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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 4 listopada 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 502 777 989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia  26.09.2019r. 
1. Jan  z Przełajki
2. Roman z Bańgowa
3. Roman z Oś.Młodych
Zdięcie przedstawiało ulicę Krupanka 
w kierunku do Czeladzi przy  
skrzyżowaniu z ulicą Bańgowską  
i Al. Spacerową.  
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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K O N K U R S

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 62 01 (62 02, 62 55)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

10 LISTOPADA
UTRUDNIENIA W RUCHU

UWAGA WEŹ UDZIAŁ  W WYDARZENIACH

WARSZTATY Z DIETETYCZKĄ!
Wracamy do cotygodniowych spotkań
w czwartki – Willa Fitznera, godz. 11:00
w piątki – SCK Jarzębina, godz. 11:00.

SCK Bytków
26.11, godz. 17:00 - „VII Bytkowska Biesiada Seniorów”, bilety - 40zł 
28.11, godz. 18:00 - „Spotkanie Podróżników”, wstęp bezpłatny
SCK Park Tradycji
8.11, godz. 16:00 - „Kino Seniora 60+”, wstęp wolny
12.11, godz. 9:00 – koncert Filharmonii Śląskiej, bilety - 3zł 
1.12, 10:00-18:00 - „XIV Zimowe Inspiracje: Kiermasz Rękodzieła” 
SCK Willa Fitznera
7.11, 21.11, godz. 20:00 - „Wieczór Filmowy”, repertuar tel. 32 763 
27 33, wstęp wolny 
8.11, 15.11,22.11,  godz. 16:00 - „Fitzner Cafe”, wstęp wolny
8.11, 22.11, godz. 19:30 – karaoke, spotkania miłośników muzyki 
i śpiewu, wstęp wolny
11.11, godz. 12:00 - „Koncert Pieśni Patriotycznych” w wykonaniu 
Alicji Boncol, wstęp wolny
14.11, godz. 18:00 - „Klasycy rocka i nie tylko”, redaktor Bartłomiej 
Gruchlik przybliży twórczość Paula Simona, wstęp wolny
21.11, godz. 18:00 - „Ludzie z pasją”, spotkanie z Robertem Rupałą 
– mieszkańcem Siemianowic, członkiem grupy rekonstrukcyjnej 
rzymskiego Legionu XIV, wstęp wolny
23.11, godz. 18:00 - spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. 
„Gorzkosłodka”, bilety – 5zł (seniorzy)
SCK Jarzębina
11.11, godz. 17:00 - „Koncert z okazji Dnia Niepodległości”, wystąpi 
Katarzyna Muller–Wantuła. wstęp wolny 
22.11, godz 17:00 – 21:00 - „Potańcówka na Tuwimie”, bilety – 10zł
Muzeum Miejskie
15.11, godz. 11:00 - „Viva Flamenco!!! Muzyczna podróż z Indii do 
Hiszpanii”, wstęp wolny
7.11, godz. 12:00 - „Maria Skłodowska Curie. Kobieta z pasją” 
- wykład w ramach Akademii Muzealnej SUTW - prowadzący 
Władysław Magiera
21.11. godz. 12:00 - „Zabytki Siemianowic Śląskich” - wykład w ra-
mach Akademii Muzealnej SUTW  - prowadząca Małgorzata Derus

Park Pszczelnik - MOSiR
6.11, 13.11, 20.11, 27.11 (śr.),  godz. 11:00 –  Nordic Walking 
 Kompleks Sportowy „Michał” - MOSiR
4.11, 18.11, 25.11  listopada (pon.), godz. 9:00, salka fitness  
–  AEROBIK 
7.11, 14.11, 21.11, 28.11 (czw), godz. 10:00, basen – gimnastyka 
w wodzie 
Miejska Biblioteka Publiczna al. Sportowców 3 
Książkowa wymianka – przynieś swoją książkę wydaną po 2000 r., 
w dobrym stanie – i wymień ją na inną (cały miesiąc).
4.11, 25.11, godz. 15:30, pilates – obowiązują zapisy 32 228 13 29
6.11, godz. 16:00 - „Dyskusyjny Klub Książki”
7.11, godz. 17:00 – „Spotkanie twórczo zakręconych”
21.11,godz. 17:00 – „Spotkanie z wyobraźnią” – warsztaty z okazji 
Dnia Życzliwości i Pozdrowień
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 2 ul. Niepodległości 45
21.11, godz. 16:00 –spotkanie w Klubie „Poznajmy się”
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9, Powstańców 54
06.11, 13.11, 20.11, 27.11,  godz. 16:00 –„Spotkajmy się przy robótce”, 
ograniczona liczba miejsc wymagana rezerwacja tel. 32 228 10 16

Przygotowania do Wigilii dla Samotnych,  
Domu Kultury Koszutka,  ul. Grażyńskiego 47, Katowice
30.10, 6.11, 13.11, 20.11, 27.11, godz. 18:00. Fundacja Wolne 
Miejsce zaprasza na spotkania dla wolontariuszy przed 
tegoroczną edycją Wigilii dla Samotnych. Zaproszenie 
kierowane jest do wszystkich, którzy mogą pomóc 
w przygotowaniach oraz uczestniczyć w samej wigilii.

W związku z obchodami Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Siemianowicach Ślą-
skich, w dniu 10 listopada br. (niedziela), 
w godzinach 11:15-11:55 wystąpią utrudnie-
nia w ruchu w rejonie ulic 1 Maja, Śląskiej 
i Krasińskiego. Przepraszamy za czasowe 
utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy 
o wyrozumiałość oraz przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i zaleceń służb munduro-
wych oraz porządkowych.

Prosimy o nieparkowanie w tym dniu sa-
mochodów przy ul. Krasińskiego wzdłuż 
płyty Rynku Miejskiego od Urzędu Miasta 
w stronę Centrum Leczenia Oparzeń.
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Naprawdę tak uważam – nasze miasto zasługu-
je na najlepsze drogi, infrastrukturę rowerową, 
rekreacyjną, szpital miejski, nie wspominając 
o najlepszej edukacji, warunkach do rozwoju 
biznesu czy wsparciu seniorów. Przede wszyst-
kim uważam jednak, że to, na co zasługuje 
nasze oraz każde inne miasto najbardziej, to 
ochrona prawna przed przestępcami odpado-
wymi. Bez niej wszystkie inne starania o czyste 
powietrzne i bezpieczne życie w zdrowym 
środowisku mogą zostać zniweczone. Cóż nam 
po pięknej infrastrukturze i mądrej polityce 
społeczno-gospodarczej, jeśli mielibyśmy 
pozostać bezradni wobec procederu pod-
rzucania na teren gmin niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia bomb ekologicznych. Dlatego 
z wielką powagą i wdzięcznością podchodzę 
do zrealizowania w niezwykle krótkim czasie 
przez Premiera RP i Wojewodę Śląskiego obiet-
nic pomocy. Dzięki wprowadzeniu 6 września 
br. nowego zapisu do ustawy o odpadach, 
mogłem jako prezydent miasta, wydać decy-
zję administracyjną o likwidacji nielegalnego 
składowiska odpadów oraz skorzystać z no-

wych możliwości dofinansowania likwidacji 
tych odpadów przez Narodowy i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Dziś mogę z satysfakcją i poczuciem 
ulgi napisać do Państwa te słowa, wiedząc, 
że zaledwie tydzień od podpisania umowy ze 
spółką Orlen Eko, pierwsze konwoje odpadów 
opuszczają bezpiecznie nasze miasto, w drodze 
do miejsc, gdzie nastąpi ich pełna utylizacja. 
Nasza samorządowa ekowojna trwa nadal. 

Wygraliśmy zatem ostatnią bitwę przy ulicy 
Wyzwolenia, ale przed nami kolejne potyczki, 
np. te związane z powracającym jak bumerang 
problemem odoru w Centrum. Niezwłocznie 
po pojawieniu się odoru, dzięki Państwa zgło-
szeniom, docierającym do Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, robimy wszystko, 
co w naszej technicznej mocy, by zlokalizować 
źródło nowych uciążliwości. Zawnioskowaliśmy 
o pomoc do służb WIOŚ, których specjali-
styczne mobilne jednostki laboratoryjne będą 
monitorowały nasze miasto przez 24 godziny 
na dobę. Zwróciliśmy się o pomoc do komen-
danta Policji w Siemianowicach Śląskich, by 

zintensyfikował kontrole drogowe pojazdów 
ciężarowych wjeżdżających wieczorami na 
teren naszego miasta. Nade wszystko poprosi-
liśmy o dalsze wsparcie informacyjne samych 
mieszkańców, którzy dzwoniąc do dyspozy-
tora MCZK mogą pomóc namierzyć w czasie 
rzeczywistym miejsce, z którego generowana 
jest uciążliwość odorowa. Ja również pragnę 
gorąco poprosić Państwa o zaangażowanie 
i przekazywanie informacji o pojawiającym 
się nieprzyjemnego zapachu. Ufam, że jako 
mieszkańcy, łącząc nasze siły ze służbami 
środowiskowymi, zlokalizujemy i zneutralizu-
jemy wszelkie uciążliwości w naszym mieście, 
bo zasługujemy na to my sami, nasi rodzice 
i nasze dzieci. 

Choć, niestety, powyższe problemy zdomi-
nowały i wypełniły w ostatnim czasie kalendarz 
naszych urzędniczych obowiązków, pragnę 
Państwa poinformować, że – równolegle do 
naszych zmagań z trudnymi środowiskowymi 
wyzwaniami – kończymy realizację niemal 
wszystkich projektów inwestycyjnych i spo-
łecznych zaplanowanych na ten rok, z czego 

Z RATUSZA

W środę, 2 października, prezydent 
miasta Rafał Piech powołał nową 
członkinię swojego najbliższego 
zespołu w osobie Marty Suchanek-
-Bijak, która będzie pełnić funkcję 
jego drugiego zastępcy. Zgodnie 
z aktualnym podziałem obowiąz-
ków wynikającym z Regulaminu Or-
ganizacyjnego Urzędu Miasta, pani 
prezydent odpowiedzialna będzie za 
tzw. pion społeczny. Jej bezpośred-
niemu nadzorowi podlegać będzie 
praca Wydziałów: Polityki Społecz-
nej, Edukacji, Kultury i Sportu, praca 
pełnomocników: ds. osób niepeł-
nosprawnych oraz ds. organizacji 
pozarządowych i działania Biura ds. 
Seniorów.

