie nowatorskiej edycji, zaś wszystkim 
zwycięzcom gratuluję i zapraszam do dalsze-
go zaangażowania na rzecz rozwoju miasta 
poprzez formułę budżetu partycypacyjnego.

Pozdrawiam
RAFAŁ PIECH

INWESTUJEMY W MIASTO 
DLA NAS I POKOLEŃ

Z A P R A S Z A M Y  N A  T R A S Ę

W  S I E M I A N O W I C A C H  Ś L Ą S K I C H

W związku z organizacją II etapu 76. Tour de Pologne 4 
sierpnia 2019 r. (niedziela) w godz. 16.10- 17.10* w Siemiano-
wicach Śląskich nastąpi czasowe zamknięcie następujących 
ulic: Maciejkowickiej, Orzeszkowej, Michałkowickiej, Śląskiej, 
Staszica, Waryńskiego, Kapicy, Niepodległości, Wróblewskiego.

* po przejeździe peletonu ulice będą sukcesywnie otwierane. 
Mogą nastąpić również utrudnienia w komunikacji miejskiej. Za 
wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy, prosimy 
o wyrozumiałość i rozważne poruszanie się po drogach oraz 
dostosowanie się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz 
pozostałych osób zabezpieczających trasę wyścigu.

 4 SIERPNIA 2019 r. (NIEDZIELA)
II etap 76.Tour de Pologne Rynek Miejski, 4 sierpnia 2019 r. (niedziela)

godz. 16.10 -17.10
- LOTNA PREMIA - przejazd kolumny promocyjnej i peletonu kolarskiego TdP

ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE NA RYNKU MIEJSKIM

godz. 13.00
- TELEBIM z transmisją II etapu 76. TdP z metą w Katowicach
- bezpłatne DMUCHAŃCE dla dzieci
- KLINIKA dr. BIKE’a
- HULAJNOGI

PO PRZEJEŹDZIE PELETONU ZAPRASZAMY NA:

- SPORTOWISKO, czyli gry i zabawy dla dzieci,
- FRUIT BIKE, rower stacjonarny z blenderem, na którym przygotujesz koktajl przy użyciu siły nóg
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE„Rowerowe wakacje”
- KAPSLOWY WYŚCIG KOLARSKI
- WYSTĘPY młodych siemianowickich wykonawców
- AKUMULATOROWE AUTKA DLA DZIECI
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Zakończyły się zasadnicze prace moderni-
zacyjne związane z wymianą nawierzchni 
Alei Sportowców, prowadzącej do Kom-
pleksu Sportowego „Pszczelnik”. Zakres 
wykonywanych robót objął także regulację 
krawężników drogowych i obrzeży chodni-
kowych oraz wykonanie chodników z kostki 
brukowej. Ponadto w mieście remontowa-
na jest ulica Komuny Paryskiej, a w trakcie 
realizacji są następujące zadania drogowe: 
budowa chodnika przy Budryka 12, chodnika 
łączącego Szeflera i Powstańców, wymiana 
nawierzchni jezdni przy ulicach Zgrzebnioka 

Miejska sieć samoobsługowych stacji napraw 
rowerów wzbogaciła się o kolejnych pięć urzą-
dzeń. Cztery z nich zostały już zamontowane 
przy ul. Rzecznej, Al. Młodych (obok boiska), 
ul. E. Plater (obok placu zabaw) oraz ul. Jagiełły 
(przy parkingu w pobliżu stacji rowerowej). 
Natomiast piąta stacja pojawi się na nowo 
powstającym skwerze przy ul. Wyzwolenia, 
po zakończeniu prac budowlanych.

Każda stacja wyposażona jest w niezbędne 
narzędzia umożliwiające samodzielny serwis 
i usunięcie drobnych usterek tj. dokręcenie 
nakrętek, napompowanie koła, czy zmianę 

42, Bytomskiej 1-4, Kolonii Wojewódzkiej, 
Kasprzaka (od ulicy Szkolnej do Jedności) 
oraz budowa drogi tymczasowej łączącej 
ulicę Węglową i Jagiełły (na długości cmen-
tarza). Oprócz tego realizowana jest budowa 
parkingu przy ulicy Sikorskiego, chodnika 
wzdłuż ulicy Łokietka, wymiana nawierzchni 
chodnika przy ulicy Wróblewskiego, jak i wy-
miana nawierzchni jezdni przy ul. Wyzwolenia 
(przy PUP). Termin całkowitego zakończenia 
powyższych inwestycji, planowany jest na 
wrzesień 2019 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

łańcucha. Przypomnijmy, że w całym mieście 
znajdują się już 22 stacje do naprawy rowerów.  
Pełną listę przedstawiamy obok.

 DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przedszkole nr 15 już w przyszłym 
roku wzbogaci się o 50 dodatkowych 
miejsc, dzięki którym z placówki bę-
dzie mogło korzystać więcej dzieci.
Pod koniec czerwca podpisano umo-
wę na wykonanie zadania inwestycyj-
nego pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 
15 mieszczącego się w Siemianowi-
cach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 
10”, na które gmina Siemianowice 
Śląskie otrzymała, blisko 940 tys. 
złotych dofinansowania ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa będzie polegała na do-
budowie nowego skrzydła budynku, 
zawierającego dwie sale bawialne 
z łazienkami i ciągiem komunika-
cyjnym. W istniejącej części obiektu 
zostaną przebudowane szatnie oraz 
ciąg komunikacyjny, prowadzący do 
nowo powstałej części budynku. Cały 
obiekt zostanie również dostosowany 
do obowiązujących wymagań prze-
ciwpożarowych. Końcowym etapem 
prac będzie zakup niezbędnego wy-
posażenia przedszkola.

W związku z tym, że inwestycja 
przeprowadzona zostanie w trybie 

REMONT ALEI SPORTOWCÓW  
I NIE TYLKO

Aleja Sportowców doczekała się remontu. Do Parku Pszczelnik,  
od teraz będziemy mogli przejechać po gładkiej powierzchni.

Planowana od strony południowo-wschodniej rozbudowa umożliwi 
przyjęcie dodatkowych pięćdziesięciu przedszkolaków.

„zaprojektuj i wybuduj”, zanim rozpocz-
ną się prace budowlane, na mocy pod-
pisanej umowy, wykonawca najpierw 
opracuje niezbędną dokumentację 
projektową, a następnie w oparciu 
o sporządzony i zatwierdzony projekt 
oraz uzyskane pozwolenie na budowę 
przystąpi do przebudowy obiektu. Ter-
min zakończenia robót planowany jest 
na 24 sierpnia 2020 r.

Prace będą prowadzone w sposób 
niosący jak najmniejsze niedogodno-
ści dla rodziców i dzieci.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

WIĘCEJ MIEJSC DLA PRZEDSZKOLAKÓW  
ROZBUDOWUJE SIĘ PRZEDSZKOLE NR 15

SAMOOBSŁUGOWE 
STACJE NAPRAW ROWERÓW  Park Bytkowski (przy placu zabaw),

 Park Górnik (przy placu zabaw),
 Park Miejski (przy placu zabaw),
 Park Pszczelnik,
 Park Tradycji (przy siłowni),
 Plac 11 listopada,
 przystanek autobusowy Siemianowice Plac Wolności,
 skrzyżowanie ulic Krupanka i Spacerowej (centrum przesiadkowe)
 skrzyżowanie ulic Wróblewskiego i Zgrzebnioka,
 Skwer Laura,
 Staw Rzęsa (przy budce gastronomicznej),
 ul. Bytomska (centrum przesiadkowe przy pętli autobusowej),
 ul. Jana Pawła II (przy Urzędzie Miasta),
 ul. Leśna (skwer Jarzębina),
 ul. M.C. Skłodowskiej (przy boisku),
 ul. Telewizyjna (centrum przesiadkowe),
 ul. Wróbla (przy pumptracku),
 ul. Rzeczna (przy skateparku),
 Al. Młodych (przy boisku),
 ul. E. Plater (przy placu zabaw),
 ul. Jagiełły (przy stacji wypożyczania rowerów),
 ul. Wyzwolenia (zostanie zamontowana przy skwerze po zakończeniu budowy)

22 stacje napraw! Znajdziecie je:
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Po małym „liftingu” sali lustrzanej, który prze-
prowadzono w 2016 roku przyszedł czas na grun-
towny remont wnętrza. 

Na mapie naszego miasta, a dokładniej w Mi-
chałkowicach pojawiła się nowa ulica. Będzie 
nosić nazwę Lizbońska. Położona jest w okolicy 
ulic Domina i Maciejkowickiej. Jest to droga 
wewnętrzna, stanowiąca dojazd do działek 
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzin-
ną. Dlaczego Lizbońska? Zaczęło się od ulicy 
Paryskiej, na mapie możemy również znaleźć 
Wileńską, Madrycką i Londyńską. 

Jak tłumaczy Jolanta Łukowska naczelnik Wy-
działu Geodezji, Zespół do Spraw Nazewnictwa 

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY

Obiektów Miejskich chciał w ten sposób na-
wiązać do stolic głównych miast europejskich. 
Idea spodobała się mieszkańcom.

Uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 
„Lizbońska” radni podjęli podczas czerwcowej 
sesji Rady Miasta. Nowa nazwa obowiązuje od 
10 lipca br. Dokładne położenie ulicy będzie 
można niedługo sprawdzić na stronie inter-
netowej: siemianowice.geoportal2.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  W MICHAŁKOWICACH
W Michałkowicach, wkrótce rozpoczną się prace związane 
z budową nowej sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach 
dla pieszych tj. przy ulicy Oświęcimskiej oraz Maciejkowickiej. 
Inwestycja zostanie zrealizowana z inicjatywy Joanny Sza-
farczyk, która jest pomysłodawczynią zwycięskiego projektu 
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.  

Montaż świateł, w tych miejscach, poprawi bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników drogi (pieszych) – zwłaszcza 
dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły, ale również 
usprawni płynność ruchu drogowego. Zakończenia zadania 
inwestycyjnego możemy spodziewać się z końcem wrze-
śnia bieżącego roku.    DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przed nami drugi etap rewitalizacji michał-
kowickiego Pałacu Rheinbabenów, który 
obejmie kompleksowy remont, przebudowę 
i modernizację wnętrz zabytkowego obiektu. 
Umowę na realizację powyższego zadania, pn. 
„Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele 
społeczno-aktywizacyjno-integracyjne cz. II”, 
podpisano w  piątek (12.07) z firmą KONIOR 
Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. – wyko-
nawcą również pierwszej części modernizacji 
zdegradowanego budynku.

Przypomnijmy, że prace budowlane zwią-
zane z przeprowadzeniem, wspomnianego, 
pierwszego etapu zakończono w sierpniu 
ubiegłego roku. Ich zakres objął odnowienie 
elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych 
oraz sztukaterii, wymianę stolarki okiennej 
i nawierzchni tarasu, wykonanie iluminacji, 
docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, wykonanie półtorametrowej, gra-
nitowej opaski wokół budynku (poszerzonej 
od strony tarasu) oraz izolacji fundamentów. 

Wartość inwestycji wyniosła wówczas blisko 
3,4 mln zł. 

Tym razem zostanie odrestaurowane wnętrze 
zabytkowego pałacyku wraz z wykonaniem nowej 
posadzki, okładzin ściennych, stolarki drzwio-
wej, wymianą instalacji centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycz-
nej i teletechnicznej, SAP i oddymiania. Ponadto 

zaplanowano renowację szklenia i konstrukcji 
stalowej zabytkowej oranżerii oraz aranżację 
wnętrz z odtworzeniem i wykonaniem sztukaterii 
ściennych i sufitowych. Prace modernizacyjne 
potrwają do czerwca 2020 roku, a ich koszt 
wyniesie 7 mln zł.

Na całość przedsięwzięcia Gmina Siemianowice 
Śląskie pozyskała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w wysokości 1,6 mln na etap pierwszy 
oraz 3,7 mln na etap drugi. 

