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MIASTO
  Moda na Siemianowice. Skąd się wzięła 
i co mówią na ten temat mieszkańcy.
CZYTAJ STR. 3
INWESTYCJE

 Odnowiony basen w Zespole Szkół 
Sportowych dostępny również 
dla mieszkańców.
CZYTAJ STR. 4
INWESTYCJE

 Hit inwestycyjny na Watoły.  
Nowe działki pod budownictwo  
jedno- i wielorodzinne.
CZYTAJ STR. 5
INWESTYCJE

 Pałac Donnersmarcków.  
Wszyscy czekamy na wielkie otwarcie. 
CZYTAJ STR. 7
BEZPIECZEŃSTWO

  Raporty policyjne mówią jasno -  
jest bezpieczniej. Dariusz Kopeć, 
Komendant Miejskiej Policji, opowiada 
o bezpieczeństwie w naszym mieście.
CZYTAJ STR. 8
SPRAWY SPOŁECZNE

  Wsparcie dla rodziców małych dzieci. 
Więcej miejsc w żobkach!
CZYTAJ STR. 9
BEZPIECZEŃSTWO

  Uważajcie na telefonicznych  
naciągaczy! Nie pozwólcie odebrać 
sobie oszczędności życia.
CZYTAJ STR. 10
OSOBY

  Siemianowiczanin został biskupem.
CZYTAJ STR. 12
KULTURA

  Miejska Biblioteka Publiczna 
obchodziła 70. urodziny.
CZYTAJ STR. 13
SPORT

  Kluby sportowe zadowolone 
z wysokości przyznanych dotacji.
CZYTAJ STR. 15

 O takim rozpoczęciu dnia kilkunastu uczniów 
SP 6 mogło wcześniej tylko marzyć. Rankiem, 26 
stycznia, wykonali bowiem pierwszy oficjalny 
skok do nowej niecki basenowej, oddanej do 
użytku po kilkunastomiesięcznym remoncie, 
najstarszej krytej pływalni w Polsce. Ten dzie-
wiczy skok został zarejestrowany przez licznie 
przybyłych na tę okoliczność dziennikarzy.

– Nie wiemy kto 110 lat temu  wskoczył 
pierwszy raz do wody w siemianowickiej pły-
walni,  wiemy natomiast, kto dzisiaj wsko-
czy pierwszy raz do zrewitalizowanej niecki.  

To nasze dzieci, czyli najważniejsi obok senio-
rów użytkownicy "badyhali". Wy, kochani, jak 
nikt inny czekaliście na zakończenie remontu 
– powiedział Rafał Piech, prezydent Siemia-
nowic Śląskich do początkujących pływaków, 
tuż przed prapremierowym skokiem do wody.

Później, po godzinie 17.00, prezydent miasta 
Rafał Piech wraz z przewodniczącym Rady 
Miasta Adamem Cebulą, dokonali uroczystego 
przecięcia wstęgi, tchnąc oficjalnie w Pływalnię 
Miejską drugie życie.
CZYTAJ STR. 6

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY 
OTWORZYLI 
NAJSTARSZĄ W POLSCE  
PŁYWALNIĘ!

Zapraszamy na spotkanie dotyczące kształtu  
Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.

SCK Willa Fitznera, 13 lutego, g. 18.00

fo
t.R

af
ał

 Ja
ko

kt
oc

hc
e

fo
t.W

oj
ci

ec
h 

M
at

eu
sia

k



Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-321
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek

druk: POLSKA PRESS SP. z o.o.

Teroski, kej sie włonczy telewizor, 
kożdy mo kupa (dużo) programof, niy 
tak jak kedyś, kej boły dwa programy, ino 
cosz s tego, kej fszyndzie lecom same 
pierdoły, i to po pora razy. Łostatnio jes 
moda na filmy ło rostomajtych fachach 
(zawodach), pokazujom jak robiom 
policmajstry, fojermany (strażacy), flyj-
gery (pielęgniarki) i jeszce jakeś inksze. 
Łostatnio pokozoł sie film, ło hajerach 
(górnikach) i bestosz (dlatego) mi 
sie spomniały moje piyrsze szychty 
na grubie (kopalni). Rostomajte rzecy 
godali, jak tom szolom (winda na ko-
palni) ciepie, jak tam jes gorko (gorąco) 
jake szczury lotajom i jak ciynszko to 
jes robota. Kej żech psziszoł pot szo-
la w gryfnym modrym arbajtancugu 
(ubranie robocze) i s epom (reklamów-
ką) tyju (herbaty), kożdy wiedzioł, kej 
to jes moja piyrszo szychta. Jedyn tak 
na mie wejrzoł i pado (mówi) : "A ty 
kneblu, kaj jedziesz s tom epom?". Jo 
sie nic niy łodzdzywoł, inoch cis sie 
do szoli. Kej my zjechali na doł, a boło  
nos dwóch nowopszijyntych, poszlimy 
z instruktorym na banchof (dworzec), 
kaj stoł cuk (pociąg), tam my wleźli 
do jednego wagonika a instruktor do 
drugego.Tak my se klachali, kej chop 
kery siedzioł z nami pado: "zgoście 
śfiatło i dżymejcie". Tak my tysz zro-

bili i dali godomy zaciekawiyni, jak to 
bydzie na tym łosmym łoddziele, kaj 
jadymy. Naros tyn chop co siedzioł s 
nami pado: "Dyć wy jedziecie na szo-
sty łoddział, a niy na łosmy, wleźliście 
niy do tego wagonika". Gipko (szybko) 
my z niego wyleźli i kapnylimy sie, co 
my siedzieli we łostatnim wagoniku, 
co jechoł w lewo, a nasz łopiekun we 
łostatnim, kery jechoł we prawo  i kere-
go jusz niy boło. Myślymy se, co momy 
robić? Zadzwonilimy do dyspozytora 
a tyn kozoł nom sie zicnonć (usiąść), 
zjeś śniodanie i cekać, bo pado, kej nasz 
łopiekun pszidzie po nos za jakiś cos 
(czas) i tak my tysz zrobili. Niy traconc 
casu łosprawialimy s nowopoznanym 
kamratym (kolegą), ło rostomajtych 
(różnych) pierdołach. Łon sie chfoloł 
jaki to niy jes dobry w boksie, bo jusz go 
trynuje bez mała siedym lot i idzie mu 
blank (całkiem) dobrze. Ftedy psziszoł 
po nos instruktor i jusz my niy jechali 
cugym, ino (tylko) szłapcugym (pieszo) 
i besto ta nasza piyrszo szychta boła ło 
połtora godziny krotszo, nisz powinna, 
ino niy boło zmiłuj sie, czi (trzy) pory 
glajzof (szyn)  położyć my musieli na 
tym łoddziele pszigotowawczym. Lecioł 
dziyń za dniym, glajzof pszybowało, a i 
coros barzi (bardziej) fszyscy mieli doś, 
tego faflanio ło tym boksie, kerym sie 

chfoloł tyn nasz kamrat, asz kedyś nos 
zacon prosić na sfoja walka, bo godoł, 
co to jes jego walka życio i pszidzie cas, 
kaj ciepnie gruba i ino bydzie boksowoł, 
bo jes taki dobry. F końcu dalimy sie 
namówić i my poszli we sztyrech mu 
kibicować. Boł gong i zacona sie piyrszo 
runda. Łon zacon skokać po tym ringo 
jak afa (małpa) i niy minyło poł minuty, 
kej dostoł tako fanga (cios) f pysk i zo-
stoł leżeć jak sznitloch (szczypiorek). 
Syndzia zacon go rachować, a łon wy-
pluł tyn ochraniacz s gymby, i pado: "Ty 
mie tu niy rachuj, ino po karytka dzwoń 
"i tak sie skońcoła jego wielko kariera 
w boksie, a zacona na grubie (kopalni), 
a łot tego casu, asz do pyndzyji, fszyscy 
na niego wołali "bokser".

Tekst napisano fonetycznie                                                                                
Mirosław Seget  

GODOMY PO ŚLONSKU

BOKSER

Przed nami kolejna zagadka w ramach kon-
kursu „Jakie to miejsce”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 12 lutego 
2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy z "Głosu Miasta" z dnia 07.12.2017 r. :
1. Walenty Król z Michałkowic
2. Krystyna Burda z Centrum
3. Franciszek Bartosz z Centrum
Zdjęcie przedstawiało ulicę Gen. Sikorskiego.
Zwycięzcy z "Głosu Miasta" z dnia 11.01.2018 r. :
1. Róża Solik z Michałkowic
2. Henryk Krupanek z Centrum
3. Julia Fima z Oś.Tuwima
Zdjęcie przedstawiało basen na Przełajce. 
(zdjęcie wykonał Andrzej Białas)
Pozdrawiam. 

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
14.03.2018 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?JAKIE TO

 Drodzy Przyjaciele!
Mam na imię Joanna i mam 

36 lat. Jestem mamą dwóch 
synów. Od kilku miesięcy cho-
ruję na bardzo złośliwą i roz-
sianą odmianę nowotworu, 

a wielkość guzów uniemożliwia skuteczną operację. Jestem 
w trakcie bardzo obciążającego organizm leczenia, które 
może trwać nawet lata.

Dlatego zwracam się do Was o pomoc w postaci przekazania 
1% swojego podatku. Zebrane środki zostaną przekazane na 
dalsze leczenie, późniejszą rehabilitację oraz poszukiwanie 
nowych metod walki z nowotworem. Chciałabym wygrać tę 
walkę i nie opuścić najbliższych.

WSPOMÓŻ MNIE W WALCE Z CHOROBĄ
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon 

z dopiskiem Szafarczyk, 8191 wspieracie moje leczenie, 
rehabilitację oraz codzienne funkcjonowanie.

Jak przekazać 1%? 
Wypełnij w zeznaniu PIT rubryki: 

2 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Darowiznę można wykonać również 
w formie przelewu lub wpłaty na poczcie:
nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa
rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
tytuł wpłaty: np.:  Szafarczyk, 8191
podajemy nazwisko i numer subkonta, to bardzo ważne!
w formie sms: Wyślij SMS charytatywny pod nr 75165, 
w treści wpisując "POMOC 8191", koszt SMS to 5 zł netto 
(6,15 zł brutto).

Z całego serca dziękuję Wam za pomoc :) 
Joanna Szafarczyk

TURNUS REHABILITACYJNY W CIECHOCINKU
Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, 
w ramach współpracy i promocji między regionami nawiązanej 
w 2016 r. zaprasza do uroczego Ciechocinka mieszkańców 
posiadających niepełnosprawność ruchową 05 R lub 10 N /
stopień znaczny lub umiarkowany, z aktualnym orzeczeniem/ 
na 12-dniowy turnus rehabilitacyjny od 14-25 maja 2018 do 
Centrum Niezależnego Życia "Sajgon " w Ciechocinku, ul. Woj-
ska Polskiego 17. Koszt wynosi 437 zł i obejmuje noclegi, pełne 
wyżywienie, zabiegi fizjoterapeutyczne, atrakcje turystyczne, 
kulturalne,sportowe, /basen, jazda konna, strzelanie, poolbi-
larrd, tenis stołowy, zwiedzanie Ciechocinka i Torunia/. Dojazd 
transportem własnym lub autobusem rejsowym relacji Kato-
wice-Ciechocinek/nie obejmuje opłaty turnusowej/  
Zapisów dokonują i bliższych informacji udzielają: 
Antoni Lipka /Siemianowice/ tel.515 137 596 i 
Michał Całczyński /Ciechocinek/ tel.508 162 454



Alina z Przełajki 
22 lata temu z Kato-

wic przeprowadziliśmy 
się do Siemianowic 
i zamieszkaliśmy na 
osiedlu Tuwim. Wów-
czas urzekła nas m.in. 
wszechobecna zieleń, 
bliska lokalizacja Lasku 

Bytkowskiego oraz Parku Śląskiego.
Od 8 lat, wraz z rodziną, mieszkam na Prze-

łajce. Gdy mąż po raz pierwszy pokazywał mi 
działkę, powiedział, że tu właśnie będzie nasze 
miejsce na ziemi. I tak właśnie jest. Oprócz 
tego, że otacza nas przyroda i jest spokojnie, 
to jednym z najmilszych aspektów mieszkania 
w Siemianowicach są przemili sąsiedzi – mamy 
z nimi naprawdę przyjazne relacje. Wspólnie 
organizujemy różne uroczystości, np. urodziny, 
a nawet Dzień Sąsiada. Oczywiście w wolnej 
chwili, wraz z młodszym synem i mężem, ko-
rzystamy z siemianowickich atrakcji. Do na-
szych ulubionych należą: wycieczki rowerowe 
na terenie Rzęsy, natomiast zimą z przyjem-
nością korzystamy z lodowiska na Pszczelniku.

MODA NA SIEMIANOWICE
Z RATUSZA

  Niemal każdy z włodarzy miast należących 
do naszej Metropolii, z którymi miałem okazją 
rozmawiać, podziela opinię, że rozwój miasta 
bazuje na dwóch wyzwaniach: zatrzymaniu 
dotychczasowych i przyciągnięciu nowych 
mieszkańców oraz zdobyciu solidnych pra-
codawców, którzy zainwestują na terenie 
miasta w budowę nowych zakładów pracy. 
Trudno by się było temu dziwić, bo Miasto 
tworzą przecież mieszkańcy i przedsiębiorcy. 
To po części z ich podatków zasilana jest 
miejska kasa, dzięki której gospodarze miast, 
starają się o nie dbać i je rozwijać. Każdy z nas, 
przyjmując 4 lata temu odpowiedzialność jako 
burmistrz lub prezydent miasta, przyjął okre-
śloną strategię jego rozwoju i tym samym jego 
promocji. Ja, obiecałem Państwu w trakcie 
kampanii, że Siemianowice Śląskie będą na-
leżały do mieszkańców. Rozumiałem przez 
to taką organizację pracy swojej i urzędu 
miasta, że w oparciu o prawdziwy dialog 
z wszystkimi grupami społecznymi, będziemy 
to miasto rozwijać. Stąd niezliczona ilość 
osobistych spotkań z mieszkańcami, inter-
wencji,  konsultacji, sond i ankiet w przeróż-
nych sprawach, a także wspólne stworzenie 
z Państwem najważniejszego dokumentu jakim 
jest Strategia Rozwoju Siemianowic Śląskich 
do 2030 roku.

