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REKREACJA

GOSPODARKA
Ponad 12 kilometrów wyremontowa-
nych dróg oraz 270 nowych miejsc 
parkingowych – to wszystko wykona-
no w Siemianowicach Śląskich w 18 
miesięcy. 

CZYTAJ NA STRONIE 4

EDUKACJA
Zapowiadana  przez Ministerstwo 
Edukacji likwidacja gimnazjów, to 
kolejne wyzwanie, z którym, oprócz 
wcześniejszej reorganizacji oświaty 
w mieście, będą musiały się zmierzyć 
władze miasta. Jak sobie z tym po-
radzą?

CZYTAJ NA STR. 10

KULTURA
Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich zawsze gromadziło w swoich 
szeregach tych, którym nie obojęt-
ny  był rozwój miasta, których serca 
szczególnie mocno biły dla „małej 
Ojczyzny”. Właśnie w lipcu organiza-
cja obchodzi półwiecze działalności. 

PISZEMY O TYM NA STR. 11

SPRAWY SPOŁECZNE
Gdzie wielodzietne rodziny mogą 
skorzystać ze zniżek na terenie na-
szego miasta – w jakich aptekach, 
przychodniach zdrowia, placówkach 
kulturalnych, sportowych i usługo-
wych.

O TYM DOWIECIE SIĘ NA STR. 13

SPORT
Po raz 7 już przez  nasze miasto prze-
jechali  kolarze uczestniczący w Tour 
de Pologne. Relacja z tego wielkiego, 
sportowego wydarzenia 

NA STR. 15

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego 
w naszym mieście przechodzi do zasadni-
czej fazy. Posługując się żargonem zakoń-
czonych właśnie mistrzostw Europy w piłce 
nożnej, przeszliśmy eliminacje i ćwierćfinał. 
Teraz, w półfinale wakacyjnym, czeka nas 
pojedynek marketingowy.  

 Do rozgrywek wystartowało 71 drużyn, 
które złożyły wnioski w trzech kategoriach: 
ogólnomiejskiej – 12 drużyn, lokalnej – 43 
drużyny i młodzieżowej – 16 drużyn. Każdy 
z projektów podlegał weryfikacji pod kątem 
ważności złożonych głosów poparcia pod 
inicjatywą, następnie przechodził weryfikację 
w komórkach odpowiedzialnych ze ewentualną 
realizację projektu. Jak co roku, największym 
wyzwaniem dla wnioskodawców stanowiło 
prawidłowe oszacowanie kosztów realizacji 
projektów oraz uzyskanie wstępnej zgody 
właścicieli danego gruntu na przeprowadzenie 
inwestycji. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
wnioskodawców, pracownicy urzędu miasta 
przeprowadzili cykl spotkań, w trakcie których 
na bieżąco pomagali w budżetowaniu projektu 
i weryfikacji własności gruntów. Dzięki spo-
tkaniom i bezpośrednim konsultacjom udało 
się ograniczyć ilość odrzuconych wniosków 
do minimum. Wraz z ogłoszeniem pozytywnie 
zweryfikowanych wniosków rozpoczyna się  
oficjalna kampania promocyjna projektów. Ich 
autorzy projektów mogą liczyć na wsparcie 
Biura Rzecznika Prasowego przy bezpłatnym 
wyprodukowaniu promującego wideoklipu. 
Filmy promocyjne będą publikowane na inter-
netowej stronie miasta, portalu społeczno-

ściowym www.facebook.com/siemianowice.
dobreboslaskie. Osoby chętne do wzięcia 
udziału w nagraniu prosimy o kontakt z red. 
Jackiem Dokutowiczem pod numerem telefonu 
32 760 53 23. Nagrania odbędą się w ponie-

działek - 18 lipca w godz. 9-16,  czwartek 21 
lipca w godz. 9-15 i piątek 22 lipca godz. 9-14 
w sali sesyjnej (II p.) Urzędu Miasta przy ul. 
Jana Pawła II 10. 

PIOTR KOCHANEK
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BUDŻET OBYWATELSKI 2017 
ZAKOŃCZONO WERYFIKACJĘ
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SPRAWY MIEJSKIE



  Policja, została powołana 24 Lipca 1919 roku i na pamiątkę 
tego wydarzenia od 1995 roku, policjanci w całym kraju w lipcu 
obchodzą swoje święto. 

 Z okazji 97 rocznicy, 11 lipca w Parku Tradycji odbyło 
się święto Policji w trakcie którego akty nominacyjne na 
wyższy stopień policyjny otrzymało 68 siemianowickich 
policjantów. Na początku uroczystości po odegraniu 
przez orkiestrę policyjną hymnu państwowego oddano 
hołd policjantom którzy odeszli. W trakcie uroczysto-

ści zastępca prezydenta miasta, Anna Zasada-Chorab, 
wręczyła w imieniu prezydenta miasta listy gratulacyjne 
wyróżnionym dziewięciu policjantom i jednej policjant-
ce. Siemianowicka Policja, jak wielokrotnie podkreślano, 
stawiana jest za wzór współpracy z różnymi służbami, 
między innymi ze Strażą Pożarną.

Na zakończenie zgromadzeni mogli wysłuchać występu 
orkiestry policyjnej.

PAWEŁ CWALINA

  Niemal 2 tysiące osób wzięło udział, w zorganizowanej na Rzę-
sie  VI edycji Śląskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych. To prawie 
jeszcze raz tyle, ile bawiło się na poprzedniej edycji, w rosarium Par-
ku Śląskiego. Uczestnicy z całego województwa poczuli się w Sie-
mianowicach Śląskich znakomicie. Sprawiła to świetna organizacja, 
w którą zaangażowali się: Urząd Miasta, wolontariusze z Gimna-
zjum nr 5 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
przy ul. Budryka. Program artystyczny oraz wiele konkurencji spor-
towych i animacji kulturalnych przygotował Oddział Śląski Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Fundacja Modus Vivendi i Fundacja AKUKU. 
Otwarta Scena przyciągała widzów prezentacjami muzycz-
nymi, teatralnymi, recytatorskimi i tanecznymi. Poza nią tak-
że działo się wiele. Duże zainteresowanie wzbudzały zajęcia 
ze zdobienia toreb materiałowych, na których każdy mógł 
wykonać autorską kompozycję plastyczną. Równie chętnie 
uczestnicy imprezy , pod okiem doświadczonego ogrodnika,  
sadzili krzewy. Nie zabrakło „Ekobudki”, w której można było zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z pikniku. Powodzeniem cieszyły się ani-
macje i ćwiczenia na przyrządach fitness wśród majestatycznych di-
nozaurów, ale i ciekawość wzbudzały warsztaty z pierwszej pomocy. 
Z radością korzystano z ochłody kurtyny wodnej, użyczonej przez 
Aqua Sprint. Nie zabrakło waty cukrowej, popcornu, przędzy 
zpagetti, gigantycznych baniek mydlanych oraz możliwości 
wykonania sobie biżuterii ludowej. Chętni korzystali ze wstępu 
wolnego do pobliskiego Muzeum Miejskiego.

Uczestnikom Pikniku towarzyszyli policjanci z Komend: Wo-
jewódzkiej w Katowicach i Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, 
Państwowa Straż Pożarna z Siemianowic Śląskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna z Siemianowic oraz Rosomak S.A., którym poma-
gały dobrze znany „Sznupek” i Tygrysek . Punkt kulminacyjny 
stanowiły pokazy tresury psów policyjnych. Nie sposób opi-
sać wszystkich atrakcji i niespodzianek tegorocznego pikni-
ku. Nikt nie wyjechał z pustymi rękami. Było wesoło i gwarnie. 
Udzielano również porad: Biura Rzecznika Praw Pacjenta w War-
szawie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, POPON 
w Katowicach. Wszystkim sponsorom wydarzenia organizatorzy 
serdecznie dziękują.

EDYTA ŚWIĄTCZAK-GURZĘDA, ERW
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NA RZĘSIE - Z ROZMACHEM

Terozki beztóż co Ojroupa się łoze-
wrziła i ledyjaki land może się do tyj Uniji 
przykludzić to tyż ludziska się festelnie  
ze sia kuplujom. Możno tera fligrym 
przefurgnonć na rółzne łostatki tego 
„Starego Kontynentu” a takóż i wszeligo 
weltu.. Cołke familije robiom ausflugi 
do inkszych, gorkich landów coby się 
troszka dychnónć. 

Piyrwy tak niy boło. Po tym łostatniym 
weltkriegu  się wyłonaczyły, wysnożyły 
take festelne lagry sztatów, kere sie srogo 
handycyły. Ślonzoki wrółz ze PRL-em no-
leżały do tego lichszego, chudobnego co 
się zwoł „socjalistyczny”. Beztóż noród  nie 
boł cołkym u sia i ze włosnych landów nie 
móg się przekludzać. Znocnie ino do tych 
„dobrych” sztatów takich jako: Enerdyjer, 

Wyngry, Bularijo. A niyftore, co boły barzi 
zabrane to i do Jugoslawije dozwolono 
miały wysnozyć się na wywcasy. Wtyncos 
niy boło paszportów we chałpie ino do 
tych demoludów to wyroubiało się inksze 
papióry. Do Jugoli trza sie boło rychtować 
bezmaś jak do tych kapitalistów. Beztóż 
takim wykozkym boła łonako „wkładka 
paszportowao”, kero się dostowoło nale 
niy na zowdy ino na rajza tam a nazad. Po 
rajzie trza jom boło wrócić do amtu. Ale 
tam na wywcasach była to szkrifta fest 
zocno. A tam we tym sztacie insze cesty 
a sztreki bez  grapy a kopce, bogajstwo 
a chudoba, kaufhauzy, inksze auta, flugi 
z Hameryki. Taki antryj do Ojroupy. 

Ale dyć jo tam niy boł ani bergmonym 
ani tyż niy robioł we srogim werku bez-

tóż mie niy stykało na taki ausflug. Te 
wszyjske dziwy to mi łosprowiali kamraty, 
kere mogły się lajtnonć tako rajza. A mie 
łostało ino im zozgrziwić a zowiścić.

Taki zwykowny chop co robioł we 
amcie to się wywczasy móg sprawić 
we FWP (Fundusz Wczasów Pracow-
niczych) kaj jesce halbka tego becalu 
było dogeldowane ze socjala. A jake tam 
były wywcasy? Ano lepi niy godać. Cug 
zawodzioł i cug prywodzioł.  Kustowanie 
taki coby szlanke figur niy potracić. Po-
miyszkaniy tyż niy do skwolynio. Szpile, 
szpasy a graczki do bajtli -  mizeryjo. 
Tyla co niy trza boło stać we rajach za 
żarciym, a jako klara i hica łobstoły to się 
możno bóło dychnonć nade ledy jakom 
wodom. I tela.  

   Niy wiym komu się za tom komunom 
ckni – bo mie niy.

 PYRSK PYJTER

97. ŚWIĘTO POLICJI

GODOMY PO ŚLONSKU

Prosimy wszystkie osoby, które założyły działalność gospodarczą 
przed dniem 22 września 2008 roku i dziś nie prowadzą już tej działal-
ności oraz nie posiadają z tego tytułu żadnych dochodów, o zgłoszenie 
się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie ul. Jana Pawła II 10, II piętro, pok. 21 tel. (32) 760 53 28.