Pałac Rheinbabenów nazywany „Zamecz-
kiem”, darzony jest wielkim sentymentem 
zarówno przez mieszkańców Michałkowic, 
jak i całego miasta. Od XVI wieku był lokalną 
siedzibę rodzin arystokratycznych Miero-
szewskich, Schwellengröbel, Rheinbabenów 
i Hohenlohe, którzy w 1910 roku nadali obiek-
towi ostateczny kształt. Od połowy XX wieku, 
dzięki mecenatowi Kopalni Węgla Kamiennego 
„Michał” oraz „Siemianowice” stał się cenionym 
ośrodkiem życia kulturalnego i miejscem spo-
tkań towarzyskich. W 2009 roku obiekt został 
przejęty przez Miasto Siemianowice Śląskie, 
a od 2016 roku pełni funkcję oddziału Siemia-
nowickiego Centrum Kultury, gdzie odbywają 
się m.in. zajęcia sekcji artystycznych dla dzieci 
i młodzieży, koncerty, spotkania seniorów oraz 
siemianowickich stowarzyszeń.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Maciejkowicka

Lizbońska

Lizbońska

Kościelna
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ULICA LIZBOŃSKA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Do końca lipca zostanie zreali-
zowany, kolejny zwycięski pomysł 
z Budżetu Obywatelskiego 2019, 
pn. „Blok Ławeczka”, którego auto-
rem jest Kazimierz Izydorczyk. Pro-
jekt zakłada montaż tzw. ławeczek 
przysiadkowych, w obrębie osiedla 
Wróbla-Korfantego, które będą 
służyć okolicznym mieszkańcom 
do odpoczynku w trakcie spaceru 
lub powrotu z ciężkimi zakupami. 
Rozwiązanie będzie dogodne przede 
wszystkim dla seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych. 

BLOK ŁAWECZKA
10 ławeczek pojawi się w następujących miejscach  

    uzgodnionych z pomysłodawcą:
– Ulica Kapicy – chodnik gminny przed sklepem Aldi,
– Ulica Korfantego 2A,
– Przejście pomiędzy blokiem Korfantego 1C a 10A
– Pas zieleni przy Biedronce,
– Ulica Wróbla 5C przy chodniku,
– Przejście pomiędzy blokiem Wróbla 7D a 8B
– Ulica Wróbla 7B przy chodniku przydrożnym
– Przejście pomiędzy ulicą Kapicy a Wróbla przy parkingu
– Przejście pomiędzy ulicą Wróbla 11F a cmentarzem,
– Przejście pomiędzy ulicą Wróbla 3A a cmentarzem

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na początku lipca nastąpił odbiór 
końcowy inwestycji pn. „Likwidacja 
niskiej emisji poprzez podłączenie 
budynków do sieci nośników ciepła 
w Siemianowicach Śląskich”, dzię-
ki której w mieście przyłączono do 
sieci ciepłowniczej pięć budynków 

Od wielu lat trwają spekulacje związane 
z przyszłością budynku, w którym mieścił 
się Kinoteatr „Tęcza”. Tymczasem w mieście 
zaplanowano sporządzenie dokumentacji, 
obejmującej projekt adaptacji „Tęczy” na 
Metropolitalne Centrum Innowacji, którego 
wnętrze w przyszłości zostanie dostosowane 
do potrzeb prowadzenia działań społeczno-
-integracyjnych, konferencji czy też spotkań 
biznesowych. Ponadto planuje się aranżację 

ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEGO KINOTEATRU „TĘCZA”

wielorodzinnych, zlokalizowanych 
w rejonie ulicy Sobieskiego (o nu-
merach: 8, 9, 10, 10a, 36). Oprócz 
zainstalowania centralnego ogrze-
wania wewnątrz lokali mieszkalnych, 
roboty objęły również wykonanie sta-
cji wymienników ciepła w budynku 

przy ulicy Hutniczej 11, a także sieci 
cieplnej. Koszt inwestycji wyniósł 
510 616,26 zł Zadanie realizowane 
było w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PIĘĆ KAMIENIC Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM

tego miejsca, w taki sposób by możliwe było  
realizowanie w nim funkcji kinowej, a tak-
że prowadzenie szeregu zajęć teatralnych 
i artystycznych. Jako że Gmina nie posiada 
wystarczających środków finansowych na 
gruntowny remont budynku, konieczne jest 
przygotowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej, która jest niezbędna do ubiegania 
się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nowy Świat jeszcze do niedawna był jednym 
z najbardziej zaniedbanych rejonów Siemia-
nowic Śląskich. W zeszłym roku, przy wsparciu 
środków unijnych, rozpoczęto rewitalizację tej 
części miasta, która objęła termomodernizację 
budynków wielorodzinnych wraz z wymianą 
oświetlenia na energooszczędne przy uli-
cach Franciszka Deji 1,2,3,4,5,6, Żwirki i Wigury 
1,2,4,5,6 oraz Michałkowickiej 37. W tym roku 
planowane są dalsze prace dociepleniowe na 
obiektach przy ulicy Hugo Kołłątaja 6 i 8 (na 

termomodernizację budynków przy ulicy Hugo 
Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9 i 10 oraz Żwirki i Wigury 3 
złożono wniosek o dofinansowanie ze środków 
unijnych). Ponadto w ramach tegorocznych 
inwestycji drogowych została wymieniona na-
wierzchnia na ulicach Żwirki i Wigury oraz Deji. 
Dodatkowo w połowie lipca dla najmłodszych 
siemianowiczan powstał na osiedlu nowy plac 
zabaw wyposażony m.in. w zestaw zabawowy, 
huśtawki, piaskownicę, karuzelę, sprężynowca, 
stożka obrotowego oraz elementy małej archi-

tektury – kosze na śmieci i ławki. Warto również 
dodać, że aktualnie trwa postępowanie przetar-
gowe na realizację drugiego etapu projektu pn. 
Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej 
miasta Siemianowice Śląskie Sorsal II w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który 
zakłada przebudowę i remont 16 mieszkań przy 
ul. Kołłątaja w celu przekazania ich mieszkań-
com oczekującym na lokale socjalne.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REWITALIZACJA OSIEDLA NOWY ŚWIAT

METROPOLITALNE CENTRUM INNOWACJI

Ławeczki przysiadkowe to trochę substytut 
ławki. Sprawdzają się dla osób poruszających 
się o kulach, czy mających mało siły, aby 
przejść jednorazowo dłuższy odcinek trasy.
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W Siemianowicach Śląskich, w dzielnicy Mi-
chałkowice, na terenie po byłym kąpielisku 
w dawnym Parku Ludowym powstanie pierw-
sza kwietna łąka miejska utworzona przez 
ogrodników. Pomysł z jednej strony wydaje 
się banalny, jednakże w dobie powszechnie 
funkcjonujących scenariuszy rewitalizacji te-
renów zielonych, zgodnie z którymi najpierw 
wszystko się wycina, potem od nowa sadzi, 
a na końcu zleca się coroczne i kosztowne 
utrzymanie, utworzenie dzikiej łąki kwietnej 
w centralnej części rewitalizowanego parku 
łączy się z wieloma korzyściami, które trud-
no przecenić.

Inicjatywa utworzenia kwietnych łąk na 
terenie miasta powstała w siemianowickim 
urzędzie. Po części na podstawie wniosków pły-
nących z analizy kosztów utrzymania terenów 
zielonych, po części zaś z chęci utrzymywania 
równowagi pomiędzy obszarami, w których 
ludzka pielęgnacja wydaje się niezbędna, a tymi, 
w których pomagamy naturze zostawiając ją 
w spokoju.

Po wielu latach strzyżenia miejskich traw-
ników przez cały ciepły sezon przyszła pora 
na zmiany w zarządzaniu miejskimi terenami 
zielonymi. – mówi Damian Kołakowski, na-
czelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. 
- W coraz większej liczbie polskich miast, 
na terenach dotychczasowych trawników, 
pojawiają się miejskie kwietne łąki. Warto 
przypomnieć w tym miejscu, że pospolita 
łąka przynosi niepospolite korzyści. Są to 
z pewnością wymierne i możliwe do dokład-
nego oszacowania korzyści finansowe dla 
miasta, ale przede wszystkim są to korzyści 
natury ekologicznej. Łąka kwietna nie wy-
maga regularnego koszenia, co oszczędza 
pieniądze miasta i zdrowie mieszkańców. – 
kontynuuje naczelnik. Z kolei Marlena Brol, 
główny specjalista wydziału, odpowiedzialna 
za utworzenie łąk, tłumaczy, jakie zalety 
ekologiczne płyną ze zmiany charakteru 
terenów trawiastych na łąkowe: – Wyko-
rzystanie wysokich roślin łąkowych nie tylko 
ogranicza emisję spalin, ale wręcz sprzyja 

oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń 
komunikacyjnych, ponieważ łąki kwietne 
zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Dzięki 
rozbudowanemu systemowi korzeniowemu 
łąki są odporne na suszę. Jednocześnie w czasie 
ulewnych deszczów mogą absorbować dwa 
razy więcej wody niż trawnik. Wyższa roślin-
ność pełni funkcję izolacyjną, a tym samym 
zapobiega tzw. efektowi wysp cieplnych, który 
powoduje, że latem temperatura w centrum 
miasta może być nawet o 10-15 stopni Cel-
sjusza wyższa niż na jego przedmieściach.

Warto dodać, że wśród korzyści związanych 
z łąkami kwietnymi jest fakt, że wzbogacają 
one miejski ekosystem, stanowiąc pełne ży-

KWIETNE ŁĄKI POWRACAJĄ  
DO SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

cia oazy bioróżnorodności. Dają pożywienie 
i schronienie pożytecznym owadom: pszczo-
łom, motylom czy trzmielom, a także ptakom 
i małym ssakom. Zdaniem nie tylko ekologów, 
łąki kwietne przywracają piękno krajobrazom, 
wzbogacają betonowe miasta, przywracają 
kontakt człowieka z dziką przyrodą.

Choć kwietna łąka w Parku Ludowym jest 
pierwszym w naszym mieście obszarem, który 
na powrót oddajemy we władanie naturze, 
z pewnością nie będzie ostatnim. Jak bowiem 
zapewniają siemianowiccy urzędnicy, łąki 
kwietne będą też sukcesywnie powstawać 
w innych częściach miasta.

PIOTR KOCHANEK

26 czerwca br. w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego odbyła się debata w sprawie przyszłości Parku Śląskiego. 
Temat, ten od wielu miesięcy spędza sen z powiek mieszkańców 
Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich, bowiem na zielone 
płuca regionu, powstałe – przypomnijmy – z inicjatywy i pracy 
rąk – mieszkańców tych miast – coraz bardziej pożądliwym 
okiem spoglądają firmy deweloperskie.

W spotkaniu tym uczestniczyli również, na zaproszenie 
Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, 
siemianowiccy samorządowcy: Danuta Sobczyk, Grzegorz 
Mól oraz Łukasz Rosicki. 

- Pojechaliśmy tam głównie z uwagi na sąsiedztwo naszego 
miasta z parkiem oraz dlatego, że nasi mieszkańcy stanowią 
lwią część korzystających z Parku Śląskiego – mówi radny 
Grzegorz Mól. - Proszę bowiem pamiętać, że miasto granicząc 
z parkiem, w momencie dalszej rozbudowy mieszkaniowej, stoi 
w obliczu olbrzymiego niebezpieczeństwa paraliżu komuni-
kacyjnego – dodaje.

Ideą „Okrągłego Stołu dla Parku Śląskiego”, zorganizowa-
nego z inicjatywy marszałka województwa śląskiego, było 
omówienie przyszłości tego miejsca, jego aktualnych pro-
gramów rewitalizacyjnych i finansowania. Mówiono również 
o zagrożeniach oraz tym, co się obecnie dzieje w tym, ponad 
540-hektarowym, unikatowym na skalę europejską, miejscu. 
W trakcie dyskusji starły się różne opcje. Nie brakowało bo-
wiem głosów, które nie widzą problemu w okrajaniu terenu pod 
zabudowę mieszkaniową.