Dzięki tak owocnej współpracy z mieszkańcami, 
organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami 
mieszkaniowymi, żadna dzielnica i osiedle nie 
zostało pominięte przy uruchomieniu remon-
tów nawierzchni dróg, wymianie chodników, 
rewitalizacji siemianowickich parków, skwe-
rów i zieleńców, budowie wielu boisk i miejsc 
rekreacji dla wszystkich członków rodzin, po-
prawie bezpieczeństwa poprzez instalację 
kolejnych punktów monitoringu miejskiego, 
doświetleniu przejść dla pieszych, ratowaniu 
siemianowickich zabytków, tworzeniu nowych 
miejsc w żłobkach, organizacji życia społecz-
no-kulturalnego dla seniorów, utworzeniu 
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, fi-
nansowaniu dodatkowych patroli policyjnych, 
uruchomieniu świetlic środowiskowych czy 
współorganizacji świąt dla samotnych. Razem 
z Państwem udało nam się rozkręcić potężną 
machinę inwestycyjną, do której pozyskali-
śmy ogromną ilością środków zewnętrznych  
z Unii Europejskich, których kwota na chwilę 
obecną przekracza 63 miliony złotych. 

Piszę o tym wszystkim dlatego, że przez 
ponad 3 lata często byłem pytany, dlaczego 
śladem innych miast, nie inwestuję w kampa-
nie reklamowe w telewizji, które ukazywałyby 
walory naszego miasta. Za każdym razem 

odpowiadałem, że na pierwszym miejscu są 
Ci, którzy już tutaj mieszkają, a ich potrzeby 
to czyste, bezpieczne i przyjazne miasto, 
a nie piękny spot reklamowy kosztujący setki 
tysięcy złotych. Po drugie, jako marketingo-
wiec, uważałem i uważam, że to mieszkańcy 
powinni być ambasadorami marki Siemia-
nowice Śląskie, ja zaś ze swoim zespołem 
i naszymi działaniami mamy zapracować na 
spontaniczną – czyli najbardziej cenną – re-
klamę szeptaną naszego miasta. Tak przyjęta 
polityka działań przyniosła pierwsze owoce. 
Od kilkunastu tygodni z Państwa ust docierają 
sygnały, mówiące o tym, że w regionie nastała 
Moda na Siemianowice, że nasze miasto jest 
realną konkurencją dla o wiele większych 
Katowic, Chorzowa i innych miast, że Wasi 
znajomi chcą się tutaj przenieść, bo tutaj się 
dzieje, bo tutaj jest przytulnie, bo tutaj jest 
tak zielono i bezpiecznie. Potwierdzają to też 
pośrednicy nieruchomości czy deweloperzy, 
których nowe projekty inwestycyjne sprzeda-
ją się jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem 
sprzedaży. Nie jest to kampania wykreowana 
przez urzędników, to opinie, które docie-
rają do nas od mieszkańców, dziennikarzy 
i przedsiębiorców. Być może teraz byłby 
sens, by zacząć promować nasze miasto, gdy 
o jego walorach mówią obiektywnie osoby 

z zewnątrz. To dla mnie powód do dumy 
i okazja, by wszystkim naszym spontanicz-
nym promotorom podziękować. Pragnę tylko 
zaręczyć Państwa, że to dopiero początek 
przemian naszego miasta, dopiero się "roz-
kręcamy", zaś o wielu bolączkach, z którymi 
musimy się jeszcze zmierzyć pamiętamy 
i będziemy je konsekwentnie wyprowadzać 
na prostą. O dalszych planach będę nadal 
informował poprzez Głos Miasta, wspólne 
spotkania i media społecznościowe.  

  
POZDRAWIAM,  

RAFAŁ PIECH

3www.siemianowice.pl

Marta z Bytkowa 
W Siemianowicach 

Śląskich mieszkam od 
września 2017 roku. 
Szukając pierwszego, 
własnego mieszkania, 
braliśmy z partne-
rem pod uwagę róż-
ne miasta na Śląsku. 

Ostateczny wybór padł na dzielnicę Bytków. 
Oprócz korzystnej ceny mieszkania, do prze-
prowadzki zachęciło nas także jej położenie 
(blisko Katowic) i świetna komunikacja z resztą 
aglomeracji. Blisko jest również do sklepów, 
żłobka, przedszkola, szkoły i Parku Śląskiego. 
Zachwyca staw Rzęsa i pole golfowe.

Muszę przyznać, że duże wrażenie zrobili na 
mnie sami siemianowiczanie oraz możliwość 
dogodnego załatwiania spraw urzędowych – 
bez nerwów i kolejek.

Jednak największym zaskoczeniem jest duża 
ilość inwestycji, jakich dokonuje miasto. Nowe 
oświetlenie ulic, remonty dróg, czy coraz to 
nowsze inwestycje w dziedzinie rekreacji. Liczę, 
że znajdzie się wykonawca na budowę tężni 
solankowej – to z pewnością byłaby atrakcja, 
z której chętnie bym korzystała.

Tadeusz z Bytkowa: 
Z racji wykonywa-

nego przeze mnie 
zawodu (dziennikarz) 
wcześniej mieszkałem 
w różnych częściach 
Polski: w Warszawie, 
Wrocławiu, Krakowie 
i Katowicach. Do Sie-

mianowic sprowadziła mnie miłość do uko-
chanej. Pierwsze wrażenie, jakie zrobił na mnie 
Bytków, gdzie mieszkam, było ogromne. To bar-
dzo zielona i czysta przestrzeń. Centrum przy 
pierwszym kontakcie nie powaliło. Z czasem 
jednak odkryłem Ratusz, kościoły, zabytkowe 
kamienice, Willę Fitznera i parki miejskie. Wę-
drówki po tym mieście są klimatyczne i w faj-
ny sposób uspokajają. Mieszka tu się o wiele 
spokojniej, niż w dużych miastach. Życie jest 
tańsze. Możne wiele spraw załatwić pieszo. 
Dzielnice są blisko siebie, a jeśli ktoś pracuje 
np. w Katowicach tak jak ja, to dojeżdża tam 
szybciej, niż południowcy z Katowic.

Agnieszka i Krzysztof 
W Siemianowicach 

Śląskich mieszkamy 
już od 14 lat. Wcześniej 
był to Bytom i Dąbrowa 
Górnicza. Szukaliśmy 
czegoś w Katowicach, 
ale ostatecznie swoje 
miejsce znaleźliśmy 

tutaj. Największe wrażenie na nas zrobiła zie-
leń i parki. Pamiętamy swoje pierwsze powroty 
z pracy, z przystanku autobusowego do domu. 
Miało się wtedy wrażenie, że całe miasto to jeden 
wielki park, przedzielony drogami. Takiego klimatu 
nie ma ani w centrum Bytomia, ani w Dąbro-
wie Górniczej. Poza tym atutem jest bliskość 
Katowic, gdzie oboje pracujemy. Fajne jest też 
to, że w mieście dużo się dzieje. Dzięki temu, 
że Siemianowice to nie jest tak duże miasto, jak 
na przykład Bytom, jest tu niezmiernie przytul-
nie. Urzędy są przyjaźniejsze i działają znacznie 
sprawniej, niż w dużych miastach. Inspirujące 
jest to, że w Siemianowicach ludzie tak bardzo 
identyfikują się z ziemią, z której pochodzą. Tym 
wielopokoleniowym klimatem jest przesiąknięte 
całe miasto. Fajnie jest się w to wpisywać swo-
ją obecnością.

MIESZKAŃCY KOMENTUJĄ
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Zaraz po wakacjach mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą 
mogli się cieszyć większością zaplanowanych na ten rok 
licznych inwestycji miejskich, o których szeroko pisali-
śmy w poprzednim, styczniowym numerze Głosu Miasta. 
Na kilka z nich w ostatnich tygodniach zostały już w Urzę-
dzie Miasta ogłoszone przetargi.

Opracowanie dokumentacji projektowych nowych łączni-
ków drogowych.

od drogi krajowej nr 94 do terenów w rejonie ulicy Bytomskiej, 
od ulicy Oświęcimskiej do terenów przy ulicy Watoły, od ulicy 
Jagiełły do ulicy Węglowej oraz od ulicy Konopnickiej do ulicy 
Stara Katowicka. Termin oddania tych inwestycji do użytku 
jest zaplanowany na koniec czerwca. Dwa tygodnie później 
zaplanowany jest koniec remontu nowych nawierzchni dróg 
na ulicach: Jagiełły (wraz z Królowej Jadwigi), Chopina, Ko-
nopnickiej, Grunwaldzkiej, Górniczej, Emilii Plater i Obrońców 
Warszawy. 

Budowa stref wolnego wypoczynku w Siemianowicach Ślą-
skich. W ramach tej inwestycji przewidziana jest budowa strefy 
rekreacji i wypoczynku na Bańgowie, obejmująca wykonanie 
chodnika, nawierzchni piaszczystej oraz montaż elementów 
małej architektury (leżaki, stoły do gry, huśtawki ogrodowe, 
ławki, kosze na śmieci), a także modernizacja skweru przy ul. 
Waryńskiego. Tam zmodernizowana zostanie nawierzchnia 

PIERWSZE PRZETARGI NA NOWE 
INWESTYCJE JUŻ OGŁOSZONE

alejki parkowej, chodnika wzdłuż ul. Waryńskiego, mała archi-
tektura i oświetlenie terenu. Planowane jest także wykonanie 
nawierzchni EPDM pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi, 
ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie fragmentu nawierzchni 
na rogu chodnika przy Waryńskiego i Staszica. Termin zakończenia 
tych inwestycji przewidziano na czerwiec tego roku.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Siemianowicach Ślą-
skich. Przetarg obejmuje dwa zadania inwestycyjne: budowę 
linarium na terenie Parku Pszczelnik oraz tężni solankowej 
w okolicach stawu Rzęsa. Przypomnijmy, że to kolejny przetarg 
na wykonanie tej ostatniej inwestycji, na którą w zeszłym roku 

niestety nie znalazł się żaden chętny wykonawca. Planowany 
termin oddania tych obiektów przewidziano na początek lata.

Przebudowa i budowa boisk wielofunkcyjnych. W nowym 
roku szkolnym na uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz na dzieci z michałkowickiego osiedla przy 
ul. Wyzwolenia będą czekać nowe boiska wielofunkcyjne. Termin 
zakończenia tej inwestycji jest planowany na połowę sierpnia.

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni 
miasta Siemianowice Śląskie. Przedmiotem tego przetargu 
jest utrzymywanie terenów zieleni będących w użytkowaniu 
gminy (pielęgnacja zieleni, wykonywanie nasadzeń, montaż, 
naprawa i zakup elementów małej architektury, utrzymywa-
nie czystości na terenach zielonych oraz ich utrzymywanie 
w okresie zimowym).

Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta
Przetarg zakłada wymianę nawierzchni na placu zabaw 

przy ul. Tuwima, modernizację placu zabaw na ul. Szeflera, 
budowę nowych placów zabaw: na ul. Akacjowej, na osiedlu 
Węzłowiec w rejonie ul. Jagiełły oraz na Starym Bańgowie 
w rejonie Alei Spacerowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia 
na bieżąco naszego Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie 
ogłaszane są wszystkie zamówienia publiczne na realizację 
planowanych inwestycji.

ADRIAN MERTA

LINARIUM  
jeszcze bardziej uatrakcyjni 

ofertę rekreacyjną  
Parku Pszczelnik

- Do tej pory co roku wykonywaliśmy tylko 
bieżące naprawy, niezbędne by pływalnia 
mogła funkcjonować – mówi Patrycja 
Odrzywolska, kierownik gospodarczy 
Zespołu Szkół Sportowych w Siemiano-
wicach Śląskich. Teraz przechodzimy 
remontową rewolucję – dodaje.

Czas był najwyższy, ponieważ kilkudzie-
sięcioletni basen przy ZSS technologicznie 
zaczął przegrywać z upływającym czasem. 

Do tego dochodziły bardzo wysokie kosz-
ty utrzymania.

Generalny remont basenu rozpoczął się 
w maju 2017 roku, obecnie trwają odbiory 
techniczne. Front robót był szeroki, bowiem 
nie tylko sama niecka basenowa uległa prze-
budowie, ale również budynek.

- Wymieniliśmy całą stolarkę okienną, bu-
dynek został docieplony, nowe są instalacje 
wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrze-
wania – wylicza Patrycja Odrzywolska.

Wracając do pływalni – odnowiona niecka 
powiększyła się o kilkadziesiąt centymetrów. 
Teraz ma przepisowe 25 metrów. Stara kon-
strukcja mozaikowa została wymieniona na 
nowoczesną, ze stali nierdzewnej. Ponadto 
zastosowana została nowatorska metoda 
wspomagająca ogrzewanie wody. 

- Idąc z duchem czasu i mając na względzie 
normy ekonomiczno-ekologiczne, woda do-
cieplana będzie za pomocą ogniw solarnych 
– mówi kierownik gospodarczy zespołu szkół.

Remont basenu kosztował miasto niecałe 149 
tysięcy złotych. Narodowy Fundusz Rozwoju 
Regionalnego dofinansował prace w kwocie 
niemal 843 tysięcy złotych.

23 lutego br. nastąpi oficjalne otwarcie 
obiektu. Warto dodać, że to jest już drugi – 

W godzinach 18-21 na wyremontowanym 
basenie w Zespole Szkół Sportowych 

MIESZKAŃCY BĘDĄ MOGLI POPŁYWAĆ 

NIEODPŁATNIE!