Marta Suchanek-Bijak pytana 
o pierwsze wyzwania, jakie stawia 
przed sobą i podległymi jednostka-
mi, wpierw uspokaja, że – Najpierw 
chcę poznać cały zespół, zarówno 
naczelników, jak i pracowników oraz 
rozeznać się w bieżących zadaniach 

realizowanych przez poszczególne 
komórki. – Liczę też – dodaje za-
stępczyni – że w trakcie tych roz-
mów uda mi się zdiagnozować, które 
z obszarów codziennej pracy naszych 
komórek i jednostek organizacyjnych 
wymagać będą korekty lub uspraw-
nień. W dalszej części nowa szefowa 

resortu społecznego wymienia klu-
czowe obszary, którym chce poświę-
cić swój służbowy czas: – Ponieważ 
każda z komórek oraz pełnomocników, 
za pracę których przyjęłam odpowie-
dzialność, obsługuje łącznie ogromną 
liczbę mieszkańców, powinna być po-
przez jakość swojej pracy wizytówką 

urzędu. Wiem, że już dziś w wielu przy-
padkach współpraca na linii mieszka-
niec – urzędnik, rodzic – szkoła czy 
też niepełnosprawny – MOPS, prze-
biega bardzo dobrze, jednak zawsze 
możemy sprawniej się komunikować, 
zarządzać czasem swojej pracy lub 
efektywniej współpracować.

Marta Suchanek-Bijak trafiła do 
Urzędu Miasta bezpośrednio po 
kilkunastoletniej pracy i współkie-
rowaniu Wydziałem ds. Rynku Pra-
cy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 
Przez kilka lat specjalizowała się 
w obsłudze funduszy z Unii Euro-
pejskiej, koordynując realizację ogól-
nopolskich projektów społecznych, 
związanych ze wzrostem zatrudnienia 
i podnoszenia kompetencji eduka-
cyjnych w polskich miastach. Jako 
rodowita siemianowiczanka i absol-
wentka II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Matejki podkreśliła dziś swoje 
przywiązanie do rodzinnego miasta, 
zaznaczając jednocześnie, że po 

MARTA SUCHANEK-BIJAK POWOŁANA 
NA II ZASTĘPCĘ PREZYDENTA MIASTA

wielu latach służbowych wyjazdów 
związanych z realizowanymi przez 
WUP projektami, zbudowała obszer-
ną bazę dobrych praktyk miejskich, 
które sukcesywnie chciałaby wpro-
wadzać wraz z prezydentem Piechem 
w Siemianowicach Śląskich. Mówiąc 
o swoich obserwacjach rodzinnego 
miasta w korelacji z innymi polski-
mi gminami zauważa, że: – Dzisiejsi 
klienci urzędu danego miasta, rodzice 
czy też pacjenci szpitala miejskie-
go, mają coraz wyższe wymagania 
co do jakości obsługi czy poziomu 
komunikacji. Dlatego, jeśli myślimy 
poważnie o utrzymaniu lub zwięk-
szeniu liczby mieszkańców w gminie, 
musimy tym oczekiwaniom sprostać 
na poziomie spotykanym dotychczas 
w najlepszych prywatnych firmach, 
które wykorzystują wszystkie instru-
menty obsługi klienta, od pracownika 
bezpośredniej obsługi, po nowocze-
sne technologie.

PIOTR KOCHANEK, 
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z wielką radością zdam Państwu relację na 
bezpośrednich spotkaniach, które zorganizu-
jemy z moim urzędniczym zespołem. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
ZASŁUGUJĄ NA TO, CO NAJLEPSZE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH PRZY ULICY KAPICY

REMONT BUDYNKÓW 
Z ZASOBU GMINY

WKRÓTCE KOLEJNA DUŻA INWESTYCJA DROGOWA
NOWY ŁĄCZNIK ULIC 
MICHAŁKOWICKIEJ Z OŚWIĘCIMSKĄ
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Do końca listopada zostanie zmodernizowane 
przejście dla pieszych, usytuowane przy ulicy 
Kapicy (w okolicach kościoła pw. św. Antoniego 
z Padwy). W miejscu obecnego powstanie 
inteligentne, bezpieczne przejście, które ma 
na celu ochronę pieszego w momencie, gdy 
znajdzie się on na pasach lub w ich bezpo-
średniej okolicy.

Kluczowymi elementami nowoczesnego roz-
wiązania są zsynchronizowane ze sobą czujniki 
ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, 
znaki drogowe D-6 (oznaczające „przejście dla 
pieszych”) z oświetleniem ostrzegawczym oraz 

Na początku października rozpoczęto 
remont czterech budynków z zasobu 
gminy – mowa tu o domach wielo-
rodzinnych, położonych przy ulicach 
Hugo Kołłątaja o numerach 6 i 8, Wiej-
skiej 125 oraz Poprzecznej 2. Prace re-
montowe obejmują docieplenie ścian, 
ścian w gruncie wraz z wykonaniem 
izolacji, docieplenie dachu wraz z wy-
mianą pokrycia dachowego, wykonanie 

nowego odwodnienia dachu oraz wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej na 
częściach wspólnych budynków. 

Przeprowadzona termomoderniza-
cja nie tylko nada kamienicom este-
tyczny wygląd, ale przede wszystkim 
zabezpieczy je przed utratą ciepła 
oraz zmniejszy zużycie energii po-
trzebnej do ich ogrzania. Zakoń-
czenia prac możemy spodziewać 

się w pierwszej połowie grudnia bie-
żącego roku. Koszt remontu dwóch 
pierwszych obiektów wyniesie blisko 
500 tys. zł, natomiast kwota docie-
pleń budynków, zlokalizowanych przy 
ulicy Wiejskiej i Poprzecznej opiewa 
na 550 tys. zł, z czego 85 % pokryje 
dofinansowanie otrzymane z Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ 

pasy akustyczne. Pieszy zbliżający się do takiego 
przejścia, jest wykrywany przez czujnik, który 
aktywuje punkty świetlne. Migające światła i od-
blaski już z daleka zasygnalizują kierowcom, że 
na „zebrze” znajduje się przechodzień.

Budowa bezpiecznych przejść ma istotny 
wpływ na zmniejszenie liczby zdarzeń dro-
gowych, a także poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, zwłaszcza po zmierzchu, gdy są oni 
najmniej widoczni.

Dotychczas w Siemianowicach Śląskich 
utworzono cztery inteligentne przejścia na 
ulicach: Jagiełły (w rejonie Stawu Brysiowe-

go), Grunwaldzkiej (na wysokości budynku 
nr 6), Michałkowickiej (przy cmentarzu) oraz 
w rejonie ulicy Orzeszkowej (LIDL). Powstanie 
piątego, na ulicy Kapicy, zostanie dofinanso-
wane kwotą 25 tys. zł, przyznaną naszej gminie 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, w ramach rządowego programu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych 
zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Wła-
dysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniesie 51 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Trwają przygotowania do budowy kolejnego 
połączenia drogowego, które będzie prze-
biegało pomiędzy ulicami Michałkowicką 
i Oświęcimską. Inwestycja stanowi kolejny 
etap rozbudowy sieci siemianowickich szlaków 
komunikacyjnych, mającej na celu rozładowa-
nie i usprawnienie dużego natężenia ruchu 
drogowego w mieście.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego 
roku, oddano do użytku łącznik (ulica Przed-
siębiorców) o długości 1,4 km, przebiegający 
pomiędzy ulicami Michałkowicką i Zwycięstwa, 
składający się z jezdni, chodnika, drogi rowe-

rowej i ekologicznego oświetlenia. Nowe połą-
czenie drogowe będzie kontynuowane i zostanie 
poprowadzone w drugą stronę, czyli od ulicy 
Michałkowickiej do Oświęcimskiej (na wysokości 
Kotłomontażu). Jako, że zadanie inwestycyjne jest 
w trakcie postępowania przetargowego, wszelkie 
prace związane z jego budową rozpoczną się 
po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim 
umowy. Ich zakres obejmie m. in. budowę 
drogi o długości 631 m, chodników i ścieżek 
rowerowych, budowę zjazdów publicznych 
i skrzyżowań (rond), a także budowę kana-
lizacji deszczowej, oświetlenia drogi i przejść 

dla pieszych oraz rozbudowę, przebudowę 
i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Warto 
dodać, że inwestycja ta została dofinansowa-
na kwotą ponad 3,8 mln zł, pozyskaną przez 
Gminę w ramach tzw. Funduszu Dróg Samo-

rządowych, która pokryje ponad 50 % kwalifi-
kowanych kosztów budowy nowego łącznika. 
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia, 
przypada na koniec lipca 2020 r.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nowy łącznik, podobnie jak łącznik ulic Zwycięstwa z Miachałkowicką 
będzie posiadał chodnik i drogę dla rowerów. 
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SZKOŁY Z NOWYMI BOISKAMI
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Mieszkańcy osiedla Tuwim zyskali 
kolejną strefę wypoczynku i rekreacji. 
Nowo powstały skwer usytuowa-
ny jest przy ulicy Akacjowej, a na 
jego terenie pojawiła się siłownia 
zewnętrzna, nowe chodniki, scho-
dy, trawniki, nasadzenia, ławki par-
kowe, kosze, leżaki i pergole oraz 
oświetlenie. Ciekawym elementem 
aranżacji skweru jest, umieszczona 
w jego centralnej części, betonowa 
bryła, która z trzech stron posiada 
tablice z wierszami Juliana Tuwima, 
natomiast z czwartej strony wypro-
filowany regał, służący do wymiany 
książek w ramach bookcrossingu, 
polegającym na darmowej wymianie 
przeczytanych książek pomiędzy 
czytelnikami. Koszt inwestycji wy-
niósł 496 156,58 zł.

W połowie sierpnia ruszyły prace 
związane z budową dwóch nowo-
czesnych boisk – boiska wielofunk-
cyjnego na terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
(ul. Budryka) oraz piłkarskiego przy 
Zespole Szkół Sportowych (ul. Mi-
kołaja 3). Oba powstają w miejscach 

już istniejących obiektów. Pierwsze 
z nich, o nawierzchni poliuretanowej, 
przystosowane będzie do gry w pił-
kę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, 
natomiast drugie zostanie pokryte 
sztuczną trawą oraz wyposażone 
w bramki piłkarskie. Dodatkowo bo-
iska będą ogrodzone piłkochwytami 

oraz oświetlone. Przestrzeń wokół 
nich wypełnią elementy małej archi-
tektury, w tym ławki i kosze na śmieci. 
Nowe obiekty sportowe mają być już 
wkrótce gotowe do użytku: boisko 
przy ZSOiZ pod koniec października, 
a przy ZSS – na początku listopada.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W wybranych punktach miasta zostaną wy-
mienione 54 słupy oświetleniowe, zlokalizo-
wane przy ulicach: Jagiełły, Królowej Jadwigi, 
Kapicy oraz pojedyncze sztuki przy: Dworskiej, 
Sienkiewicza, Kościelnej, Domina i Budowlanej. 
Wymiana obejmie między innymi demontaż 
starych i wysłużonych słupów, a następnie 
instalację nowych – stalowych. Koszt robót 

przewidziano na 252 344,00 zł, a ich zakoń-
czenie – na początku przyszłego roku.

Warto dodać, że to kolejne miejsca w Siemia-
nowicach Śląskich, w których przeprowadzane 
są tego typu działania, bowiem we wrześniu 
sfinalizowano pierwszy etap powyższej in-
westycji, w ramach którego wymieniono 13 
słupów, znajdujących się przy ulicy Michałko-

wickiej – wzdłuż alejki od ulicy Wyzwolenia do 
Urzędu Miasta. Wówczas koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 44 438,68 zł.