- My, podobnie zresztą jak Jakub Chełstowski, Marsza-
łek Województwa Śląskiego, jesteśmy na „NIE”, jeżeli chodzi 
o ekspansję firm stawiających osiedla w głąb Parku Śląskiego. 
W naszej opinii zasadnym jest utrzymanie dotychczasowego 
status quo Parku Śląskiego, zadbanie o niego w jego dotych-
czasowej formie i postaci – mówi Grzegorz Mól. - Nie trzeba 
tworzyć nowych olbrzymich projektów, wystarczy rozsądnie 
zaopiekować się tymi istniejącymi – dodaje.

Przykładem tego może być np. kwestia związana z kąpieli-
skiem Fala. Pojawiła się bowiem koncepcja, by odbudowując ten 
obiekt, przenieść go w kierunku ul. Siemianowickiej. Pozornie 
mogłoby się to wydawać sprawą idealną dla mieszkańców 
naszego miasta. 

- Proszę jednak pamiętać o stosunkowo niewielkiej prze-
pustowości tej drogi, bardzo prawdopodobne jest to, że latem 
byłaby to jedna z najbardziej zakorkowanych ulic w na granicy 
Siemianowic, Chorzowa i po części Katowic – przekonuje 
radny Mól. - Dlatego obecna lokalizacja kąpieliska wydaje się 
jak najbardziej słuszna – dodaje.

Realizacja programu związanego z rewitalizacją Parku Ślą-
skiego, na którą przeznaczono już teraz, w ramach programu 
Jessica, niebagatelną kwotę 226 mln złotych, przewidziana 
jest na siedem lat. Oznacza to więc, że takich spotkań będzie 
więcej. - Mamy nadzieję, że na kolejne takie dyskusje również 
zostaniemy zaproszeni i oczywiście się na nich pojawimy – 
deklaruje Grzegorz Mól.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICCY SAMORZĄDOWCY  
W OBRONIE PARKU ŚLĄSKIEGO.

Pod koniec ubiegłego roku stoczono pierwszy „bój” - póki 
co wygrany – o Park Śląski. Jedna z firm deweloperskich 
zaplanowała bowiem wybudowanie osiedla na niemal 1100 
mieszkań. Wiązałoby się to m.in. z wycinką 1200 drzew. 
Stanowcze NIE powiedzieli temu mieszkańcy, samorzą-
dowcy, ekolodzy, aktywiści i działacze społeczni Katowic, 
Chorzowa i Siemianowic Śląskich. 20 grudnia ub.  r. na 
sesji Rady Miasta Chorzowa 18 radnych zagłosowało 
przeciwko budowie osiedla. To oznacza, że śląska zielona 
perełka (dwa razy większa od nowojorskiego Central Parku 
i aż cztery razy większa od słynnego londyńskiego Hyde 
Parku), pozostanie nienaruszona. Aczkolwiek deweloper 
broni jeszcze nie złożył…

Z ostatniej chwili. Najnowszym zagrożeniem jest fakt 
iż Urząd Miasta Chorzów wydał 28 czerwca zgodę na 
wycinkę 1327 drzew. Od tej decyzji Stowarzyszenie „Nasz 
Park” złożyło odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Sprawę będziemy śledzić na bieżąco.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCJE

SPRAWY SPOŁECZNE
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INWESTYCJE

- Moi drodzy, mimo że nasz obiekt nie może się równać 
z np. Ciechocinkiem, to okazuje się, iż im mniejsza tężnia, 
tym większe stężenie wytwarzanej tutaj solanki — mówił Ra-
fał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, który  w ubiegłą 
środę (11.07) symbolicznym przecięciem wstęgi, otworzył 
długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

Od momentu otwarcia, oficjalnie można już korzystać z tężni 
solankowej, która stanęła tuż za siłownią na wolnym powietrzu, 
na terenie kompleksu rekreacyjnego Rzęsa.

Delikatna, ale wyraźnie wyczuwalna, solankowa mgiełka, unosi 
się w powietrzu. Wielu siemianowiczan siedzących w bezpo-
średniej bliskości z ciekawością przyglądało się konstrukcji, 
biorąc głębokie oddechy.

- Jest to jedna z kilkudziesięciu inwestycji, którą miasto 
zrealizuje w tym roku. Ta jest o tyle unikatowa, że ma właści-
wości lecznicze. Do korzystania z niej zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Siemianowic Śląskich, a szczególnie tych, którzy 
cierpią na różnego rodzaju schorzenia dróg oddechowych - 
zachęcał prezydent Siemianowic Śląskich.

Podczas uroczystości otwarcia towarzyszył, jak zwykle przy 
tego typu okazjach, słodki poczęstunek. Był popcorn, były lody. 

Była również niespodzianka, która powoli wpisuje się w tradycję 
przy tego typu okazjach. Mianowicie wydana i udostępniona zo-
stała okazjonalna, pamiątkowa pocztówka, która jest już kolejną 
z serii widokówek obrazujących nowe siemianowickie inwestycje.

Budowa tężni solankowej przy stawie Rzęsa była kolejnym 
projektem autorstwa Jerzego Namysło. Obiekt powstał 
w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Kwota 

przeznaczona na ten cel wynosiła ok. 500 tys. zł i była 
współdzielona również przez remont Alejek w Lasku Byt-
kowskim. Tężnia solankowa powstała za siłownią na wolnym 
powietrzu. Zakres robót prowadzonych przez firmę obejmo-
wał w szczególności przygotowanie terenu wraz z funda-
mentowaniem, roboty wodno-kanalizacyjne i elektryczne, 
wykonanie konstrukcji tężni wolno stojącej wraz z więźbą 
i pokryciem dachu, budowę placów i chodników. Obszar 
wokół tężni został oświetlony, są ławki, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery oraz nasadzenia zieleni niskiej. Tężnia ma 
postać drewnianej konstrukcji nawiązującej stylistyką do 
kształtu paśnika, harmonizującego z leśnym otoczeniem.

Istotnym elementem konstrukcji tężni jest pompa, która 
rozprowadza solankę po odpowiednio dobranych i rozło-
żonych gałązkach tarniny, wówczas wytwarza się aerozol 
bogaty w mikroelementy oraz ważne pierwiastki, mające 
dobroczynny wpływ na górne drogi oddechowe oraz ogólne 
samopoczucie. Zatem solankowe inhalacje nie tylko zna-
cząco wzbogacą rekreacyjną przestrzeń Rzęsy, ale tak-
że przysłużą się zdrowiu oraz relaksowi siemianowiczan. 

    RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TĘŻNIA SOLANKOWA JUŻ OTWARTA

fo
t. 

W
.M

at
eu

sia
k

Z RATUSZA

Sierpień to miesiąc zmian z zakresu 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w naszym mieście. Od 
sierpnia br. wzrasta stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
wyniesie od sierpnia br. 18,50 zł od 
mieszkańca, jeżeli odpady będą gro-
madzone w sposób selektywny. 

Zmiana stawek opłaty wynika 
z faktu stale rosnących cen, przede 
wszystkim cen zagospodarowania 
odpadów. Przyczyną tego stanu 
rzeczy jest między innymi skrócenie 

okresu czasowego magazynowa-
nia odpadów z 3 lat do roku (i tym 
samym spowodowanie znacznej 
nadpodaży odpadów na rynku), 
a także zmiany wysokości tzw. 
opłaty marszałkowskiej za przyjęcie 
odpadów do składowania. 

Trend wzrostowy stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi jest obserwowany od wielu 
miesięcy w innych miastach (także 
naszego regionu m. in. w Rudzie 
Śląskiej, Piekarach Śląskich, Mysło-
wicach czy też Wojkowicach) na-
tomiast w miastach gdzie obecnie 

NOWE STAWKI  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

jeszcze dotychczas nie podnoszo-
no opłat, a więc np. w Katowicach 
stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi od 
początku wprowadzenia systemu 
(tj. od 01.07.2013 r.) 14,00 zł/oso-
bę/miesiąc, podczas gdy w Sie-
mianowicach Śląskich wynosiła 
odpowiednio 9,00 zł/osobę/mie-
siąc (do 31.07.2016 r.) oraz 12,00 
zł/osobę/miesiąc (do 31.07.2019r.).

Jednocześnie należy podkreślić, 
że obecnie obowiązujące stawki 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi zostały ustalone 

przez Radę Miasta w czerwcu 2016r., 
a więc 3 lata temu i od tamtej pory 
nie były zmieniane przy stale rosną-
cych kosztach.

Ponadto wbrew powszechnemu 
przekonaniu, Urząd Miasta czy też 
Rada Miasta nie ma bezpośredniego 
wpływu na politykę cenową i skła-
dane przez spółkę oferty, jednakże 
firma ta, jak pozostałe działające 
w tej branży, zmuszona jest do po-
noszenia coraz większych kosztów 
zagospodarowania odpadów, które 
wynikają z dyrektyw unijnych oraz 
uwarunkowań rynkowych.

Zmiana stawki nie wiąże się jednak 
ze złożeniem przez właścicieli nieru-
chomości nowych deklaracji. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
otrzymają oni zawiadomienie o zmianie 
stawki, które jest podstawą do uisz-
czania płatności w nowej wysokości. 

AGATA STRYHA

Od sierpnia br. wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyniesie 18,50 zł od 
mieszkańca, jeżeli odpady będą 
gromadzone w sposób selektywny. 
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- Jednym z warunków otrzymania zgody na 
prowadzenie działalności w zakresie gospo-
darowania odpadami jest posiadanie tytułu 
prawnego do nieruchomości – mówi Kata-
rzyna Naczyńska-Budnik, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siemia-
nowicach Śląskich.

Od 5 września 2018 r. (tj. od dnia wejścia 
w życie dużej nowelizacji ustawy o odpadach) 
umowa najmu lub dzierżawy, co do zasady 
powinna być zawarta w formie aktu notarial-
nego, w którym obowiązkowo wskazuje się 
masę i rodzaje odpadów, które będą zbierane 
bądź przetwarzane na nieruchomości. Ponad-
to zarówno właściciel, jak i najemca składają 
oświadczenie, że są świadomi tzw. odpowie-
dzialności solidarnej za szkody w środowisku. 
Dodajmy, bo to istotne – oświadczenie to jest 
obowiązkowe. Przedsiębiorca ma też obowią-

UWAŻAJ, KOMU WYNAJMUJESZ  
SWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ!

Z RATUSZA

zek ustanowienia tzw. zabezpieczenia rosz-
czeń, na wypadek m.in. porzucenia odpadów. 
Jest to nowość, dzięki której gmina ma moż-
liwość zabezpieczenia się przed bezkarnym 
porzuceniem odpadów przez przedsiębiorcę, 
który do tej pory je zbierał bądź przetwarzał. 

- W przypadku porzucenia odpadów ten, który 
wynajmował czy wydzierżawiał teren, musi być 
świadomy współodpowiedzialności prawnej za 
dalszy los tych odpadów – mówi naczelnik.

Mówi o tym również art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy 
o odpadach. Według tego zapisu za zgromadzone 
odpady odpowie ich posiadacz, czyli każdy, kto 
faktycznie włada odpadami. Najczęściej jest to 
przedsiębiorca, który je zbiera bądź przetwarza. 
W przypadku jednak gdy ten staje się nieuchwyt-
ny, organy administracji państwowej przyjmują 
DOMNIEMANIE, że posiadaczem odpadów jest… 
właściciel nieruchomości.

Tym samym chcieliśmy ostrzec mieszkań-
ców Siemianowic Śląskich przed zawieraniem 
umów (najmów, dzierżawy, użyczenia itp.) 
z firmami, które mogłyby przysporzyć im 
problemów. 