SIEMIANOWICE  
DLA PŁYWAKÓW

generalnie odnowiony – obiekt pływacki. Mie-
siąc wcześniej ponownie zabłysnęła najstarsza 
w Polsce "badyhala”. Oprócz tego można ko-
rzystać z pływalni w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji Michał, zaś latem - z otwartej na 
"Pszczelniku”.

- Myślę, że w tym temacie jesteśmy ewene-
mentem w skali regionu. Niewiele miast może 
pochwalić się tyloma odrestaurowanymi pły-
walniami. Sam korzystam z siemianowickich 
basenów i wiem, że wielu katowiczan i piekarzan 
korzysta z pływalni w MOSiR-ze – mówi Piotr 
z Michałkowic. - To zresztą widać po numerach 
rejestracyjnych aut – dodaje siemianowiczanin.

(far)

ŁĄCZNIE 4 BASENY 
STAWIAJĄ  MIASTO W CZOŁÓWCE REGIONU

Nieckę powiększono do przepisowych 
25 metrów, a woda docieplana będzie 
za pomocą ogniw solarnych!
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HIT INWESTYCYJNY  
NA WATOŁY 
Siemianowice Śląskie w dalszym ciągu wal-
czą o palmę pierwszeństwa wśród miast 
w regionie w wyścigu o jak największą licz-
bę nowych mieszkańców. Ułatwić to mają 
nowe tereny przeznaczone pod zabudowę 
jednorodziną. 8 lutego br. podczas se-
sji Rady Miasta, radni będą procedowali 
projekt uchwały, dotyczącej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru pomiędzy ulicą Marcina Watoły 
a zlikwidowaną kolejką wąskotorową.

- Obszar w założeniu ma być podzielony 
na trzy części. Na dwóch mają być usy-
tuowane 6-8 arowe działki pod budowę 
domków jednorodzinnych, zaś trzecia część 
przeznaczona jest dla deweloperów – mówi 
Jacek Rembierz, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami siemianowickiego 
Urzędu Miasta.

Teren, o którym mowa, będzie przedzielo-
ny lokalną drogą wewnętrzną, która łączni-
kiem od północnej strony będzie łączyła się 
z ul. Oświęcimską.

- Do 29 stycznia można było składać oferty 
na opracowanie dokumentacji projektowej 
również na  ten nowy łącznik drogowy. Jest 
to więc stadium początkowe, projektowe 
– mówi Adam Peterek, naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Drogowej. - Chcielibyśmy, 
by po wakacjach można było przystąpić do 
budowy dróg tzw. tymczasowych. Niewy-
kluczone, że będziemy posiłkowali się spe-
custawą drogową, tzw. ZRID-em (Zezwolenia 
na Realizację Inwestycji Drogowych).

Miejsce na którym, według ostrożnych za-
pewnień Jacka Rembierza, od września będzie 

można starać się o zakup działki, na której 
będzie można wybudować domek jednoro-
dzinny, jest oceniany bardzo wysoko przez 
branżowych fachowców.

- Uważam, że jest to bardzo atrakcyjna lo-
kalizacja, na sto procent będzie cieszyła się 
zainteresowaniem – mówi Sławomir Mosur, 
jeden z siemianowickich deweloperów. - Przede 
wszystkim dlatego, że miejsce to będzie bardzo 
przyjaźnie skomunikowane zarówno z cen-
trum Siemianowic Śląskich, jak i dalej, jadąc 
do Katowic – ocenia.

- W mojej opinii jest to jeden z lepszych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
w Siemianowicach Śląskich – dodaje Ewelina 
Warwas z Es Invest s.c.

Należy dodać, iż władze miasta mając na 
uwadze trendy, którymi kierują się młodzi lu-
dzie, czyli Ci którzy mają być nowymi – poten-
cjalnymi - mieszkańcami Siemianowic Śląskich, 
łączą trzy istotne czynniki: chęć ucieczki 
z betonowych blokowisk, dobre rozwiązania 
komunikacyjne oraz dostęp do zielonych te-
renów rekreacyjnych.

- Na części dojazdowej zostanie wydzielone 
miejsce, gdzie będzie można przyjść z dziec-
kiem na plac zabaw, przespacerować się wśród 
zieleni czy poćwiczyć na siłowni, ulokowanej 
w otwartym terenie – mówi Jacek Rembierz.

Od 2015 roku gmina Siemianowice Śląskie 
sprzedała prawie 50 działek pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCJE

W minionym tygodniu do Urzędu Miasta wpłynęły oferty od potencjalnych wyko-
nawców na budowę łącznika drogowego od drogi krajowej nr 94 do terenów w rejonie 
ulicy Bytomskiej. Planowana inwestycja będzie pierwszym etapem na drodze do 
powstania w sąsiedztwie Siemianowickiego Parku Biznesu kolejnej przestrzeni 
dla zewnętrznych inwestorów – Siemianowickiego Sektora Technologii i Biznesu. 

Teren o powierzchni 12,5 ha przeznaczony na ten cel w najbliższych tygodniach 
zostanie podzielony na działki inwestycyjne przeznaczone do sprzedaży firmom 
chcącym na terenie Siemianowic Śląskich prowadzić swoją działalność gospodarczą.

12,5 ha
terenów inwestycyjnych
perspektywa nowych miejsc pracy

około 950 m drogi dojazdowej
do działki, gdzie wkrótce ma powstać 
Siemianowicki Sektor Technologii i Biznesu
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
STAJĄ SIĘ MODNYM MIASTEM
DO ZAMIESZKANIA

NOWA PRZESTRZEŃ  
DLA INWESTORÓW
SZYKUJĄ SIĘ DZIAŁKI POD SIEMIANOWICKI  
SEKTOR TECHNOLOGII I BIZNESU
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  Siemianowicka "badyhala" ponownie otwar-
ta. Na ten dzień czekali wszyscy mieszkańcy 
miasta, bez względu na wiek i rodzaj zajęć, z ja-
kich korzystają na pływalni, a jest ich przecież 
sporo: nauka pływania, aerobik, rehabilitacja, 
ratownictwo wodne czy hokej pod wodą. Na 
oficjalną uroczystość ponownego otwarcia 
zaproszono wszystkich, którzy na przestrzeni 
poprzednich kadencji samorządowych zaan-
gażowani byli w zachowanie ciągłości funkcjo-
nowania pływalni oraz ci, którzy w ostatniej 
dwuletniej historii ratowania basenu wnieśli 
swój wyjątkowy wkład. Wśród zaproszonych 
przez Rafała Piecha, prezydenta miasta, zna-
leźli się poprzedni gospodarze naszej gminy: 
Piotr Madeja, Włodzimierz Kulisz, Henryk Mro-
zek, Zbigniew Paweł Szandar i Jacek Guzy. 
Ponadto, przedstawiciele Wojewody Śląskiego, 
Marszałka naszego województwa w osobie 
radnego sejmiku Andrzeja Gościniaka. Nie 
zabrakło też przewodniczącego RM Adama 
Cebuli i radnych obecnej kadencji, przedstawi-
cieli miejskich spółek, Krzysztofa Frankowicza 
wraz z aktywistami, którzy prowadzili akcję 
"Ratujmy Siemianowicką Pływalnię" oraz – co 
najważniejsze – licznej grupy mieszkańców, 
którzy skorzystali z prezydenckiego zapro-
szenia opublikowanego w Internecie.

W ceremonii otwarcia wzięli udział goście 
honorowi oraz ks. Stanisław Nocoń, proboszcz 
parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Ślą-
skich, który poświęcił oddany do użytku obiekt.

Przypomnijmy, że jesienią 2016 roku Pływalnia 
Miejska została wycofana z użytku w związku 
z poważnym rozszczelnieniem niecki basenowej. 

Prezydent Miasta Rafał Piech, wspierany przez 
mieszkańców, którym na sercu leżał los pływalni, 
podjął się zadania jej ratowania. Wyasygnowane 
w budżecie miasta środki pozwoliły na zakoń-
czenie pierwszego etapu prac remontowych, 
obejmujących w szczególności uszczelnienie 
i wzmocnienie niecki basenowej, wykończenie 
ścian hali basenowej i filarów płytkami cera-
micznymi oraz renowację zabytkowego świetlika. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 1 067 075 zł brutto.

Na tym jednak nie koniec. Kolejny etap 
modernizacji zaplanowano na najbliższy 
rok. Tym razem prace remontowe obejmą 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
piwnic, podświetlenie elewacji, wymianę 
zniszczonych dachówek, wymianę oświe-
tlenia, modernizację instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią i wymianę sto-
larki okiennej. Koszt tej inwestycji przewi-
dziano na ok. 3 mln zł.

Rewitalizacja Pływalni Miejskiej jest ele-
mentem większej całości, obejmującej także 
przyległy Park Hutnik, o czym piszemy w ar-
tukule obok. 

Kilka słów o historii pływalni
Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich 

jest najstarszą zabytkową pływalnią w Polsce. 
Jej historia sięga 1906 roku, kiedy to powstał 
pierwszy projekt budynku. W 1907 roku roz-

W styczniu siemianowicki magistrat na 
realizację zamierzeń inwestycyjnych pozyskał 
kwotę ponad

Od początku kadencji jest to już ponad 63 mln

DRUGIE ŻYCIE  
PŁYWALNI MIEJSKIEJ

poczęto budowę obiektu zgodnie z planami 
autorstwa Emila Twrdego z Pszczelnika, na-
tomiast w 1908 roku basen został oddany do 
użytku mieszkańcom.

W latach 70. XX w. architekt Stanisław Lesi-
kiewicz zaprojektował przedłużenie basenu do 
25 m długości. W wyniku przeróbki wyburzono 
tylną ścianę z trójdzielnym oknem zwieńczo-
nym półkoliście. Obiekt w 1995 roku został 
przejęty przez gminę Siemianowice Śląskie 
i uruchomiony po pierwszym remoncie, w tym 
samym roku. W 1997 roku decyzją Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, 
pływalnię wpisano do rejestru zabytków ów-
czesnego województwa katowickiego. Warto 
dodać, że obiekt przez lata służy nie tylko 
siemianowiczanom, jest także siedzibą miej-
skiego oddziału WOPR.

PIOTR KOCHANEK,  DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

INWESTYCJE

Zimowe ferie to doskonały czas na zabawę, 
odpoczynek i...interesujące spotkania! Już po 
raz czwarty zaprosiliśmy grono 40 wyróżnia-
jących się w nauce uczniów siemianowickich 
podstawówek do udziału w Akademii Przed-
siębiorczości. Podczas półkolonii dzieciaki 
odwiedzają lokalne firmy i instytucje, poznając 
specyfikę różnych zawodów oraz podglądają 
jak wygląda ich codzienna praca. Pracownicy, 

a nierzadko sami prezesi oraz właściciele od-
wiedzanych przedsiębiorstw, oprowadzając 
uczestników po siedzibie firmy, opowiadają 
o codziennych zadaniach, trudach i przyjem-
nościach oraz ciekawostkach dotyczących 
wykonywanego przez nich zawodu. Uczestnicy 
mają niepowtarzalną okazję poznać siemia-
nowickie zakłady od kuchni, a także uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUŻ PO RAZ CZWARTY
Podczas tegorocznej zimowej akademii, 

najmłodsi mieli okazję odwiedzić lub spotkać się 
z przedstawicielami firm: Adient, Elstan, MMJ, 
Autozastępcze.pl, BZW BK Oddział Siemiano-
wice Śląskie, Grupa Kozubik i Partnerzy, P-Med. 
Nie mogło zabraknąć także wizyty w Urzę-
dzie Miasta oraz spotkania z Prezydentem. 
Po spotkaniach pełnych atrakcji i niełatwych 
zadań, dzieciaki miały czas na szaleństwo na 

EDUKACJA

lodowisku, basenie, czy boisku, miło spędzając 
czas wśród nowych kolegów i koleżanek. 

Niestety ferie już się kończą, a wraz z nimi 
drugi – ostatni turnus zimowej akademii… Czas 
wracać do szkoły, a na kolejną edycję spotkań 
z firmami zapraszamy już podczas wakacji 
letnich. Szykujemy dla Was moc atrakcji!

MARTA SZALENIEC

8 mln zł
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  I etap – od zniszczonej betonowej niecki 
do kolorowego placu zabaw

Od 2016 roku Park Hutnik nabiera nowych 
wielobarwnych rumieńców. 12 sierpnia 2016 r. 
otwarto zrewitalizowany plac zabaw. Tym 
samym zakończył się I etap odbudowy par-
ku. Dzieciaki mogą korzystać z postawio-
nego na nim dużego zamku, huśtawek, 
karuzel. W centralnej części niecki działa 
podświetlana fontanna chodnikowa z dzie-
więtnastoma dyszami. W tej części parku 
można odpocząć na nowych ławkach. Po-
nadto została udostępniona siłownia z sze-
ścioma podwójnymi urządzeniami do ćwiczeń. 
Całość osadzona na bezpiecznej nawierzchni.  
- Prace na tym etapie zamknęły się w kwocie 
około miliona złotych, a stary zapuszczony 
park zaczął tętnić nowym życiem - mówi 
Barbara Sosada, naczelnik Wydziału Roz-
woju Miasta.

  II etap – sieć funkcjonalnych alejek i stała 
ekspozycja o hucie

W czerwcu ubiegłego roku zakończono II 
etap rewitalizacji Parku Hutnik. Został od-
tworzony murek ogrodzenia od strony ulicy 
Fitznerów oraz alejki parkowe okalające plac 
zabaw, które zostały wyłożone betonową kost-

PARK HUTNIK I „BADYHALA” -  
ŚLĄSKIE PEREŁKI REKREACYJNE

ką. Ponadto nowego wyglądu nabrało główne 
wejście do parku. Przy schodach wejściowych 
powstała również pochylnia dla wózków. 