Ustawa wchodząca w życie 19 maja 2016 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej dopuszcza do dnia 18.11.2016 r. usu-
nięcie wpisów, które nie powinny być ujawnione w Centralnej  
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych. Status wpisu 
oraz to czy wpis jest ujawniony w CEIDG można również sprawdzić 
samodzielnie na stronie Ministerstwa Rozwoju: www. firma.gov.
pl. Podstawa prawna:

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2008 Nr 141, poz 888), (Dz. U. 2015 poz.1893).

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
"NIEAKTYWNYCH"

LATOWE WANDRY

Przed nami kolejna zagadka w ra-
mach konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy 
osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
18 lipca 2016 r., (od godz. 9.00 do 
9.15) pod numer telefonu 760 53 31  
i  udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zostało 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z miasta 
Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu"Jakie to miejsce " 
z "Głosu Miasta" z dnia 16.06.2016 r. :
1. Henryk Pietruszka - z Bytkowa
2. Janusz Wala  - z Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało skrzyżowanie ulicy 
Zwycięstwa, Krupanka i Wrocławskiej od 
strony Landeco.

MARIAN JADWISZCZOK
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 Kilka miesięcy temu miałem przyjemność spotkać się z Pań-
stwem na otwartych spotkaniach. To, co mnie najbardziej w nich 
zainspirowało to fakt, że w każdej rozmowie przejawiała się 
z Państwa strony chęć i gotowość do współtworzenia miasta. 
Uważam, że w dzisiejszych czasach prezydent miasta musi 
być sprawnym menedżerem, który na „zlecenie” mieszkańców 
zarządza projektami, powstałymi w wyniku dobrze przepro-
wadzonych konsultacji. Całą prezydenturę opieram na filozofii, 
w której to miasto jest rozwijane poprzez dialog, a nie urzędni-
cze widzimisię. Dowodem tego jest zainicjowany przeze mnie 
program stworzenia Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030, 
do której współtworzenia zapraszam wszystkich Państwa. 
O szczegółach dowiecie się Państwo z artykułu, który publikuje 
redakcja Głosu Miasta. 

Dobiegł końca kolejny etap weryfikacji projektów do Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Cieszę się, że po raz kolejny mogli-
śmy liczyć na ogrom wniosków, które będą mogły zabiegać 
o poparcie w trakcie wrześniowego głosowania. Szczególnie 
cieszy mnie zaangażowanie dzieci i młodzieży, które złożyły 
wiele ciekawych propozycji. Wierzę, że poprzez Młodzieżowy 
Budżet Obywatelski, wspólne spotkania i konsultacje, nasza 

współpraca będzie się zacieśniać i Wy – młodzi będziecie się 
czuli dobrze w naszym mieście. Bolączką wielu gospodarzy 
miast z naszego regionu jest fakt, że młodzi chcą z nich 
wyjechać. Zrobię wszystko, byście mieli wiele powodów, by 
w Siemianowicach Śląskich pozostać, tutaj mieszkać, uczyć 
się,  pracować i świetnie spędzać czas.  

Obecnie wiele miejsc naszego miasta wygląda jak wielki 
plac budowy. Wszystko za sprawą uruchomienia przez nas 
kolejnego etapu remontów nawierzchni dróg, remontów 
chodników i tworzenia miejsc parkingowych. W imieniu całego 
zespołu urzędników i wykonawców proszę o wyrozumiałość. 
W zamian za tymczasowe niedogodności, do końca bieżącego 
roku będziemy mogli się cieszyć z ponad 12 kilometrów wyre-
montowanych dróg oraz utworzenia 270 miejsc parkingowych 
w ciągu 18 miesięcy. 

W poprzednim numerze Głosu Miasta informowaliśmy o po-
zyskaniu ze środków unijnych ponad 640 tysięcy złotych na 
rewitalizację Stawów Brysiowych. W tym miesiącu mamy 
kolejny powód do satysfakcji za sprawą pozyskania prawie 1,5 
miliona złotych na utworzenie Centrum Usług Społecznych na 

oś. Tuwim oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży 
w dzielnicy Hugo. 

20 lipca br. powitamy w naszym mieście pielgrzymów uda-
jących się na Światowe Dni Młodzieży. Zapraszam wszystkich 
mieszkańców, zwłaszcza młodzież, do udziału w spotkaniach 
organizowanych przez wolontariuszy, urząd miasta i parafie. 
Życzę uczestnikom, by te spotkania były dla każdego źródłem 
radości i inspiracji.

  RAFAŁ PIECH
PREZYDENT SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA
JEST W NASZYCH RĘKACH

Z RATUSZA

 Na przełomie września i października rozpoczną się prace 
remontowe w lokalu przy ul. Matejki 4, siemianowickiej dzielnicy 
Hugo. Tam właśnie powstanie świetlica środowiskowa, w ramach 
projektu Centrum Usług Społecznych. Obecnie kompleto-
wane są załączniki niezbędne do umowy na dofinansowanie. 
Przypomnijmy, że pomysł na uruchomienie świetlicy zrodził 
się w ubiegłym roku. Znaleziono odpowiednie pomieszczenia, 
które obecnie wymagają gruntownego remontu. 
- Opracowane założenia budowy zakładają bardzo szeroki za-
kres robót - mówi Marek Bogdoł z Wydziału Polityki Społecznej. 
- Chcemy by w bieżącym roku szkolnym (2016/17) świetlica 
środowiskowa zaczęła funkcjonować - dodaje. 

Placówka będzie otwarta od rana do późnych godzin popołu-
dniowych. Będą mogły z niej korzystać dzieci młodsze i starsze. 
Te pierwsze - w założeniu - mają być przyprowadzane przez 
pracujących rodziców w godzinnach przedpołudniowych. Dzieci 
starsze, w wieku szkolnym, będa mogły korzystać z placówki po 
lekcjach w ramach np. zajęć wyrównawczych, warsztatów itp. 
Będzie to doskonałe miejsce w którym będzie można odrobić 
lekcje, nadrobić zaległości  czy po prostu rozwijać swoje pasje 
w różnorodnych kółkach zainteresowań.

-Przygotujemy miejsce dla około 40 dzieciaków, które otrzy-
mają pełne wyżywienie, tzn. II śniadanie, obiad i podwieczorek 
- mówi Marek Bogdoł. - Ponadto zostaną objęte profesjonalną 
opieką wychowawców: pracownika socjalnego, logopedy oraz 
psychologa - dodaje. 

W ramach Centrum Usług Społecznych powstanie rów-
nież miejsce, gdzie wsparcie będą mogły uzyskać osoby 

dorosłe. Na ten cel zostanie zaadaptowany lokal przy ul. 
Okrężnej. Będą tam realizowane szkolenia, poradnictwo 
zawodowe, psychologiczne czy terapeutyczne. 

Cała koncepcja będzie dofinansowana w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. Łącznie Siemianowicom Śląskim 
przyznano ponad 1,5 mln zł. 

W tej kwocie mieści się też finansowanie innego projektu, 
który - w zakresie infrastruktury społecznej - wysłała gmina 
Siemianowice Śląskie do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach 
koncepcji „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta 
Siemianowice Śląskie SORSAL” do użytku zostanie oddanych 15 
lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 578,46 m2. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

KOLEJNE 1,5 MILIONA ZŁOTYCH POZYSKANE Z UE
GOSPODARKA
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GOSPODARKA

Wykaz ulic przebudowywanych i remontowanych w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział 
Rozwoju Miasta w roku 2016

1. ULICA OŚWIĘCIMSKA - odcinek od 
budynku nr 6 do ul. Bytkowskiej – wy-
miana nawierzchni jezdni. Termin umowy: 
11.05.2016 – 18.09.2016, pow. 3 290 m², 
koszt 193683,73 zł.

2. ULICA WESTERPLATTE - od skrzy-
żowania ulic: Bytkowska, Watoły i Nie-
podległości do skrzyżowania z ulicą 
Michałkowicką – wymiana nawierzchni 
jezdni i chodników.  Termin umowny: 
11.05.2016 – 18.09.2016, pow. jezd-
nia: 8200 m² chodnik: 2050 m², koszt 
547891,48 zł. 

3. ULICA CMENTARNA wraz ze skrzyżo-
waniem ulic: Powstańców, Mysłowicka, 
Kilińskiego – wymiana nawierzchni jezdni, 
naprawa chodników. Termin umowny: 
11.05.2016 – 18.09.2016, pow. jezd-
nia: 1 900 m² chodnik: 550 m², koszt: 
98304,98 zł.

4. ULICA MYSŁOWICKA – odcinek od 
skrzyżowania ulic: Powstańców, My-
słowicka, Kilińskiego do budynku nr 18 
oraz od budynku nr 32 do granicy miasta 

z Katowicami - wymiana nawierzch-
ni jezdni. Termin umowny: 11.05.2016 
– 18.09.2016, pow. jezdnia: 9 200 m², 
koszt 376900 zł.

5. ULICA KRUCZA – od ulicy Chopina do 
skrzyżowania z ulicą Pawią - wymiana 
nawierzchni jezdni, chodniki i miejsca 
postojowe. Termin umowy: 11.05.2016 
– 18.09.2016, pow. jezdnia: 4 970 m² 
miejsca parkingowe: 384 m², koszt 
399193,26 zł.

6. ULICA MICHAŁKOWICKA – odcinek od 
cmentarza do skrzyżowania z ulicą Koł-
łątaja i od budynku nr 17 do skrzyżowania 
z ulicami: E. Orzeszkowej i Wyzwolenia. 
Termin umowy: 11.05.2016 – 18.09.2016, 
pow. jezdnia: 12 200 m² chodnik: 360 m², 
koszt 590800 zł.

7. ULICA ORZESZKOWEJ od skrzyżowania 
z ulicą Michałkowicką do skrzyżowa-
nia z ulicą Kościelną i 11 Listopada do 
ronda - wymiana nawierzchni jezdni, 
chodników i miejsc postojowych.  Termin 
umowy: 11.05.2016 – 18.09.2016, pow. 

jezdnia: 5 500 m² chodnik: 1 590 m², 
koszt 333469 zł.

8. ULICA ZIELONA od skrzyżowania 
z ulicą Grabową do budynku nr 11 - wy-
miana nawierzchni jezdni, chodników 
i miejsc postojowych. Termin umowny 
– 08.06.2016 – 27.08.2016. pow. jezdnia: 
ok. 1400 m² (44 miejsca postojowe), 
koszt 243641,27 zł.

9. ZHP od skrzyżowania z ulicą Westerplatte 
do budynku nr 10 - poszerzenie jezdni wraz 
z wymianą nawierzchni. Realizacja po ogło-
szeniu i rozstrzygnięciu przetargu – druga 
połowa roku, pow. jezdnia: ok. 625 m².

10. PRZEBUDOWA ULICY  TARNOGÓR-
SKIEJ. Termin umowny – 22.06.2016 – 
20.10.2016, pow. jezdnia: 4567m2, koszt 
2408513,91 zł.

11. UL. GRUNWALDZKA - rondo na 
skrzyżowaniu Grunwaldzka – Łokietka 
i chodniki wzdłuż ulicy. Realizacja po 
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu 
– druga połowa roku.