- Może się bowiem zdarzyć, że za sto-
sunkowo dużą kwotę zgodzimy się wynająć 
komuś naszą działkę, czy pole na przysło-
wiowe „pół roku”, a po jakimś czasie okaże 
się, że zostaniemy zobligowani do usunięcia 
zwiezionych tam odpadów, co może kosz-
tować właściciela gruntu nawet kilkanaście 
milionów złotych – mówi Katarzyna Na-
czyńska-Budnik. - Coraz częściej bowiem 
zdarza się, że organy administracji w toku 
wyjaśniania sprawy, odpowiedzialnością za 
bezprawne magazynowanie odpadów, obar-
czają również właściciela terenu. Dlaczego? 
Bo z faktu gospodarowania odpadami na 

swojej nieruchomości czerpał korzyści ma-
jątkowe – dodaje.

Przykładem może być decyzja Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Białymsto-
ku, który podtrzymał decyzję burmistrza, 
nakazującą uprzątniecie odpadów przez 
właściciela działki. Ten tłumaczył się, że nie 
wie, czyje to śmieci, w toku rozprawy pod-
nosił również argument, iż – uwaga – w od-
padach tych znalazły się materiały mogące 
identyfikować hipotetycznego właściciela 
odpadów. Białostocki WSA oddalił jednak jego 
skargę, uzasadniał swoją decyzję wprowa-
dzonym przez ustawodawcę domniemaniem 
odpowiedzialności. Czyli władający gruntem 
muszą mieć świadomość odpowiedzialności 
na zasadzie ryzyka, za działania osób trzecich 
prowadzących do zanieczyszczania gruntu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Od momentu nowelizacji systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi, 
czyli początku tzw. rewolucji śmieciowej, 
minęło już 6 lat. Trzeba przyznać, że 
dużo lepiej, jako społeczeństwo rozu-
miemy istotę segregacji odpadów ko-
munalnych oraz coraz lepiej idzie nam 
samo segregowanie poszczególnych 
frakcji. Rewolucja w tym przypadku to 
jednak proces długotrwały. Dotychczas 
w Siemianowicach Śląskich segrego-

MIESZKAŃCY ŚWIADOMI SEGREGACJI 

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła 
postępowanie w sprawie nielegalnego składowania 
odpadów w Siemianowicach Śląskich przy ul. 
Wyzwolenia 2. Odpady te znajdują się na prywat-
nym terenie. Miejsce to obecnie jest pod baczną 
obserwacją policji, państwowej straży pożarnej, 
straży miejskiej oraz Miejskiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego.

- Po analizie sytuacji oraz w zgodzie z przepi-
sami prawa zastosowaliśmy wszelkie niezbędne 
procedury administracyjne dotyczące tych od-
padów - mówi Michał Czaja naczelnik Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego. - Mogę zapewnić, że 
obecnie nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia mieszkańców - dodaje.

Jak zapewnia MCZK, po wspólnych konsulta-
cjach z komendantami służb miejskich na wypadek 
ewentualnego niebezpieczeństwa, miasto jest 

w stanie błyskawicznie wdrożyć ścisłe procedury 
działania, chroniące mieszkańców okolicy.

Prezydent miasta zobowiązał również pod-
ległe mu inspekcje, służby i straże do podjęcia 
wszelkich kroków mających na celu minimalizo-
wanie potencjalnego zagrożenia. Ponadto trwają 
intensywne rozmowy na szczeblu rządowym 
mające na celu pomoc w unieszkodliwieniu od-
padów. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa 
nie możemy ujawnić dalszych szczegółów tej 
sprawy. Jednak jak informuje Wydział Ochrony 
Środowiska, sytuacja obecnie jest stabilna i pod 
kontrolą. Prezydent w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców zobowiązał wszystkie podległe 
mu służby, policję oraz straże do objęcia terenu 
24-godzinnym monitoringiem. O rozwoju sprawy 
będziemy na bieżąco informować mieszkańców 
poprzez serwis www.siemianowice.pl

 RAFAŁ JAKOKTOCHCE

wane były 4 rodzaje frakcji odpadów 
komunalnych: papier i tektura, szkło, 
tworzywa sztuczne wraz z opakowa-
niami wielomateriałowymi i metalami 
oraz odpady ulegające biodegradacji. Ta 
ostatnia frakcja była dotychczas przede 
wszystkim gromadzona przez miesz-
kańców zabudowy jednorodzinnej. Taką 
możliwość będą mieli również od sierpnia 
br. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej. 
W tym celu gmina zakupiła specjalne po-

jemniki do gromadzenia frakcji ulegającej 
biodegradacji. Pojemniki te uzupełnią 
dotychczasowe zestawy do selektyw-
nej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
zostaną dostarczone do każdego go-
spodarstwa domowego (w zabudowie 
jednorodzinnej), gdzie uzupełnią zbiórkę 
dotychczas gromadzoną w workach 
koloru brązowego. 

Pojemniki przeznaczone na odpady 
ulegające biodegradacji będą koloru 

brązowego o pojemności 240l. Po-
jemniki te będą wyposażone w otwory 
wentylacyjne oraz kratki odciekowe, 
mające na celu zniwelowanie nie-
przyjemnego zapachu oraz ułatwienie 
gromadzenia frakcji „BIO”. Na każdym 
pojemniku znajdować się będzie krótka 
informacja na temat prawidłowej se-
gregacji.

AGATA STRYHA

kpt. mgr inż. Mariusz Rozenberg dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
- Zostały przeprowadzone ćwiczenia dla wszystkich strażaków z naszej jednostki, 
mające na celu operacyjne zapoznanie z obiektem, co jest niezwykle istotne podczas 
sytuacji, w których musielibyśmy rozpocząć jakąkolwiek akcję. Ponadto wszczęliśmy 
czynności kontrolno-rozpoznawcze, które pozwolą na określenie zakresu dalsze-
go działania.

Michał Czaja, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
- Mogę zapewnić, że obecnie nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
mieszkańców. Po przeprowadzonej analizie tej sytuacji zastosowaliśmy wszelkie 
niezbędne procedury administracyjne dotyczące tych odpadów.

Angelika Wojciechowska, Komendant Straży Miejskiej  w Siemianowicach Śl.
- Sprawdzamy, ile aut tam wjeżdża i wyjeżdża i czy ilość zgadza się z listami, którymi 
dysponujemy. Eliminujemy hipotetyczne ryzyko wjazdu na ten teren pojazdów po-
dejrzanych. Obecność naszego radiowozu jest wskazana, strażnicy bowiem pilnują 
by nic - w domyśle złego - dalej się tam nie działo.

WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCEJ ZASADY DOMNIEMANIA, RÓWNIEŻ WŁAŚCICIEL GRUNTU  
MOŻE ZOSTAĆ ZOBLIGOWANY DO USUNIĘCIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TAM ODPADÓW

Sytuacja w Siemianowicach Śląskich nie jest odosobniona, z takim 
samym problemem borykają się władze samorządowe w całej Polsce. 
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WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH  
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

PROJEKTY KTÓRE NIE WYGRAŁY

SPRAWY SPOŁECZNE

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich wyłonili właśnie zwycięskie projekty w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. W nowej elektronicznej 
formule głosowania wzięło udział ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, którzy spośród 11 ogólnomiejskich propozycji inwestycji wybrali 
te, które ich zdaniem są najbardziej w mieście potrzebne.  W grupie zwycięskich projektów, które zostaną skierowane do realizacji 
w przyszłym roku budżetowym, znalazło się sześć inicjatyw obywatelskich. Oto one:

Tytuł projektu: 
BEZPIECZEŃSTWO – 
rozbudowa monitoringu miejskiego  
Wnioskodawca: Łukasz Hucz 
Opis: Rozbudowa systemu monitoringu 

o 20 kolejnych punktów rozmieszczonych w każdej 
dzielnicy miasta. 
Szacunkowa wartość projektu: 440 000 złotych
Lokalizacje:

 Bańgów - krąg i strefy rekreacji, 
 Bańgów - przejście dla pieszych przy kościele  
pw. Św. Jana Sarkandra,

 Bytków - Lasek Bytkowski,
 Bytków - przejście przy Galerii Siemianowickiej,
 Centrum - Staw Rzęsa przy ognisku, 
 Centrum - Staw Rzęsa polanka dinozaury, 
 Centrum - Rynek Miejski,
 Michałkowice - przejście dla pieszych  
przy ul.Oświęcimska obok przedszkola nr 12, 

 Michałkowice - Park Górnik, 
 Przełajka - brodzik.

Tytuł projektu: 
Budowa toalety publicznej w rejonie 
Parku Górnik, budowa miejsc par-
kingowych przy Lecznicy dla dzieci 
i dorosłych REMEDIUM, kontynuacja 

budowy miejsc parkingowych oraz chodnika przy ulicy 
Andersa, poprawa infrastruktury osiedla Budryka 
Wnioskodawcy: Joanna Szafarczyk, 
Izabela Rajzer-Wysocka 
Opis: Realizacja zadań inwestycyjnych w czterech 
lokalizacjach miasta. 
Szacunkowa wartość projektu: 440 000 złotych
Lokalizacje:
1. Budowa toalety publicznej samoobsługowej w rejonie 

Parku Górnik - dostosowana dla osób niepełno-
sprawnych oraz posiadająca przewijak dla niemowląt.

2. Budowa ok. 9 miejsc parkingowych przy lecznicy  
REMEDIUM.

3. Kontynuacja budowy miejsc parkingowych oraz 
chodnika przy ul. Andersa.

4. Utwardzenie poboczy płytami ażurowymi oraz bu-
dowa chodnika, doposażenie otoczenia i placu zabaw 
w ławki oraz nasadzenie żywopłotu na ul. Budryka.

Tytuł projektu: 
2 dzielnice,3 ulice: Jaworowa, Leśna, 
Jagiellońska 
Wnioskodawca: Grzegorz Mól 
Opis: Remont nawierzchni chodniko-

wych i regulacja miejsc parkingowych w trzech lokali-
zacjach  
Szacunkowa wartość projektu: 440 000 złotych
Lokalizacje:
1. ul.Jaworowa - remont nawierzchni,  

miejsca parkingowe
2. ul.Leśna 10/11 - uregulowanie miejsc parkingowych 

(w miejscu rozjeżdżonej trawy)
3. ul.Jagiellońska - remont nawierzchni, chodników

Tytuł projektu: 
Remont nawierzchni wraz z regulacją 
krawężników zespołu ulic Ptasiego 
Osiedla 
Wnioskodawcy: Henryk Lach, Henryk 

Pesel, Stanisław Kopystyński 
Opis: Remont nawierzchni asfaltowej według specyfikacji, 
w drodze frezowania, regulacji krawężników oraz poło-
żenia nowej nawierzchni w celu uzyskania normalnych 
warunków eksploatacji jako ciągów pieszo-jezdnych. 
Szacunkowa wartość projektu: 434 000 złotych

Tytuł projektu: 
Trasa pieszo-rowerowa przy ulicy 
Towarowej 
Wnioskodawca: Marek Jarominek 
Opis: Budowa trasy pieszo-rowerowej, 

wpisującej się w siemianowicki system ścieżek rowero-
wych. Projekt przyczynia się do ugruntowania wizerunku 
Siemianowic Śląskich jako „smart city”. 
Szacunkowa wartość projektu: 310 000 złotych

Tytuł projektu: 
Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei 
i Turystycznej 
Wnioskodawca: Agnieszka Dyda 
Opis: Budowa oświetlenia przy ulicy 

Okrzei i Turystycznej w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i przechodniów. 
Szacunkowa wartość projektu: 110 000 złotych

Projekt do realizacji w ramach pozostałych,  
niewykorzystanych środków (na podst. Zarządzenia Prezydenta 
Miasta nr 173/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. §10 ust. 6)

367
głosów

298
głosów

277
głosów

142
głosów

364
głosów

353
głosów

1

4

2

5

3

6

Nazwa projektu Ilość Głosów
wartość  
szacunkowa 
projektu

Kompleksowa wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Mysłowickiej – od posesji 
Kolejowa 1A do posesji Mysłowicka 27 | Dariusz Sobota 

252 240 000,00 zł

Pumptrack i linarium na Bańgowie | Adam Klacka, Adam Griksa 195 440 000,00 zł

Trakt pieszo-rowerowy z miniznakami drogowymi na Brodziku | Danuta Indyka, Barbara 
Lew-Wostal 

82 70 000,00 zł

Wybieg dla psów z przeszkodami - Bańgów | Marcin Dybała 76 170 165,58 zł

Utwardzenie nawierzchni istniejącego parkingu | Danuta Ćwirko 46 291 000,00 zł.