Na tym nie koniec inwestycji. W latach na-
stępnych planowana jest wymiana kolejnych 
słupów – w przyszłym roku obejmie ona m in. 
słupy przy ulicy Wróblewskiego i Obwodowej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Skwer przy ulicy Akacjowej poświęcony jest pamięci jednego 
z najwybitniejszych polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego, 
Juliana Tuwima. Umiejscowiona w centralnej jego części kamienna 
biblioteczka posłuży darmowej wymianie książek.

Mieszkańcy, którzy przybyli na otwarcie, mieli możliwość wzbogacić 
swoją kolekcję widokówek rozdawanych mieszkańcom przy okazji 
oddawania do użytku kolejnych inwestycji tego typu.

SKWER TUWIMA. TUTAJ POĆWICZYSZ
I WYMIENISZ SIĘ KSIĄŻKĄ

WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
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KOLEJNE GROBY SIEMIANOWICKICH  
POWSTAŃCÓW ODRESTAUROWANE!
4 października Magdalena Spychal-
ska z Wydziału Gospodarki Komunal-
nej wraz z Ewą Żłobińską-Kuźmowicz 
podpisały protokół odbioru robót 
renowacyjnych, którym poddane 
zostały kolejne groby Powstańców 
Śląskich. Tym samym siemianowiccy 
bohaterowie: Teodor Nietsche, Paweł 
Cebulski oraz Władysław Kozielski, 
którzy polegli w trakcie II Powstania 
Śląskiego, spoczywają w godnych ich 
pamięci mogiłach.

- Prace zakładały wykonanie trzech 
oddzielnych nagrobków z jasnego 
granitu wraz z utwardzeniem terenu 
wokół grobów wojennych i utwar-
dzeniem alejek pomiędzy poszcze-
gólnymi nagrobkami, usytuowanych 

w bliskiej odległości od siebie - mówi 
Magdalena Spychalska. - Takie 
rozwiązanie gwarantuje przede 
wszystkim to, że wykonując prac 
porządkowe na grobach nie będzie 
zachodziła konieczność wchodzenia 
na nowo wyremontowane nagrobki 
- dodaje.

W 2019 r. Wojewoda Śląski przyznał 
miastu, dzięki staraniom Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, dotację na 
remont grobu wojennego, bo tak się 
te mogiły nazywają, trzech Powstań-
ców Śląskich. Są one usytuowane 
na cmentarzu parafii pw. Michała 
Archanioła (Michałkowice).

Zarówno materiał, z jakiego zosta-
łyby wykonane nagrobki, jak i rozwią-

zania techniczne (wykonanie trzech 
niezależnych nagrobków) gwaran-
tują trwałość i estetykę oraz łatwość 
utrzymania nagrobków w czysto-
ści. Warto wspomnieć, że przed re-
montem skontrolowano stan mogiły. 
Nie była ona w najlepszej kondycji. 
Przede wszystkim były spękania, 
a także rozchodziła się „rama” gro-
bu. Powodem tego stanu były przede 
wszystkim działania atmosferyczne, 
ale również - w dużej mierze - dzia-
łania mikroflory.

- Wszystkie prace podjęte w ra-
mach umowy zaowocowały kom-
pleksową renowacją obiektu, przy 
jednoczesnym przywróceniu walorów 
reprezentacyjnych grobu wojennego 

- mówi Magdalena Spychalska. - Do 
rezultatów niemierzalnych można 
zaliczyć zapoznanie mieszkańców 
Gminy Siemianowice Śląskie z hi-

storią oraz wzbudzenie w nich sza-
cunku do posiadanego dziedzictwa 
kulturowo-historycznego - dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SŁUŻBY USTALAJĄ ŹRÓDŁO ODORU
Od ubiegłego tygodnia, wraz z nie-
pokojącymi sygnałami napływają-
cymi od mieszkańców Siemianowic 
Śląskich, dotyczącymi nieprzy-
jemnych zapachów o charakterze 
przemysłowym, urząd miasta wraz 
ze wszystkimi służbami miejskimi, 
a także wojewódzkimi, rozpoczął 
zakrojone na szeroką skalę działania, 
mające na celu eliminację uciążli-
wości.

- Od czasu, kiedy zaczęły do nas 
napływać zgłoszenia, strażnicy miej-
scy rozpoczęli zintensyfikowane pa-
trole w miejscach wskazanych przez 
mieszkańców – mówi Michał Czaja, 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kry-
zysowego.

Na bieżąco kontrolujemy dzia-
łalność wszystkich podmiotów go-
spodarczych, zajmujących się na 
terenie miasta gospodarką odpada-
mi. Sprawdzane są również tereny 
niezabudowane. Miejskie służby 
środowiskowe są także w stałym 
kontakcie ze swoimi odpowied-
nikami w miastach ościennych, 
które na swoim terenie kontrolują 
stan powietrza.

W tym miejscu apelujemy do wła-
ścicieli prywatnych terenów, by byli 
czujni i na bieżąco sprawdzali swoje 
posiadłości, również budynki (np. 
wolnostojące).

W ciągu najbliższych kilku tygodni, 
przez dwadzieścia cztery godziny na 
dobę, inspektorzy Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach, wyposażeni w spe-
cjalistyczny sprzęt pomiarowy, będą 
kontrolować stan powietrza w róż-
nych punktach Siemianowic Śląskich.

Do pomocy został zaangażowany 
również specjalistyczny dron Straży 
Miejskiej, a władze miasta wysto-

W tym celu został uruchomiony 
całodobowy numer alarmowy, pod 
który należy zgłaszać wszelkie 
wątpliwości - 

32 220 05 44
Zgłoszeń można również doko-
nywać na numer alarmowy Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach 

539 344 130

sowały wniosek do komendanta 
miejskiego policji w Siemianowicach 
Śląskich, by ten, w porozumieniu 
z komendantem wojewódzkim, zor-
ganizował szczegółowe kontrole 
samochodów wjeżdżających do 
naszego miasta, zwłaszcza w go-
dzinach wieczornych i nocnych.

Wydział Ochrony Środowiska zwra-
ca także uwagę, że zapach przeno-
si się zgodnie z kierunkiem wiatru. 
Obecnie, szczególnie w nocy oraz 
rano, zapach może być odczuwany 
intensywniej, z uwagi na występującą 
termiczną inwersję temperatury , co 
oznacza wzrost temperatury wraz 
z wysokością. Inwersja utrudnia pio-
nowe mieszanie się powietrza w at-
mosferze, a chłodniejsze powietrze 
utrzymujące się nad powierzchnią 
ziemi zatrzymuje także zapachy 
czy inne zanieczyszczenia. Ten sam 
mechanizm odpowiedzialny jest za 
tworzenie się smogu typu londyń-
skiego, czyli tej jego odmiany, którą 
znamy z miesięcy zimowych. Zjawi-
sko inwersji najlepiej widoczne jest 
w postaci gromadzenia się mgły. Przy 
określeniu kierunku wiatru polecamy 

korzystać z dostępnych aplikacji np. 
windy.com albo serwisów interneto-
wych, np. pogodynka.pl

Rafał Piech, prezydent Siemia-
nowic Śląskich, apeluje do miesz-
kańców, by w związku z zaistniałą 
sytuacją, w momencie pojawienia 
się niepokojących zapachów, nie-
zwłocznie wzywali na miejsce służ-
by miejskie. Szybkie i precyzyjne 
sygnały pozwolą skuteczniej zloka-
lizować źródło uciążliwego odoru.

Z RATUSZA

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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To pierwszy rządowy eko-ratunek dla 
samorządów, które padły ofiarą mafii 
śmieciowych. Coraz bliżej do utyliza-
cji niebezpiecznych i niepokojących 
całe Michałkowice (dzielnica Sie-
mianowic Śląskich) odpadów, które 
w tym roku nielegalnie pozostawiono 
na terenie jednej z firm. Orlen Eko 
i Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
podpisały z początkiem października 
w obecności Wojewody Śląskiego 
Jarosława Wieczorka, przedstawiciela 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Pawła Jabłońskiego oraz Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Tomasza Bed-

narka umowę, na mocy której miasto 
przekazuje do likwidacji ponad trzy 
tysiące ton niebezpiecznych od-
padów płynnych, pozostawionych 
w naczepach ciężarowych oraz kil-
kusetmetrowej hali magazynowej.

Jak zaznaczył Jarosław Wieczorek, 
Wojewoda Śląski - Współpraca ta jest 
możliwa dzięki nowelizacji ustawy 
o odpadach z 6 września bieżącego 
roku. To dzięki wpisaniu do niej pa-
ragrafu 26a, prezydent Siemianowic 
Śląskich mógł wydać decyzję o li-
kwidacji nielegalnego składowiska. 
W ciągu zaledwie jednego miesiąca, 
zgodnie z obietnicą złożoną prezy-

dentowi Piechowi przez premiera 
Mateusza Morawieckiego, zdołaliśmy 
stworzyć warunki do tego, by gmina 
skorzystała z dofinansowania z Naro-
dowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Łączne nakłady finansowe będą 
wynosić ok. 25.000.000 zł. Na reali-
zację zadania miasto dostało dofi-
nansownie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości 80% poniesio-
nych kosztów i 13% z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Ze 

środków własnych miasto przezna-
czy na ten cel ok. 2.000.000 zł. Prace 
związane z utylizacją odpadów roz-
poczęły się niezwłocznie. Na chwilę 
obecną teren został zabezpieczony 
przez firmę.

Jak przekonuje prezydent mia-
sta Rafał Piech – Bez interwencji 
premiera, który w wakacje obiecał 
nam pomóc, nie udźwignęlibyśmy 
finansowo likwidacji tej eko-pułapki. 
Dla naszego samorządu taki wydatek 
mógłby zrujnować zaplanowane na 
przyszły rok inwestycje. Cieszy nas 
to, że od początku i na każdym etapie 
mogliśmy liczyć na wsparcie Pana 

ORLEN EKO ZNEUTRALIZUJE 
NIEBEZPIECZNE ODPADY 
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

wojewody Wieczorka, prezesów Na-
rodowego i Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska oraz niezwykle 
szybkie i profesjonalne podejście do 
naszego problemu przez zarząd Or-
len i Orlen Eko.

W trakcie konferencji prasowej, 
Krzysztof Iwanicki, prezes zarządu 
Orlen Eko – zapewnił, że doświad-
czenie firmy w pełni pokrywa się 
z problemem, z jakim przyjdzie się 
jej uporać w Siemianowicach Ślą-
skich: - Jednym z zakresów naszej 
działalności są usługi związane z go-
spodarowaniem odpadami, w ramach 
których m.in. zbieramy i unieszkodli-
wiamy odpady zgodnie z posiada-
nymi decyzjami administracyjnymi. 
Sprawne i bezpieczne wykonanie 
prac związanych z usunięciem od-
padów to nasz priorytet. Tak będzie 
również w Siemianowicach Śląskich. 
Realizując to zadanie, tak ważne dla 
mieszkańców miasta, wykorzystamy 
nasze najlepsze doświadczenia oraz 
wiedzę i kompetencje pracowników 
– powiedział.