1. ul. Świerczewskiego w rejonie budynków nr 78 a i 78 c oraz   
    przy cmentarzu przy ul. Michałkowickiej
2. ul. ZHP wzdłuż ogrodzenia szkoły
3. ul. Wyzwolenia na długości budynku nr 19

4. ul. Jagiełły na wysokości budynku nr  25
5. ul. Kasztanowa pomiędzy budynkami nr 2 i 4
6. ul. Królowej Jadwigi – w rejonie budynków nr 6 i 8
7. ul. Budryka – w rejonie budynku nr 6

KALENDARIUM REMONTÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wydział Rozwoju Miasta informuje, że w ramach za-

dań inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 zostały już 
wykonane n/w miejsca postojowe oraz nowe i wyremonto-
wane chodniki. Część z tych inwestycji zostało zgłoszonych 
przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

1. ULICA REYMONTA – w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016
-  6 miejsc parkingowych (94 m2)
-  koszt parkingu – 15 121,62 zł
2. ULICA E.PLATER - w ramach BO 2016
- 9 miejsc parkingowych (140 m2)
-  koszt parkingu – 16 309,80 zł
3. ULICA POWSTAŃCÓW - w ramach BO 2016
- 18 miejsc parkingowych (330m2)
-  koszt parkingu – 44 000,00 zł
4. ULICA ZGRZEBNIOKA - w ramach BO 2016
- 23 miejsca postojowe (315m2)
- koszt parkingu – 63 106, 42 zł
5. ULICA  ZIELONA
- 11 miejsc parkingowych (170m2)
- koszt parkingu – 21 436,44 zł
6. ULICA PIASKOWA - w ramach BO 2016
- 14 miejsc parkingowych (390m2)
-  koszt parkingu – 47 000,00 zł
7. Pl. SKRZEKA I WÓJCIKA 
- 10 miejsc parkingowych (143m2)
-  koszt parkingu – 21 733,49 zł

Ponadto, w roku 2016 zmodernizowano nawierzchnię 
chodników w n/w lokalizacj
1. CHODNIK PRZY ULICY WESTERPLATTE–WALOSZKA 
- w ramach BO 2016
- pow. - 150 m2, dł. - 75 m
- koszt chodnika – 14 600,00 zł
2. CHODNIK PRZY ULICY FOJKISA -  w ramach BO 2016
- pow. - 650 m2, dł. - 130 m
- koszt chodnika – 62 880,00 zł
3. CHODNIK PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ
- pow. - 250 m2, dł. - 125 m
- koszt chodnika – 23 000,00 zł

W trzecim kwartale br. zostan ukończone kolejne miejsca parkingowe. 
Listę lokalizacji przedstawiamy poniżej.

Siemianowice Śląskie otrzymały dofinansowanie na rozbudowę jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych - ulicy Tarnogórskiej. Zgodnie z zasadami Programu, gmina może uzyskać 
maksymalnie 50% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Po rozstrzygnięciu przetargu kwota ta wynosi ok. 900 tys. zł.

Prace drogowe odbędą się na odcinku o długości 0,6km, od skrzyżowania z ul. Barlickiego do wiaduktu kolejowego. Wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia jezdni i poboczy, przebu-
dowa lub budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa i przebudowa chodników, budowa zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego.

 7 września 2016r. w Urzędzie Miasta na Dużej Sali Posiedzeń 
odbędzie się przetarg w formie licytacji na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości położonej u zbiegu ulic Słowackiego – Mysłowicka.

Jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowo 
– usługowe intensywnej zabudowy, składający się z czterech 
działek o łącznej powierzchni 3 990  m2 . Cena wywoławcza 
wynosi 670 tys. zł netto.

Osoby zainteresowane muszą wpłacić wadium w wysokości 
100 tys. zł w terminie do dnia 2 września br.

Dokładne informacje dotyczące poszczególnych przetargów 
mogą Państwo uzyskać pod numerem tel. 32-760-53-69 lub 
32-760-53-58 lub na stronie internetowej www.bip.msiemiano-
wicesl.finn.pl (zakładka Urząd Miasta/przetargi nieruchomości)

Kampania billboardowa w mieście
Przez cały lipiec br. na terenie miasta będzie można spotkać 

billboardy promujące tereny inwestycyjne w naszym mieście. 
Reklamy pojawią się przy głównych trasach przelotowych Sie-

mianowic Śl., w miejscach najbardziej uczęszczanych przez 
kierowców. Do inwestora chcemy dotrzeć z prostym przekazem 
– jesteśmy otwarci na biznes i mamy wiele do zaoferowania. 
Kampania będzie trwała pełen miesiąc. Wszystkich Państwa 
zainteresowanych terenami inwestycyjnymi bądź lokalami na 
wynajem zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Inwestora, ul. 
Michałkowicka 105, pok. 21, nr tel. (32) 760 53 58, (32) 760 53 59, 
kom. 502 693 575, bądź mailowo: investor@um.siemianowice.pl.

MARTA SZALENIEC

BIURO OBSŁUGI INWESTORA INFORMUJE
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 Jesteśmy już na półmetku Letniej Akademii 
Przedsiębiorczości, za nami drugi turnus pół-
kolonii dla najzdolniejszych siemianowickich 
uczniów, którzy mają okazję osobiście spraw-
dzić jak działają małe i duże firmy.

Jest to projekt organizowany przez Urząd 
Miasta i  Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. 
H. Jordan. W jego ramach odbędą się cztery 

5-dniowe, bezpłatne turnusy dla dzieci z sie-
mianowickich szkół podstawowych. Łącznie 
z Akademii skorzysta 80 maluchów. Jej motyw 
przewodni to nauka przedsiębiorczości, dlate-
go początek każdego turnusu rozpoczyna się 
od zajęć prowadzonych przez wykładowców 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej, którzy to w sposób odpowiedni dla 

dzieci przestawią im świat biznesu i zasady 
prowadzenia firmy. 

W całe przedsięwzięcie włączyły się również 
lokalne firmy i instytucje, takie jak: Johnson 
Controls, MMJ, Śląski Klub Golfowy, Zakład Sto-
larski Piotr Kluska, Warsztat Stolarski Grzegorz 
Faron oraz Siemianowicke Centrum Kultury. 
Na zakończenie każdego z turnusów firma 

Atrium, ufundowała dla wszystkich uczestników 
Akademii drobne upominki.

Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony 
czas, wzbudzi w najmłodszych ciekawość 
i zmotywuje do  przedsiębiorczego dzia-
łania oraz rozwijania swoich pasji w przy-
szłości.

JAKUB NOWAK

LETNIA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPOŁECZEŃSTWO
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 Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich otrzy-
mał 5 czerwca decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 
w kwocie 1 231 964 zł na realizację projektu "Gotowi do zmia-
ny! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 
w Siemianowicach Śląskich". 

Program ma na celu aktywizację zawodową 94 bezrobotnych 
powyżej 29 roku życia. Dodatkowo osoby te muszą być m.in. 
długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach czy z orzeczoną 
niepełnosprawnością. W ramach projektu, zakwalifikowanym 
bezrobotnym zostanie zapewnione poradnictwo zawodowe 
oraz zajęcia z tzw. kompetencji miękkich. Będzie to dla nich 
możliwość do zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci 
staży lub zatrudnienia subsydiowanego. Dla części z nich będą 
również przewidziane szkolenia zawodowe. Projekt będzie re-
alizowany na terenie naszego miasta od sierpnia br. do końca 
lipca 2018 roku. Wkład własny gminy wyniósł 64 840 zł.

- Jak zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam 
się pozyskać dodatkowe - niemałe - środki na aktywizację 
zawodową naszych mieszkańców. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Michałem Bida-
kowskim, koordynatorem projektu, tel. (32) 765 29 54 pokój 05 
- mówi Dorota Rus (na zdjęciu), kierownik Centrum Aktywizacji 
Zawodowej siemianowickiego PUP-u

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

AKTYWIZACJA 
BEZROBOTNYCH 29 PLUS

 15 lipca br. rusza pierwszy etap 
konsultacji związanych z opraco-
waniem strategii rozwoju Siemiano-
wic Śląskich. Dzięki nim powstanie 
nadrzędny dokument, który będzie 
porządkować wiedzę o mieście oraz 
wskazywać najważniejsze kierunki 
rozwoju na wiele lat. Perspektywa 
2030 roku może się wydawać bardzo 
odległa, zwłaszcza że w ciągu ostat-
nich 26 lat w polskich samorządach 
powstawały głównie strategie wybie-
gające na najbliższe 4 do 8 lat, czyli 
na jedną lub dwie kadencje sprawo-
wania władzy. Dokument powstający 
w naszym mieście to próba stworzenia 
takiej strategii, która będzie mogła być 
realizowana przez aktualnie zarządza-
jących miastem jak i następców. Stra-
tegia ta ma wynikać z kilkumiesięcznej 
pracy fundacji Kreatywny Śląsk, której 
zespół naukowy wraz z grupą eksperc-
ką z ramienia Urzędu Miasta będzie 
docierał do mieszkańców poprzez 
ankiety, organizację spotkań, warsz-
tatów i konsultacji. Wszystko po to, 
by strategia korespondowała z realnie 
wyartykułowanymi potrzebami sie-
mianowiczan. Do pierwszego etapu 
ankietowania zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy miasta podzieleni na trzy 
grupy, dla których dedykowane są od-

rębne ankiety. Swój głos mogą zabrać 
dorośli, młodzież i uczniowie oraz 
przedsiębiorcy. W dalszych etapach 
do współpracy będą zapraszani przed-
stawicieli różnych grup społecznych 
i zawodowych oraz instytucji i organi-

zacji pozarządowych. Już dzisiaj każdy 
może wypełnić anonimową ankietę in-
ternetową pod adresem www.siemia-
nowice.pl/strategia. Ankiety można 
wypełniać do 30 września 2016 roku.

PIOTR KOCHANEK

STRATEGIA ROZWOJU SIEMIANOWIC 
ŚLĄSKICH DO 2030 ROKU

SPRAWY SPOŁECZNE

 Od 2015 roku mamy okazję wdrażać politykę 
pełnego wsparcia dla przyszłych  działających już 
w naszym mieście przedsiębiorców. Dzięki temu 
współpraca na linii Urząd - Przedsiębiorstwo i czas 
załatwiania spraw formalnych przy projektach 
inwestycyjnych skrócił się do minimum. Efektem 
tego była uroczystość, która odbyła się w siedzibie 

Johnson Controls 1 lipca br. a dotyczyła finalizacji 
rozbudowy nowego zaplecza produkcyjnego.   

Podziękowania i gratulacje za tworzenie nowych 
miejsc pracy poprzez rozbudowę hal produkcyjnych 
obsługujących nową markę produktów „Adient” ode-
brał Mariusz Reczko, dyrektor Johnson Controls Sie-
mianowice Śląskie. Podziękowania wręczali Sekretarz 

Miasta Agnieszka Gładysz oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie Adam Cebula. Pod-
czas prezentacji Reczko przedstawił plany związane 
z rozwojem nowej marki Adient, która będzie skupiać 
się na tworzeniu siedzeń samochodowych i dostar-
czaniu najlepszych podzespołów oraz systemów 
największym koncernom motoryzacyjnym na świecie.  