To już szósta edycja Budżetu Obywatelskiego realizowa-
nego z mieszkańcami Siemianowic Śląskich, jednak pierwsza, 
w której – w oparciu o nową ustawę – zmieniono zasady po-
działu środków, rezygnując z podziału miasta na 18 obszarów 
lokalnych. Tegoroczne propozycje inwestycji z założenia miały 
służyć ogółowi miasta, stąd w czołówce znajdują się projekty, 
które swoim zasięgiem obejmują więcej niż jedno osiedle lub 
dzielnicę. Elektroniczne głosowanie odbywało się w dniach 27 
maja - 9 czerwca. 

PIOTR KOCHANEK



11

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH
 DOFINANSOWANIA NA OŚWIETLENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Siemia-
nowicach Śląskich pozyskał dodat-
kowe środki w kwocie 2 289 361,67 
zł z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, na realizację projektu 
„Aktywizacja osób bezrobotnych 
w wieku 30+ zarejestrowanych 

Dobra informacja z Wydziału Rozwoju Miasta - 
gmina Siemianowice Śląskie pozyskała kolejne 
środki unijne. Tym razem z poddziałania 4.5.1. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego. Do-
finansowanie dotyczy drugiego etapu projektu 
„Jasno, bezpiecznie i ekologicznie – wymia-
na opraw oświetlenia ulicznego z wykorzy-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemia-
nowicach Śląskich otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 883 355,79 zł, z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
na realizację projektu „Rodzina razem”.
Głównym celem projektu jest rozwinięcie śro-
dowiskowych form opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 
dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dzien-
nego dla Dzieci w Siemianowicach Śląskich oraz 
poprawa funkcjonowania 40 osób pełniących 
funkcje rodzin zastępczych poprzez dosko-
nalenie ich kompetencji, oraz kompetencji 33 

w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Siemianowicach Śląskich (IV)” 
(Poddziałanie 7.2 RPO WSL).

Głównym jego celem będzie 
zwiększenie możliwości zatrud-
nienia wśród 252 osób powyżej 
30 roku życia, należących co 
najmniej do jednej z wymienio-
nych grup: osoby w wieku 50 lat 

staniem rozwiązań z zakresu oszczędności 
energii”. Przyznana na jego realizację kwota 
to 548.200,70 zł, podczas gdy całkowity koszt 
inwestycji  wynosi 644.942,00 zł.
Projekt obejmuje modernizację oświetlenia 
ulicznego stanowiącego własność Gminy 
Siemianowice Śląskie poprzez wymianę 340 
opraw oświetleniowych na energooszczędne, 

wychowanków rodzin zastępczych, a także 
poprawa funkcjonowania 5 osób z rodzin ma-
jących problemy opiekuńczo – wychowawcze.
W projekcie przewidziano szereg działań ma-
jących na celu rozwój kompetencji kluczo-
wych wychowanków placówki. Będą oni mogli 
uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, 
zajęciach sportowych, artystycznych oraz 
z robotyki. Ponadto zorganizowane zostaną 
wycieczki edukacyjne, integracyjne, wyjścia 
do instytucji kultury, zajęcia z psychodramy.
Dla rodzin zastępczych zorganizowane zostaną 
wyjazdowe zajęcia edukacyjno–szkoleniowe, 
pikniki integracyjne, zostanie zapewnione 

i więcej, kobiety, osoby z niepeł-
nosprawnościami, osoby długo-
trwale bezrobotne, osoby o niskich 
kwalifikacjach i będący zarejestro-
wanymi w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siemianowicach Śląskich 
jako osoby bezrobotne.

W ramach projektu PUP realizo-
wać będzie zadania i odpowiednio 

LED-owe. Wymienione zostanie także okablo-
wanie, wysięgniki oraz tabliczki.
Warto przypomnieć, że projekt jest kontynuacją 
zadania o tej samej nazwie, w ramach którego 
zmodernizowano łącznie 2018 punktów oświe-
tleniowych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

wsparcie korekcyjne dla wychowanków rodzin 
zastępczych. W ramach projektu utworzone 
zostaną również rodziny wspierające, które 
będą pomagać osobom mającym problemy 
opiekuńczo–wychowawcze.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Rodziny i Zastępczego 
Rodzicielstwa „Nowy Dom” z Siemianowic 
Śląskich, które przeprowadzi szkolenia podno-
szące kompetencje rodzin zastępczych, a tak-
że szkołę wychowania. Zostanie zapewnione 
wsparcie dla wychowanków rodzin zastępczych 
poprzez działanie indywidualnego asystenta, 
poradnictwo psychologiczne, spotkania mo-

SPRAWY SPOŁECZNE

Z RATUSZA

tywacyjne z osobami, które odniosły sukces 
w życiu. Wychowankowie będą mogli również 
skorzystać z wizyt w przedsiębiorstwach u po-
tencjalnych pracodawców.
Projekt realizowany w okresie od 01.06.2019  r. 
do 31.05.2021 r.

ŹRÓDŁO: MOPS SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

MOPS POZYSKAŁ PONAD 883 TYS. ZŁ NA 
PROGRAM „RODZINA RAZEM”

INTERNET ŁĄCZY EUROPĘ - WI FI-4EU
Gmina Siemianowice Śląskie podpisała 
Umowę o Udzielenie Dotacji w Ramach 
Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 
–Wifi4eu. Dotacja wynosi 15 tys. euro 
i zostanie wykorzystana na stworzenie 

infrastruktury umożliwiającej bezpłat-
ny dostęp do Internetu. W ramach 
projektu Gmina Siemianowice Śląskie 
wybuduje sieć publicznych punktów 
bezpłatnego dostępu do Internetu 

2,3 MLN ZŁ DLA PUP-U  
NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH 30+

dobrane do potrzeb klientów usługi 
aktywizacji zawodowej, co poprze-
dzi wnikliwa analiza umiejętności, 
predyspozycji i problemów zawo-
dowych każdego z uczestników 
projektu. Projekt realizowany bę-
dzie do 31.12.2020 r.

JAKUB KIRKOWSKI

w wybranych miejscach, w  których nie 
ma obecnie możliwości skorzystania 
z tej usługi. Punkty powstaną między 
innymi w obiektach Siemianowickiego 
Centrum Kultury, budynkach urzędu. 

Projekt jest przewidziany do realizacji 
w latach 2019 – 2020 i będzie realizo-
wany przez Referat Informatyki Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie.       

ADAM FISIOR
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BEZPIECZEŃSTO

Od połowy czerwca na ulicach naszego miasta 
można spotkać strażników miejskich patrolują-
cych nasze miasto na… rowerach. Białe, a więc 
z daleka widoczne koszulki, ciemne rowerowe 
spodenki oraz kaski ochronne, to nieodłączne 
atrybuty nowego rodzaju patrolu.

- Jest to w naszym mieście nowość, dykto-
wana nie tylko względami ekologicznymi, ale 
również pragmatycznymi, bowiem strażnicy 
na rowerach pojawią się wszędzie tam gdzie 
z różnych względów trudno wjechać samo-
chodem - mówi Angelika Wojciechowska, 
komendant Straży Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich. - Ponadto liczymy że, tego typu pa-
trole będą podejmowały interwencje szybciej 
i sprawniej, z uwagi na omijanie ulicznego 
tłoku - dodaje.

Patrole będą się odbywały w systemie 
zmianowym. Strażnicy w białych koszulkach 
i ciemnych, rowerowych spodenkach, mają do 
dyspozycji nowoczesne, wytrzymałe rowery 
z aluminiowymi ramami oraz bezpiecznymi 

GDYBYM NIE BYŁ POLICJANTEM, ZOSTAŁBYM ŻOŁNIERZEM…
Rozmowa z Rafałem Stańko, nowym Komendantem Miejskim Policji w Siemianowicach Śląskich

15 lutego br. z nadkomisarz Rafał Stańko 
został nowym Komendantem Miejskim Po-
licji w Siemianowicach Ślaskich, odbierając 
rozkaz personalny z rąk zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, 
mł. insp. Mariusza Krzystyniaka. Wcześniej 
pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji 
w Dąbrowie Górniczej, będąc tam pierw-
szym zastępcą komendanta.

Głos Miasta: - Jakie widzi pan możliwości 
rozwoju siemianowickiej komendy. Jak ocenia 
potencjał załogi pełniącej tutaj służbę?
Rafał Stańko: - Siemianowiccy policjanci,  któ-
rymi od paru miesięcy zarządzam, wykonują 
pracę na dobrym poziomie, są zaangażowani 
w wykonywane czynności i odpowiednio prze-
szkoleni. Potencjał widzę w nowym naborze 
i nowych funkcjonariuszach, którym należy 
przekazać wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu 
w przyszłości będą mogli przejąć realizację 
zadań od starszych policjantów i swoje obo-
wiązki wykonywać profesjonalnie. 
Głos Miasta: - Czy szykują się jakieś spek-
takularne zmiany w sposobie prowadzenia 
siemianowickiej komendy? Może pojawiły 

się nowe pomysły, które mogłyby wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
naszego miasta?
Rafał Stańko: - Priorytetem dla mnie i siemia-
nowickich policjantów jest bezpieczeństwo 
mieszkańców. Z uwagi na to, iż jednostka do-
brze funkcjonuje, nie widzę potrzeby wprowa-
dzania jakiś wielkich zmian, ponieważ mogłyby 

one przynieść negatywne skutki dla naszych 
mieszkańców. Skupię się na „podszlifowaniu” 
niektórych elementów po to, aby zwiększyć 
efektywność, skuteczność i profesjonalizm 
w pracy poszczególnych wydziałów komendy. 
Głos Miasta: - Siemianowice Śląskie oczami 
Rafała Stańki – jako policjanta i jako cywila, są…?
Rafał Stańko: - Jako policjant oceniam Sie-
mianowice jako miasto bezpieczne, zdecy-
dowanie w porównaniu do miast ościennych 
dochodzi tutaj do mniejszej ilości poważnych 
przestępstw. Jak w każdym mieście walczy-
my z wandalizmem, spożywaniem alkoholu 
w miejscach niedozwolonych i ich skutkami, 
eliminujemy z dróg kierujących, którzy spożyli 
alkohol bądź łamią przepisy. 