PIOTR KOCHANEK 
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GOSPODARKA

Przed jakimi wyzwaniami stoją 
obecnie polskie gminy w zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi 
zastanawiali się uczestnicy konferen-
cji, która odbyła się 9 października 
w SCK Park Tradycji. Dyskusję mo-
derowała dziennikarka „Gazety Praw-
nej” Katarzyna Nocuń, a wzięli w niej 
udział eksperci zajmujący się na co 
dzień problematyką odpadów, w tym 
także kwestią ich utylizacji i zagospo-
darowania: Marcin Chełkowski, Paweł 
Głuszyński, Hanna Marliere, Sławomir 
Podgórski i Waldemar Ścierski oraz 
Damian Kołakowski.

Podczas kilkugodzinnej debaty po-
ruszono wiele ważkich tematów, do-
tyczących między innymi urealnienia 
cen za gospodarkę odpadami, wciąż 
niskiej świadomości mieszkańców 
w zakresie segregacji śmieci, stopnia 
przygotowania polskiego systemu 

do wypełnienia już w przyszłym roku 
ustawowych wymogów 50% po-
ziomu recyklingu, czy zwiększenia 
roli Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w gospodarowaniu odpadami.

Najwięcej emocji wzbudziła jed-
nak dyskusja nad kształtem syste-
mu rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta. Tutaj zarówno wszyscy 
dyskutanci, jak i przysłuchujący się 
debacie uczestnicy konferencji, byli 
zgodni, że to właśnie producenci to-
warów i opakowań powinni zostać 
włączeni w system gospodarowa-
nia odpadami i ponosić dużą część 
kosztów związanych z jego funk-
cjonowaniem. Przywoływano przy 

tej okazji przykłady dobrych praktyk 
z innych krajów, które powinny zo-
stać wdrożone także i u nas. Jedną 
z takich propozycji jest np. pobie-
ranie kaucji za odpady, które mogą 
zostać w pełni zrecyklingowane, 
jak puszki, butelki PET czy butelki 
szklane. Takie rozwiązania działają 
z powodzeniem w innych krajach 
i zdecydowanie obniżyły tam koszty 
całego systemu zagospodarowania 
odpadów, a ponadto mogą one stać 
się przyczynkiem do wprowadzenia 
w przyszłości gospodarki o obie-
gu zamkniętym.

Wiele czasu poświęcono także 
dyskusji wokół obowiązujących obec-
nie, nieczytelnych i niejednoznacz-
nych, regulacji prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami. W tej chwili 
gminy muszą stosować się do prze-

pisów zawartych w dwóch ustawach: 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz o odpadach, które 
na dodatek dość często są noweli-
zowane, co wprowadza dodatkowy 
chaos. W efekcie dyskusji pojawił 
się postulat proponujący unifikację 
systemu prawnego w tym zakresie 
oraz zwiększenie synergii działania 
różnych resortów oraz branż.

Oprócz tego eksperci wskazywali 
również na potrzebę zintensyfiko-
wania wysiłków w sferze edukacji 
mieszkańców, a zwłaszcza najmłod-
szego pokolenia, dotyczącej sposo-
bów segregacji śmieci. Zachęcano 
także, by gminy częściej i chętniej 
korzystały z zaplecza eksperckiego 
w organizowaniu systemu zbiórki 
odpadów na swoim terenie.

ADRIAN MERTA

WAŻNA DYSKUSJA O ŚMIECIACH
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GOSPODARKA

10 października w siemianowickim 
Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie 
informacyjne poświęcone zagad-
nieniu „Pracowniczych Planów Ka-
pitałowych”.

 PPK funkcjonują  w Polsce od 
1 stycznia 2019 r. i stanowią powszech-
ny i dobrowolny system długotermi-
nowego oszczędzania, dostępny dla 
wszystkich osób zatrudnionych, które 
podlegają obowiązkowo ubezpiecze-

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE  
Z „PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

niom emerytalnemu i rentowym. Te-
matyka spotkania przyciągnęła spore 
grono przedstawicieli siemianowic-
kich firm, zarówno pracodawców, jak 
i samych pracowników. Prowadząca 
szkolenie Katarzyna Rosińska, repre-
zentująca Polski Fundusz Rozwoju, 
przedstawiła uczestnikom aspekty 
funkcjonowania PPK, korzyści wyni-
kające z przystąpienia do nich oraz 
przepisy prawne regulujące wdrażanie 

systemu  w firmie. Cykl szkoleń reali-
zowany jest przez PFR wraz z Agencją 
Rozwoju Lokalnego SA.

Szkolenia i spotkania informacyjne 
dla firm organizowane są w siemia-
nowickim magistracie regularnie. 
Jeśli mają Państwo propozycje za-
gadnień na kolejne szkolenia, pro-
simy o przesyłanie ich na adres:  
investor@um.siemianowice.pl

MARTA SZALENIEC-MICHALIK
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200 TYSIĘCY NA SPECJALISTYCZNY  
SPRZĘT DLA DRUHÓW Z OSP
9 października Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śląskich, wraz z Wice-
ministrem Sprawiedliwości Michałem 
Wójcikiem, podpisali umowę na dofi-
nansowanie siemianowickiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W uro-
czystości uczestniczyli również: 
Marta Suchanek-Bijak, II zastępca 
prezydenta, Marcin Piowczyk, pre-
zes OSP w Siemianowicach Śląskich, 
brygadier Grzegorz Pyrchla oraz 
zastępca komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich, oraz mł. Aspirant Sebastian 
Karpiński. 

Temat ewoluował błyskawicznie, 
bowiem – jako miasto – podjęliśmy 
na początku października starania, 
by we współpracy z Ministerstwem 

To nie koniec dobrej passy siemianowickiej OSP, bowiem w tym miesią-
cu druhowie odbierają nowiutki, lekki wóz ratownictwa technicznego 
z funkcją gaszenia, który wygrali w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018. W jego zakupie i doposażeniu pomogły również dotacje, o które 
wnioskowała Ochotnicza Straż Pożarna. To oznacza również, że poja-
wiła się możliwość pomocy innym, mniej zasobnym w środki pieniężne 
strażnicom OSM, które mogą prosić o udostępnienie dotychczas 
użytkowanego samochodu, który mimo zaawansowanego wieku, jest 
wciąż w dobrym stanie technicznym.

Sprawiedliwości, otrzymać dofinan-
sowanie dla siemianowickiej jednostki 
OSP. Został złożony wniosek „O po-
wierzenie realizacji zadania jednostce 
zaliczanej do sektora finansów pu-
blicznych, w ramach środków Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy postpenitencjarnej - Fundu-
szu Sprawiedliwości”, który opiewał 
na kwotę 200 tysięcy złotych. Po 
tygodniu otrzymaliśmy pozytywnie 
zaopiniowaną odpowiedź.

- Ze względu na specyfikę naszej 
pracy, cieszymy się z każdej możli-
wości modernizacji naszego sprzętu 
– mówi Marcin Piowczyk, prezes OSP 
w Siemianowicach Śląskich. - Każdy 
nowy zakup zwiększa przecież nasze 
bezpieczeństwo – dodaje.

W ramach środków pieniężnych, 
które otrzymamy, siemianowicka 
OSP otrzyma m.in.: 10 kompletów 
ubrań specjalistycznych (kurtka, 
spodnie, hełm, rękawice), samochód 
ratowniczy do przewozu sprzętu na 
akcje oraz quad wraz z przyczepką, 
przeznaczony do specjalistycznych 
akcji ratowniczych.

- Do sierpnia przyszłego roku sie-
mianowiccy druhowie będą korzystali 
z nowego sprzętu - mówi Mateusz 
Ludyga z Wydziału Rozwoju Miasta.

Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że w staraniach o dofinansowanie 
otrzymaliśmy duże wsparcie wła-
śnie ze strony wiceministra Micha-
ła Wójcika.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Z RATUSZA

KULTURA

Już niedługo zarówno podczas ćwiczeń jak i akcji 
ratowniczych, druhowie z siemianowickiego OSP 
będą dysponować nowym sprzętem

Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza na SCK- Par-
ku Tradycji w sobotę 30 listopada o godzinie 18.00 na  
VI Michałkowickie Bluesowanie im. Jana „Kyksa” Skrzeka.
Na scenie Parku Tradycji zagrają: Śląska Grupa Bluesowa 
oraz Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa. 
Bilety w cenie 35 zł. przedsprzedaż/ 40 zł. w dniu 
koncertu do nabycia w kasach SCK oraz on-line na  
www.bilety.siemck.pl

Siemianowickie Centrum Kultury – Bytków zaprasza 
w sobotę 7 grudnia o godzinie 19.00 na koncert Julii 
Pietruchy, w ramach trasy koncertowej „FOLK it! TOUR”. 
Bilety w cenie 70 złotych dostępne sąw kasach SCK oraz 
on-line na www.bilety.siemck.pl

Zapraszamy do SCK Willa Fitznera w sobotę 23 listopada 
o godz. 18.00 na spotkanie z piosenkami Agnieszki Osiec-
kiej. „Gorzkosłodka”, to spektakl muzyczny autorstwa 
Katarzyny Łyczkowskiej i Wojciecha Sanockiego. Są to 
różne historie kobiet, których życie zmienia się na tarczy 
miesięcy lub godzin. 
Bilety w cenie 10.00 zł/5,00 zł (seniorzy) do nabycia 
w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 

30 LISTOPADA 7 GRUDNIA23 LISTOPADA

WIĘCEJ INFORMACJI NA 
www.siemck.pl
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: Niebawem mija pierw-
szy rok, w którym funkcjonuje Pani 
jako radna 62-tysięcznego miasta. 
Jaki podstawowy cel przyświecał Pani 
w momencie startu w wyborach. 
A może udało się już poczynić pierw-
sze kroki do realizacji tego celu?

Aleksandra Krążek: Tak naprawdę to 
ja nigdy nie myślałam, aby kandydo-
wać do Rady Miasta. To była spon-
taniczna decyzja podczas rozmowy 
z moimi kolegami - wolontariuszami 
Parafialnego Koła Charytatywnego 
Caritas, w którym działam już od 4 
lat. Usłyszałam od Nich „Ola startuj 

3 PYTANIA DO...
MYŚLĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMYM 
WYBOREM MIESZKAŃCÓW

Rozmowa z Aleksandrą Krążek, siemianowicką radną

do Rady Miasta, wierzymy w Ciebie”. 
Szczerze mówiąc to długo nie musieli 
mnie namawiać , więc postanowiłam 
spróbować. Ja od samego początku 
startując w wyborach mówiłam, że 
skupię się  na mieszkańcach star-
szych, samotnych, niepełnospraw-
nych i sparaliżowanych, ponieważ 
ten temat jest mi bardzo bliski. Nie 
ukrywam, że myślałam o tym, iż 
będąc w Radzie Miasta będę mia-
ła większe możliwości w uzyskaniu 
pomocy materialnej oraz finansowej 
dla tych ludzi. Szczerze, to ja nie 
liczyłam na wygraną, widząc tylu 
kandydujących działaczy społecz-

nych i już obecnych radnych, cały 
czas miałam wątpliwości czy do-
brze robię startując w wyborach.  
Jeśli chodzi o zrealizowane cele, tak 
to prawda, udało mi się coś zrealizo-
wać, ale ja publicznie nie lubię dzielić 
się swoimi sukcesami, także zosta-
wię ocenę moich działań miesz-
kańcom, którzy na tym skorzystali . 
 