- Pamiętając o Hucie Jedność, która zbudo-
wała to miasto, postanowiliśmy zaakcentować 
jej miejsce w historii Siemianowic Śląskich 
i zorganizowaliśmy stałą galerię ilustrującą 
dzieje zakładu – mówi Barbara Sosada. Re-
produkcje znajdują się przy alejce od ulicy 
Fitznerów. Realizacja II etapu trwała 6 tygodni  
i kosztowała niecałe 380 tysięcy zł.

  III etap – układ drogowy i elewacja pływalni
W tym roku rozpoczniemy III ostatni etap 

rewitalizacji Parku Hutnik. Obecnie rozpo-
częto procedurę przetargową. Po wyłonieniu 
wykonawcy, będzie on miał 3 miesiące na 
wykonanie m.in.: oświetlenia parkowego, 
dalszej budowy zaprojektowanych alejek 
parkowych, wykonanie i montaż elementów 
zagospodarowania terenu (w tym urządzeń 
małej architektury, takich jak ławki czy kosze 
na śmieci), przebudowę układu drogowego 

(w rejonie pływalni) wraz ze stosownym ozna-
kowaniem pionowym i poziomym.

Rewitalizacja Parku Hutnik i przyległej Pły-
walni Miejskiej są niejako tożsame i traktowane 
jako jedna całość. W tym roku prace przy hi-
storycznym (bo najstarszym w kraju) obiekcie 
będą kontynuowane na zewnątrz. 

- Wymienimy stolarkę okienną, oświetlenie, 
wyczyścimy, uzupełnimy i podświetlimy ele-
wację całego budynku – mówi Maria Dębska, 
zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. 
- Ponadto zaizolujemy ściany piwnic, by chronić 
budynek przed wilgocią i wymienimy zniszczo-
ne dachówki – dodaje. Rewitalizacja całego 
kompleksu, tj. Parku Hutnik i Pływalni Miejskiej, 
zostanie  dofinansowana z Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych – ZIT, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
kosztów kwalifikowalnych przewidzianych 
w projekcie pn. „Poprawa infrastruktury za-
bytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich 
wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni 
miejskich dla rodzin z dziećmi – Park Hutnik” 
wynosi 6 600 210 zł, z czego 85% objętych 
zostanie dofinansowaniem Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

PIERWSZE IMPREZY W PAŁACU 
JUŻ W TYM ROKU!

W styczniu br. spółka Inspiration Point S.A. 
(wcześniej Saternus Residence S.A.) otrzymała 
pozytywną decyzję dotyczącą dofinanso-
wania dalszych prac rewitalizacyjnych przy 
odbudowie siemianowickiego Pałacu Donner-
smarcków. Firma wytyczyła sobie cel odbu-
dowy kompleksu niemal od podstaw kilka lat 
temu i konsekwentnie go realizuje. Wsparcie 
w kwocie kilkunastu milionów będzie dotyczyło 
dokończenia remontu Zespołu Parkowo-Pa-
łacowego.

Celem prac jest stworzenie przestrze-
ni w której swoje miejsce będą miały galerie 
wystaw stałych i tymczasowych, wernisaże 
oraz warsztaty artystyczne. - Zależy nam na 
stworzeniu miejsca spotkań literackich pro-
mujących czytelnictwo, a także wspierających 
wartościowe zjawiska kultury i literatury. W ra-
mach projektu chcemy zrealizować miejsce 
spotkań dla lokalnej społeczności w formie 
kawiarni – wylicza Anna Bielak Dworska Dy-
rektor Kreatywna Inspiration Point S.A.

Firma stara się by obiekt został wpisany 
na Szlak Magnatów Przemysłowych. W Pa-
łacu Donnersmarcków nie zabraknie miejsca 
dedykowanego lokalnym projektom o zróż-
nicowanym charakterze, od designerskiego 
poprzez artystyczne, na społecznym kończąc. 
To jednak nie koniec. W ramach części biz-
nesowej przewidziano browar restauracyjny 
z instalacją browarnianą. Jak zapewniają władze 
firmy, założone terminy nadal są aktualne. - 
Latem tego roku planujemy uroczyste otwarcie 

małego dziedzińca z restauracją browarnianą 
i własnym browarem oraz oranżerią, w której 
będzie można napić się pysznej kawy. W na-
stępnej kolejności planujemy otwarcie po-
zostałych części pałacu historycznego, wraz 
z przynależnym do niego parkiem – mówi 
Karol Lisowski wiceprezes zarządu Insipiration 
Point S.A. 

Warto wspomnieć, iż Zespół Parkowo-Pa-
łacowy – leżący w sercu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii – nadal jest rozpatrywany 
jako jej siedziba. Obiektowi sprzyja dobra geo-
lokalizacja względem sąsiadujących miast 
(centrum miasta Katowic to jedyne 6,4 km 
drogi, Chorzowa: 7,3 km, Gliwic: 41 km). - 
Chcielibyśmy, by dyskusja na temat lokalizacji 
odbyła się na najbliższej sesji zgromadzenia, 
która będzie miała miejsce 16 lutego br. - mówi 
Kamila Rożnowska z Departamentu Promocji 
i Komunikacji Społecznej GZM.

(far)

Na rewitalizację Pływalni Miejskiej i Parku 
Hutnik pozyskano dofinansowanie w kwocie 

5,6 mln zł
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0000004920
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE "WZA-
JEMNA POMOC" pomaga osobom uzależnio-
nym oraz w trudniej sytuacji życiowej. Prowadzi 
dyżury całodobowe oraz aktywizację miesz-
kańców w trudnych sytuacjach życiowych.

0000025638
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIE-
NIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ 
prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała 
wykluczeniu społecznemu chorych na stward-
nienie rozsiane.

0000052362
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI "IMPERIUM 
SŁOŃCA" prowadzi warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla swo-
ich podopiecznych często  jest jedyną możliwą 
formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej.

0000072754 
SIEMIANOWICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE 
W SIEMIANOWICACH promuje grę w tenisa 
ziemnego, prowadzi również działalnośc kul-
turalną, organizując koncerty i imprezy.

0000105482
SPORTOWY KLUB TANECZNY "FLAMENCO" 
prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy 
i turnieje tańca towarzyskiego.

0000119986 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "SIEMIANOWICZANKA" 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  - piłkarski klub sporto-
wy, promujący piłkę nożną, aktywizuje młodzież 
i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. 

0000167689 
STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI KLUB ABS-
TYNENTÓW "SZAFRAN" prowadzi działania na 
rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego 
osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków, 
hazardu oraz  osób współuzależnionych.

0000227483
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "WODNIK" 
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ   SPORTOWYCH 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH promuje pły-
wanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie 
swojej dwudziestokilkuletniej działalności 
z grona jej wychowanków wyrosło  wielu me-
dalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek 
i zawodników kadry narodowej Polski.

0000240167
STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZA-
STĘPCZEGO RODZICIELSTWA NOWY DOM 
promuje ideę rodzin zastępczych. Wspiera 
rodziny, które podjęły się stworznia nowego 
domu dla dzieci w potrzebie.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU

Pod takim hasłem odbył się w drugą sobotę 
karnawału V Bal Charytatywny Stowarzyszenia 
Mieszkańców Siemianowic.  W Centrum Konfe-
rencyjno-Bankietowym „U Ostrowskich” w Sie-
mianowicach Śląskich. Wśród zaproszonych 
gości byli prezydenci miast, przedstawiciele 
lokalnych władz, radni, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele siemianowickich stowarzyszeń.

Suma zebranych środków z corocznie organi-
zowanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic bali charytatywnych przekroczyła 
już 100 tys. zł.

,,SMS DZIECIOM I SENIOROM’’ 

- Na portalu www.slaskie.pl opublikowano ranking najbardziej nie-
bezpiecznych miejsc w województwie. Na tej liście nie znajdują się 
Siemianowice Śląskie- jak Pan to skomentuje?

- Z całą pewnością nie można powiedzieć o Siemianowicach Śląskich, 
że są miastem niebezpiecznym – zarówno jako całość, jak i poszczególne 
dzielnice. Każda z tych dzielnic ma swoją specyfikę, ale nie można powie-
dzieć, że któraś z nich jest niebezpieczna. Zawsze najwięcej przestępstw 
zdarza się tam, gdzie jest najwięcej osób - gdzie się przemieszczają, robią 
zakupy, prowadzą interesy, ale też tam, gdzie się spieszą, co np. skutkuje 
kolizjami, czy wypadkami. W każdym razie, jeżeli kiedyś przyklejono 
miastu etykietę niebezpiecznego, to teraz już taka opinia jest nieuzasad-
niona. Mówią o tym statystyki, ale – co dla mnie bardzo ważne - mówią 
o tym mieszkańcy.

- Jak ocenia Pan aktualny stan bezpieczeństwa w mieście?
- Bezpieczeństwo w mieście to temat bardzo rozległy, obejmujący 

wiele sfer, mamy jednak wyodrębnionych 7 kategorii, które najbardziej 
decydują o odczuwaniu bezpieczeństwa lub jego braku wśród mieszkań-
ców. Zaliczamy do nich: kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia 
ciała, rozboje, bójki i pobicia, kradzieże pojazdów oraz uszkodzenia mienia. 
W tych kategoriach na przestrzeni ostatnich lat zanotowaliśmy ogromną 
poprawę. O ile w najgorszym 2010 roku, odnotowaliśmy 1208 tego rodzaju 
przestępstw, o tyle w 2017 roku było ich w sumie  479. Bójek w minionym 
roku było 6, czyli jakby jedna na dwa miesiące, rozbojów- trzynaście. Czy 
to dużo?- Z pewnością dopóki nie jest ich zero, to jest coś do zrobienia, 
aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że zupełnie takich zjawisk nie wyeli-
minujemy. W tej sytuacji musimy więc raczej tylko dbać o to, aby utrzymać 
tak niski stan wspomnianych przestępstw. Chciałbym dodać, że w 2017 
roku  w Siemianowicach nie doszło do żadnego zabójstwa, nie było też 
żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Niewiele miast 
może się tym pochwalić. Priorytetem na rok 2017 było dla mnie obniżenie 
liczby kradzieży z włamaniem. Udało się to osiągnąć i jeżeli  w 2016 roku 
stwierdzono 139 tego rodzaju przestępstw, w 2017 roku – odnotowano ich 
123, przy czym dodatkowo wzrósł procent wykrywalności z 31,2 w 2016 roku 
do  42,5 proc. w roku 2017. Systematycznie spada również w Siemianowicach 
liczba kradzieży samochodów. W minionym roku wydarzyło się ich 20- czyli 
o 9 mniej, niż w 2016 roku. Ten pozytywny trend najlepiej prześledzić od roku 
2012, kiedy to skradziono 63 samochody. Intensywne działania z naszej strony 
doprowadziły do bardzo widocznego ograniczenia zjawiska. W 2014 - od-
notowano 31 kradzieży, a w 2017 roku już tylko 20. Jestem bardzo rad, że 
dzięki profilaktyce znacznie spadła liczba wyłudzeń pieniędzy od starszych 

osób metodą „na wnuczka” . Prób oszukania seniorów jest nadal wiele, ale 
są one w zdecydowanej większości bezskuteczne. Wreszcie to co także 
jest naszą ogromną satysfakcją, to uwieńczona aresztowaniem likwidacja 
w roku ubiegłym kilku dealerów narkotykowych.

-Zaczęliśmy rozmowę od tzw. dzielnic grozy i jak wynika z rankingu 
żaden z siemianowickich fragmentów miasta „nie zakwalifikował się”  
do tego niechlubnego zestawienia. W Siemianowicach zła sława to-
warzyszyła dzielnicy Hugo - czy w naszym bezpiecznym mieście nadal 
odbiega ona od pozostałych?

- Aktualnie jest to już dzielnica, która nie odbiega pod względem stanu 
bezpieczeństwa od innych rejonów Siemianowic . Myślę, że zła opinia 
wreszcie „odklei się” od Hugo, zasługuje bowiem na lepszą.

- Na koniec jeszcze pytanie o współpracę z władzami miasta - jak 
się układa?

- Policji łatwiej dbać o bezpieczeństwo w mieście, jeżeli jest wspierana 
przez Urząd Miasta. My takie wsparcie otrzymujemy. W ubiegłym roku 
komenda otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł na zakup 
samochodu oraz 37 tys. zł na uruchomienie patroli ponadnormatywnych. 
Jak wiem, także w bieżącym roku patrole te będą nadal kontynuowane. 
Bardzo ważną pomocą w utrzymaniu bezpieczeństwa w mieście jest 
monitoring, dlatego plany jego rozwoju w najbliższym czasie są dla nas 
i mieszkańców Siemianowic Śląskich dobra wiadomością.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NIEWIELE MIAST  
MOŻE SIĘ TYM POCHWALIĆ
Na temat bezpieczeństwa w mieście rozmawiamy  
z Komendantem Miejskiej Policji Dariuszem Kopciem

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

Wyremontowane nawierzchnie 
dróg oraz wymiana przydrożnego 
oświetlenia sprawia, 
że czujemy się bezpieczniej!

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

NA ULICACH JAŚNIEJ  
I BEZPIECZNIEJ



9www.siemianowice.pl

Władze naszego miasta od lat podejmują 
działania zmierzające do zapewnienia opieki 
- poprzez umieszczenie dziecka w żłobku lub 
klubie dziecięcym - dzieciom w wieku do lat 3 
z Siemianowic Śląskich, których rodzice taką 
opieką są zainteresowani. W latach 2013-2017 
pozyskaliśmy dotację z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach progra-
mu „Maluch”, dzięki czemu Żłobek Miejski 
powiększył się o 57 miejsc. W rezultacie do 
zmodernizowanego Żłobka od września 2016  r. 
uczęszcza 131 małych mieszkańców Miasta 
Siemianowice Śląskie.