Jak podkreśliła Agnieszka Gładysz, nowo powstała 
hala produkcyjna daje nowe możliwości rozwoju 
firmie ale prezydenta miasta i cały zespół urzęd-
ników działających na rzecz rozwoju miasta cieszy 
perspektywa nowych miejsc pracy dla mieszkańców 
Siemianowic Śląskich.

PIOTR KOCHANEK

NOWE MIEJSCA PRACY WKRÓTCE
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MÓJ BEZPIECZNY ROWER
 06.07.2016 Siemianowicka Straż 

Miejska rozpoczęła akcję bezpłatnego 
znakowania rowerów.

Każdy może przyjechać do siedziby 
Straży Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich na ulicy Dąbrowskiego 13 
i oznaczyć swoją własność, by w razie 
kradzieży łatwiej było ją zidentyfiko-
wać.  W wszelkich sprawach z Strażą 
Miejską współpracować będzie Policja.

Aby oznakować swój rower trzeba 
wypełnić wniosek i podpisać oświad-
czenie iż rower jest naszą własnością, 
dodatkowo powinno się przedstawić 
dowód zakupu roweru. Wypisany na-
stępnie Dowód Tożsamości Roweru 
który posiada unikalny numer nadany 

rowerowi taki sam jaki będzie nosiła 
naklejka na rowerze.

Następnie pojazd jest znakowany 
przez strażnika miejskiego za pomocą 
naklejki, z numerem odpowiadającym 
numerowi na Dowodzie Tożsamości 
Roweru oraz specjalnym markerem, 
w miejscach wybranych przez wła-
ściciela. 

Więcej informacji,  a także wszel-
kie dostępne informacje i dokumenty 
znajdują się na naszej stronie inter-
netowej:

http://www.siemianowice.pl/aktual-
nosci/z-ratusza/program-moj-bez-
pieczny-rower.7493/

PAWEŁ CWALINA ZD
JĘ

CI
E:

 PA
W

EŁ
 C

W
AL

IN
A

SPRAWY SPOŁECZNE

 Tegoroczne wakacje to okres, w którym uruchomione zostaną na terenie miasta długo 
oczekiwane hotspoty WIFI z bezpłatnym dostępem do Internetu. Projekt ten powstaje przy 
współpracy firmy PHU MMJ Marcin Janos z Urzędem Miasta, Siemianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową oraz Spółdzielnią „Michał”. Znany na naszym lokalnym rynku dostawca 
usług telekomunikacyjnych zdecydował się w swoje 15 urodziny ufundować i zamontować 
niezbędny sprzęt oraz podłączyć stabilne łącza internetowe w wybranych lokalizacjach. 
Do końca lipca uruchomione zostaną hotspoty w: Michałkowicach, MOSiR "Pszczelnik", 
Parku Miejskim oraz na Rynku. Pozostałe punkty będą sukcesywnie uruchamiane w sierpniu 
i wrześniu. Partnerzy projektu udostępnią infrastrukturę budynków tak, by wydajność 
nadajników, była jak najlepsza. W pierwszej kolejności hotspoty zostaną uruchomione 
w miejscach,  które mogą odwiedzić przybywający do naszego miasta pielgrzymi na 
Światowe Dni Młodzieży. O każdej aktywacji punktów będziemy informowali Państwa 
poprzez serwis internetowy www.siemianowice.pl oraz na stronie naszej społeczności 
mieszkańców facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie. 

PIOTR KOCHANEK

Przełajka

Michałkowice

Bańgów

Bytków

Centrum

ul. Bytomska - plac zabaw

Michałkowice Planty

Park Górnik - plac zabaw

Park Miejski - Amfiteatr

Park Miejski - plac zabaw

"Pszczelnik" - MOSiR

Rynek Miejski

Park Hutnik - plac zabaw

Osiedle Młodych - rynek osiedlowy

Osiedle Chemik - Rynek Bytkowski

Węzłowiec - ogród społeczny/sporcik

HOTSPOTY 
W NASZYM 
MIEŚCIE

 Na początku lipca prezydent miasta Rafał Piech wraz z na-
czelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ar-
turem Kledzikiem testowali możliwość uruchomienia spływów 
kajakowych Brynicą. Jak zaznaczał prezydent w swojej relacji na 
portalu Facebook „Widoki przepiękne, bardzo zielono”. 

Podjęto decyzję, że most na Przełajce będzie początkiem 
kilkukilometrowej trasy, a jej koniec to okolice stadniny Deresz. 
Przewiduje się przygotowanie odpowiednich zejść do rzeki, 
które będą ułatwiały przygotowanie do wyruszenia na wypra-
wę oraz ruchomych przystani, z których kajaki, wypożyczone 

oraz prywatne, będą mogły wypływać w podróż. Dzięki temu 
przedsięwzięciu Siemianowice Śląskie zyskają kolejną atrakcję 
rekreacyjno-wypoczynkową. Pierwszy oficjalny spływ przewiduje 
się na początku września.

Obecność siemianowiczan na Brynicy była zaznaczana od 
dawna, prócz prywatnych inicjatyw takich jak spływ siemia-
nowiczanina Mateusza Kozaka jak i wypraw ekologicznych 
organizowanych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im Jana Matejki z Adamem Balonem na czele.

PAWEŁ CWALINA

SPŁYW KAJAKOWY BRYNICĄ
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
W NASZYM MIEŚCIE

SPOŁECZEŃSTWO

 Rada Miasta przyjęła uchwały zatwierdza-
jące wykonanie budżetu za rok 2015 i udzieliła 
absolutorium prezydentowi  Rafałowi Piechowi. 
Za obiema uchwałami głosowało dziewiętna-
stu radnych, Katarzyna Cichos oraz Tomasz 
Dzierwa byli przeciw, a jeden wstrzymał się 
od głosu. Wcześniej odczytano opinie Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, wymagane do 
udzielenia absolutorium, które były pozytywne.

W informacji prezydenta miasta o działalności 
w okresie międzysesyjnym Rafał Piech zazna-
czył, iż po remoncie ulicy Tarnogórskiej, będzie 
ona w pełni dostosowana do ruchu ciężarówek.

Z kolei Rada Miasta przyjęła sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Miasta Sie-
mianowice Śląskie na rok 2015 z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” a także sprawoz-
danie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Siemianowicach Śląskich w  minionym roku.

Wszystkie 27 uchwał zostało przyjętych 
większością głosów. Uchwałę o ustaleniu 

wysokości opłaty za wywóz odpadów ko-
munalnych poprzedziła żywa dyskusja. 
W jej trakcie stwierdzono, że wbrew po-
wszechnemu przekonaniu, Urząd Miasta 
nie ma bezpośredniego wypływu na politykę 
cenową i składane przez spółki oferty. Po-
nadto podkreślono, że  wybrana do reali-
zacji tego zadania firma tak, jak pozostałe 
działające w tej branży, zmuszona jest 
do ponoszenia coraz większych kosztów 
zagospodarowania odpadów, co wynika 
z dyrektyw unijnych i ma znaczący wpływ 
na poziom wysokości opłat.

Przyjęto także plan pracy Rady Miasta na 
II półrocze 2016 oraz terminarze posiedzeń 
komisji stałych Rady Miasta wraz z planami 
pracy na II półrocze 2016.

Należy wspomnieć, że początek sesji- jak 
to najczęściej się dzieje- wypełniły szczegól-
ne momenty. Tym razem  Rada  minutą ciszy 
uczciła pamięć tragicznie zmarłej naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lokalowej Anny Rembierz. 
Następnie prezydent miasta wraz z dyrektor 
Szpitala Miejskiego złożyli podziękowanie na 

ręce prezesa Zarządu Spółki Rosomak S.A. za 
wsparcie w doposażeniu ambulansu. Stało 
się to okazją do uczynienia dygresji na temat 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Pod-

kreślono, że firma Rosomak S.A. a także firma 
MMJ, stanowią na terenie naszego miasta wzór 
do naśladowania.

PAWEŁ CWALINA

SESJA ABSOLUTORYJNA ZA NAMI
Z RATUSZA
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20 lipca - środa - dzień przyjazdu
przyjmowanie pielgrzymów w parafii Krzyża św. (orato-
rium, ul. Powstańców 2)
odbiór pakietów, rozesłanie do rodzin

21 lipca - czwartek 
10:00 - Msza św. z katechezą w parafii Krzyża św. 
(ul. Powstańców 2)
11:30-12:40 – „Błogosławieni miłosierni”: odwiedzenie 
dzielnic Hugo i Nowy Świat w dwóch grupach (przywitanie 
mieszkańców, świadectwo, zabawa z dziećmi, sadzenie 
drzewek ŚDM)
14:30-18:00 - festyn na „Pszczelniku”: basen / mecz / bieg 
„miłosierdzia” - 5 km / zabawy / pokaz straży pożarnej  
20:00-21:30 – przedst. o bł. Chiarze Luce Badano („Jasne 
światło”), modlitwa uwielbienia (parafia Krzyża Świętego, 
ul. Powstańców 2)

22 lipca - piątek
10:00 - Msza św. z katechezą w parafii św. Michała Ar-
chanioła (ul. Kościelna 1)
11:30-12:30 - spotkanie na Rynku: święto czekolady 
13:30-17:00 - przejazd i program w Piekarach Śl. 
18:30-19:30 - koncert zespołu „Albo i Nie” (Park Tradycji, 
ul. Elizy Orzeszkowej 12)
19:30-20:30 - wydawanie kolacji (Park Tradycji)

20:30-22:00 – prezentacja grup / wieczór talentów / 
zabawa (Park Tradycji)  

23 lipca – sobota (Katedra, 
Muchowiec: program diecezjalny)
9:30 - przejazd pod katedrę / spotkanie grup w katedrze 
15:00 – rozpoczęcie na Muchowcu, Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Koncert – prezentacja kilku wspólnot mię-
dzynarodowych 
16:15 - Góra Karmel – próba wiary (Eliasz – prorok jak 
ogień)- widowisko z udziałem orkiestry symfonicznej 
oraz aktorów i solistów
17:30 - Msza św.
20:00 - Koncert (Support, Steven Curtis Chapman, TGD 
i przyjaciele) 
22:30 - zakończenie i powrót do parafii

24 lipca - niedziela
Msza św. w parafiach zamieszkania
Spotkania parafialne (1. Krzyż+Antonik+Zmartwychwsta-
nie; 2. Bytków, 3. Michałkowice, 
4. Bańgów, Przełajka)

25 lipca – poniedziałek
pożegnanie
wyjazd pielgrzymów z Siemianowic do Krakowa

Pierwszy raz w historii naszego miasta 
gościć będziemy pielgrzymów z całego 
świata. To wyjątkowe wydarzenie zarówno 
pod kątem przygotowań jak i samego 
przebiegu wizyty. W wydarzenia w naszym 
mieście zaangażowane będą wszystkie 
parafie siemianowickiego dekanatu, ponad 
100 woluntariuszy, Urząd Miasta oraz 
służby i instytucje. Przedstawiamy Państwu 
przybliżony program podjęcia zagranicznych 
gości zapraszając do udziału w uroczystych 
mszach świętych i wspólnych spotkaniach. 
Szczegółowych informacji udzielają 
koordynatorzy Światowych Dni Młodzieży w 
Siemianowicach są ks. Tomasz Tesarczyk 
oraz ks. Maciej Krajewski pod numerem 
telefonu - 608 513 332. O ewentualnych 
zmianach będziemy informować poprzez 
internetowy serwis informacyjny www.
siemianowice.pl

PIOTR KOCHANEK
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SPRAWY MIEJSKIE

BUDŻET OBYWATELSKI 2017
Dwa i pół miesiąca trwała weryfikacja wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Poniżej przedstawiamy jej wyniki. Głosowanie odbędzie się w dniach od 5 do 18 września 2016 roku 

za pomocą:
- systemu internetowego na stronie www.bo.siemianowice.pl lub 
- tradycyjnej karty do głosowania, którą należy czytelnie wypełnić i podpisać, a następnie:
wrzucić do skrzynki w jednym z punktów do głosowania lub  wysłać na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Biuro Rzecznika Prasowego, ul. Jana Pawła II 10,  41-100 Siemianowice Śląskie 

(w tym wypadku za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).. Zachęcamy Państwa do promowania swoich pomysłów, aby uzyskały one liczbę głosów pozwalającą na ich realizację.

projekty Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego projekty ogólnomiejskie Budżetu Obywatelskiego
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W tym roku w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim zostało złożonych 16 projektów. 
Siemianowicka młodzież puściła wodze fantazji oraz wykorzystała swoje zdolności plastyczne 
do jak najlepszego zobrazowania swoich wymarzonych projektów.