Głos Miasta: 180 głosów, które pozwo-
liły na mandat radnej, to stosunkowo 
niewysoki kredyt zaufania mieszkań-
ców. Udało się. Jak jednak zamierza 
Pani przekonać wątpiących, że głos 
na Panią to był dobry wybór? 

Aleksandra Krążek: Powiem szcze-
rze, że nigdy nikogo nie przekonywa-
łam do swojej osoby i nie zamierzam 
tego robić także teraz. Ludzie widzą 
działania radnych w naszym mieście 
i widzą też moje. Jestem zdania, że jak 
mieszkańcy naszego miasta zagłoso-
wali na mnie, to byli w pełni świadomi 
swojego wyboru. Gdybym nie dostała 
się do Rady Miasta, to i tak bym nie 
zrezygnowała z dotychczasowej 
pomocy ludziom potrzebującym. 
 
Głos Miasta: Funkcja radnej, działal-
ność w Komisji Rewizyjnej czy pra-
ca wymagająca ogromnej empatii, 

a która pochłania olbrzymie pokłady 
energii, potrafią być wyczerpujące. 
Jak swoje baterie „ładuje” radna, 
Aleksandra Krążek? 

Aleksandra Krążek: Często staram 
się spotykać z rodziną i przyjaciółmi, 
którzy dodają mi ogromnej energii. 
Cenię sobie również ciszę, dlate-
go, jak tylko mogę, spędzam czas 
gdzieś na „łonie natury” z bliskimi 
mi osobami.

ROZMAWIAŁ 
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W niedzielę, 13 października, wy-
bieraliśmy posłów i senatorów do 
polskiego parlamentu. Mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich mogli to robić 
w czterdziestu obwodowych komi-
sjach wyborczych. Uprawnionych do 
głosowania w naszym mieście było 
50 tys.497 osób. Według informacji 
uzyskanych z komisji, wydanych zo-
stało 30 tys. 643 karty do głosowania, 
co wskazuje, że frekwencja wyborcza 
w Siemianowicach Śląskich wyniosła 
aż 60,6 procent.

W naszym mieście wyniki wyborów 
do Sejmu są nieco odmienne od danych 
z całego województwa śląskiego. 

WYBORY ZA NAMI   
PODSUMOWUJEMY WYNIKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu 
w Siemianowicach Śląskich:
Koalicja Obywatelska - 39,12 proc.
PiS - 35, 44 proc.
Lewica - 13,79 proc.
Konfederacja - 7,58 proc.
PSL - 4,07 proc.

Wyniki wyborów 2019 do Senatu 
w Siemianowicach Śląskich:
Dorota Tobiszowska - 34,87 proc.
Henryk Mercik - 27,98 proc.
Dawid Kostempski - 22,11 proc.
Leon Swaczyna - 15,05 proc.

Wyniki kandydatek oraz kandydatów z Siemianowic Śląskich
Wyniki wyborów do Sejmu 2019 

Anna Zasada-Chorab

Karina Siwiec Magielnicka

Małgorzata Gościniak

Marek Urbańczyk

Łukasz Rosicki

Małgorzata Groniewska

Jakub Nowak

Krystyna Palej
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Żródło: pkw.gov.pl
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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530 uczniów siemianowickich szkół, którzy 
w minionym roku szkolnym wykazali się zna-
komitymi wynikami w nauce, uzyskując co 
najmniej średnią 5,0 - otrzymało nagrody 
rzeczowe od prezydenta miasta Rafała Pie-
cha. Najwięcej, bo aż 94 uczniów, odebrało je 
z rąk prezydenta w Szkole Podstawowej nr 13. 

Drugą najliczniejszą grupą, okazali się młodzi 
ludzie ze Szkoły Podstawowej nr 4, których 
było aż 81, trzecią pod względem liczebności 
uzdolnionych, pilnych uczniów była Szkoła 
Podstawowa nr 1, gdzie na nagrodę zasłużyło 77 
uczniów. W czołówce znalazła się także Szkoła 
Podstawowa nr 8, w której nagrody odebrało 

75 uczniów. Oczywiście do pozostałych szkół, 
w których mniej było uczniowskich gwiazd, 
Rafał Piech także nie omieszkał zajrzeć, by 
nagrodzić ich trud i zapał w poznawaniu wiedzy.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

530 UCZNIÓW  
ODEBRAŁO NAGRODY PREZYDENTA

EDUKACJA

Już po raz piąty Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic obdarowywało pierwszaków tyta-
mi wypełnionymi słodyczami. Malcy otrzymują 
je zawsze w czasie uroczystości pasowania 
na ucznia i nie trzeba być szczególnie spo-
strzegawczym, by zauważyć, że ten prezent 
bardzo ich cieszy.

Kiedy inicjowano to przedsięwzięcie, które 
teraz można określić słowem „zwyczaj”, było 
w niektórych kręgach interpretowane jako 
przedwyborcze przekupstwo. Cóż, czas po-
kazał, że te opinie okazały się błędne.

W dniu  15 października podczas wojewódz-
kiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji w Sali 
Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego z rąk wicewojewody śląskiego Roberta 
Magdziarza, wicekuratorów oświaty: Jacka 
Szczotki i Dariusza Domańskiego Medale 
Komisji Edukacji Narodowej odebrali nauczy-
ciele ZSTiO Meritum: Barbara Niemiec-Falkus 
i Adam Korzyniec.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nada-
wany nauczycielom szczególnie zaangażo-
wanym, podejmującym nowatorskie formy 
i metody pracy z wychowankami i do takich 
niewątpliwie należą wyróżnieni nauczyciele 
naszej szkoły.

Barbara Niemiec-Falkus jest nauczycielką 
języka polskiego. Wielokrotnie wspierała 
młodzież w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”, 
organizowanej przez Social Wolves pod pa-
tronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i Ministerstwa Rozwoju. W latach  
2016 i 2018 jej uczennice i uczniowie  znaleźli 
się w finale olimpiady, a w maju 2019 r. III LO 
w ZSTiO  zajęło 1 miejsce w Ogólnopolskim 
Rankingu Szkół „Zwolnieni z Teorii”. Szcze-
gólnie uznanie zdobyły grupy projektowe 

–Początkowo mieliśmy zamiar przygoto-
wywać tytki tylko dla dzieci z uboższych ro-
dzin- mówi Marcin Janota, prezes Zarządu 
Stowarzyszenia – jednak uznaliśmy, że dla 
innych maluchów nasza intencja nie będzie 
zrozumiała, że będą się czuły po prostu po-
minięte, więc „skoczyliśmy na głęboką wodę” 
i objęliśmy naszą akcją wszystkich pierwszaków.

Bo trzeba powiedzieć, że to dla stowarzysze-
nia rzeczywiście ambitne przedsięwzięcie – nie 
tylko finansowe, ale też organizacyjne. Przy-
gotowania trwają corocznie po kilka miesięcy.

„Poznaj Zrozum Pomóż”, „Lookbuk”, „Teatrzyk 
sąsiedzki”, „Zbuduj siebie”, „Ekolife”, „Daj 
żyć”, „Międzypokoleniowo”, „Nie dajmy się 
zaskoczyć”, których działania kierowane były 
do środowiska lokalnego. Nauczycielka jest 
autorką programu edukacyjnego „Ewolucja 
dziennikarska”, realizowanego nowatorską 
metodą grywalizacji na przedmiocie uzu-
pełniającym dziennikarstwo i media. Jest 
także autorką dwóch innowacji pedago-
gicznych  realizowanych w klasie pierwszej 
III LO: „Kompetencje kluczowe przyszłości” 
(na lekcjach  informatyki) oraz „Metody 
odwróconej lekcji” (na lekcjach  języka pol-
skiego). W czerwcu 2019 r. zajęła wspól-

TONA RADOŚCI

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
DLA NAUCZYCIELI MERITUM

- Nasze składki na tytki mocno wspomagają 
sponsorzy. Trzeba ich pozyskać – pojeździć, 
porozmawiać, przekonać. Trzeba negocjować 
ceny. Chcąc jak najwięcej pieniędzy zachować 
na zakup słodyczy, nie kupujemy tytek, lecz 
sami je robimy z zakupionych materiałów. To 
pochłania sporo czasu, podobnie, jak i pako-
wanie słodyczy.

Do tej pory członkowie Stowarzyszenia za-
pakowali około tony słodyczy! O wszystkich 
trudach szybko jednak zapominają i pamiętają 
tylko uszczęśliwione buzie malców.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

nie z wychowankami  II miejsce w V edycji 
konkursu dla Szkół Ponadgimnazjalnych 
Województwa Śląskiego, na najlepsze akcje 
społeczne zrealizowane w latach 2017-2019 
– „Lider Dobroczynności”.

Adam Korzyniec z sukcesami uczy przed-
miotów zawodowych ekonomicznych. Wyniki 
egzaminów zawodowych w kwalifikacjach A.35 
i A.36 należą do najlepszych w województwie 
śląskim i kształtują się na poziomie 100% zda-
walności, a średnie wyniki uczniów plasują się 
w pierwszej trójce w województwie, co wpłynę-
ło na uzyskanie przez Technikum nr 2 „Srebrnej 
Tarczy” w rankingu „Perspektywy” (2016r., 
2019r.). Nauczyciel wykorzystuje aktywizujące 
metody i formy nauczania,  nowoczesne środki 
dydaktyczne, z zastosowaniem gier i symulacji. 
Dzięki jego zaangażowaniu we współpracę 
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych szkoła 
uczestniczyła w testowaniu materiałów dydak-
tycznych, poprzez które możliwa jest realiza-
cja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego 
„Lekcje z ZUS” dla szkół ponadgimnazjalnych 
pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Za szerzenie wiedzy z zakresu 

ubezpieczeń społecznych nauczyciel i szkoła 
otrzymali podziękowanie dyrektora Oddziału 
ZUS w Chorzowie.

Adam Korzyniec od 1997 r. prowadzi dzia-
łalność charytatywną – w ramach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, corocznie kie-
ruje sztabem wolontariuszy w ZSTiO Meritum.

Odznaczeni Medalem KEN nauczyciele są 
absolwentami naszej szkoły, są także założy-
cielami i członkami Zarządu Stowarzyszenia 
Społeczno-Edukacyjnego PRO MERITUM, które 
zajmuje się działalnością charytatywną i pomoco-
wą dla społeczności lokalnej. Do najważniejszych 
akcji Stowarzyszenia należą: „Czujniki Ratują 
Życie” i „Koperta Ratunkowa”, prowadzone przy 
współudziale służb ratowniczych miasta Sie-
mianowice Śląskie, a polegające na dystrybucji 
czujników tlenku węgla i kopert ratunkowych, 
oraz akcje pomocowe dla najuboższych: „Tyta 
od PRO MERITUM”, „Świąteczna Paczka z PRO 
MERITUM”. Ponadto Stowarzyszenie patronuje 
konkursom dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi 
działalność prozdrowotną.