Od 2017 roku miasto dotuje niepubliczne 
instytucje, zajmujące się opieką nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Kontynuując zadanie i wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców na-
szych najmłodszych mieszkańców w styczniu 
2018 r.  rozstrzygnięty został kolejny konkurs 
na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Miasta Siemianowice Śląskie w dziedzinie or-
ganizacji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 
w 2018 roku,  w wyniku którego dofinansowane 
zostało 29 miejsc opieki w żłobku i 10 w klu-
bie dziecięcym.

Żeby tę ilość jeszcze powiększyć, ogłoszony 
został kolejny konkurs. Chcemy zaoferować 
wsparcie zarówno rodzicom, których dzie-

WSPARCIE DLA RODZICÓW  
MAŁYCH DZIECI

SPRAWY SPOŁECZNE

0000284727
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMA-
ZONEK "RAZEM". Amazonki pomagają ko-
bietom chorym na raka piersi odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości, pokonać strach, 
powrócić do normalnego  życia w rodzinie 
i społeczeństwie.  

0000357375
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWA-
NIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNO-
SPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI "LODOŁAMACZ" prowadzi 
działania na rzecz wyrównania szans dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamu-
je lody ludzkich serc, zwracając uwagę na 
najmłodszych niepełnosprawnych - dzieci.

0000373079 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY 
PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA Prowadzi dom 
pomocy społecznej - miejsce zamieszkania 
dla dorosłych niepełnosprawnych intelek-
tualnie kobiet.

0000380964 
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 
"PRO MERITUM" promuje działania społeczne 
i edukacyjne wśród młodzierzy szkolenej 
skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane 
i wyróżniane za działania wolontariatu.

0000415129 
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
"NARNIA"  prowadzi świetlicę środowiskową 
"Szafa" dla dzieci potrzebujących wsparcia. 
Aktywizują najmłodszych, organizując dla 
nich naukę i zabawę. 

0000273051
 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄ-
GIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach Śląskich 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstron-
nym rozwoju i kształtowaniu charakteru 
przez stawianie wyzwań.

0000012847 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI 
Jest organizacją samopomocową powołaną 
przez  niewidomych, działającą na rzecz nie-
widomych i zarządzaną przez niewidomych. 
Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy 
na skutek utraty wzroku ulegają wyklucze-
niu społecznemu.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU

Jak co roku w tym okresie, możecie Państwo 
wesprzeć organizacje pożytku publicznego, 
działające na rzecz Siemianowic Śląskich, prze-
kazując 1% swojego podatku na wskazaną przez 
siebie organizację.

Jak to działa? 1% odliczany jest od podatku 
dochodowego od osób fizycznych i nie trafia 
do budżetu państwa, ale na konto wybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego. 
Te – pod względem przejrzystości działań 
– podlegają niezwykle ostrym rygorom. Co 
roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej publikuje wykaz tych organizacji, 
które są uprawnione w danym roku do otrzy-
mania środków z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych. W przypadku zaistnienia 

ZADYSPONUJ 1 PROCENTEM SWEGO PODATKU
jakichkolwiek okoliczności negatywnych (li-
kwidacja, upadłość itp.) organizacja taka jest 
wykreślana z Krajowego Rejestru Sądowego.

O status OPP mogą ubiegać się stowarzy-
szenia i fundacje, które działają na rzecz osób 
lub grup społecznych, znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowej, zdrowia, nauki, oświaty 
i wychowania, edukacji czy kultury i sportu.

- Pieniądze otrzymane przez takie organi-
zacje mogą być wykorzystane wyłącznie na 
prowadzenie działalności pożytku publicznego 
– mówi Rafał Kandzia, naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Siemianowicach Śląskich.

Jak to zrobić? Aby przekazać 1% podatku za 
rok 2017 należy wypełnić odpowiednie rubryki 
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, 

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 bądź PIT-39 
(które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 
1% podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego OPP”), czyli po prostu 
wpisać numer KRS danej organizacji, którą 
chcemy wspomóc. 

Renciści i emeryci rozliczani przez ZUS 
muszą skorzystać z formularza PIT-OP, je-
żeli chcą przekazać 1% swojego podatku dla 
wybranej OPP.

Pamiętajmy, że można również „zlecić” wypeł-
nienie naszej deklaracji urzędowi skarbowemu, 
wtedy numer KRS organizacji, której chcemy 
przekazać 1% podatku wpisujemy we wniosku 
o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za pomoc, 

jaką ofiarowaliście mi Państwo 
w minionych latach, odkąd za-
chorowałem. Otrzymałem wiele 
wsparcia. Serdecznie dziękuję 
też za przekazywanie mi 1% swo-
jego podatku w formie odpisu 
z PIT. Środki te wykorzystałem 
głównie na pokrycie niektórych 
kosztów związanych z utrzymu-
jącą mnie w jako takiej spraw-
ności ruchowej rehabilitacji.  
Z pieniędzy tych zapłaciłem także 
za niektóre leki i badania. W dal-
szym ciągu możecie mi Państwo 
pomagać w utrzymywaniu - mimo 
choroby - sprawności fizycznej, 
rozliczając podatek PIT za 2018 rok. 
Stwardnienie rozsiane to  choroba, 

która wymaga częstej, a właściwie 
nieustającej rehabilitacji - trudno tą 
rehabilitację sfinansować wyłącznie 
z własnych środków.

Proszę więc o wsparcie moich wy-
siłków, aby pozostać w grupie ludzi 
chodzących „na własnych nogach”.

Wystarczy w zeznaniu PIT, w części 
J „Wniosek o przekazanie 1% podatku 
należnego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego, w rubryce 137 
druku PIT wpisać numer KRS Stowa-
rzyszenia Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane - KRS NR 0000025638, 
w rubryce 138 podać wnioskowa-
ną kwotę, a w  pozycji 139 druku PIT 
koniecznie wpisać cel szczególny 
DUDEK JACEK. 

Z góry serdecznie dziękuję.
W tym miejscu pragnę Państwa 

poinformować, że 1/3 zgroma-
dzonej kwoty pozostanie do dys-
pozycji Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane, zatem 
pomagając mi, pomagacie Pań-
stwo także innym chorym - często 
w gorszej ode mnie kondycji fi-
zycznej.

Z góry dziękuję i serdecznie 
pozdrawiam jeszcze raz dzięku-
jąc za wsparcie, które umożliwiło 
mi zejście z wózka inwalidzkiego 
i utrzymanie jako takiej sprawno-
ści lokomocyjnej.

JACEK DUDEK

ci już uczęszczają do placówek zajmujących 
się opieką nad dziećmi w mieście, jak i tym, 
którzy na to miejsce czekają, licząc na to, iż 
konkurs spowoduje, że takich instytucji powsta-
nie więcej. Do rozdysponowania tylko w tym 
roku pozostało jeszcze blisko 205 tys. zł.  
 IZABELA SPANDEL-KŁOSOWSKA

fo
t.S

zy
m

on
 D

uc
ze

k



SPRAWY SPOŁECZNE

UWAGA! TELEFONICZNI NACIĄGACZE
Końcówka ubiegłego i początek bieżącego 
roku, to czas wzmożonej aktywności oszu-
stów, którzy w perfidny sposób oszukali 
podczas rozmowy telefonicznej seniorów 
metodą „na policjanta” czy „na wnuczka”.

- 15 grudnia 70-letni senior wpadł w pu-
łapkę, zastawioną przez fałszywą policjantkę 
– relacjonuje podkom. Tatiana Lukoszek, 
oficer prasowy siemianowickiej Komendy 
Miejskiej Policji. - Oszustka poinformowała 
go o RZEKOMYM wypadku, spowodowanym 
przez siostrzenicę. Ten, by ją ratować, prze-
kazał oszustom 50 tysięcy złotych, jak się 
okazało oszczędności swojego życia – dodała 
Tatiana Lukoszek.

Pod koniec stycznia inna 69-latka straciła 
7 tysięcy i drogocenną biżuterię, oddając ją 
oszustom na „ratowanie” córki...

Po raz kolejny uczulamy wszystkich miesz-
kańców Siemianowic Śląskich, by zachowali 
daleko idące środki ostrożności. Policja NIGDY 
nie prosi o pieniądze w ramach jakichkolwiek 
prowadzonych akcji kryminalno-dochodze-
niowo-operacyjnych.

- Funkcjonariusze Policji nie mają prawa 
pobierać pieniędzy od mieszkańców. Proszę 
pamiętać, że nawet podczas wykroczeń dro-
gowych wystawiamy mandaty kredytowane, 
a nie gotówkowe – przekonuje Tatiana Luko-
szek. - Warto wiedzieć, że w razie jakichkolwiek 
zdarzeń czy to drogowych, czy kryminalnych, 
podczas których są ranni, policja nigdy tych 
spraw nie „załatwia polubownie” - dodaje pod-
komisarz.
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UWAGA NA INNE METODY  
TELEFONICZNYCH NACIĄGACZY
Oszuści telefoniczni nadal korzystają z innych metod, które mogą dla nas 
skończyć się stratą dużej ilości gotówki. 

1) „Puszczenie głuchego sygnału” - ktoś dzwoni do nas z nieznanego numeru, 
po czym się rozłącza. Naturalnym odruchem jest chęć oddzwonienia. Nie-
stety taki zwrotny telefon może nas kosztować nawet kilka tysięcy złotych. 
Najczęściej są to numery z Somalii (+252), Republiki Kongo (+243) czy 
Wybrzeża Kości Słoniowej (+255). Perfidia tego „ataku” polega na tym, że 
to odpowiednio zaprogramowane komputery wybierają numery telefonów 
komórkowych. Numery wyświetlające się na naszych ekranach są łudząco 
podobne do polskich numerów kontaktowych. W chwili gdy odzwaniamy, 
pieniądze z naszego rachunku zasilają konto oszustów.

2) „Czy pani mnie słyszy?” - Gdy na takie bądź podobnie sformułowane pytanie 
– z nieznanego numeru – odpowiemy twierdząco, nasza odpowiedź zostanie 
nagrana a oszuści użyją jej do przeprowadzenia telefonicznych zakupów bez 
podpisywania umowy i bez naszej wiedzy.

Najlepiej nieznane numery ignorować i nie oddzwaniać. Jeżeli do końca nie rozu-
miemy, o czym ktoś do nas mówi – nie wstydzić się, po prostu odłożyć słuchawkę!

Perfidia przestępców polega na bazowaniu 
na nieograniczonej ufności seniorów. Ich mi-
łości do dzieci czy wnucząt.

- Naciągacze bazują na wypracowanym 
schemacie rozmowy, na zainicjowaniu i bły-
skawicznym podaniu problemu, który trze-
ba rozwiązać – mówi psycholog Joanna Maj 
z siemianowickiego Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej. 

Naszą propozycją jest wytrenowanie i uży-
wanie „klucza komunikacyjnego” pomiędzy 
dziadkami a najbliższą rodziną. Patent jest 
prosty: każdy telefon do babci czy dziadka 
wymusza podanie hasła i odzewu. 

Jeżeli w tym momencie Ola dokładnie odpo-
wie, że jest zielony – to znak, że jest prawdziwą 
wnuczką. Jeżeli w słuchawce padnie JAKAKOL-
WIEK INNA odpowiedź – to znak, by NATYCH-
MIAST przerwać rozmowę. Z drugiej strony, 
im bardziej absurdalne hasło i odpowiedź, tym 
większa szansa na ich... zapamiętanie. Musimy 
pamiętać, że naciągacze są świetnie wyszkolony-
mi „specjalistami”, znającymi najbardziej perfidne 
sztuczki, umożliwiające podtrzymanie rozmowy 
i wyciągnięcie od nas wrażliwych informacji. 

- Ta metoda może być skuteczna pod jednym 
warunkiem, że będzie używana konsekwentnie 
za każdym razem – zapewnia Joanna Maj. 
- Warto dodać że ten, mogłoby się wydawać 
śmieszny i mało poważny sposób „autoryzacji”, 
z powodzeniem jest wykorzystywany przez 
różne służby specjalne – dodaje.

Urząd Miasta wspólnie z policją, strażą miej-
ską oraz siemianowickimi parafiami zorganizuje 
w najbliższym czasie, zakrojoną na szeroką skalę, 
akcję informacyjną, mającą na celu uwrażliwienie 
seniorów, by ci byli – nawet przesadnie – ostrożni 
w kontaktach telefonicznych.

(far)

Przykład: 
Dzwoni telefon, który odbiera 

starsza osoba.
- Halo? (babcia) 
- Cześć babciu tu Ola, słuchaj 

miałam wypadek i będę potrzebo-
wała twojej pomocy! (wnuczka)

W tym momencie dochodzimy do 
najważniejszego momentu - babcia 
mówi umówione wcześniej hasło 
i oczekuje uzgodnionej odpowiedzi, 
przykładowo:

- Czajnik nie działa (babcia)
- Bo jest zielony (wnuczka)

NIE DAM ŻADNYCH  
PIENIĘDZY, NIE ZAŁATWIAM 

TAKICH SPRAW PRZEZ  
TELEFON! SKONTAKTUJĘ SIĘ 

ZARAZ Z RODZINĄ 
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0000069581
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA AL-
BERTA Koło Siemianowice Śląskie. Koło Siemia-
nowice działa głownie na rzecz samotnych 
matek w trudnej sytuacji.

0000189430  
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ 
Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady 
prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
moralnego i duchowego, walcząc z dewia-
cjami i patologią społeczną, stosując terapię 
przez rozwój.

0000116212
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻAR-
NYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OSP 
Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony 
życia, zdrowia, mienia i środowiska przed 
skutkami pożarów, klęsk żywiołowych, za-
grożeń ekologicznych.

0000065610
POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE 
Koło Siemianowice Śląskie popularyzuje wiedzę 
w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. 
Kształtuje postawy etyczne pielęgniarek 
i wspiera ich zawodowy i naukowy rozwój. 

0000165877
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE OPTY-
MALNYCH IM.ADAMA JANY Oddział Siemia-
nowice Śląskie promuje wiedzę i działalność 
naukową, związaną z optymalnym odżywia-
niem się ludzi i ekologiczną żywnością. 