Ogólnomiejskie projekty składane w ramach Budżetu Obywatelskiego zawsze zakładały 
wykorzystanie naturalnych walorów wszystkich rejonów miasta dla dobrego samopoczucia 
jego mieszkańców. Tak jak projekty w rejonie Stawu Rzęsa.
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projekty lokalne Budżetu Obywatelskiego

Najczęściej pojawiajcymi się zadaniami z lokalnego Budżetu Obywatelskiego 2017 były 
siłownie na wolnym powietrzu.



  Wakacje w pełni. Nauczyciele cieszą się 
zasłużonymi urlopami, uczniowie beztrosko 
spędzają czas. Dla pięciu szkół tegoroczne wa-
kacje nie oznaczają jednak słodkiego lenistwa. 

W konsekwencji podjęcia uchwał w sprawie 
przekształcenia trzech szkół i utworzenia 
dwóch zespołów dyrektorzy i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hanki Sawickiej, 
Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego, 
Gimnazjum nr 4, I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Śniadeckiego oraz II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Matejki mają 
pełne ręce roboty. 

Jeszcze przed końcem roku szkolnego rozpo-
częto wielkie porządkowanie. Po opuszczeniu 
murów szkolnych przez uczniów zabrano się 
do pakowania mebli, sprzętu i pomocy dydak-
tycznych. Dzięki pomocy ze strony Wydziału 
Organizacji i Zarządzania wszystkie szkoły 
zostały już przeprowadzone do nowych sie-
dzib. Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa 

nr 6 im. Hanki Sawickiej przeprowadziła się 
do dotychczasowej siedziby Gimnazjum nr 4 
(ul. Chopina 4A). Od września Gimnazjum nr 

4 będzie mieściło się przy ul. Wyspiańskiego 5. 
Budynek przy ul. Leśnej 1 stanie się natomiast 
siedzibą Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Kor-

fantego. Teraz czeka wielkie rozpakowywanie. 
We wszystkich nowych siedzibach szkół trwają 
prace remontowe. Te najpoważniejsze toczą 
się w budynku przy ul. Chopina 4A. Łazienki 
dostosowywane są do potrzeb mniejszych 
dzieci. Tworzone jest także ogrodzenie wokół 
boiska, a to wszystko dla komfortu i bezpie-
czeństwa uczniów. W siedzibie przyszłego Ze-
społu Szkół nr 2 prowadzone są prace mające na 
celu dostosowanie pomieszczeń pod stołówkę 
szkolną oraz wydawkę. Uczniowie będą mogli 
zatem korzystać z ciepłych posiłków. Nowa, 
odświeżona biblioteka czekać będzie natomiast 
na uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Matejki i Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha 
Korfantego

Praca wre, a efekty będzie można podziwiać 
już niebawem. Wkrótce poznamy także dyrek-
torów Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 
3. Konkursy przewidziano na lipiec. 

MONIKA GAWROŃSKA
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27 czerwca Minister Edukacji Anna Zalewska przedstawiła 
założenia dawno zapowiadanej reformy oświaty. Gimna-
zja mają zostać zlikwidowane, powrócić ma 8 – klasowa 
podstawówka i 4 – letnie liceum. 

  Według nowych zasad szkoła podstawowa, od teraz nazywana 
szkołą powszechną, składać się będzie z dwóch etapów edukacyj-
nych. Pierwszy obejmować będzie klasy I – IV i odpowiadać będzie 
poziomowi podstawowemu. Drugi etap obejmie klasy V – VIII 
i będzie to poziom gimnazjalny. Dodatkowo uczniowie czwartej 
klasy będą mieli tego samego wychowawcę co w klasach I – III.  Po 
ukończeniu ośmiu klas podstawówki uczniowie będą mogli wybrać 
czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum lub 
dwustopniową szkołę branżową (dzisiaj zawodówka). W 2017 
wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa kształce-
nia ogólnego, która od września 2017 obejmować będzie  I i VII 
klasy szkoły powszechnej. Jednocześnie uczniowie pozostałych 
roczników będą kończyć rozpoczęty cykl nauczania w szkołach 
podstawowych i gimnazjach.

Co to oznacza w praktyce? Uczniowie, którzy po wakacjach 
pójdą do VI klasy, w roku szkolnym 2017/2018 przejdą już do 
VII klasy, a w roku szkolnym 2019/2020 będą mogli wybrać  
czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum 
lub dwustopniową szkołę branżową. Uczniowie, którzy w roku 
szkolnym 2016/2017 pójdą do I klasy gimnazjum ukończą szkołę 
w dotychczasowym trybie.

A jak to będzie wyglądać w naszym mieście? Uczniowie 
i rodzice mogą spać spokojnie, ponieważ w najbliższym roku 
szkolnym zmiany nie będą odczuwalne. W kolejnych latach moż-
na spodziewać się wzrostu ogólnej liczby uczniów w szkołach 
podstawowych, jednak nie powinna to być sytuacja niepokojąca. 

- Nasze podstawówki są w odpowiedni sposób wyposażone 
i przetrwają burzę związaną z utworzeniem dodatkowych dwóch 
klas. Niemal wszystkie gimnazja tworzą zespoły ze szkołami 
podstawowymi czy liceami, co podczas ich wygaszania umożliwi 
nauczycielom znalezienie zatrudnienia. Licea, technika i za-
wodówki w dalszym ciągu prowadzić będą nabór - mówi Alina 

Toczek, naczelnik Wydziału Edukacji siemianowickiego UM.   
Czy zmiany będą korzystne dla samorządów, a przede wszystkim 
dla uczniów? Czas pokaże. Zdaniem Ministra Edukacji zmiany 
mają na celu zniwelowanie skutków niżu demograficznego 
i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

MONIKA GAWROŃSKA

ZD
JĘ

CI
E:

 FO
TO

LI
A.

PL

ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY
EDUKACJA
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CO Z TĄ REORGANIZACJĄ?
EDUKACJA
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 „ A co, my som gorsi?!”-  od tych 
słów, można powiedzieć, zaczęły się 
półwieczne już dzieje Towarzystwa 
Przyjaciół Siemianowic Śląskich, no-
szącego w chwili narodzin- 17 lipca 
1966 roku- nazwę Towarzystwo Mi-
łośników Siemianowic. „Nie wiadomo, 
które „imię” cieplejsze, ale statut po-
został bez zmian i uczucia do miasta, 
wśród członków na pewno niezmienne 
- bo „słońce tak samo świeciło - i tak 
samo uśmiechał się do okien księżyc” 
– czytamy na stronie internetowej 
Towarzystwa. Ale powróćmy do za-
cytowanych na początku słów. Należą 
one do ówczesnego I sekretarza KM 
PZPR Jana Pietrowskiego, który słysząc 
o tym, że w Chorzowie działa orga-
nizacja sympatyków tego grodu, tak 
właśnie zareagował, dając tym samym 
zielone światło dla powołania podobnej 
w Siemianowicach Śląskich. No i kolejne 
lata pokazały nie tylko, że „my nie som 
gorsi”, ale wręcz, że tutejsza organi-
zacja miała bardzo znaczący wpływ 
na to, co działo się w Siemianowicach 
Śląskich, a ponadto przetrwała 50 lat, 
co wielu jej siostrzanym stowarzysze-
niom nie udało się.

Alfreda Barnaś, obecnie sekretarz 
Towarzystwa, jest jego członkiem od 
samego zarania. Gdy powstawało, 
kierowała wydziałem kultury Urzę-
du Miasta.

-Bez Towarzystwa nie dałabym rady 
– oto najkrótsza recenzja jego dzia-
łalności.

Przyjaciele Siemianowic bowiem nie 
ograniczali się do drobnych inicjatyw, 
takich jak spotkania autorskie, prelekcje 
i odczyty. Oni porywali się na rzeczy 
wielkie i co najważniejsze osiągali cel. 
To Towarzystwo rzuciło myśl budowy 
w czynie społecznym Miejskiej Biblio-
teki Publicznej i podsunęło pomysł 
wspomożenia finansowania tego zada-
nia sprzedażą cegiełek. Pomnik Wojcie-
cha Korfantego jest również inicjatywą 
TPSŚ. Wzniesiony w mieście rodzinnym 
tego gorącego patrioty o śląskiej duszy, 

był pierwszym w Polsce monumentem 
poświęconym dyktatorowi III Powstania 
Śląskiego. Ważne przedsięwzięcia na 
koncie TPSŚ, to również wprowadze-
nie tradycji Dni Siemianowic Śląskich, 
Wojewódzkiej Biesiady  Zespołów Ar-
tystycznych Klubów Złotego Wieku, 
wydawanie „Gazety Siemianowickiej” 
w latach 1995-2007, wreszcie moder-
nizacja Amfiteatru, na który staraniem 
Towarzystwa pozyskane zostały środki. 

Muzeum Miejskie – tu także położyli 
zasługi członkowie Towarzystwa. Oni to 
podjęli starania o powołanie do życia 
takiej placówki. I tu znowu, wspomniany 
już I sekretarz nie zawiódł. Wprawdzie 

jego decyzją nowa instytucja kultural-
na na mapie miasta nazywała się Izba 
Tradycji Ruchu Robotniczego i Perspek-
tyw Miasta Siemianowic Śląskich, ale 
jak zwał, tak zwał -muzeum powstało, 
a przyjaciele Siemianowic zdobyli dla 
niego wiele eksponatów stanowiących 
świadectwo dawnej, śląskiej kultury.

- Myślę, że szczęściem dla Towarzy-
stwa, no i przede wszystkim szczęściem 
dla miasta, było to, iż niezależnie od 
poglądów, od ideologicznych podwalin, 
ludzie jednoczyli się przy inicjatywach 
mających na celu, aby Siemianowice 
były ładniejsze, otwarte na kulturę, we-
selsze – uważa pani Alfreda.