Wyróżnionym nauczycielom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

KATARZYNA STRONCZEK
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Największym bogactwem, w jakie możemy 
wyposażyć nasze dzieci, są wiedza i umie-
jętności. To dzięki tym atrybutom nasze 
pociechy sprawniej poradzą sobie w życiu. 
Z pewnością rozumieją to rodzice, których 
dzieci w wieku 6–12 lat rozpoczęły 19 paź-
dziernia edukację w ramach tzw. uniwer-
sytetów dziecięcych, tj. w Siemianowickim 
Uniwersytecie Najmłodszych i Najzdolniej-
szych, którego współorganizatorami są: 
Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej, Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie, Siemiano-
wickie Centrum Kultury „Park Tradycji” i II 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki.

W sobotę w SCK Park Tradycji zebrała się duża 
grupa dzieci wraz z rodzicami, by wysłuchać 
wykładu nt. „Jak przeprowadzić operację 
przeszczepu serca?”,  wygłoszonego przez dr.n. 
med. Michała Zembalę, praktyka w omawianym 
temacie, który w ciągu minionych siedmiu lat 
dokonał ponad 100 przeszczepów serca.

Uroczystej inauguracji kolejnego roku aka-
demickiego dokonali prof. dr hab. inż. Marek 
Sitarz, reprezentujący Akademię WSB w Dą-
browie Górniczej oraz Naczelnik Wydziału 
Edukacji UM w Siemianowicach Śląskich – Anna 
Sobieraj. W uroczystości uczestniczyły również 
reprezentantki dwóch pozostałych instytucji, 
zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia: 
Katarzyna Sztyler, dyrektor II LO im. Jana Ma-

INAUGURACJA SUNN,  
CZYLI NAJMŁODSI W ŚWIECIE MEDYCYNY

tejki oraz Monika Pojda–Dziekońska, zastępca 
dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury.

Wszyscy uczestnicy złożyli uroczyste ślubo-
wanie, nowi studenci otrzymali indeksy Aka-
demii WSB, nie zabrakło pamiątkowych fotek 
i wreszcie rozpoczął się wykład. Uczestnicy 
wkroczyli w nieznany świat wiedzy medycznej, 
dotyczącej budowy serca, powagi zagrożeń, 
jakimi są zawał serca i często bagatelizowana 
grypa, grup krwi, koniecznej zgodności dawcy 
i biorcy, jakie narządy mogą być przeszczepio-
ne, ile osób może uratować jeden dawca czy 

też jak długo narządy mogą być poza ciałem. 
Wszystkie te zagadnienia bardzo poruszyły 
i zainteresowały młodziutkich studentów, któ-
rzy w części przeznaczonej na pytania śmiało 
dzielili się swoimi wątpliwościami w zakresie 
zrozumienia tematu. Ich ciekawość została 
póki co zaspokojona, choć jak to zwykle bywa 
w takich sytuacjach, pojawiły się liczne nowe 
wątki, wymagające rozwinięcia. Bardzo cieka-
wym elementem spotkania były autentyczne 
historie kilku uratowanych osób.

KATARZYNA SZTYLER

Harmonogram  wykładów dla najmłodszych: 

 9.11.2019 r. – Stanisław Moniuszko – w mu-
zycznym kolorycie artystycznej podróży od 
pieśni do opery – prowadzący: prof. Mirosław 
Kisiel, MUZYKA

 14.12.2019 r. – Mały człowiek – Duża wyobraź-
nia – Wielka odpowiedzialność – prowadzący: 
mgr Martyna Kucharska-Staszel, PRAWO

 4.01.2020 r. – Bieszczady. Kraina bezkresnych 
połonin – prowadzący: dr inż. Sebastian Bie-
lak, PODRÓŻE

 22.02.2020 r. – Co nas ziębi, a co nas grzeje? 
– prowadzący: dr hab. Armand Cholewka, 
BIOLOGIA

 4.04.2020 r. –  wykład w ustaleniu

 23.05.2020 r. –  Ziemia 2.0 – prowadzący: mgr 
Marcin Lieber, EKOLOGIA

 20.06.2020 r. – Uroczyste Zakończenie Roku 
Akademickiego 2019/2020 – Co w stawie 
piszczy? – prowadzący: mgr Maciej Kupczak, 
PRZYRODA

Ponadto w najbliższy piątek tj. 25.10.2019 r. 
o godzinie 11.30 w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Jana Matejki rozpocznie się cykl wykładów 
dla uczniów najstarszych klas szkół podstawo-
wych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Pierwszy wykład wygłosi dr Paulina Polko nt. 
Suma wszystkich strachów terroryzm i inne 
zagrożenia XXI wieku.  Zapraszamy.

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie, w sie-
dzibie Business Centre Club, przedstawiciele 
naszej szkoły uczestniczyli w  kolejnej do-
rocznej konferencji, promującej Fundusze 
Europejskie, współfinansowanej ze środków 
Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020. W tym roku 
zorganizowano ją pod hasłem „Przyjazny rynek 
pracy – niestandardowa oferta dla juniora 
i seniora”.  Patronat honorowy nad konferencją 
objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz Business Centre Club.

Podczas uroczystej gali poprzedzającej kon-
ferencję zostały przyznane przez Fundację  
Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM ty-
tuły „Lider Równych Szans” za zasługi na rzecz 
aktywizacji osób młodych. Taki tytuł otrzymała 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych – Sylwia Dylus. W 2017 roku 
tytuł „Lidera Równych Szans” został przyznany 

Urzędowi Miasta Siemianowice za zasługi na 
rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością, 
który z rąk wiceprezes fundacji Małgorzaty 
Domagały odebrał - podczas XLIII sesji Rady 
Miasta - prezydent Rafał Piech.

Spotkanie to było okazją do dyskusji o sku-
tecznym przejściu z systemu edukacji do 
zatrudnienia oraz o utrzymaniu aktywności 
zawodowej przez osoby osiągające wiek eme-
rytalny. Podczas panelu wyznaczone zostały 
obszary możliwej współpracy szkół i instytucji 
rynku pracy z pracodawcami.

Prelegentami byli głównie realizatorzy inno-
wacji społecznych i niestandardowych praktyk 
z całej Polski.

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli realizację 
czwartego już projektu we współpracy z Fun-
dacją POLPROM „Aktywność społeczna - Zrób 
to dla siebie!”, którego koordynatorem jest 

Marta Kwiecień. Projekt ten będzie trwał dwa 
lata i jest związany z aktywnością społeczną na 
rzecz środowiska lokalnego. Na koniec udziału 
w projekcie uczniowie otrzymają Certyfikat 
Kompetencji Społecznych, firmowany m.in. 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz zaświadczenie o Wolontariacie.

MARTA KWIECIEŃ

LIDER RÓWNYCH SZANS W ZSOIZ
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BEZPIECZEŃSTWO

Siemianowicki Klub Łączności SP-
9KJM obchodził 60-lecie działal-
ności. Jubileuszowa uroczystość 
odbyła się w połowie października 
w Willi Fitznera i stała się okazją nie 
tylko do podsumowania osiągnięć 
Klubu, ale także do uhonorowania 
jego wyróżniających się członków 
oraz zasłużonych przyjaciół. Wrę-
czono im Medale 75-lecia LOK oraz 
Medale 60-lecia Klubu SP9KJM, zaś 

PODRÓŻNICY W ETERZE ŚWIĘTOWALI 60-LECIE
Honorowego Prezesa Klubu Euge-
niusza SP9IIA, prócz odznaczenia, 
uczczono okolicznościowym gra-
wertonem.

Wśród zaproszonych gości obecna 
była, reprezentująca prezydenta Rafała 
Piecha, jego zastępca Marta Sucha-
nek-Bijak, która pogratulowała  naszym 
krótkofalowcom pięknego jubileuszu.

Przez dziesięciolecia siemianowiccy 
podróżnicy w eterze, realizując swo-

ją pasję, urzeczywistniali piękną ideę 
równości i braterstwa ponad kilome-
trami i granicami, rozsławiali na falach 
Siemianowice Śląskie, utrzymywali 
gotowość, aby w razie potrzeby służyć 
mieszkańcom pomocą.

W swoich długich dziejach, Klub za-
wsze wiele uwagi poświęcał młodemu 
pokoleniu, rozwijał jego zaintereso-
wania, organizując zawody sportów 
obronnych, zaciekawiał postępem na-

EDUKACJA

JEDENASTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
W SIEMIANOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
Po raz jedenasty, 8 października w SCK Park 
Tradycji spotkali się słuchacze Siemiano-
wickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
inauguracji roku akademickiego. Prezes Re-
nata Jaroń-Guzy przywitała ciepło wszystkich 
przybyłych gości, a wśród nich II zastępcę 
prezydenta miasta Martę Suchanek-Bijak, 
kadrę akademicką z prorektor ds. dydaktyki 
i nauki prof. dr hab. Wandą Palacz z Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  i  rek-
torem-seniorem prof. nadzw. dr. Mirosławem 
Wójcikiem na czele. Obecni także byli członko-
wie honorowi SUTW i przyjaciele uniwersytetu 
oraz niezawodni słuchacze.

Oprawę muzyczną zapewnił chór stowarzysze-
nia „LA LE LE”. Nowi słuchacze złożyli ślubowanie, 
otrzymali indeksy i zostali uroczyście przyjęci 
w poczet studentów SUTW. Podczas uroczy-
stości chór otrzymał statuetkę od organizatorów 
przeglądu chórów w Bytomiu. Miłym akcentem 
był moment otrzymania przez prezes Renatę 
Jaroń-Guzy tytułu „Lider z powołania”

Bardzo interesujący okazał się zwieńczający 
uroczystość wykład inauguracyjny, o łączności 
muzyki z aktywnością ruchową człowieka.

Życzymy studentom udanego roku akade-
mickiego!

MICHAŁ PŁONKA

ukowym, kształcił miłość i szacunek do 
ojczystego kraju i jego tradycji. Takich 
działań  nie zabraknie też w przyszłości, 
którą nakreślił podczas uroczystości 
prezes Tadeusz Pamięta.

Warto dodać, że z okazji jubileuszu 
ukazało się drugie wydanie mono-
grafii Klubu, powstał też okoliczno-
ściowy film, który można obejrzeć na 
klubowej stronie internetowej. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z początkiem października rozpoczął 
się sezon grzewczy, a więc kaloryfery 
w naszych mieszkaniach i domach znowu 
dają przyjemne ciepło. Czas ten wiąże się 
też ze zwiększoną liczbą pożarów oraz 
zatruć tlenkiem węgla, niestety często 
ze skutkiem śmiertelnym. I właśnie na 
zagrożenie związane z tlenkiem węgla, 
zwanym popularnie czadem lub „cichym 
zabójcą”, zwraca uwagę Straż Pożarna. 
A jest ono ogromne. Jak podaje kpt. Ma-
riusz Rozenberg, dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Siemianowi-
cach Śląskich, od rozpoczęcia sezonu 
grzewczego, a więc w ciągu pierw-
szych trzech tygodni października, 
strażacy w naszym mieście przyjęli 
już 7 zgłoszeń dotyczących zdarzeń 
z zatruciem tlenkiem węgla, w których 
ucierpiało łącznie 9 osób. Dla porów-
nania: w całym zeszłorocznym sezonie 
grzewczym siemianowiccy strażacy 
interweniowali w 51 przypadkach, 
a liczba poszkodowanych sięgnęła 
34 osób, w tym 1 ofiara śmiertelna.