0000131323
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY Oddział Siemianowice 
Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych.

0000279928
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS   
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania 
na rzecz rodzin wielodzietnych. Koło Sie-
mianowickie organizuje zawody sportowe, 
imprezy kulturalne, angażuje się w działal-
ność społeczną.

0000292978
"PIASTUN-WYRÓWNYWANIE SZANS" Oddział 
Siemianowice Śląskie prowadzi działania na 
rzecz pomocy w rahabilitacji i leczeniu osób 
chorych. Oddział Siemanowicki przygotowuje 
się do otwarcia świetlicy dla dzieci i seniorów.

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIA,  
KTÓRYM MOŻESZ PRZEKAZAĆ

1% PODATKU



EDUKACJA
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23 stycznia br. w Siemianowickim Cen-
trum Kultury Bytków prawie stu, wyjątkowo 
uzdolnionych uczniów odebrało z rąk Anny 
Zasady-Chorab, I zastępcy prezydenta 
Siemianowic Śląskich, stypendia motywa-
cyjne. Środki na nie zostały wyasygnowane 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
na terenie Miasta Siemianowice (zgodnie 
z Uchwałą nr 282/2016 Rady Miasta Sie-
mianowic Śląskich z dnia 27 października 
2016 r.). Uczniowie w styczniu i czerwcu 
dostaną po 500 zł. Wśród wyróżnionych 
uczniów znaleźli się reprezentanci szkół:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Magdalena Matlas, Anna Martyka, Emilia 

Kludacz, Natalia Kludacz, Anna Fuss, Dag-
mara Różycka, Julia Szalkowska, Iga Starnaw-
ska, Iga Szaflik, Ewa Ruszkiewicz, Piotr Filipiak, 
Agnieszka Pakulska, Zofia Klabisz, Emilia Śliwa, 
Marta Unger, Oliwia Filbier, Julia Fima, Karolina 
Folcik, Bartosz Materny, Julia Syrkiewicz, Mar-
ta Kołodziej, Faustyna Wyrwał, Klaudia Ritter, 
Zofia Kowalczyk, Wiktoria Sowa, Dominika Ce-
cot, Oliwia Krawczyk, Bianka Imańska, Antoni 
Sommer, Paweł Pindur, Natalia Klekot, Natalia 
Wawrzosek, Patrycja Grelich, Martyna Bury, 
Mateusz Kolasiński, Patrycja Gamza, Szymon 
Pająk, Paulina Kondusz, Liwia Troncik, Alicja Ka-
łuża, Karolina Duży, Maciej Klimczak, Katarzyna 
Ślęzak, Karolina Roner, Mateusz Suchy, Natalia 
Gagatek, Marcin Pera, Przemysław Dylus, Anna 
Dziewulska

GIMNAZJA:
Wiktoria Rytkowska, Alicja Szeląg, Ra-

dosław Walczak, Ewa Wiaderny, Marek 

Wypich, Fabian Nowok, Zuzanna Nowak, 
Wojciech Lisieński, Adam Lisieński, Konrad 
Żywczak, Anna Klabisz, Tomasz Sobieraj, 
Monika Soszka, Marcin Zorębski, Mikołaj 
Klimko, Jakub Lampa, Wiktoria Cieśniarska, 
Klaudia Grabowska, Natalia Stemplewska, 
Ewelina Kaczmarczyk, Zofia Hrybik, Alek-
sandra Krowiak.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Mateusz Kocot, Marta Sobczyk, Paulina Brandy, 

Aleksandra Wszędybył, Agata Węgrzynek, Joanna 
Ziętal, Marta Jelito, Kinga Juszczyk, Julia Liszka, 
Michał Nowakowski, Katarzyna Kukucz, Kamila 
Śliwiok, Oliwia Pudlik, Dominika Krel, Daniel Stawski, 
Dominik Rybczyński, Anna Tkacz, Piotr Janowski, 
Wiktoria Piechaczek, Alicja Rybczuk, Łukasz Za-

mojski, Ewelina Dzierwa, Dominika Garbarczyk, 
Dominika Twarogowska, Szymon Szeląg, Mateusz 
Klęka, Sylwia Strzebinczyk, Marcin Wicik.

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI GRATULACJAMI:
Wiktoria Mikołajczyk, Jakub Łoński, Emilia Ha-

berla, Justyna Wichary, Wiktoria Słabosz, Marcin 
Król, Julia Jaworska.

(far)

STYPENDIA MOTYWACYJNE WRĘCZONE!
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Z RADY MIASTA

DYŻURY RADNYCH W OKRĘGU  
MICHAŁKOWICE - BAŃGÓW - PRZEŁAJKA: 
OD STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2018 

 Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Dąbrowskiej 10, 
pierwszy czwartek miesiąca - godz. 16.00-17.00
   4.01. - Grzegorz Jurkiewicz
  1.02. - Adam Cebula 
  1.03. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
  5.04. - Grzegorz Jurkiewicz
10.05. - Adam Cebula
7. 06. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
6.09. - Grzegorz Jurkiewicz
4. 10.  - Adam Cebula

   Gimnazjum nr 2 - ul. Przyjaźni 28, 
druga środa miesiąca - godz. 17.00-18.00
 10.01. - Adama Cebula
14.02. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
14.03. - Grzegorz Jurkiewicz
11 .04. - Adam Cebula
16.05. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
13.06. - Grzegorz Jurkiewicz
12.09. - Adam Cebula
10.10. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski 

 Zespół Szkół - ul. Skłodowskiej, Bańgów,
trzecia środa miesiąca - godz. 17.00-18.00
 17.01. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
21.02. - Grzegorz Jurkiewicz
21.03. - Adam Cebula
18.04. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
23.05. - Grzegorz Jurkiewicz
20.06. - Adam Cebula
19.09. - Wojciech Okoń, Leszek Winkowski
17.10. - Grzegorz Jurkiewicz 

Grzegorz Jurkiewicz
 Urząd Miasta - pokój nr 13 dyżur  

pierwszy czwartek miesiąca - godz. 12.00-13.00 

Jan Wieczorek 
kontakt telefoniczny pod numerem: 501 617 347

DYŻURY RADNYCH OKRĘG I -  CENTRUM
Henryk Pesel
Urząd Miasta  - pokój nr 13
pierwsza środa miesiąca - godz. 13.00-14.00 
Marian Jadwiszczok
Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3
drugi wtorek miesiąca  - godz. 17.00-18.00

Marcin Janota
 Siedziba Stowarzyszenia Mieszkańców Siemia-

nowic, ul. Powstańców 17: drugi i czwarty wtorek 
miesiąca - godz. 17.00-19.00
 Urząd Miasta, pokój nr 13: ostatni czwartek mie-

siąca - godz. 11.00-12.00 
Jan Nycz 
Urząd Miasta  - pokój nr 13:
ostatni czwartek miesiąca - godz. 12.00-13.00

DYŻURY RADNYCH OKRĘG II
Grzegorz Mól
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Szkolna 17:

pierwszy poniedziałek miesiąca - godz. 17.00
 Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10, pokój nr 13:

ostatni czwartek miesiąca -  godz. 11.00
 SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim, ul. Wierzbowa 2: 

trzeci poniedziałek miesiąca - godz. 17.00
Józef Kogut
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw, ul. Kapicy 15: od poniedziałek - piątek 
- godz. 8.00–19:00
Tomasz Dzierwa
dyżur w SCK Jarzębina - Osiedle Tuwim, ul. Wierz-
bowa 2: trzeci wtorek miesiąca – godz.18.00

Barbara Patyk- Płuciennik
dyżur w Szkole Podstawowej Nr 3 - bibliote-
ka, ul. Szkolna 15: ostatni poniedziałek miesiąca  
- godz. 16.00-17.00

DYŻURY RADNYCH OKRĘG III 
Małgorzata Borecka 
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, Niepodległości 51
trzeci czwartek miesiąca - godz. 16.00-17.00
Małgorzata Gościniak
 DK Chemik, Siemianowice Śląskie, ul. Nie 

podległości 51: pierwszy czwartek miesiąca  
- godz. 17.00-18.00
 Administracja Osiedla Chemik, ul. Kapicy 15:

trzeci poniedziałek miesiąca – godz. 16.00-17.00
Wojciech Matczak
DK Chemik, Siemianowice Śląskie, ul. Nie podle-
głości 51: trzecia środa miesiąca godz. 15.30-16.30
Marek Omelan 
Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3: pierwszy ponie-
działek miesiąca - godz. 17.00-18.00 
Jerzy Kurzawa
Urząd Miasta – pokój nr 13 - godz. 12.00-13.00
05.02.2018, 19.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 
18.06.2018, 27.08.2018, 24.09.2018, 22.10.2018



KULTURA
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PODAROWANY PRZEZ BOGA  
SKRAWEK ŚWIATA…

 Siemianowiczanin ksiądz prałat Andrzej Iwanecki 
został mianowany przez  Ojca Świętego Franciszka 
biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej. Uroczy-
stość nadania sakry biskupiej odbyła się w Katedrze 
Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 

-Siemianowice Śląskie, jako miejsce dzieciństwa, miejsce 
rodzinnego domu, z pewnością nosi Wasza Ekscelencja 
w sercu. Kiedy pomyśli Ksiądz Biskup o nich, jakie wywołują 
uczucia, jakie przypominają obrazy? 

-Urodziłem się w Siemianowicach Śląskich. Od samego 
początku mieszkałem wraz z rodziną przy ulicy Czeladzkiej. 
Kto zna Siemianowice, wie, że to ulica dosyć oddalona od 
centrum miasta. Pamiętam, jak niejako na naszych oczach 
Czeladzka zmieniała się: założono na niej oświetlenie, została 
włączona w trasę autobusową, a położone przy tej ulicy osie-
dle rozbudowano.

Środowisko, z którym byłem mocno związany, stanowiło 
z pewnością grono sąsiadów i ich dzieci. W tym gronie często 
graliśmy np. w piłkę nożną, a zimą na zrobionym wspólnie lo-
dowisku, w hokeja. Wymyślaliśmy też inne zabawy - budowali 
śmy szałasy, bunkry itp. Z całą pewnością można powiedzieć, 
że docenialiśmy również piękno przyrody, która nas otaczała.

Następnym środowiskiem życia był Kościół. Od kościoła 
parafialnego dzieliła nas odległość około jednego kilometra. 
Zwykle pokonywaliśmy ją pieszo, a w późniejszym czasie - 
rowerem. Nauka religii, prowadzona przez siostrę Juvenalis 
- boromeuszkę,  zostawiła w mojej pamięci trwały, pozytywny 
ślad. Nie zapomnę np. katechezy o Trójcy Przenajświętszej, 
gdy siostra połączyła trzy płomienie świec, próbując nam 
przybliżyć prawdę o tym, że Bóg jest jeden w trzech Osobach.

Po wczesnej Komunii, do której przystąpiłem, mając pięć 
lat i siedem miesięcy, zapisałem się do grona ministrantów 
w naszej parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego. Następnie 
przygotowywałem się do posługi lektora i po zakończeniu 
kursu otrzymałem wraz z innymi kolegami błogosławieństwo 
księdza biskupa Czesława Domina. Przybył on specjalnie po 
to, by nas na tę posługę pobłogosławić. Jako młody czło-
wiek brałem udział w spotkaniach parafialnej grupy Ruchu  
Światło-Życie, a także innych spotkaniach w ramach dusz-
pasterstwa młodych. Z rówieśnikami przygotowywaliśmy 
- pod przewodnictwem pana Piotra Dwornika - spektakle 
religijne, aby je później wystawiać w naszym Oratorium. 
Odkrywałem wtedy, że o Bogu można mówić także przez 
sztukę. 

Z pewnością przed laty Siemianowice wyglądały inaczej 
niż dzisiaj, ale mnie, wtedy dziecku, jawiły się jako wspaniałe 
miejsce, w którym żyłem na co dzień i do którego z chęcią 
wracałem z różnych wyjazdów. Czasami w duchu patriotyzmu 
lokalnego licytowaliśmy się z kuzynką z Zabrza, które miasto jest 
lepsze. Padały argumenty: "my mamy kopalnię Zabrze", "a my 
mamy kopalnię Siemianowice", "my mamy hutę Zabrze", "a my 
hutę Jedność", "my mamy KS Górnik Zabrze", "a my - „Siemia-
nowiczankę”. Dzisiaj niektóre z "argumentów" świadczących 
o wielkości miast straciły zupełnie aktualność, ale przecież 
zachowałem ciepłe uczucie do rodzinnych Siemianowic.

W szkole podstawowej postanowiłem, że oprócz angażowania 
się w Kościele zapiszę się do Młodzieżowego Domu Kultury - po-

pularnego „Jordana”. Należałem do kół lalkarskiego i turystycznego. 
W zespole lalkarskim przygotowywaliśmy przedstawienia niemalże 
od zera. Sami, pod przewodnictwem pana Stanisława Holeckiego 
i pani Zofii Saferny, robiliśmy lalki, ćwiczyliśmy teksty, potem wy-
stawiali sztuki najpierw przed dziecięcą publicznością, a później 
także przed jury na konkursach wojewódzkich. Zdobywaliśmy na 
nich zwykle pierwsze miejsca, co jeszcze bardziej mobilizowało 
do twórczego zaangażowania. Razem z koleżankami, Bożeną, Jolą 
i Iwoną, a także z kolegą Krzysztofem i moim bratem Tadeuszem 
tworzyliśmy zgrany zespół, dający wiele radości dzieciom i rodzi-
com, przed którymi występowaliśmy. Każdy występ przynosił też 
mnóstwo satysfakcji naszej grupie.

Myślę, że udział w niej uczył cierpliwości, wytrwałości, ko-
leżeństwa oraz tego, że przekazywanie innym owoców swojej 
pracy daje poczucie wewnętrznego spełniania się.