Wśród tych, którzy do swojego 
miasta pałali najgorętszym uczuciem 
zawsze byli członkowie TPSŚ. Każdy 
z nich wkładał serce w działalność na 
rzecz miasta.

-Krystyna Migała, Tadeusz Sztuka, 
Jadwiga Piecuch, Joachim Liszka, Zbi-
gniew Szandar, Antoni Halor, Joachim 
Baron, Jan Szczepański, ks. Franciszek 
Hornik, Jacek Rzepczyk, Zdzisław Ja-
neczek, …-mogłabym jeszcze długo, 
długo wymieniać – twierdzi moja roz-
mówczyni, która bez wątpienia także 
znajduje się w tym gronie. 

Teraz, działające pod wodzą Jana 
Pressa Towarzystwo liczy około 70 
członków. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

PRZYJACIELE OD PÓŁ WIEKU
SENIOR

  Jedna z naszych  najmłodszych organizacji pozarządowych 
- Fundacja „Siemianowickie Centrum Integracji” pod wodzą 
prezes Marioli Haśnik wykazała się ostatnio operatywnością 
i startując w  Projekcie TESCO  „Decydujesz, pomagamy”, zdobyła  
grant w wysokości 5 tysięcy złotych.  Pieniądze te postanowiła 
wykorzystać na zorganizowanie bezpłatnych, integracyjnych 
warsztatów w okresie wakacyjnym dla dzieci z Siemianowic 
Śląskich oraz z miast ościennych. I właśnie w pierwszej połowie 
lipca realizowała swoje zamierzenie.

 Zgodnie z ideą konkursu miało być zdrowo i sportowo. I tak też 
było. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na dwie drużyny 
– zielonych i niebieskich, by wprowadzić ducha zdrowej( a jak!- 
miało być zdrowo) rywalizacji. Były zawody sprawnościowe, 
ale także zmierzono się z zadaniami kulinarnymi. Znakomitym 
wprowadzeniem okazał się tu film, na którym Pascal Brodnicki 
instruuje, jak zdrowo i smacznie przygotować posiłek. Po jego 
oglądnięciu, dzieci wzięły udział w konkursie, w którym musiały 
popisać się zdobytą wiedzą. Stąd już wiodła prosta droga do 
tego, by zmierzyć się z zadaniem sporządzenia pysznej sałatki. 
Najpierw jednak trzeba było zdobyć potrzebne produkty, czyli 

owoce. Były one ukryte w różnych szkolnych zakamarkach, ale 
któż lepiej nie myszkuje po nich, jak nie dzieci?! Melony, arbuzy, 
ananasy znalazły się więc dość  szybko na stole i wówczas 
nożyki poszły w ruch. Innego razu 25 uczestników warsztatów 
udało się do stadniny koni. Panie wyposażyły podopiecznych 
w marchewki, jabłuszka i inne smakołyki dla rumaków, więc 
zwierzęta także zachowywały się bardzo przyjaźnie, co mocno 
cieszyło dzieci. Na inne dni panie też miały ciekawe pomysły 
i wycisnęły z wygranych 5 tys. złotych więcej, niż 100 proc. Jak 
to zrobiły? Po prostu , jak podlewa się kwiatka, żeby rósł, tak 

one „podlewały” kwotę ogromem sympatii do podopiecznych 
i trudu w organizowanie zajęć.

„Siemianowickie Centrum Integracji”, które od grudnia 2014 
działa przy Zespole Szkół Specjalnych, skupiając w swoich 
szeregach nauczycieli tej placówki, chciałoby także poza wa-
kacjami prowadzić zajęcia popołudniowe.

-Organizujemy zbiórki publiczne w celu pozyskania funduszy, gdyż 
w najbliższej przyszłości chcielibyśmy zorganizować popołudniowe 
zajęcia warsztatowe (plastyczne, sportowe, teatralne) dla dzieci 
i młodzieży wraz z popołudniowym posiłkiem, jak również stworzyć 
miejsce spotkań dla rodziców.–mówi M. Haśnik- Podczas spotkań 
rodzice mogliby bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, pe-
dagoga, logopedy. Pragniemy wspomagać  zarówno uczniów naszej 
szkoły, jak  i dzieci mieszkające w pobliskich dzielnicach miasta. 
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych to głównie dzieci pochodzące 
z rodzin ubogich, wielodzietnych, często dzieci absolwentów naszej 
placówki. Bardzo chętnie biorą udział w różnych, organizowanych 
przez nauczycieli, zajęciach popołudniowych oraz  wyjściach , czy 
też wyjazdach do bibliotek, na teatrzyki, do innych szkół. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

WAKACJE ZA WYGRANĄ

Zapraszamy na bez-
płatne konsultacje 
doradców Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w zakresie:

l Źródeł finansowania 
działań NGO w ramach 
środków UE 2014-20
l Działalności gospo-
darczej jako źródła fi-
nansowania działań 
statutowych organizacji
l Zakładania organi-
zacji pozarządowych 
(w tym np. konsulta-
cje statutu)
l Jak uzyskać dotację 
120.000zł na urucho-
mienie przedsiębior-
stwa społecznego (np. 
spółdzielni socjalnej)
 
Dyżur odbędzie się 
26 lipca w godzinach od 
12:00 do 18:00 w Ośrod-
ku Interwencji Kryzyso-
wej, ul. Pszczelnicza 10, 
Siemianowice Śląskie. 
Doradztwo jest nieod-
płatne i będzie miało 
charakter indywidual-
nego spotkania.

(MGO)

NIEODPŁATNE, 
INDYWIDUALNE 
KONSULTACJE
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 Kilkanaście miesięcy temu prezydent Rafał 
Piech podniósł poprzeczkę w tempie wpro-
wadzanych narzędzi wspierających rodziny 
w naszym mieście. Dzięki temu mogliście razem 
celebrować przyznanie naszej gminie przez 
marszałka województwa śląskiego zwycięskiego 
tytułu Gminy Przyjaznej Rodzinie 2015. Wydaje 
się, że prowadzona przez Was polityka lokalna 
idzie w sukurs z działaniami wdrażanymi w ca-
łym kraju. Jakie przełożenie ma przyjmowana 
przez rząd polityka prorodzinna wobec działań 
samorządowych?  

Rodzina to naturalne środowisko,gdzie 
kształtuje się osobowość i system wartości 
człowieka. Niezbędna jest  właściwie prowa-
dzona polityka rodzinna,z rozwiązaniami sys-
temowymi,które umożliwią rodzinie pełnienie 
przez nią wszystkich ważnych społecznie 
ról. Niepokojący spadek urodzeń wskazuje 
na  konieczność przygotowania przez usta-
wowodawcę takich rozwiązań prawno-eko-
nomicznych, które będą chroniły słuszne 
interesy rodzin,szczególnie tych,które wy-
chowują większą liczbę dzieci. Takie rodziny są 
godne podziwu i szacunku,ale za tym musi iść 
polityka państwa,która wypracuje system ulg 
podatkowych pozwalających na dofinansowanie 
mieszkań, wydatków szkolnych,ubezpieczeń 
i wielu innych opłat. Dobrym początkiem jest 
wprowadzenie przez rząd 500 zł na każde 

drugie dziecko i kolejne oraz na pierwsze w ro-
dzinach uboższych. 

Należy jednak podkreślić, że potrzebę wspiera-
nia rodzin wielodzietnych zauważono najwcze-
śniej w samorządach lokalnych. Siemianowicka 
Karta Rodzinna 3 i więcej wpisuje się w program 
promocji i wsparcia rodziny w naszym mieście,w 
tym także rodziny zastępczej. W wielu rodzinach 
wielodzietnych rodzice mimo skromnych środków 
finansowych starają się rozwijać  pasje i talenty 
swoich  pociech. Karta Dużej Rodziny jest ele-
mentem wsparcia dla rodziców,którzy decydują 
się na posiadanie więcej dzieci. Siemianowickie 
rodziny wielodzietne mogą także skorzystać 
z krajowej Karty Dużej Rodziny, która połączona 
jest z programem „Śląskie dla Rodziny”. Cieszymy 
się, że wiele podmiotów prywatnych,jak zakłady 
usługowe, sklepy, kawiarnie, przychodnie prywat-
ne włączyły się do Programu poprzez zniżki dla 
Dużych Rodzin na towary i usługi.  

Tak pojęta polityka prorodzinna ma przeciwdzia-
łać ujemnemu przyrºstowi naturalnemu poprzez 
różnego rodzaju zachęty i kreowanie pozytywnego 
wizerunku rodziny wielodzietnej. Jest to nagra-
dzanie tych, którzy decydują się na większą liczbę 
dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziny.

Czy poza Kartą Dużej Rodziny są jeszcze inne 
inicjatywy wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
siemianowickich rodzin?

 Żyjemy w sercu śląskiej aglomeracji, gdzie 
rodzina wielopokoleniowa wpisana jest głę-
boko w naszą tradycję. Czas przywrócić na-
szym babciom i dziadkom należne im miejsce 
w rodzinie, przywrócić szacunek,autorytet, ale 
także sprawić, aby mogli cieszyć się radością 
dnia codziennego.

 Temu ma służyć wprowadzony  program 
Siemianowicka Karta Seniora 60+. Celem tego 
programu jest  podniesienie poziomu aktywno-
ści i sprawności seniorów oraz zachęcenie do 
uczestnictwa  w wydarzeniach kulturalnych na-
szego miasta. Miejskie jednostki kultury i sportu 
przygotowały system ulg i preferencji skierowa-
ny do siemianowickich Seniorów. Również inni 
partnerzy prywatni prowadzący działalność 
gospodarczą włączyli się do Programu.    

Wśród starszych siemianowiczan nie słabnie 
miłość do kina, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom organizowane są  seanse filmowe w Parku 
Tradycji w ramach Kina Seniora, które cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem. Rozpoczęliśmy 
także cykl wycieczek „Siemianowice dawniej, 
a dziś” przebiegający szlakiem siemianowickich 
zabytków, a dedykowany seniorom.

 Dla rodzin z małymi dziećmi już po raz kolejny 
zorganizowany został na Rynku Miejskim kier-
masz dziecięcy „Od niemowlaka do uczniaka”  
gdzie można wymieniać,oddać,kupić lub sprzedać 
używane rzeczy dziecięce, kiermasz nawiązuje do 

bardzo popularnej wyprzedaży garażowej. Zakup 
dziecięcych ubrań,podręczników i artykułów nie-
jednokrotnie rujnuje rodzinny budżet,stąd pomysł 
na zorganizowanie kiermaszu.  Warto wspomnieć, 
że w maju 2016 roku kolejny raz spotkaliśmy się na 
imprezie „Śląskie Rodzinne Muzykowanie”w ra-
mach Metropolitalnego Święta Rodziny.

Ideą Metropolitalnego Święta Rodziny jest 
podkreślenie znaczenia rodziny oraz integracja 
społeczności lokalnej i to oczywiście pozostaje 
fundamentem także naszej imprezy. 

W ostatnim czasie coraz częściej  mówi się 
o przyśpieszeniu budowy nowych mieszkań 
przeznaczonych głównie dla młodych rodzin. 
Co wiadomo na ten temat? 