Jako cywil bardzo pozytywnie oceniam zmia-
ny, które tu nastąpiły. Muszę dodać, że ostatni 
raz byłem tutaj jako policjant katowickiego 
oddziału prewencji. Wtedy były tutaj protesty 
związane z likwidacją Huty Jedność. Miasto 
w żaden sposób nie przypomina obrazów, które 
zapamiętałem. Widać, że władze miasta kładą 
nacisk na rozwój infrastruktury i podniesienie 
standardu życia mieszkańców. Na poziomie za-
pewnienia bezpieczeństwa współpraca siemia-

45-letni Rafał Stańko, mąż i ojciec 
14-letniego syna. Swoją służbę roz-
poczynał w katowickim oddziale pre-
wencji. Siemianowicka jednostka jest 
piątą w jego karierze. W ostatniej – 
w Dąbrowie Górniczej – pełnił stanowi-
sko pierwszego zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji. Wolny czas spędza 
rekreacyjnie, podczas rowerowych 
przejażdżek. Mundur ma wpisany 
w genotyp, bowiem -jak sam mówi - 
gdyby nie został policjantem – byłby 
żołnierzem. (RJ)

10 lipca policjanci w siemianowickim garnizonie uroczyście obchodzili 
swoje święto. Było to tym bardziej wyjątkowe, że w tym roku przypada 
setna rocznica powstania Policji Państwowej. Impreza odbyła się w Siemia-
nowickim Centrum Kultury Park Tradycji, gdzie wśród gości nie zabrakło 
mł. insp. Mariusza Krzystyniaka, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach oraz Agnieszki Gładysz, zastępcy Prezydenta Miasta 
Siemianowic Śląskich.

nowickiego magistratu z komendą układa się 
bardzo dobrze. Dzięki środkom przekazanym 
z budżetu miasta mamy możliwość powiększe-
nia taboru samochodowego i zakupu innych, 
niezbędnych w służbie urządzeń.   Miasto 
finansuje także służby ponadnormatywne po 
to, aby zwiększyć liczbę policjantów pełniących 
służbę na ulicach. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ROWEROWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ

tarczowymi hamulcami. Interwencje, któ-
re podejmują dotyczą głównie zaśmiecania, 
wyprowadzania psów i niesprzątania po nich, 
spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 
- Niemniej strażnicy reagują na wszelkie wy-

kroczenia, bo w razie potrzeby otrzymają 
wsparcie od patroli zmotoryzowanych – mówi 
komendant. - Dotyczy to głównie osób nie-
trzeźwych – dodaje. 

Pod szczególnym nadzorem rowerowych 
patroli są parki, skwery, okolice akwenów 
wodnych, tereny w których mogłoby docho-
dzić do wyrzucania odpadów i tworzenia się 
dzikich wysypisk śmieci oraz sieć miejskich 
ścieżek rowerowych.

Strażnicy miejscy na rowerach będą patrolo-
wali miasto tak długo, jak pozwoli na to pogoda. 
Już teraz, po niecałym miesiącu można przyjąć, 
że pomysł się sprawdził i w miarę posiadania 
odpowiednich środków, liczba patroli tego 
typu będzie się zwiększała.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

POLICJANCI OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO
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Pierwsze skojarzenie na dźwięk sło-
wa: wakacje, to wielka laba. Wędro-
wanie, zwiedzanie, opalanie, morska 
kąpiel, żeglowanie itd. - ale Ania, 
Zosia, Martyna, Zuzia, Janek, Gosia, 
Milena, Julia, Natalia i Szymon z Me-
ritum nadali wakacjom nową jakość. 
Zanim wyruszą gdzieś „naładować 
akumulatory”, dopóki są w mieście, 
postanowili wykorzystać czas na 
działanie w sprawie leżącej im na 
sercach. A jest nią potrzeba zadbania 
o naszą planetę.

„Codziennie doprowadzamy do 
ładu nasze mieszkania. Zmywamy, 
odkurzamy, wynosimy śmieci. Co jakiś 
czas myjemy okna i ścieramy kurze. 
Każdy dba o swój kąt jak najlepiej, 
prawda? Dlaczego więc nie dbamy 
o planetę jak o dom? Przecież tym 
właśnie dla nas jest – domem”- napi-
sali w założeniach swojego projektu, 
który nazwali „Wszechstronnie – dla 
świata”. To kolejne przedsięwzięcie 
w ramach „Zwolnionych z teorii”- 
ogólnopolskiej olimpiady wspierającej 

uczniów w realizacji projektów spo-
łecznych, w której- przypomnijmy- 
Meritum zajęło pierwsze miejsce. 
Najwyższe miejsce na krajowym 
podium to oczywiście satysfakcja, 
ale tak naprawdę młodym chodzi 
o satysfakcję z tego, że postawio-
ne przed sobą zadania wykonali, że 
przynosiły efekty.

Aktualny projekt rozpoczęli od za-
proszenia do Meritum przedszkola 
„ Zielona Kraina”. Opiekun projektu 
Barbara Niemiec-Falkus, jako „har-
cerski wyga”, podpowiedziała mło-
dym ekologom, jak zorganizować 
malcom zajęcia, aby były dla nich 
ciekawe, lecz nie nużące. No i było 
fantastycznie, bo jak wyznały na-
uczycielki przedszkola, dzieci jeszcze 
przez kilka dni je wspominały. Bar-
dzo podobały się przedszkolakom 
ćwiczenia z segregacji odpadów, 
w czasie których posługiwały się na-
rysowanymi  butelkami, kartonikami 
po sokach i innymi rodzajami śmieci. 
A już prawdziwą furorę zrobiła wi-

zyta zaproszonego przez młodzież 
Meritum ornitologa, który przybył ze 
swoimi skrzydlatymi podopiecznymi  
i opowiadał mnóstwo ciekawostek 
o ich życiu, wywołując podziw małych 
i dużych słuchaczy dla potęgi oraz 
piękna natury.

Zgodnie z nazwą projektu dziesiąt-
ka przyjaciół naszej planety rozwi-
nęła też popularyzującą ekologiczne 
zachowania akcję w social mediach. 
Promują np. ekologicznie zorgani-
zowany tydzień, gdzie poniedziałek 
jest dniem „ zero waste”, czyli bez 

EDUKACJA
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produkcji śmieci, środa jest wegeta-
riańska, piątek- wegański, sobota to 
dzień szczególnej dbałości o zieleń, 
zaś niedziela zarezerwowana jest na 
„coś extra”. To „extra” zależy oczy-
wiście od pomysłowości każdego 
z nas. Na pewno takim szczególnym 
gestem wobec otaczającego nas 
świata, którego częścią są zwierzęta, 
jest kolejna, przygotowywana przez 
uczestników projektu akcja spacerów 
z psami znajdującymi się w schro-
nisku dla zwierząt. Młodzież ma 
zresztą wiele pomysłów, by „Wszech-

stronnie- dla świata” działać. W naj-
bliższych zamierzeniach jest zbiórka 
dla czworonożnych mieszkańców 
schroniska, jest także gra tereno-
wa oczywiście mocno akcentująca 
wartości ekologiczne.

Wielka akcja pozyskiwania przy-
jaciół dla Ziemi i jej mieszkańców, 
promowania postaw szacunku dla 
natury, podobnie jak inne projekty 
„Zwolnionych z teorii”, uczy też jej 
uczestników „stąpania po ziemi”- 
czyli umiejętności działania w ota-
czających nas realiach. Jednym z nich 
jest radzenie sobie z finansami-ich 
planowaniem, pozyskiwaniem, roz-
liczaniem. Dotychczasowa realiza-
cja projektów pozwoliła zdobyć ich 
uczestnikom certyfikaty z zarzą-
dzania, co stanowi cenny atut do 
późniejszego wykorzystania w cv. 
Projekt „Wszechstronnie- dla świata”, 
jak widać, jest bardzo wszechstronny, 
niosący istotne wartości na wielu 
polach. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

EKO-WAKACJE DZIESIĄTKI Z MERITUM

- Jesteśmy tu po raz drugi i trochę niepotrzebnych rze-
czy udało się już sprzedać – uśmiechają się zgodnie Monika 
i Krzysztof, którzy jako jedni z kilkudziesięciu uczestników 
zabawy, bo w sumie tak można nazwać akcję Wyprzedaży 
Garażowej, organizowanej przez Urząd Miasta, postanowili w  
lipcowej edycji imprezy – za „grosze” - wystawić niepotrzebne 
im przedmioty na siemianowickim Rynku Miejskim. - Bardzo 
nam się podoba atmosfera, fajne jest tutaj to, że można na-
wiązać nowe znajomości – dodają.

Wyprzedaż Garażowa wystartowała w 2015 roku z inicja-
tywy Danuty Sobczyk, ówczesnej pełnomocnik ds. rodziny. 
Początkowo pod nazwą „Kiermasz Dziecięcy od niemowlaka 
do dzieciaka”, by z biegiem czasu ewoluować do – organi-
zowanej na wzór amerykańskiej – wyprzedaży garażowej. 
Z grubsza rzecz biorąc, polega to na wymianie, bądź sprzedaży 
za „symboliczną złotówkę” rzeczy, które zalegają nieużywane 
na naszych półkach czy w szafach.

- W wielu domach znajdują się przedmioty, które nam już 
są niepotrzebne, a ich stan lub walory użytkowe sprawiają, że 
z powodzeniem mogą jeszcze posłużyć innym ludziom – mówi 
Tomasz Żyła, koordynator akcji z ramienia Urzędu Miasta.

Zabawki, książki, płyty, elektronika ubrania czy gry planszo-
we – to wszystko można, za naprawdę dobrą cenę, zdobyć 
w ramach wyprzedaży. Z drugiej strony jest to też doskonała 
okazja, by poznać nowych ludzi, porozmawiać z nimi, zasięgnąć 
informacji czy… napić się kawy i herbaty przygotowanej przez 
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, która od pewnego 
czasu dołączyła do organizacji tej akcji.

- Przyszłam tu z kilkoma torbami książek, które wystawiam 
w naprawdę okazyjnych cenach - mówi Julianna, studentka 
inżynierii medycznej w Zabrzu, uczestniczka czerwcowej 
wyprzedaży. - Wśród nich są pozycje, które powinny zainte-
resować każdego mola książkowego, a ich stan jest, jak pan 
widzi, bardzo fajny - dodaje. Rzeczywiście nie brakuje tutaj 
klasyki czyli nieśmiertelnego Stephena Kinga, Jacka Piekary 
czy autora „Księgi Boga”, Waltera Wangerina.

- Ja z kolei sprzedałem już kilka autek – chwali się sześcioletni 
Bartek. - Może uda mi się uzbierać na nowe lego lub grę – mówi 
siedząc obok olbrzymiego zamku, który również wystawił na 
sprzedaż. Pomagają mu w tym jego rodzice.

W telefonicznej bazie tych, którzy się zarejestrowali by 
otrzymywać powiadomienia o tym, co się dzieje w mieście jest 
ponad 210 siemianowiczan. Średnio na każdej edycji wyprze-
daży pojawia się kilkudziesięciu mieszkańców. - Zauważamy 

jednak, że tendencja jest rosnąca, bowiem bywa, że na Rynku 
Miejskim pojawia się ponad setka chętnych do tego „okazjo-
nalnego handlu” – mówi Tomasz Żyła. - To widać też po tym, 
że coraz więcej siemianowiczan chce się rejestrować w sms-
-owej bazie danych, by otrzymywać informacje o kolejnych 
edycjach – dodaje.

Terminy akcji są ustalone do września br. Niewykluczone, 
że jak pogoda pozwoli, również w październiku będzie można 
przyjść na Rynek Miejski w poszukiwaniu „białych kruków”. 

- W planach jest również, aby w okresie jesienno-zimowym 
wyprzedaże mogły odbywać się w pomieszczeniach zamknię-
tych w różnych dzielnicach naszego miasta – mówi koordynator 
akcji. - Będziemy jednak o tym informować na bieżąco, zarówno 
na łamach Głosu Miasta, jak i na stronie internetowej oraz na 
facebookowym Siemianowice Dobre Bo Śląskie – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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STEPHEN KING NA RYNKU MIEJSKIM, 
CZYLI SIEMIANOWICKA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA NA WZÓR AMERYKAŃSKI
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Zespół medyczny oddziału rehabili-
tacji Szpitala Miejskiego w Siemiano-
wicach Śląskich rozpoczął w czerwcu 
cykl edukacyjno-przygotowawczy, 
po którym zostanie uruchomiona 
nowa forma wsparcia rehabilitacyj-
nego dla dzieci i dorosłych w zakresie 
nauki równowagi w celu poprawnego 
chodu po długotrwałych urazach, 
operacjach czy też w wyniku wad 
wrodzonych. 