     Jak widać statystyki są alarmujące, 
dlatego sami musimy zrobić wszyst-
ko, by ograniczyć niebezpieczeństwo 
zatrucia tlenkiem węgla.
     Przyczyn zaczadzeń jest kilka. Pierw-
sza to wadliwie działające, niewłaści-
wie podłączone lub źle wyczyszczone 
piece centralnego ogrzewania, pie-
cyki łazienkowe czy inne przenośne 
urządzenia grzewcze. Druga, być 
może jeszcze częstsza, wynika ze 
złego stanu całej instalacji grzewczej 
i przewodów kominowych. Trzecia 
przyczyna leży – niestety – po stro-
nie użytkowników, którzy, chroniąc się 
przed stratami ciepła, w imię źle pojętej 
oszczędności nadmiernie uszczelniają 
pomieszczenia, np. przez wymianę 
okien, czego skutkiem jest odcięcie 
dopływu powietrza zewnętrznego. To 
z kolei zakłóca ciąg w instalacji komino-
wej i powoduje niekontrolowaną emisję 
spalin, czyli czadu. I tragedia gotowa.
Tlenek węgla – czad, powstaje bowiem 
w procesie spalania przy niedostatku 

tlenu. Jest  bezbarwnym, bezwonnym 
silnie trującym gazem. Dostaje się do 
organizmu przez układ oddechowy, 
a następnie jest wchłaniany do układu 
krwionośnego. Uniemożliwia prawidło-
wą dystrybucję tlenu we krwi i może 
doprowadzić do uszkodzenia mózgu 
oraz innych narządów, a nawet śmierci.

Jak się więc zabezpieczyć?  
Musimy przede wszystkim:

 zapewnić prawidłową wentylację po-
mieszczeń,

 stosować mikrowentylację okien i drzwi,
 nie zasłaniać kratek wentylacyjnych,
 dokonywać (przy pomocy fachow-

ców) okresowych przeglądów komina, 
urządzeń grzewczych i instalacji wen-
tylacyjnej,

 uchylić okno w pomieszczeniu 
w trakcie korzystania z jakiegokolwiek 
źródła ognia,

 w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania wen-
tylacji,

 systematycznie sprawdzać ciąg po-
wietrza,

  zakupić i umieścić atestowaną czujkę 
tlenku węgla w tej części mieszkania 
lub domu, w której śpią domownicy.

Działania te z pewnością przyczynią 
się do zmniejszenia niebezpieczeństwa 
zatrucia tlenkiem węgla. Należy przy 
tym zwracać uwagę na takie objawy, 
jak: duszności, bóle i zawroty głowy, 
nudności, wymioty, oszołomienie, 
osłabienie, przyśpieszenie czynności 
serca i oddychania, gdyż mogą być 
sygnałem, że my sami, bądź nasi bliscy, 
ulegamy zatruciu czadem. 

W takiej sytuacji  
powinniśmy natychmiast:

 nie ulegać panice,
  zapewnić dopływ świeżego i czy-

stego powietrza do pomieszczenia,
  wynieść osobę poszkodowaną 

w bezpieczne miejsce, jeśli nie sta-
nowi to zagrożenia dla osoby ratującej,

 niezwłocznie wezwać pogotowie 
ratunkowe i straż pożarną (pogotowie 
ratunkowe – 999 lub 112, straż pożarna 
– 998 lub 112),

 jak najszybciej podać tlen,
 jeżeli osoba poszkodowana nie oddy-

cha, ma zatrzymaną akcję serca, należy 
natychmiast zastosować sztuczne 
oddychanie i masaż serca,
Wszystkie przedstawione wyżej za-
lecenia i rady mają służyć naszemu 
bezpieczeństwu i od stosowania się 
do nich może zależeć nasze zdrowie 
i życie! Wystarczy jedynie odrobina 
przezorności, bo warto dbać o wła-
sne bezpieczeństwo.

PIOTR PINDUR

NIE DLA CZADU!
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ZDROWIE

SPRAWY SPOŁECZNE

To jeden z najstarszych klubów pa-
cjenta na Śląsku. „Kokotek”-bo taką 
ma nazwę klub przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Lecznictwa Psy-
chiatrycznego- obchodził niedawno 
jubileusz 30-lecia.

-Idea powołania takiego klubu 
zrodziła się wśród pacjentów po 
ich wyjeździe wraz z personelem 
medycznym na turnus rehabili-
tacyjny do Kokotka w 1989 roku. 
Uczestnicy bardzo się wówczas 

zaprzyjaźnili ze sobą i postanowi-
li, że po powrocie do domu będą 
się nadal spotykać.  Na pamiątkę 
obozu nazwany został „Kokot-
kiem”-opowiada Beata Król pro-
wadząca zajęcia.

-Klub Pacjenta to przede 
wszystkim idea samych  pacjen-
tów, której my, personel medyczny, 
chcemy wesprzeć  i którą jesteśmy 
zdecydowanym orędownikiem – 
dodaje dyrektor SPZLP Agnieszka 
Prymus. – To bardzo budujące, że 
można spotkać osobę, która ma 
podobne problemy, myśli podobnie. 
Wtedy taki problem staje się jakby 
łatwiejszy, lżejszy. 

„Kokotek” zrzesza osoby nie-
pełnosprawne z powodu zaburzeń 
psychicznych, głównie schizofre-
nii, zaburzeń schizoafektywnych, 
depresji i nerwicy. Jego cele, to 
doskonalenie umiejętności radze-
nia sobie w sytuacjach życiowych 
i społecznych, kształtowanie 
współpracy w grupie, przeła-
manie izolacji społecznej oraz 
zmniejszenie objawów chorobo-
wych. Zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu, często są to wspólne 
wyjścia, imprezy, wyjazdy. Jak za-
pewnia dyrektor Agnieszka Pry-
mus, planowane jest poszerzenie 
działalności. Zwłaszcza, że klub 

stanowi ważny element całości 
terapii, pomimo tego, że w żaden 
sposób nie jest finansowany w ra-
mach NFZ, lecz ze środków SPZLP.

„Kokotek” daje swoim podopiecz-
nym to, co każdy z nas chce od 
życia: poczucie akceptacji oraz 
zrozumienia przez innych. Od 30 
lat stanowi przyjazną enklawę dla 
wielu ludzi, którzy poza murami 
placówki czuli się osamotnieni, od-
rzuceni, obcy. Dlatego nie zamyka 
drzwi przed nikim i zaprasza do 
siebie także chorych z sąsiednich 
miast.  

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA 

Do stałych imprez w kalendarzu Mu-
zeum Miejskiego dołączył ostatnio 
Festiwal Improwizacji im. Krystiana 
Hadasza. W zamierzeniu organi-
zatorów – związanego z placówką 
znakomitego muzyka Adama Bula 
oraz gospodarza wydarzenia - im-
preza ma upamiętnić  pierwszego 
dyrektora Muzeum, dzięki któremu 
stało się ono miejscem, o takim zna-
czeniu dla Siemianowic Śląskich, jak 
Montmartre dla Paryża. 

– Dlaczego improwizacje? – Otóż 
z tego powodu, że Krystian był osobą 
wychodzącą poza kanony, że „nie-
standardowo” było jego wizytówką 
– wyjaśnia obecny dyrektor Woj-
ciech Grzyb.

Improwizacja odnosi się nie tylko 
do wydarzeń przewidzianych w ra-
mach Festiwalu, ale też i do jego for-
muły, co oznacza, że kolejne edycje 

mogą zaskoczyć .Jak zapewnia Dy-
rektor Grzyb totalna improwizacja 
absolutnie nie będzie się wiązała 
z możliwością obniżenia wyznaczo-

KULTURA

WYBITNI ARTYŚCI  IMPROWIZUJĄ W MUZEUM
nego sobie poziomu artystycznego 
całego przedsięwzięcia. A ten, już 
w pierwszej odsłonie, musiał budzić 
podziw. Zapewnili to uczestnicy. Dy-
rektor artystyczny Festiwalu - Adam 
Bul zaprosił do udziału w imprezie 
wybitnych artystów, takich jak Le-
szek Winder (gitarzysta, kompozy-
tor, lider legendarnej super grupy 
Krzak), Krzysztof Ścierański  (od 
wielu lat najlepszy gitarzysta basowy 
w Polsce), czy młody akordeonista 
Zbigniew Chojnacki, który na tra-
sie z Holandii do Chin, szczęśliwie 
znalazł wolny termin, aby wystą-
pić w Siemianowicach. Wystąpił też 
niezwykle zdolny perkusista Marcin 
Ścierański oraz pięknie brzmiący ze-
spół  Schola Cantorum Minorum 

Chosoviensis, który dał koncert w ko-
ściele pw. św. Michała Archanioła.

Festiwal noszący imię Krystiana 
Hadasza nie mógł obyć się bez poezji. 
I tak, poeci zmagali się w turnieju 
wiersza „W samo południe”, two-
rząc „na gorąco” wiersze z użyciem 
wylosowanych słów, a publiczność 
mogła wysłuchać wykładu dr. Jacka 
Kurka o sztuce improwizacji i nie 
tylko o niej. 

- Siemianowicki Festiwal Impro-
wizacji nie jest  imprezą adresowaną 
do szerokiego odbiorcy, a raczej do 
koneserów, ale zapraszamy na niego 
wszystkich zainteresowanych eks-
perymentem, wyjątkowością, nową 
jakością – mówi dyrektor Grzyb.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

TU ZNAJDUJĄ AKCEPTACJĘ I ZROZUMIENIE

Już wkrótce nadejdą jesienne, a potem 
zimowe chłody, więc Śląskie Stowarzy-
szenie Charytatywne „Przystań” chętnie 
przyjmie ciepłą odzież dla osób, którym 
brakuje pieniędzy, by samodzielnie się 
w takie ubranie zaopatrzyć.

Odzież, a także koce, pościel, śpiwory, 
ręczniki, można przynosić do siedziby 
Stowarzyszenia w Siemianowicach Ślą-
skich, ul. Lipowa 6, od poniedziałku do 
piątku w godz.7.00-14.00.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

„PRZYSTAŃ” PROWADZI ZBIÓRKĘ  
CIEPŁEJ ODZIEŻY
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Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków 
o stypendium sportowe. 
Wnioski można składać w dowolnej Kancelarii Podawczej 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Termin składania wniosków na stypendia sportowe upływa 
5 listopada 2019 r. !!!
Stypendia przyznawane są:
- w sportach indywidualnych  

na okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku,
- w sportach zespołowych  

na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Zachęcamy także o zapoznanie się z treścią uchwały 
nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 
22 czerwca 2017 r. w sprawie: określania zasad i trybu 
przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych oraz Zarządzenia Nr 407/2019 Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 13.05.2019 w sprawie: 
zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypen-
dium sportowego, gdzie znajdą Państwo szczegółowe 
informacje dotyczące wymogów, jakie musi spełniać 
wnioskodawca, by starać się o stypendium sportowe 
w naszym mieście.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracow-
nicy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie osobiście (Willa Fitznera, I piętro, 
pok. 4), telefonicznie: 32 765 62 92 (96) lub mailowo:  
j_byc@um.siemianowice.pl, k_nos@um.siemianowice.pl

NAJLEPSI SIEMIANOWICZANIE  
W XI SILESIA MARATHONIE!

Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Marta 
Suchanek-Bijak, w towarzystwie naczelnik Wydziału Kultury  
i Sportu – Małgorzaty Pichen, uhonorowała w poniedziałek 
(21.10) w Urzędzie Miasta, w imieniu Prezydenta, najlepszą 
siemianowiczankę i najlepszego siemianowiczanina XI edycji 
Silesia Marathonu, w kategorii OPEN na dystansie maratońskim.

Przypomnijmy, że ta najbardziej prestiżowa impreza biegowa 
na Śląsku, której trasa prowadzi z Chorzowa, przez Katowice, 
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, z metą na Stadionie Śląskim, 
odbyła się tradycyjnie w pierwszą niedzielę października (6.10).

Najszybszą z mieszkanek naszego miasta na dystansie mara-
tońskim okazała się Ewa Lampa, która z czasem 4 godziny 7 minut 
i 29 sekund, która zajęła 53 miejsce w kategorii OPEN wśród kobiet 
i 14 miejsce w swojej kategorii (K 40). Najlepszym siemianowi-
czaninem z kolei okazał się Maciej Garnowski, który z czasem 2 
godziny 52 minut i 32 sekundy, zajął 19 miejsce w kategorii OPEN 
i dziesiąte w swojej kategorii wiekowej (M 30).

Oboje wyróżnieni podkreślali dziś, że bieganie jest ich pasją 
i jedną z ulubionych form aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Ewa Lampa zdradziła, że swoją przygodę z bieganiem rozpoczęła 
już 13 lat temu i ma za sobą 10 ukończonych maratonów, a także 
ultramaraton (na dystansie 100 km !). Także inne formy aktywności 
fizycznej nie są jej obce – była członkiem czeskiego klubu w ...zi-
mowym pływaniu i w tej dyscyplinie ma za sobą również udział 
w zawodach. Maciej Garnowski także preferuje różnorodne formy 

aktywności – był kolarzem MTB, a oprócz biegania obecnie startuje 
jeszcze w zawodach triathlonowych. Tegoroczna edycja Silesia 
Marathonu była jego piątym startem na tym królewskim dystansie.

Ewę Lampę, jako mieszkankę Bytkowa, najczęściej można spo-
tkać biegającą po Parku Śląskim, z kolei Maciej Garnowski, który 
mieszka na Bańgowie zdecydowanie preferuje treningi w okolicach 
siemianowickiej Bażantarni i „Rzęsy”.

Oboje zachęcali wiceprezydent Martę Suchanek-Bijak, a za jej 
pośrednictwem wszystkich mieszkańców Siemianowic Ślaskich, 
do skorzystania z uroków i ogromnego potencjału naszego miasta 
i jego okolic, w zakresie różnorodnych form aktywności fizycznej.

KRZYSZTOF NOS
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do 5 listopada!
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SILESIA MARATHON Z KENIJSKIM REKORDEM

Siemianowice Śląskie, obok Kopal-
ni Soli „Wieliczka” oraz  BUKOVINA 
Resort, zwyciężyły w konkursie na 
Najpiękniejsze Miasto 76. Tour de 
Pologne UCI World Tour.  Uroczy-
ste wręczenie nagród odbyło się  10 
października 2019 r. w Hotelu In-
terContinental Warszawa. Wyróż-
nienie w imieniu Prezydenta Miasta 
odebrała naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu siemianowickiego Urzędu 
Miasta – Małgorzata Pichen.

Konkurs „Najpiękniejsze Miasto 
Tour de Pologne towarzyszy wyści-
gowi już od czterech lat. Jego ideą 
jest zachęcanie mieszkańców do 
kreatywnego i oryginalnego kibico-
wania, a także docenienie wkładu 
i zaangażowania poszczególnych 
miast i partnerów. Kandydatury są 
oceniane przez kapitułę, w której 

skład wchodzą przedstawiciele Lang 
Team, a także sponsorów i patronów 
medialnych Tour de Pologne.

– Tour de Pologne co roku przejeż-
dża przez około czterysta miejsco-
wości. Za każdym razem spotykamy 

się z wielkim entuzjazmem kibiców 
i zaangażowaniem miast i partnerów. 
Ten konkurs i nagrody są dowodem 
wdzięczności i uznania. Jestem bar-
dzo szczęśliwy, że mamy możliwość 
współpracy z tak wspaniałymi part-

nerami – powiedział Czesław Lang, 
Dyrektor Generalny Tour de Pologne.

W tym roku w kategorii Miasto 
Lotnej Premii LOTTO zwycięzcą zo-
stały Siemianowice Śląskie!, które 
znajdują się na trasie Tour de Pologne 
od dziesięciu lat. Tym razem lotną 
premię w naszym mieście wygrał 
Charles Planet, który później trium-
fował w klasyfikacji Najaktywniejszy 
Zawodnik LOTTO. – Cieszy mnie fakt, 
że mieszkańcy Siemianowic Śląskich 
już od dekady stają na wysokości 
równie ważnego zadania, jak samo 
kolarstwo, czyli tłumnego dopin-
gowania każdego z uczestników 
kolejnych edycji Tour de Pologne. 
Udział w tej najbardziej prestiżowej 
imprezie kolarskiej w naszym kraju, 
możliwość zobaczenia z bliska naj-
lepszych kolarzy świata i ich walki 

na siemianowickiej Lotnej Premii jest 
dla siemianowiczan sporą atrakcją, 
a dla miasta, promocją. Każdego 
roku mieszkańcy naszego miasta 
włączając się w to kolarskie święto, 
prezentują przy okazji różne ciekawe 
inicjatywy i dekoracje, a następnie, 
w ramach imprez towarzyszących, 
wspólnie bawią się i kibicują na Rynku 
Miejskim – powiedział Rafał Piech, Pre-
zydent Miasta Siemianowice Śląskie.

- To wspaniałe wyróżnienie jest 
jednocześnie formą podziękowa-
nia – zarówno dla mieszkańców, jak 
i dla całego sztabu ludzi wspieranych 
liczną grupą wolontariuszy, którzy 
każdego roku w okresie wakacyjnym 
robią wszystko, by uatrakcyjnić prze-
jazd kolarskiego peletonu przez na-
sze miasto – dodał prezydent Piech.

KRZYSZTOF NOS

Grupa prawie 4700 zawodniczek i zawodników z 40 krajów, 
reprezentujących wszystkie kontynenty globu zamieszkałe 
przez człowieka, stanęła na starcie jedenastej edycji PKO 
Silesia Marathonu, który tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
października (6.10) zawitał także do Siemianowic Śląskich. 
Chęć udziału w biegu, wysyłając zgłoszenie i dokonując 
opłaty startowej, wyraziło 5591 osób. Ostatecznie na linii 
startu ustawiło się 1679 zawodników pokonując dystans 
maratoński, 2808 - trasę o połowę krótszą, a 211  ukoń-
czyło  organizowany po raz pierwszy ultramaraton, na 
dystansie 50 km. W gronie wszystkich uczestników nie 
zabrakło oczywiście siemianowiczan, których było łącznie 
ponad 200.  

Silesia Marathon to największa i najbardziej prestiżowa impreza 
biegowa na Górnym Śląsk. 

- Bardzo się cieszę, że trasa tak prestiżowej imprezy jak 
Silesia Marathon po raz kolejny wiodła także ulicami Siemia-
nowic Śląskich. Dołożyliśmy wszelkich starań, by uczestnicy 
imprezy czuli się u nas bezpiecznie. Cieszę się również, że 
mieszkańcy, mimo niezbyt sprzyjających warunków atmos-
ferycznych, doceniając trud startujących maratończyków, 
wspierali ich żywiołowym, gorącym dopingiem, zagrzewając 
do walki z samym sobą i pokonania ostatniego odcinka ich 
biegu – stwierdził prezydent miasta Rafał Piech.

Nasze miasto po raz dziesiąty włączyło się we współorga-
nizację imprezy. Uczestnicy wbiegli do naszego miasta na 33 
kilometrze dystansu maratońskiego, przemierzyli ulice: My-
słowicką, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, 
Katowicką i Telewizyjną, a opuszczając nasze miasto mieli już 
za sobą w nogach ponad 37 kilometrów. Z Siemianowic Śląskich 
udali się do Parku Śląskiego, a meta zlokalizowana była na bieżni 
legendarnego „Kotła Czarownic”, czyli Stadionu Śląskiego.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
- NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO TOUR DE POLOGNE 2019!

Zwycięzcą jedenastej edycji PKO Silesia Marathonu został 
Kenijczyk Evans Tanui Kipngetich, ustanawiając nowy rekord 
trasy czasem 2 godziny 21 minut i 37 sekund. Drugi na mecie, 
ze stratą niespełna dwóch minut, zameldował się jego rodak 
– Moses Kipruto, a trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny tryum-
fator – Andrzej Rogiewicz z Grudziądza, który na mecie zjawił 
się niemal 8 minut za zwycięzcą. W rywalizacji kobiet pierwsza 
linię mety minęła Kenijka Gladys Jepkurui Biwott (2:45:54), wy-
przedzając swoją rodaczkę Lucy Nthenya Ndambuki (2:48:34). 
Na najniższym stopniu podium  stanęła Patrycja Włodarczyk 
z Jaworzna, z czasem 2:59:02.

Najlepszym siemianowiczaninem w kategorii OPEN wśród 
maratończyków okazał się Maciej Garnowski, który z czasem 
2 godziny 52 minut i 32 sekundy, zajął 19 miejsce w kategorii 
OPEN i dziesiąte w swojej kategorii wiekowej (M 30). Najlepszą 
siemianowiczanką okazała się Ewa Lampa (4:07:29), która 
zajęła 14 miejsce w swojej kategorii (K 40).

Warto dodać, że przy zabezpieczeniu trasy Silesia Ma-
rathonu na terenie Siemianowic Śląskich oraz obsłudze punktu 
odżywczego na 35 km oraz punktu z wodą na 37,5 km udział 
wzięło ponad 150 wolontariuszy – młodzieży siemianowickich 
szkół – II LO im. Jana Matejki, ZSTiO „Meritum” oraz I LO im. J. 
Śniadeckiego. - Bardzo im za to dziękujemy. Ich bezinteresow-
na praca, w połączeniu ze świetną współpracą z MOSIR-em, 
policją i innymi służbami mundurowymi pozwoliła zapewnić 
bezpieczeństwo uczestnikom maratonu, sprawić by impreza 
była jak najmniej uciążliwa dla tych mieszkańców, którzy nie 
byli nią zainteresowani – podkreśliła naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu siemianowickiego urzędu, Małgorzata Pichen.

KRZYSZTOF NOS
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