Po udanym starcie Programu 500+  rząd 
zapowiada wprowadzenie nowego programu, 
nazwanego wstępnie Mieszkanie +. Z zainte-
resowaniem śledzimy prace nad przygotowa-
niami tego programu, ponieważ ma to być duży 
program mieszkaniowy dotyczący zarówno 
kredytów jak i tanich mieszkań .Chodzi o to by 
przy współudziale państwa, rodziny o średnich 
dochodach miały szanse na zdobycie mieszkania. 
Mają to być  mieszkania na wynajem z możli-
wością uzyskania kredytu na zakup własnych 
mieszkań, w tym takich o niższym standardzie.

Ma to być odejście od mieszkań własnościo-
wych na rzecz wynajmu mieszkań, w których 
czynsz byłby na poziomie gwarantującym do-
stępność finansową.  Z badań wynika, że wśród 
młodych nie wszyscy chcą się zadłużać na wiele 
lat kredytem hipotecznym i nie wszyscy chcą 
pozostawać w jednym miejscu pracy i zamiesz-
kania. Jedno jest pewne instrumenty wspierające 
budownictwo mieszkaniowe mają być skierowa-
ne do młodych rodzin na tzw. dorobku. 

PIOTR KOCHANEK

CZAS PRZYWRÓCIĆ SENIOROM 
NALEŻNY SZACUNEK I AUTORYTET
ROZMOWA Z DANUTĄ SOBCZYK, PEŁNOMOCNIKIEM PREZYDENTA MIASTA DS. RODZINY
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EDUKACJA

l DE.CHAT. SERWIS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
41- 100 Siemianowice Śląskie ul. Olimpijska 20/2
tel.: 502-619-790, www.dechat.pl
l WYŻSZA SZKOŁA DEMOKRACJI
Filia w Siemianowicach Śląskich, ul. Olimpijska 20
www.wsd.info.pl, telefon: 32 228 03 80
l PRYWATNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 20, 
telefon: 32 228 03 80, www.twoja-szkola.pl/oddzial/slaskie/

siemianowice-slaskie.html - zniżki realizowane będą w:
• Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
• Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych

KULTURA

l	SCK, ul. Niepodległości 45
tel. 32-228-72-80, 32-355-58-21, www.siemck.pl.
Zniżki obowiązują w następujących punktach:
1. Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków
ul. Niepodległości 45, 41- 106 Siemianowice Śląskie
2. Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji,
ul. Orzeszkowej 12, 41-103 Siemianowice Śląskie
3. Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera
ul. 27 Stycznia 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
4. Siemianowickie Centrum Kultury – Jarzębina
ul. Wierzbowa 2, 41-100 Siemianowice Śląskie
l	MUZEUM MIEJSKIE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 6
tel.: 32 228 50 80 www.muzeum.siemianowice.pl
l	„WESOŁA NUTKA” 
Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 31A
tel. 514 532 934, www.wesolanutka.com

HANDEL I USŁUGI

l	SALONY FRYZJERSKIE „SOWEX I”, ul. Korfantego 9C
Siemianowice Śląskie oraz wszystkie salony
wskazane na stronie www.fryzjer1.pl
tel. 32 228 72 04
l	FOTO - DUSZA Karolina Dusza
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 3
l	ZAKŁAD OPTYCZNY - Jacek Sieniewski 
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 3
l	PIZZERIA - Zbigniew Trojanek 
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Powstańców 27
www.grubybenek.pl, tel. 605 898 745
l	CAFFE SERVICE
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 85
www.caffe-service.pl, tel: 32 229 00 18
l	BEBE GREEN SHOP – sklep internetowy zabawki i akcesoria 

ekologiczne dla dzieci i niemowląt
www.bebegreenshop.pl, tel: 883 656 000
ZAKŁAD STOLARSKI - Piotr Kluska
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sobieskiego 37
www.stolarnia.mobi.pl, tel: 661 863 840
l	WARSZTAT SAMOCHODOWY  – Negro Mariusz Wieczorek 
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 15
www.negro.slask.pl, telefon: 506 187 132

l	BUDOWA DOMÓW – MGO Polska S.C
44-251 Rybnik, ul. Żorska 281
www.superplyta.pl, telefon: 570 341 991
l	SERWIS SAMOCHODOWY – AMT SERWIS S.C.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 85
telefon: 32 607 11 02
l	INTROLIGATORNIA – Mair Studio Jarosław Ulman
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 9
www.mairstudio.com.pl; www.introligatorsiemianowice.pl
telefon: 501 803 479
l	BIURO RACHUNKOWE – Elżbieta Gąsiorowska
40-158 Katowice, ul. Jesionowa 18A/1
Siemianowice Śląskie, ul.Pokoju 5/2
Siemianowice Śląskie, ul.Stawowa 18/7
www.rachunkowosc-katowice.pl
telefon: 796 601 732; 609 601 732 
l	MOTORYZACYJNY SKLEP INTERNETOWY – Moto - Boch 
www.motoboch.pl, telefon: 571 279 929
l	BIURO TŁUMACZEŃ HERON TRANSLATIONS
Siemianowice Śląskie, ul. Gansińca 11/2
www.herontranslations.pl,telefon: 664 325 818
l	SKLEP INTERNETOWY – BRRRUM
artykuły do podróży dla dzieci
www.brrrum.pl, telefon: 509 860 106 
l	STUDIO KOSMETYCZNE –  Amaris
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 12
www.salon-amaris.pl, telefon: 608 713 812, 518 668 801 
l	PUB/KAWIARNIA – Time Out (basen Kompleksu Michał)
41-103 Siemianowice Śląskie, ul.  Orzeszkowej 1
telefon: 535 886 344 
l	USŁUGI FRYZJERSKIE – Studio Impression
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Wł. Jagiełły 37D
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 12
www.studioimpression.ns48.pl, telefon: 505 601 413
l	USŁUGI REKLAMOWE – P.H.U. KTAW 
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 2 pok 322
www.ktaw@interia.eu, telefon: 508 074 568
l	KARCZMA POCZTYLION
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Pocztowa 4
www.ktaw@interia.eu, telefon: 508 074 568
KAWIARNIA – Cafe Chopin
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 1 Maja 4
telefon: 696 097 455
l	GOLD - Dorota Rogóż - usługi fryzjersko-kosmetyczne
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Barbary 1
telefon: 696 046 589
l	Tekstylia S.C - sklep
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Sobieskiego 1
telefon: 32 228 31 67 
l	ZAKŁAD - SKLEP ZŁOTNICZY
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 28
 l	UNIGIS - usługi geodezyjne
40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 24/1
www.unigis.com.pl, telefon: 519 866 936
l	SCAN-TECH - usługi geodezyjne
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 21/15
www.scan-tech.pl, telefon: 607 687 638 

l	GRILL-BAR
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 16 oraz ul. Gen 
Świerczewskiego 78, telefon: 608 835 519 
l	RESTAURACJA PIAST
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 6
www.restauracjapiast.pl, telefon: 32 608 02 04
l	KWIACIARNIA „U Krzysia”
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Wróblewskiego 26c
tel. 32 765 89 15, 508 150 440
www.kwiaciarnia.siemianowice.com

SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK

l	PŁYWALNIA MIEJSKA
Siemianowice Śląskie, ul. Jana Śniadeckiego 11
tel. 32 228 04 15; kom. 725 080 028
www.pm-siemianowice.pl 
l	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „PSZCZELNIK”
Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik 3,
tel. 32 228 08 48; 32 220 43 52
www.mosir.siemianowice.pl
l	SZKOŁA PŁYWANIA - Pro-Sport Rafał Ozimek
Basen Zespołu Szkół Sportowych  
Siemianowice Śląkie, ul.Mikołaja 3
www.pro-sport-plywanie.pl, tel. 502 893 791
l	Centrum Turystyki Krajowej TRIO Sp. z o.o.
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 1/7
www.ctk-trio.pl, telefon: 32 220 44 00
l	OŚRODEK WCZASOWY „TRZY KORONY”
84-104 Jastrzębia Góra, ul. TPD 13, tel. 733 959 596
www.trzykorony-jastrzebia.pl 

ZDROWIE I APTEKI

l	CENTRUM TANICH LEKÓW - APTEKA ŚW. BARBARY
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Gen. Świerczewskiego 6,
tel. 32 228 20 07; 669 48 52 54,
godz. otwarcia: pon-piątek 7.00-19.00,
sobota 8.00–13.00
l	Apteka „Na Zdrowie” 
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 1
tel. 32 765 96 69 
l	Poradnia LR SANA SP. z o.o. 
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Zachodnia 1
tel. 32 251 25 99, www.sana.pl 
l	Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia”
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 20
tel. 32 229 80 50, e-mail: zozfamilia@zozfamilia.pl 
l	Salon optyczny Doktor Marchewka
41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Kapicy 10a
tel. 32 253 50 39, e-mail: siemianowice@myeye.com.pl
l	POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ
oddział śląski
41-100 Siemianowice Śląskich, ul. Fojkisa 8
www.slaskie.pthp.pl, telefon: 798 754 896, 505 793 936

W przyszym numerze opublikujemy wykaz punktów w któ-
rych realizowane są zniżki na Siemianowicką Kartę Seniora 
60 plus

SIEMIANOWICKA KARTA RODZINNA 3 I WIĘCEJ
TAM MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻEK:



Trwa remont Muzeum Miejskiego. Przede wszystkim  wy-
mieniane są wszystkie rynny. Wykonywane są też inne prace 
niezbędne dla zachowania  właściwego stanu technicznego 
obiektu. 

 To jednak, co najbardziej zaciekawia, dzieje się wewnątrz. 
W sali na pierwszym piętrze mieścić się bowiem będzie zupeł-
nie nowa ekspozycja, związana z postacią Antoniego Halora, 
siemianowickiego artysty – reżysera, malarza i literata. To on, 
przed laty, będąc członkiem Towarzystwa Przyjaciół Siemia-
nowic Śląskich, zabiegał o powstanie placówki muzealnej, ale 
to przede wszystkim jemu zawdzięcza miasto wiele publikacji 
stanowiących zapis tutejszej historii, obyczajów oraz legend. 
I właśnie nowa ekspozycja, w jednej części prezentująca pa-
miątki po artyście, w drugiej stanowić będzie królestwo sie-
mianowickich legend, przez Antoniego Halora odnalezionych 
i uwiecznionych w jego książce.

-Aktualnie pracujemy nad projektem ekspozycji, więc na 
razie za wiele nie da się o niej powiedzieć. Mogę zdradzić, że 
udało nam się zdobyć mundur żołnierza napoleońskiego, jako, 
że w kilku siemianowickich legendach występuje taka postać. 
Mogę też zapewnić, że nie zabraknie w Muzeum utopca i strzygi, 
mocno wpisanych w tutejsze podania. Baśniowy pejzaż zbudo-
wany będzie z malowideł i projekcji multimedialnych w zakresie, 
na jaki pozwolą nam środki finansowe, ale robimy, co możemy, 
aby  jak najbardziej przenosił on zwiedzających w krainę legend 
– uchyla rąbka tajemnicy dyrektor Krystian Hadasz. 