Jak zapewnia lek. med. Małgorzata 
Jarosławiecka-Kostka, ordynator od-
działu Rehabilitacji Narządu Ruchu 
-To jedna z najnowszych techno-
logii wspierających naukę chodze-
nia, dzięki której nasz zespół będzie 
mógł wejść w nowy zakres usług 
rehabilitacyjnych. Z kolei Dorota 
Kopeć, kierownik Zakładu Rehabi-
litacji Leczniczej dodaje, że sprzęt 
będzie z powodzeniem stosowany 

u najmłodszych za sprawą połączenia 
rozrywki i technologii: - Cieszy nas to, 
że producent tych urządzeń dokonał 
innowacyjnej rzeczy, gdyż połączył 
najnowocześniejszą technologię 
skanującą i monitorującą w czasie 
rzeczywistym postawę oraz środek 
ciężkości pacjenta z multimedial-
ną rozrywką, dzięki której najmłodsi 
próbując np. ustabilizować pędzący 
na ekranie pociąg, będą korygowali 
swoją postawę ciała. 

O funkcjonalności zestawu 
urządzeń mówi też Mateusz Ba-
ranowski, odpowiedzialny za szko-
lenie naszego zespołu i wdrożenie 
w polskich szpitalach systemu pro-
dukowanego w firmie Technomex:  
- Zakres pomocy nowych urządzeń 
jest ogromny i jednocześnie bardzo 
zindywidualizowany. Lista zadań re-
habilitacyjnych, które  jednocześnie 

stanowią odpowiedź na pytanie: „dla 
kogo sprzęt jest przeznaczony” jest 
imponująca: począwszy od specjal-
nych programów diagnostycznych, 
ćwiczeń poszerzających zakres 
ruchu ciała i kończyn, zadań przy-
śpieszających czas ruchu, prędkość 
czy czas reakcji, poprzez korygowa-
nie precyzji ruchów, ćwiczenia ru-
chów funkcjonalnych jak dźwiganie, 
przenoszenie i inne, aż do bardziej 
zaawansowanych zadań psycho-
motorycznych ćwiczących funkcje 
poznawcze jak podzielność uwagi 
czy też pamięć. Tłumaczy też zasady 
działania całego systemu: - Zainsta-
lowane w nowym pomieszczeniu re-
habilitacyjnym urządzenia, z pozoru 
przypominają podest do ćwiczeń 
z balkonem aerobowym jednakże, 
w praktyce to wysokozaawansowany 
technologicznie tandem platformy 

ZDROWIE

KULTURA

BĘDĄ UCZYĆ Z KOMPUTERAMI PRAWIDŁOWEGO CHODU - 
W SIEMIANOWICKIM SZPITALU INSTALUJE SIĘ KOLEJNY, INNOWACYJNY 
SPRZĘT, WSPIERAJĄCY W REHABILITACJI NARZĄDÓW RUCHU. 

stabilometrycznej służącej do nauki 
prawidłowego nawyku stabilizacji 
swojego ciała i specjalistycznego 
oprogramowania połączonego z ka-
merą skanującą pacjenta w prze-
strzeni wykonywanych ćwiczeń. 
Pacjent, równolegle do wykonywa-
nych zadań i ćwiczeń rehabilitacyj-
nych, ma możliwość podglądu i tym 
samym oceny prawidłowości wyko-
nywanych przez siebie ruchów, ich 
ilości oraz historii postępów. 

Zakupiony sprzęt w pierwszej ko-
lejności zostanie wykorzystany na 
rzecz rehabilitacji dzieci z Zespołu 
Szkół Specjalnych biorących udział 
w projekcie „Światło rehabilitacji 
drogą do celu” finansowany w ra-
mach RPO Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Doposażenie siemianowickiego 
oddziału rehabilitacji było możliwe 
również dzięki wsparciu bezpo-
średniemu z budżetu miasta Sie-
mianowice Śląskie. Koszt utworzenia 
innowacyjnego pomieszczenia reha-
bilitacyjnego wraz z instalacją urzą-
dzeń sięgnął łącznej kwoty ponad 
70 tys. złotych.

PIOTR KOCHANEK

Tworzyć w wirtualnej rzeczywistości - to 
z pewnością fantastyczna przygoda. Tak no-
woczesną ofertę spędzania wakacyjnych chwil 
przygotowała instytucja, której szacowne, 
zabytkowe mury , zdawałyby się stanowić sce-
nerię obcą takim przedsięwzięciom. A jednak, 
Muzeum Miejskie, które już sporo lat temu, 
otworzyło podwoje dla nowoczesnych technik, 
wprzężonych w realizację artystycznych 
wizji, teraz po raz kolejny potwierdziło swoją 
rolę pomostu, symbolu trwałości kultury, 
łączności między różnymi jej etapami. Stanie 
się to za pomocą nowoczesnego sprzętu 
Oculus, który został zakupiony i użyczony 
placówce przez Urząd Miasta. Posłuży on 
uczestnikom zajęć  do namalowania obrazów 
inspirowanych dziełami takich mistrzów pędzla, 
jak Pablo Picasso, czy Johaness Vermeer.

Przewodnikiem po wirtualnej rzeczywistości 
oraz po sztuce będzie młody artysta plastyk 
Filip Gajewski.

-Pierwsze zajęcia dadzą możliwość wy-
próbowania wszystkich technik. Kolejne, 
inspirowane Picassem, zaczną się wpro-
wadzeniem i zapoznaniem z pracami tego 

ojca kubizmu. Ich tematem będą zwierzęta 
ponieważ często gościły w pracach Picas-
sa. Będziemy w ich trakcie poszukiwać  
uproszczeń i syntezy poszczególnych 
zwierząt. Zainspirowani tym sami będziemy 
próbować stworzyć swoje uproszczone 
zwierzęta, ale na tyle charakterystyczne by 
były rozpoznawalne. Na kolejnych zajęcia 
ch zainspirujemy się Vermeerem- tym jak 
budował postacie i stroje za pośrednic-
twem gry światła. Jego twórczość również 
wspaniale pokaże, jak różnorodne i ciekawe 
były ubiory z początków nowożytności. Na 
zajęciach zabawimy się w projektantów 
i będziemy starali się stworzyć garderobę 
niczym z epoki, już bezpośrednio w prze-
strzeni. Ostatnie zajęcia poświęcimy na 
dokumentację prac wykonanych na serii 
zajęć, podejmiemy także próbę wykonania 
„fotografii” bezpośrednio w wirtualnej 
rzeczywistości. Powstałe na zajęciach 
zdjęcia i filmy będą prezentowane pod-
czas podsumowania, by uczestnicy mogli 
pochwalić się nimi i wzajemnie zobaczyć 
efekty swojej pracy.

Pomysł takich zajęć zrodził się po werni-
sażu autorskiej wystawy „ Kotwica” Fili-
pa Gajewskiego.  „Rozwój technologii jest 
jak rozpędzony pojazd, którego nie spo-
sób zatrzymać. Rozwija się wciąż i wciąż, 
stwarzając nam nowe możliwości. Wydające 
się nie mieć ograniczeń, podobnie jak ho-
ryzont nie ma końca, jest pozorną granicą.” 
Zauroczony otwierającymi się przed sztuką 
perspektywami, artysta chciałby uchylić 
drzwi do niezbadanego świata. Głównie sta-
wia na najmłodszych, najbardziej obytych 
z nowymi technologiami, ale oczywiście jest 
przekonany, że i wśród dorosłych, także se-
niorów, znajdą się ciekawi artystycznej terra 
incognita. Zaprasza do Muzeum Miejskiego 

na zajęcia, które odbywać się będą w trzech 
grupach wiekowych:
godz. 10.00-12.00 – grupa I (7-13 lat),
godz. 12.30-14.30 – grupa II (14+),
godz. 15.00-17.00 – grupa III (Uniwersytet 
Trzeciego Wieku),
w następujących dniach:
10 lipca (środa) – Zabawa w przestrzeni (Za-
poznanie z VR), 
24 lipca (środa) – Zwierzę inspirowane malarstwem 
Pabla Picassa, 
7 sierpnia (środa) – Postać/ubiór inspiro-
wane malarstwem Jana Vermeera,
21 sierpnia (środa) – Fotografia w VR

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ARTYSTYCZNA 
PRZYGODA WIRTUALNA



Brązowi medaliści HKS Siemianowiczanki w Gnieźnie zagrali w składzie: Dawid Skrzypiec, Jakub Cholewa, 
Jakub Hamerling, Maciej Grzesiuk, Jakub Przywuski, Filip Gieca, Kamil Klim, Kordian Pichen, Krzysztof 
Graca, Michał Berendt, Dominik Turij, Grzegorz Eichhorst, Marek Mazanek, Patryk Stolarczyk i Brajan 
Berg. Trener: Damian Just.
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SPORT

Znakomicie spisali się młodzi sie-
mianowiccy hokeiści na przełomie 
czerwca i lipca. Wpierw drużyna 
juniorów HKS Siemianowiczan-
ki zdobyła brązowy medal Mi-
strzostw Polski podczas turnieju 
finałowego w Gnieźnie, powta-
rzając osiągnięcie sprzed roku. Na 
początku lipca z kolei siemiano-
wiczanie w barwach reprezentacji 
Polski przywieźli złoty i brązowy 
medal Mistrzostw Europy U 16 
w hokeju pięcioosobowym.

Podczas turnieju finałowego mi-
strzostw Polski w kategorii juniorów, 
rozgrywanego w Gnieźnie (26-27.06), 
podopieczni Damiana Justa spisali się 
znakomicie. Wprawdzie w meczu pół-
finałowym wysoko ulegli późniejszym 
mistrzom Polski - drużynie LKS Ro-
gowo (1:5), ale w meczu o III miejsce 
młodzi hokeiści Siemianowiczanki po-
kazali charakter i pokonali UKS Jedynkę 

Żnin 3:2 (2:1). Gole dla siemianowiczan 
strzelili: Filip Gieca 2 i Marek Mazanek. 

Tym samym juniorzy HKS Siemia-
nowiczanki powtórzyli osiągnięcie 

„BRĄZOWI” JUNIORZY, „ZŁOTA” WIKTORIA !

W minioną sobotę (13.07) prawie 380 sympatyków rekre-
acyjnego biegania i nordic walking wzięło udział w piętnastym, 
tradycyjnym „Biegu Lata oraz Nordic Walking” i był to rekord 
frekwencji podczas letnich biegów. Odbył się on jak zawsze na 
trasie wiodącej z Parku „Pszczelnik” przez „Bażantarnię”, pole 
golfowe, przy stawie „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”. 
Organizatorami imprezy był Wydziału Kultury i Sportu sie-
mianowickiego Urzędu Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik”. Tradycyjnie uczestnicy na mecie zostali 
poczęstowani ciepłą herbatką, czekoladą, a pierwszych stu 

zapisanych uczestników otrzymało także upominek, co powinno 
zachęcić do zapisów internetowych przy kolejnych biegach!

Dziękujemy również młodzieży za pomoc w zabezpieczeniu 
trasy biegu. W imieniu organizatorów zapraszamy zarówno 
biegaczy, jak i kibiców na pozostałe imprezy biegowe, które 
odbędą się na terenie naszego miasta, a w szczególności 
w każdy wakacyjny wtorek na tradycyjne, letnie „Wtorki biegowe 
czyli Maraton na Raty” z MOSiR „Pszczelnik” oraz kolejny bieg 
z cyklu Cztery Pory Roku - „Bieg Jesieni oraz Nordic Walking”, 
który odbędzie się już w 12 października br.

JOANNA BYĆ

sprzed roku w tej kategorii wiekowej. 
- Jadąc do Gniezna mieliśmy większe 
apetyty, ale z perspektywy czasu 
bardzo się cieszę że udało nam się 

przywieźć brązowe medale. Gratu-
luję chłopakom, bo przez cały rok 
ciężko pracowali, a w turnieju fina-
łowym pokazali charakter i podnieśli 
się zwłaszcza po wysokiej porażce 
w półfinale. Należy im się ogrom-
ny szacunek, bo oczywiście trudno 
jest zdobyć medal mistrzostw Polski, 
ale jeszcze trudniej powtórzyć to 
osiągnięcie – podsumował Damian 
Just, szkoleniowiec „brązowej” dru-
żyny HKS.