W grupie turystycznej wyruszaliśmy na poznawanie pięk-
nego świata: gór, jezior, ale także miast - takich jak Warszawa 
i Kraków. Zwiedzaliśmy muzea, chodziliśmy do teatru i opery, 
poznając świat kultury w tym wybitnych aktorów i reżyserów. 
Chętnie wstępowaliśmy też do kościołów. Mieliśmy wspania-
łych wychowawców: m.in. panie Annę Szanecką, Małgorzatę 
Skwarę, czy Marię Holecką. Z perspektywy czasu podziwiam 
ich poświęcenie. Dzisiaj wszystkie wymienione panie są już 
u Boga i, ufam, cieszą się nagrodą za trud wychowywania nas. 
Po latach, jako ksiądz zabierałem grupy młodych z parafii na 
różne wycieczki, w ten sposób m.in. starając się odpłacać za 
dobro ofiarowane mi w tamtym momencie życia.

Bardzo ciepło i serdecznie wspominam czas szkoły średniej 
przeżywany w gronie koleżanek i kolegów z Liceum im. Jana 
Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, do którego uczęsz-
czaliśmy. Do liceum chodziłem pieszo przez park. W czasie tej 

drogi niejednokrotnie prowadziłem rozmowy o życiu i świecie 
z kolegą Krystianem Hadaszem dzisiaj piastującym bardzo 
ważne stanowisko w mieście. Obok szkoły był  kościół wizytek  
- jak go nazywaliśmy. Odbywała się w nim nieustanna adora-
cja Najświętszego Sakramentu i młodzież korzystała z tego, 
wstępując do kościoła przed lekcjami lub po lekcjach. Dzisiaj 
w świątyni nie ma już sióstr wizytek. 

Bardzo ciepło wspominam też nauczycieli, m.in. pana Ma-
riana Sieniewskiego - naszego nauczyciela matematyki i wy-
chowawcę, a później dyrektora liceum - a także nauczyciela 
wychowania fizycznego pana Chlebika, który miał oryginalne 
poczucie humoru. Obaj są już u Boga i ufam, że cieszą się 
życiem wiecznym.

W liceum, prócz uczenia się w klasie matematyczno-fizycznej, 
miałem szansę uczestniczyć w bujnie rozwijającym się życiu 
artystycznym szkoły. Tworzyliśmy różne inscenizacje, przygo-
towywaliśmy występy kabaretowe. Można też było brać udział 
w konkursach poezji. Miałem wiele uzdolnionych koleżanek 
i kolegów. Rozwijanie talentów w grupach artystycznych dawało 
poczucie dobrze spędzonego czasu w koleżeńskim gronie. Do 
dziś, gdy uda nam się spotkać, odczuwamy serdeczne więzi 
między sobą.

Patrząc wstecz, mam przekonanie, że Pan Bóg w każdym 
czasie życia może obdarowywać łaskami i darami, które dopiero 
później dostrzeżemy i będziemy za nie wdzięczni. Myślę też, 
że miasto tworzą ludzie i każdy z nas mógł, i wciąż może, coś 
dobrego wnieść we wspólne życie na tym skrawku świata, 
podarowanym mu przez Boga, skrawku nazywanym Na-
szym Miastem.

PRZYGOTOWAŁA:  EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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 7 lutego Miejska Biblioteka Publiczna uroczyście ob-
chodziła  70. urodziny, które przypadały dokładnie na 21 
stycznia, gdyż właśnie tego dnia 1948 roku, Miejska Rada 
Narodowa podjęła uchwałę o powołaniu do życia tej insty-
tucji w Siemianowicach Śląskich. Z tej okazji rozmawiamy 
z dyrektor Wiesławą Szlachtą.

- Tradycja bibliotek w naszym mieście - o czym należy 
wspomnieć - liczy więcej, niż wskazuje na to jubileusz...

- Rzeczywiście pierwsze biblioteki na terenie dzisiejszych 
Siemianowic pojawiły się już w połowie XIX w. Jesteśmy więc 
spadkobiercami tradycji oświatowych, krzewionych m.in. przez 
ówczesne Towarzystwo Czytelni Ludowych. Pierwsza biblioteka 
liczyła 157  książek, a pieczę nad nią  sprawował Piotr Kołodziej. 
Przeciwwagą dla polskich księgozbiorów  była założona  w 1898 r. 
biblioteka niemiecka, pod patronatem berlińskiego Związku 
Krzewienia Oświaty Ludowej. Księgozbiór liczył  1560 książek, 
a prowadził ją skarbnik gminny, Wawretzko. Niemieckie księgo-
zbiory rozrastały się bez  przeszkód, od polskich bibliotekarzy 
żądano zaś dokładnych  imiennych wykazów członków oraz 
katalogów książkowych. Najpierw władze domagały się tylko 
podatku procedurowego, później represjonowano bibliotekarzy 
i przeprowadzano rewizje bibliotek.  W okresie międzywojennym 
w Siemianowicach działało Towarzystwo Czytelni Ludowych, 
które uruchomiło bibliotekę w  lokalu gminnym, przy Placu 
Wolności. W tym czasie w regionie siemianowickim urucho-
miono 6 bibliotek Towarzystwa: Siemianowice – Huta Laura 

- 2 placówki , Bańgów -  1 placówka, Bytków - 1 placówka, 
Przełajka - 1 placówka. W 1937 r. ich księgozbiór liczył około 
7000 książek. Rozwój biblioteki był uzależniony od funduszu 
i kadry, która rekrutowała się z miejscowej inteligencji. Fun-
dusze pochodziły ze składek, darów oraz opłat. Biblioteka 
Towarzystwa Czytelni Ludowych w Michałkowicach pobierała: 
wpisowe 5 groszy, opłatę miesięczną 10 groszy, bezrobotni 
za okazaniem legitymacji płacili 5 groszy. W okresie   okupacji 
niemieckiej oczywiście przepadły wszystkie zbiory, a biblioteki 
nie prowadziły swojej działalności. 

- Jak na przestrzeni dziesiątek lat ewoluowała nasza Biblioteka?
- Od początku istnienia, kiedy to głównym jej zadaniem było 

udostępnianie zbiorów i materiałów bibliotecznych, czyli np. 
zestawień bibliograficznych, Biblioteka przeżyła ogromną 
metamorfozę. Dzisiaj pełni ona rolę ośrodka udostępniania 
szeroko pojętej kultury. W naszej galerii odbywają się wystawy, 
organizujemy liczne spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, 
mamy Dyskusyjny Klub Książki. Wiele zmian wkroczyło do 
Biblioteki wraz z nowoczesnością, której nie unikamy, a wręcz 
przeciwnie, chętnie implementujemy. Pojawienie się audiobo-
oków i komputerów znacznie zmieniło, a raczej wzbogaciło, jej 
oblicze. Biblioteka stała się pierwszym w mieście miejscem, 
gdzie można było bezpłatnie skorzystać z Internetu. To tutaj 
także siemianowiccy seniorzy odbierali pierwsze lekcje obsługi 
komputera, aby mogli mieć dostęp poprzez sieć do informacji 
oraz… do mieszkającej daleko rodziny. Biblioteka oferuje do-
stęp do ebooków, jest w sieci bibliotek cyfrowych, a i także 

zamieszcza materiały dotyczące Siemianowic w Śląskiej Bi-
bliotece Cyfrowej. Niedawna nasza zdobycz to drukarka 3D.  
Zdążyła nam się już przydać do drukowania dla najmłodszych 
czytelników postaci z ich ulubionych książek i filmów. 

- Coraz częściej Biblioteka jest miejscem, do którego nie 
tylko przychodzi się, aby jedynie wypożyczyć książkę, ale żeby 
tu także pobyć.

- To obecnie bardzo istotna nasza misja. Najważniejszym 
osiągnięciem w tej sferze jest bez wątpienia Siemianowicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego istnienie i działalność jest 
od samego początku mocno sprzężona z Biblioteką. Staliśmy 
się miejscem, które z jednej strony integruje, z drugiej - jest 
zakątkiem, gdzie panuje spokój, cisza i ciepło. 

- Nie sprawdzają się więc czarne scenariusze, kreślące wizję 
świata bez drukowanych książek, a więc także bez bibliotek.

- Nie. Był okres, kiedy rzeczywiście notowano spadek czy-
telnictwa, ponieważ nastąpiło ogólne zachłyśnięcie się Inter-
netem. Teraz widać wyraźny powrót do książek drukowanych. 
Aktualnie mamy 9494 czytelników, którzy w minionym roku 
wypożyczyli 202132 książki. Ogółem w 2017 roku odwiedziło 
Miejską Bibliotekę Publiczną 108332 osoby.

- Czyli bibliotekarze śmiało mogą patrzeć w przyszłość, 
a razem z nimi i nasza siemianowicka Biblioteka, której ży-
czymy wszelkiej pomyślności przez dalszych dziesiątki lat, 
ku satysfakcji jej pracowników oraz radości czytelników.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NIE BRONIMY SIĘ  
PRZED NOWOCZESNOŚCIĄ
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23 stycznia br. w siemianowickim Urzędzie Miasta odbyło się 
spotkanie dotyczące powołania pierwszego podmiotu ekonomii 
społecznej, jakim jest Centrum Integracji Społecznej. Spotkanie 
miało na celu wypracowanie modelu i zasad wspierania osób 
zagrożonych ubóstwem w znalezieniu pracy oraz utrzymania 
ich statusu aktywnych zawodowo.

Szansę na to dają środki unijne pozyskane przez Fundację 
Siemianowickie Centrum Integracji. Ponad 1 mln 800 tys. zł. 
zostanie wykorzystane na aktywizację społeczno-zawodową 
najbardziej potrzebujących. Głównym partnerem projektu są 
Siemianowice Śląskie. 

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach 
Śląskich” zakłada objęcie wsparciem 50 osób bezrobotnych.  
W ramach zadań zaplanowano  reintegrację społeczno-zawodową 
w 3 pracowniach: gastronomicznej, remontowo-budowlano-o-
grodniczej oraz usług opiekuńczych. Zajęcia będą się odbywały 
w pomieszczeniach udostępnionych przez Zespół Szkół Specjal-
nych w Siemianowicach, przy ul. Myśliwieckiej 6.

Każdy z uczestników projektu – uczestników CIS skorzysta 
z usług – z indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodo-
wej. Rodzaj zaoferowanego wsparcia osobom, które się zgłoszą 
do projektu będzie uwzględniał indywidualne predyspozycje 
i potrzeby uczestników. Ma to sprawić, że człowiek ponownie, 
tak po prostu, uwierzy w siebie i swoje możliwości.

Ponadto zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z do-
radcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem, a także opiekę 
nad dziećmi uczestników.     

 W ramach programu, każda osoba, która skorzysta z uczestnic-
twa w CIS będzie miała zapewnione środki pieniężne (wypłacane 
przez PUP), odzież roboczą, gorący posiłek i środki czystości. 
Ponadto – co istotne - dla mam przewidziano opiekę nad dziec-
kiem w trakcie prac w Centrum. Obligatoryjnie każdy chętny 
przechodzi badania lekarskie, stwierdzające zdolność do pracy 
oraz jest ubezpieczony. 

- Szeroki wachlarz wsparcia mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich da teraz szansę powrotu na rynek pracy nie tylko osobom 
bezrobotnym, ale także niepełnosprawnym i bezdomnym. 
Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek współpracy 
jednostek sektora finansów publicznych z przedsiębiorcami oraz 
organizacjami pozarządowymi – mówiła Anna Zasada-Chorab. 

Warto podkreślić, że współpraca z CIS-em, jest również 
szansą dla lokalnych pracodawców na pozyskanie rzetelnych 
i wykwalifikowanych pracowników.

- Obecnie rozpoczynamy rekrutację kadry, lada dzień ogło-
simy nabór osób chętnych do projektu. Od 1 marca chcemy 
ruszyć pełną parą – mówiła Katarzyna Pieczyk, Prezes Fundacji 
Siemianowickie Centrum Integracji. - Mamy nadzieję, że nasza 
idea, będzie dla miasta Siemianowice Śląskie nowym sposobem 
rozwiązywania problemów osób najbardziej potrzebujących 
– dodaje.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Hanna Becker, dyrektor sie-
mianowickiego Powiatowego Urzędu Pracy, Krzysztof Kratofil 
z Wydziału Polityki Społecznej, Jan Jeleń, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Elżbieta Dyngosz dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

CIS-NĄ W DOBRĄ STRONĘ
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Wiesława Szlachta  
Dyrektor Miejskiej  
Biblioteki Publicznej

SPRAWY SPOŁECZNE



14 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

W listopadzie ubiegłego roku, po raz pierwszy odbyły się 
Senioralia, czyli cykl imprez dedykowanych siemianowickim 
seniorom. Wśród licznych warsztatów, prelekcji i bogatego 
programu artystycznego nie zabrakło słodkiego poczę-
stunku, o który zadbały uczestniczki przedsięwzięcia.

Chcąc wyróżnić Panie, które wówczas upiekły przepysz-
ne ciasta, w tym numerze Głosu Miasta rozpoczynamy 
rubrykę, w ramach której będziemy prezentować przepisy 
na poszczególne wypieki.

Obok zamieszczamy recepturę Pani Bożeny Drze-
wieckiej (Siemianowicka Rada Seniorów), która z okazji 
Senioraliów upiekła czekoladową śliwowicę pod pierzynką. 
Przepis na ciasto zdobyłam drogą pantoflową – jedna 
koleżanka przekazała go drugiej i tym sposobem dotarł 
również do mnie – mówi Pani Bożena. Ciasto zawsze 
cieszy się uznaniem wśród rodziny i znajomych, dlatego 
upiekłam je również na Senioralia. Jako że wypiek nie miał 
nazwy, wymyśliłam ją sama – dodaje.

Zespół redakcyjny Głosu Miasta miał okazję spróbować 
ciasta i jednogłośnie potwierdza, że jest zachwycające 
w smaku.