Można powiedzieć, że sala Halora będzie w naszym Muzeum 
Miejskim  kolejnym tchnieniem nurtu zwanego „nowym muze-
alnictwem”. To trend oparty na poglądzie, że muzea powinny 
przede wszystkim przechowywać nie pamiątki minionych lat, 
wieków, ale pamięć historyczną. Dyrektor Hadasz dostrzegając 

w nowym muzealnictwie wiele pozytywów, czerpie jednak z tej idei 
rozważnie. Bezkrytyczni jej zwolennicy bowiem lansują muzeum 
narracyjne bez dzieł sztuki i artefaktów, opierające się wyłącznie 
na przekazie wirtualnym. W Siemianowicach nowoczesność ma 
nie zastępować tradycję, ale ją wzbogacać. Tak więc, jeśli w jednym 
zakątku spichlerza zatapiamy się w dawny, śląski świat, patrząc 
na autentyczne, używane przez naszych przodków sprzęty, 
w innym miejscu czeka nas (nie)rzeczywistość wirtualna, jak 
w zwanej przez przez dzieci „czarodziejskiej komnacie”. To miejsce 
ekspozycji pracy dyplomowej absolwenta katowickiej ASP Adama 
Wiatrowskiego pt. „Na granicy rzeczywistości – o krok dalej” 
z wykorzystaniem elementu grafiki (biało-czarne kwadraty) 

z komputerowego kodu graficznego QR (Quick Response), który 
został użyty jako wzór okleiny pokrywającej całe pomieszczenie 
wraz z meblami. W połączeniu z fluorescencyjnym oświetleniem 
i możliwością wyświetlania na smartfonach ukrytych kwiatów, 
owoców, zastawy stołowej, ekspozycja stanowi nie lada atrakcję 
dla dzieci i młodzieży.

Z zainteresowaniem czekamy na to, co spotka nas w miejscu 
przygotowywanej aktualnie ekspozycji. Po remoncie sali na 
pierwszym piętrze, który zakończy się we wrześniu, potrzeb-
ne będą jeszcze dwa miesiące, aby całość przedsięwzięcia 
została ukończona.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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 Grupa siemianowickich dzieci pojechała na pierwszą z czterech 
wycieczek rekreacyjnych, organizowanych przez Wydział Kultury 
i Sportu UM wraz z siemianowickim oddziałem PTTK, w ramach 
"Akcji Lato 2016". Młodzi siemianowiczanie mogli poznać uroki 
stolicy Śląska Cieszyńskiego - Cieszyna oraz Dębowca.

Wartości kulturowe Cieszyna sytuują miasto wśród najbardziej 
atrakcyjnych pod tym względem obszarów w Polsce. Uczest-
nicy wycieczki odwiedzili m.in. Rynek wraz z jednym z symboli 
miasta - Studnią Trzech Braci. To istniejąca prawdopodobnie od 
średniowiecza studnia miejska, obecnie zabezpieczona żeliw-
ną, neogotycką altaną z XIX wieku, mającą stanowić pamiątkę 
legendarnego spotkania przy studni trzech braci - założycieli 
Cieszyna. Następnie młodzi siemianowiczanie mogli podziwiać 
uroki Cieszyńskiej Wenecji, czyli dzielnicy z wąskimi brukowanymi 
uliczkami i domkami niczym z bajki o siedmiu krasnoludkach nad 
kanałem wodnym "Młynówka".

Po wizycie w Cieszynie uczestnicy wycieczki udali się do Dę-
bowca, gdzie odwiedzili tężnię solankową działającą od 2014 roku 
i znajdującą się w centrum miejscowości. Naturalnym bogactwem 
Dębowca są zalegające na głębokości ponad 500m pod ziemią 
wyjątkowo bogate, unikatowe na skalę światową złoża solankowe. 

Przebywanie w najbliższej strefie w pobliżu fontanny umożliwia 
naturalną inhalację dróg oddechowych, podobną do przeprowa-
dzonej w strefie nadmorskiej z tą różnicą, że nasza solanka jest 
biologicznie czysta i zawiera wielokrotnie większą mineralizację 
(np. jodu w 1 litrze jest prawie 20 razy więcej niż w Bałtyku). Tym 

samym młodzi siemianowiczanie uczestniczący w wycieczce 
połączyli walory edukacyjne z elementami zdrowotnymi.

Kolejny wyjazd rekreacyjny, autokarowo - pieszy już 20 lipca 
(środa). Tym razem młodzi siemianowiczanie pojadą podziwiać 
uroki Jury Krakowsko - Częstochowskiej. (SON)

POZNAWALI UROKI ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
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TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ
SPORT

Siemianowicka Lotna Premia na trasie Tour 
de Pologne zachowała miano szczęśliwej dla 
polskich kolarzy. Do tego roku w sześciu 
edycjach tej imprezy, nasi rodacy wygrywali 
tu czterokrotnie, a w pozostałych przypad-
kach byli przynajmniej w pierwszej trójce. 
Także tym razem tradycja została podtrzy-
mana – pierwszy linię Lotnej Premii Lotto 
w Siemianowicach Śląskich przekroczył 
wprawdzie niemiecki kolarz Jonas Koch, ale 
jako trzeci finiszował reprezentant biało-
-czerwonych – Dariusz Detko.

 Już siódmy rok z rzędu światowa czo-
łówka kolarstwa zawitała do Siemianowic 
Śląskich. W tym roku, w związku z Letnimi 
Igrzyskami Olimpijskimi w Rio (Brazylia), 
impreza odbywa się znacznie wcześniej niż 
w poprzednich latach. W środowe popołudnie 
(13.07) siemianowiczanie ponownie powi-
tali w swoim mieście uczestników II etapu 
73. Tour de Pologne UCI World Tour, zalicza-
nego do kolarskiej „Ligi Mistrzów”. Kolarze 
wyruszyli z Tarnowskich Gór i po przejechaniu 
nieco ponad 72 kilometrów zameldowali się 
w centrum miasta. Nasi mieszkańcy jak co 
roku licznie stawili się wzdłuż trasy przejaz-
du - gorąco i żywiołowo kibicując wszystkim 
zawodnikom bez wyjątku, choć oczywiście 
sympatia była po stronie kolarzy polskich, 
których w tegorocznym tourze wystartowała 
rekordowa liczba – 24, w stawce 200 kolarzy 
z 25 zawodowych zespołów z całego świata. 
Zanim na siemianowickiej Lotnej Premii pojawili 
się kolarze, mieszkańcom naszego miasta za 
doping i wspaniałe przyjęcie podziękował Dy-
rektor Wyścigu Czesław Lang, chwilę potem 
w samych superlatywach o siemianowickich 
kibicach wypowiedział się szef zabezpiecze-
nia Tour de Pologne, były indywidualny mistrz 
świata w kolarstwie szosowym - Lech Piasecki.  
Później już głównymi aktorami na Lotnej Premii 
Lotto, zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic 
Świerczewskiego z Jana Pawła II, byli kolarze. 
Jako pierwszy zameldował się Niemiec Jonas 
Koch z ...polskiej grupy Verva Activejet Team, 
który po efektownej walce sprinterskiej wyprze-
dził Kazacha Bakhtiyara Kozhatayeva (Astana), 
a na jako trzeci finiszował reprezentant Polski 
– Dariusz Detko. Tym samym udało się podtrzy-
mać status siemianowickiej Lotnej Premii jako 
szczęśliwej dla Polaków. We wszystkich siedmiu 
przypadkach zawsze przynajmniej jeden za-
wodnik z naszego kraju był w najlepszej „trójce”.  
Po przejeździe peletonu przez Siemianowice 
Śląskie, mieszkańcy w dalszym ciągu kibicowali 
kolarzom oglądając ich zmagania oraz finisz 
(w Katowicach) - na telebimie ustawionym na 
Rynku Miejskim. Gdy dorośli kibicowali - dzieci 

mogły korzystać z dmuchańców, autek elek-
trycznych, spróbować swoich sił na „Sporto-
wisku”, pomalować swoje buzie oraz zwiedzać 
wóz straży pożarnej. Chętni mogli również 
skorzystać z fachowych porad dotyczących 
użytkowania rowerów oraz bezpieczeństwa 
jazdy na dwóch kółkach w „Klinice dr Bike’a”. 
Ponad 20 młodych sympatyków „kolarzyków” 
wzięło udział w tradycyjnym Kapslowym Wy-
ścigu Kolarskim  prowadzonym przez MOSiR 
„Pszczelnik”, a wszystko to przy wspaniałej 
oprawie wokalnej, wykonanej przez młodych 
i niezwykle utalentowanych młodych siemiano-
wickich artystów z Siemianowickiego Centrum 
Kultury i MDK im. H, Jordana.

- Trochę obawialiśmy się o aurę, ale okazało 
się, że była dla nas bardzo łaskawa i akurat na 
czas przejazdu peletonu oraz podczas imprez 
towarzyszących na Rynku Miejskim towarzy-
szyło nam słońce. Chiałabym złożyć najser-
deczniejsze podziękowania wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organi-
zację Lotnej Premii II etapu 73. Tour de Pologne 
w Siemianowicach Śląskich – podsumowała 
Małgorzata Pichen, naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu siemianowickiego Urzędu Miasta. - 
Bardzo dziękuję za profesjonalizm i wzorową 
współpracę służbom mundurowym - Policji, 
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, szczegól-
ne zaś dziękuję licznemu gronu wolontariu-
szy, którzy odpowiedzialnie i profesjonalnie, 
z uśmiechem na ustach wykonywali powierzone 
zadania, zarówno w zakresie zabezpieczenia 
trasy przejazdu kolumny i peletonu Tour de 
Pologne, jak i organizując imprezy towarzy-

szące dla naszych mieszkańców na Rynku 
Miejskim. Myślę że wspólnie udało nam się 
stworzyc przejeżdżajacym kolarzom atmosferę 
sportowego święta, a nasi mieszkańcy licznie 
zgromadzeni na trasie oraz później na Rynku 
nie mogli narzekać na brak emocji i atrakcji – 
kontynuowała Pichen.

Z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, że 
na mecie w Katowicach o zwycięstwo walczyli 
najsilniejsi sprinterzy. Triumfował Kolumbijczyk 
Fernando Rendon Gaviria (Etixx Quick-Step), 
przed zawodnikiem włoskim - Elia Vivianim 
(Team SKY) oraz Australijczykiem - Calebem 
Evansem (Orica GreenEdge). Najlepszy z Po-

laków – Kamil Zieliński (reprezentacja Polski), 
zajął dziesiąte miejsce. Liderem klasyfikacji 
generalnej Skandia został zwycięzca z Katowic 
– Gaviria. Na prowadzeniu klasyfikacji górskiej 
Tauron pozostał  Jarosław Marycz (CCC Sprandi 
Polkowice), a koszulkę najaktywniejszego ko-
larza Lotto zdobył Jonas Koch W klasyfikacji 
sprinterskiej Lang Team prowadzi Gaviria, a w 
premii Lotos dla najwyżej sklasyfikowanego 
Polaka – dziewiąty w klasyfikacji generalnej 
Michał Kwiatkowski. Najlepszą drużyną jest 
na razie zespół „Kwiatka” i Michała Gołasia – 
Team SKY. 
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