Na początku lipca, w Wałczu, od-
były się natomiast Mistrzostwa Eu-
ropy Dziewcząt i Chłopców, w hokeju 
na trawie pięcioosobowym, w kate-
gorii do lat 16. W rywalizacji dziew-
cząt reprezentantki Polski okazały 
się bezkonkurencyjne, zdobywając 
złote medale i tytuł mistrzyń Sta-
rego Kontynentu! Ważnym ogniwem 
w zespole Biało-Czerwonych była 
siemianowiczanka, wychowanka 
HKS – Wiktoria Brzezińska. Z kolei 

w rywalizacji chłopców nasza na-
rodowa kadra, prowadzona przez 
siemianowiczanina – Łukasza Woj-
cieszaka, zajęła trzecie miejsce zdo-
bywając brązowe medale. Wśród 
reprezentantów Polski znalazł się 
także zawodnik HKS Siemianowi-
czanki – Filip Gieca.

Warto dodać, że inna siemiano-
wiczanka, obecnie grająca w Austrii 
– Paulina Reder, znalazła się w mło-
dzieżowej kadrze Polski (U 21) na 
Mistrzostwa Europy Kobiet (gru-
pa B), które właśnie odbywają 
się w Turcji.  KRZYSZTOF NOS

Niebawem zakończy się projekt pt. „Wzmocnienie potencjału
szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie”, 
realizowanego w ramach Poddziałania 11.2.1RPO WSL.

- Udało się dzięki niemu wyposażyć pracownie praktycznej 
nauki zawodu w naszych szkołach - mówi Betina Bober-Ogon 
z Wydziału Rozwoju Miasta. - Ponadto ostatni uczestnicy 
projektu kończą udział w kursach, które obejmowały m.in. 
kursy prawa jazdy, obsługi wózków widłowych, spawania, czy 
kursy komputerowe (tworzenie stron www, aplikacji, grafiki).

W szkoleniach i doradztwie zawodowym udział wzięło ponad 
600 uczniów z czterech siemianowickich szkół: Meritum, ZS 
Cogito, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz 
Zespołu Szkół Specjalnych.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że ponad 300 
uczestników tego programu realizuje staże zawodowe w fir-
mach z otoczenia społeczno-gospodarczego miasta, o czym 
pisaliśmy w poprzednich numerach Głosu Miasta

RAFAŁ  JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE

BIEG LATA Z REKORDEM FREKWENCJI

PONAD 300 SIEMIANOWICKICH UCZNIÓW 
WZIĘŁO UDZIAŁ W STAŻACH ZAWODOWYCH



HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUALNYCH 
Z TERENU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE w okresie sierpień 2019r. – luty 2020r.

SUROWCE WTÓRNE - SYSTEM WORKOWY

HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH
UWAGA! PRZEDMIOTY PROSIMY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00 !!!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI w okresie sierpień 2019r. – luty 2020r.

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
TWORZYWA SZTUCZNE/
OPAKOWANIA WIELO-
MATERIAŁOWE/ METALE

PAPIER I TEKTURA SZKŁO

środa czwartek piątek

7, 21 sierpnia 8 sierpnia 9 sierpnia

4, 18 września 5 września 6 września

2, 16 października 3 października 4 października

6, 20 listopada 7 listopada 8 listopada

4, 18 grudnia 5 grudnia 6 grudnia

8, 22 stycznia 2020 r. 9 stycznia 2020 r. 10 stycznia 2020 r.

5, 19 lutego 2020 r. 6 lutego 2020 r. 7 lutego 2020 r.

REJON I REJON II REJON III

Mysłowicka, Sadzawki, Brzozowa 16, Głowackiego 13, 
Cmentarna, Boczna, Komuny Paryskiej, Lompy, Wojska 
Polskiego, Cicha, Jasna, Astrów, Różana, Al. Sportow-
ców, „Ptasie osiedle”, Spokojna, Śląska 82a, 86, Św. 
Barbary 28, 30, Jana Pawła II, Chrobrego, Broniewskiego, 
Morcinka, Prusa, Miłosza, Ogińskiego, Wróblewskiego, 
Chorzowska, Niepodległości, Dolna, Górna

Oświęcimska, Traugutta, E. Plater, Kochanowskiego, Barlickiego, 
Limanowskiego, Łukasińskiego, Rubinowa, Brylantowa, Szafirowa, 
Turkusowa, Diamentowa, Szmaragdowa, Przyjaźni, Kościelna, 
Harcerska, Paryska, Brandysa, Zaciszna, Londyńska, Lizboń-
ska, Sienna, Tarnogórska, Północna, Dreyzy, Gajdzika, Domina, 
Wiedeńska, Wileńska, Madrycka, Wrocławska, Malinowa, Polna, 
Krupanka, Bratnia, Okrzei, Turystyczna, Bańgowska, Willowa

Węglowa, Polaczka, Bytkowska, Bema, Watoły, Boh. Westerplatte, 
Potockiego, Krasickiego, Waloszka, Rodziny Dembińskich, Rzepusa, 
Stabika, Popka, Pronobisa, Reja, Majcherczyka- Zdana, Zygmunta 
Starego, Łokietka, Mieszka I, Brynicka, Wiejska, Słoneczna, Żniwna, 
Łąkowa, Poranna, Lawendowa, Jaśminowa, Makowa, Miodowa, Bukowa, 
Rzeczna, Rolna, Dębowa, Rumiankowa, Słonecznikowa, Cyprysowa, 
Sosnowa, Wiosenna, Jodłowa, Modrzewiowa, Pszeniczna, Chmielna,

Wywóz w dniu: 25 listopada Wywóz w dniu: 26 listopada Wywóz w dniu: 29 listopada

Parking Urzędu Miasta  
ul. Michałkowicka 105

Parking przy  
ul. Wróblewskiego 26a

Parking przy  
ul. Okrężna 19

Przy skrzyżowaniu  
ul. Moniuszki  
i ul. Dworcowej

Zatoka postojowa przy 
ul. Reymonta 1, 3, 5

3 sierpnia 10 sierpnia 17 sierpnia 24 sierpnia 31 sierpnia

7 września 14 września 14 września 21 września 28 września

5 października 12 października 19 października 19 października 26 października

2 listopada 9 listopada 16 listopada 23 listopada 30 listopada

7 grudnia 7 grudnia 14 grudnia 21 grudnia 28 grudnia

4 stycznia 2020 r. 11 stycznia 2020 r. 18 stycznia 2020 r. 18 stycznia 2020 r. 25 stycznia 2020 r.

1 lutego 2020 r. 8 lutego 2020 r. 15 lutego 2020 r. 22 lutego 2020 r. 29 lutego 2020 r.

UWAGA! Oddaj bezpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego do 
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

(ul. Wyzwolenia 18E – za przedsiębiorstwem LABOR Sp. z o.o.) takie jak:
  papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone),
  przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony,
  meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (zgodnie z obowiązującym limitem).

Więcej informacji nt. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, pok. Nr 9, tel: 32/760 54 93, 760 54 94, 760 54 27, e- mail: ir-go@um.siemianowice.pl

PONIEDZIAŁEK WTOREK

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Rejon 4

Obwodowa, Parkowa,
BAŃGÓW: Zwycięstwa, Wrocław-

ska, Krupanka, Malinowa, Bratnia, 
Okrzei, Turystyczna, Polna,

PRZEŁAJKA: Bańgowska, Willo-
wa, Brynicka, Wiejska, Słoneczna, 
Żniwna, Łąkowa, Poranna, Makowa, 
Bukowa, Rzeczna, Rolna, Dębowa, 
Lawendowa, Jaśminowa, Rumianko-
wa, Miodowa, Słonecznikowa, Cypry-
sowa, Sosnowa, Wiosenna, Jodłowa, 
Modrzewiowa, Pszeniczna,

Jana Pawła II, Parkowa, 1-go Maja, 
Krasińskiego, Kapicy,

Osiedle „CHEMIK”,
Śniadeckiego, Krasińskiego, Pu-

łaskiego, Dąbrowskiego, Staszica, 
Kościuszki

Komuny Paryskiej, PCK, Cicha, Lompy, Wojska 
Polskiego, Jasna, Al. Sportowców, Astrów, Różana,

„PTASIE OSIEDLE”: Czeladzka, Jaracza, Kor-
czaka, Krucza, Nałkowskiej, Gałczyńskiego, Sło-
wików, Drozdów, Kosów, Skowronków, Czyżyków, 
Gilów, Kormoranów, Bocianów, Jaskółek, Sowia, 
Żurawia, Kukułek, Pawia, Jastrzębia, Gołębia, 
Sikorek, Szpaków, Gawronów, Kawek, Pelikanów, 
Sokołów, Sójek, Wilg, Stara Szosa, Park Pszczelnik

Chopina, Al. Spacerowa, Dworska, Spokojna, 
Ogrodowa, Krótka, Śmiłowskiego, Myśliwiecka, 
Poprzeczna, Pszczelnicza, Boczna, Mickiewicza, 
Cmentarna, Brzozowa, Słowackiego, Piaskowa, 
Mysłowicka, Sadzawki, Kolejowa, Kilińskiego, 
Fabryczna, Budowlana, Matejki, Głowackiego, 
Piastowska, Lipowa, Okrężna,

Osiedle „TUWIM STARY”,
Osiedle „Wróbla - Korfantego”

Osiedle „MŁODYCH”: Teatralna, Stę-
ślickiego, Boh. Westeplatte [+ stara ul. 
Wieczorka], Potockiego, Krasickiego, 
Waloszka, Rzepusa, Stabika, Rodziny 
Dembińskich, Popka, Pronobisa, Reja, 
Majcherczyka-Zdana, Skrzeka i Wójci-
ka, Watoły, Węglowa, Polaczka, Mikołaja, 
Górna, Dolna, Niepodległości, Chorzow-
ska, Wróblewskiego, Mieszka I, Zygmunta 
Starego, Łokietka, Prusa, Chrobrego, Bro-
niewskiego, Morcinka, Drzymały, Ogiń-
skiego, Grunwaldzka, Jagiełły,

Waryńskiego, Kasprzaka, Trafalczyka, 
Kopernika, K. Miarki, Floriana, Olimpijska, 
Sobieskiego, Hutnicza, Szkolna, Browa-
rowa, Katowicka, Składowa, Jedności, 
Jagiellońska, Katowicka

Bytkowska, Bema, Oświęcimska, Traugutta, Rubinowa, 
Brylantowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa, Szma-
ragdowa,

Osiedle ROBOTNICZE:
E. Plater, Kochanowskiego, Limanowskiego, Fojkisa, 

Kołodzieja, M. Dąbrowskiej, Andersa, Obr. Warszawy, Si-
korskiego, Kościelna, Pocztowa, Przyjaźni, Łukasińskiego, 
Dreyzy, Harcerska, Orzeszkowej, Maciejkowicka,

Osiedle FABUD:
Wyzwolenia, Stawowa, Towarowa,
Domina, Wojciecha, Budryka, Gajdzika, Paryska, Wie-

deńska, Wileńska, Żeromskiego, Londyńska, Lizbońska, 
Zaciszna, Barlickiego, Brandysa, Sienna, Pokoju, Bytomska, 
Rozwojowa, Północna, Tarnogórska,

Michałkowicka, Kościuszki, Granitowa, Górnicza, Gan-
sińca, Śląska, Ogrodowa, Św. Barbary, Śniadeckiego, Wy-
spiańskiego, Powstańców, Moniuszki, Szeflera, Dworcowa, 
Sienkiewicza, Fitznerów.

Termin odbioru:
Sierpień: 12, 26 Wrzesień: 9, 23
Październik: 7, 21 Listopad: 4, 18
Grudzień: 2, 16, 30 Styczeń 2020r.: 13, 27
Luty 2020r.: 10, 24

Termin odbioru:
Sierpień: 13, 27 Wrzesień: 10, 24
Październik: 8, 22 Listopad: 5, 19
Grudzień: 3, 17, 31 Styczeń 2020r.: 14, 28
Luty 2020r.: 11, 25