Kolejne apetyczne ciasto – śmietanowiec, zaprezen-
towała Pani Krystyna Klimczak (Siemianowicka Rada 
Seniorów). Przepis na śmietanowiec dostałam od znajomej. 
To ciasto rewelacyjnie sprawdza się podczas rodzinnych 
uroczystości. Polecam je przede wszystkim dlatego, że 
zawsze się udaje, jest delikatniejsze od sernika i bardzo 
smaczne – zachwala Pani Krystyna. 

OPRAC. DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SENIORALNE
WYPIEKI
MNIAM!

ZDROWIE

SENIORZY

Czekoladowa śliwowica 
pod pierzynką
Poziom trudności: średni
Czas przygotowania: 1 godz. + 12-24 godz. namaczania śliwek
Koszt: ok. 35 złotych

Składniki:
Biszkopt:
4 jaja
½ szklanki mąki pszennej
½ szklanki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka kakao
1 szklanka cukru

Przygotowanie: 
Śliwki kroimy i zalewamy wódką, a następnie odstawiamy 

na 24 godziny (może być 12 godzin). Mieszamy wszystkie 
składniki na biszkopt i pieczemy około 25 min. w temperaturze 
160ºC. Miksujemy masło z kremem orzechowo-czekoladowym 
i kakao. Dodajemy wcześniej odcedzone śliwki i mieszamy. 
Ubijamy śmietanę z dodatkiem fixów i wykładamy na ciasto. 
Na koniec posypujemy tartą czekoladą.

Śmietanowiec
Poziom trudności: średni
Czas przygotowania: ok. 1,5 godz.
Koszt: ok. 25 złotych

Składniki:
Ciasto:
2½ szklanki mąki
½ szklanki cukru 
2 łyżki proszku
4 żółtka
cukier waniliowy
1 kostka margaryny

Przygotowanie:
Ciasto: Na stolnicy mieszamy mąkę z cukrem i proszkiem 

do pieczenia. Następnie dodajemy schłodzoną margarynę, 
siekamy ją i dokładamy żółtka. Zagniatamy ciasto i dzielimy 
na dwie nierówne części. Mniejszą część wkładamy do za-
mrażarki, a większą rozkładamy na wyłożoną papierem do 
pieczenia blachę i pieczemy przez 10 min., w temperaturze 
180ºC. W trakcie pieczenia spodu przygotowujemy masę.

Masa: Białka ubijamy z 2 łyżeczkami cukru. Następnie do-
dajemy śmietany, wiórki, cukier, budynie i ostrożnie mieszamy. 
Masę wykładamy na gorący spód, a na nią ścieramy na tarce, 
zamrożone ciasto. Ciasto wstawiamy do piekarnika i pieczemy 
w temperaturze 170ºC przez około 1 godzinę.

Bożena Drzewiecka

Krystyna Klimczak

Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących 
nowotworów złośliwych w Polsce. Jeśli zostanie w porę wykryty, 
można go wyleczyć. W związku z tym w Siemianowicach Ślą-
skich realizowany jest program profilaktyki nowotworowej „Na 
WSPAK”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akcja prowa-
dzona jest przez Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. 
z o. o. w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych 
„Familia” Sp. z o. o. 

Celem programu „Na WSPAK” jest zwiększenie wczesnej 
wykrywalności nowotworu jelita grubego poprzez przepro-
wadzenie darmowych badań kolonoskopowych oraz spotkań 
informacyjno-edukacyjnych. Projekt skierowany jest do 600 
mieszkańców Siemianowic Śląskich (w tym 300 kobiet i 300 

Masa:
3 duże śmietany 18%
200 g wiórek kokosowych
2 budynie waniliowe
1 szklanka cukru 
4 białka

Krem:
½ kilo śliwki kalifornijskiej
½ szklanki wódki
200 g kremu czekoladowo- 
orzechowego + 1 łyżka
2 łyżki kakao
1 kostka masła
½ litra śmietany kremówki
2 fixy do śmietany

NA WSPAK RAKOWI JELITA GRUBEGO – 
BEZPŁATNE BADANIA 
DLA MIESZKAŃCÓW  
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

mężczyzn). Przebadać mogą się osoby w wieku aktywności 
zawodowej, które nie miały wykonanego badania kolonosko-
powego w ciągu ostatnich 10 lat i znajdują się w następujących 
grupach wiekowych: osoby w wieku 50–65 lat, niezależnie od 
wywiadu; osoby w wieku 40–49 lat, mające krewnego pierw-
szego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego i osoby 
w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny 
rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

Badania przeprowadzane są w Siemianowickim Szpitalu 
Miejskim, w pracowni endoskopowej, gdzie pacjenci mogą 
liczyć na bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu, nowoczesny 
sprzęt oraz komfortowe warunki.

Warto pamiętać, że w większości przypadków rak jelita 
grubego rozpoczyna się od niewielkiego polipa, który jest 
nowotworem łagodnym i w ciągu kilku lat ulega zezłośliwieniu. 
Rak ten w początkowym stadium nie daje objawów. Dlatego 
tak ważne jest badanie endoskopowe, gdyż może odpowiednio 
wcześnie wykryć zmiany i wyeliminować ryzyko choroby.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły do 31 
maja 2019 roku w punkcie rekrutacyjnym, który zlokalizowany 
jest w Grupowej Praktyce Lekarzy Rodzinnych „Familia”, ul. 
Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie, tel.: 32 229-80-50.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Badania przeprowadzane są 
w Siemianowickim Szpitalu Miejskim, 
w pracowni endoskopowej, gdzie pacjenci 
mogą liczyć na bezpłatną kolonoskopię 
w znieczuleniu, nowoczesny sprzęt  
oraz komfortowe warunki.
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LP. NAZWA OFERENTA
 ZADANIE:  

DYSCYPLINA / KATEGORIA WIEKOWA
WNIOSKOWANA 

KWOTA
PRZYZNANA 

DOTACJA

1. UKS Wołodyjowski Szermierka 28 800 26 800
2. MKS Siemianowiczanka

Siemianowice Śląskie
Piłka nożna – Trampkarze 

C 1 (r. 2003) i C 2 (r. 2004)
23 000 20 450

3. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Piłka nożna – Orlik Starszy E 1 
(r. 2007/2008)

8 700 8 480

4. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Piłka nożna: Młodzik Starszy D 1 (r. 2005) 
Młodzik Młodszy D 2 (r. 2006/2007)

17 200 16 960

5. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Piłka nożna: 
Liga Żaków (r. 2008/2009)

9 500 9 265

6. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Piłka nożna – Junior Młodszy 
B 1 (r. 2002)

13 400 12 200

7. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Piłka nożna - Seniorzy 32 100 32 100

8. MKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Tenis stołowy - WTK 7 850 7 750

9. MKS Siemion przy ZS 4
Siemianowice Śląskie

Piłka ręczna dzieci 17 370 15 480

10. UKS Jedność Piłka nożna – Żaki 2010 3 990 3 990

11. UKS Jedność Piłka nożna – Żaki 2009 3 765 3 765

12. UKS Jedność Piłka nożna – Orlik Młodszy 2008 3 370 3 370

13. UKS Jedność Piłka nożna – Orlik Starszy 2008 4 420 4 420

14. UKS Jedność Piłka nożna – Orlik Starszy 2007 4 420 4 420

15. APN Siemianowice Śląskie Piłka nożna – Liga Żaków F 2 (r. 2010) 6 260 6 260

16. APN Siemianowice Śląskie Piłka nożna – Liga Żaków F 1 (r. 2009) 6 000 6 000

17. APN Siemianowice Śląskie Piłka nożna – Orlik Młodszy E 2 (r. 2008) 7 450 7 450

18. APN Siemianowice Śląskie Piłka nożna – Orlik E 1 (r: 2007) 7 550 7 550

19. APN Siemianowice Śląskie Piłka nożna – Młodzik D 1 (r. 2005/2006) 8 590 8 590

20. UKS Wodnik Pływanie – kategoria Junior Młodszy
(r. 2002 - 2004)

2 450 2 450

21. UKS Wodnik Pływanie - rocznik 2005 2 300 2 300

22. UKS Wodnik Pływanie - rocznik 2006 2 100 2 100

23. UKS Wodnik Pływanie - rocznik 2007 2 500 2 500

24. UKS Wodnik Pływanie - rocznik 2008 2 500 2 500

25. MKS Start Michałkowice Piłka ręczna – Seniorki II liga 16 500 16 500

26. MKS Start Michałkowice Piłka ręczna – Juniorki Młodsze 6 120 6 120

27. Futsal Club 2016
Siemianowice Śląskie

Futsal – Seniorzy II liga 13 954 13 954

28. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie – Seniorzy I liga 23 230 22 430

29. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie - Młodziki 7 930 7 620

30. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie – Juniorzy Młodsi 5 120 4 520

31. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie - Dzieci 8 400 8 150

32. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie – Super Dzieci 7 876 7 626

33. HKS Siemianowiczanka
Siemianowice Śląskie

Hokej na trawie - Juniorzy 19 060 18 550

34. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa – II liga kobiet 6 896 6 896

35. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa - Kadeci 3 890 3 890

36. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa - Młodziczki 3 530 3 530

37. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa – Kadetki 3 560 3 560

38. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa - Młodzicy 2 320 2 320

39. MUKS Michałkowice Piłka siatkowa – Minisiatkówka
(dwójki dziewcząt i chłopców)

4 867 4 867

DOTACJE PRZYZNANE  
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Prezydent Rafał Piech, podpisanym 
18.01.2018 r. Zarządzeniem Nr 3013/2018, 
przyznał siemianowickim klubom spor-
towym dotacje na realizacje zadań pu-
blicznych w obszarze kultury fizycznej, 
w pierwszej połowie 2018 roku. Dofinanso-
waniem objęto 39 zadań, na łączną kwotę 
347 203 złotych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że pierwszy raz od lat większość zadań 
realizowanych przez kluby otrzymała do-
finansowanie na wnioskowanym poziomie!

Rozstrzygnięto konkurs na dotacje na re-
alizację zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej w Siemianowicach Śląskich, w pierw-
szym półroczu 2018 roku. Kluby i stowarzysze-
nia sportowe, które złożyły oferty w otwartym 
konkursie, ogłoszonym 7 grudnia ubiegłego 
roku, na zadania w obszarze przygotowań 
i udziału w rozgrywkach w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych, z pewnością cze-
kały na ten moment z niecierpliwością. Tym 
bardziej że kwota, która przeznaczona była na 
dofinansowanie realizacji zadań w tym okresie 
była dwukrotnie większa niż w ubiegłym roku.

- Przez lata obserwowałem działalność po-
szczególnych siemianowickich klubów, ciężką 
i konsekwentną prace szkoleniową oraz będące 
jej zwieńczeniem występy w rozgrywkach. 
Kibicowałem im, emocjonowałem się me-
czami i startami siemianowickich drużyn oraz 
sportowców. Wiedziałem też, ze największym 
problemem jest niedofinansowanie w tym 
zakresie, a o stabilnych sponsorów w sektorze 
prywatnym jest ciągle bardzo ciężko. Dlatego 
też postanowiłem wesprzeć kluby w ich dzia-
łaniach i udało się w tegorocznym budżecie 
wyasygnować większą kwotę na dotacje, która 
powinna zabezpieczyć ich potrzeby – wyjaśnił 
prezydent miasta Rafał Piech.

Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło 39 ofert, 
wszystkie pomyślnie przeszły etap oceny for-

malnej, a po analizie merytorycznej zosta-
ły zaopiniowane pozytywnie i na realizację 
wszystkich przyznano dofinansowanie. Ana-
lizy złożonych wniosków dokonała specjalnie 
powołana komisja, złożona z pracowników 
wydziału kultury i sportu oraz przedstawicieli 
siemianowickich organizacji pozarządowych. 
Prezydent zaakceptował opinię wspomnianej 
komisji i przyznał kwoty dotacji na dofinanso-
wanie realizacji poszczególnych zadań, która 
odbywać się będzie w okresie od 19 stycznia 
do 30 czerwca tego roku, ku nieskrywanej 
radości włodarzy siemianowickich klubów. 
W zdecydowanej większości bowiem na po-
szczególne zadania kwota dotacji była równa 
wnioskowanej, a w pozostałych przypadkach, 
z powodu drobnych nieścisłości w złożonych 
ofertach, przyznana kwota dotacji była bardzo 
zbliżona do wnioskowanej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokości 
przyznanej dotacji na poszczególne zadania. Po 
raz pierwszy od 10 lat będziemy mogli z dotacji 
m.in. doposażyć się sprzętowo. Można śmiało 
powiedzieć, ze obecna dotacja pozwala myśleć 
i planować rozwój klubu, a nie jak dotychczas 
zabezpieczać jedynie egzystencję – stwierdził 
Karol Termin, prezes MKS „Siemianowiczan-
ki”, realizującej zadania z zakresu piłki nożnej 
i tenisa stołowego. Wtórował mu Mariusz Ko-
zieł, prezes HKS „Siemianowiczanki”,- klubu 
prowadzącego szkolenie w hokeju na trawie: 
Trudno nie być zadowolonym w sytuacji, gdy 
otrzymana dotacja jest równa wnioskowanej. 
To na pewno rozwiąże wiele trapiących nas 
dotychczas w poszczególnych kategoriach 
problemów, daje szansę na lepsze jutro, a efek-
ty mogą przyjść bardzo szybko – wierzę że 
odpłacimy się miastu medalami Halowych 
Mistrzostw Polski w kategorii juniorów i ju-
niorów młodszych.

KRZYSZTOF NOS

DOTACJE ROZDANE,  
KLUBY ZADOWOLONE

SPORT

Obecne dotacje dla klubów pozwalają zaplanować 
ich rozwój, zwłaszcza, że do dyspozycji mają nowe 
i odremontowane obiekty sportowe takie jak nowe  
boisko ze sztuczną nawierzchnią i odnowioną halę 
na Pszczelniku
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