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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

WEŹ UDZIAŁ  W WYDARZENIACH!
SCK Bytków
8 marca  godz. 16:00 - spektakl komediowy „Historie łóżkowe” 
czas trwania spektaklu – 100 minut bez przerwy, bilety 55zł., 
w kasach SCK i  www.bilety.siemck.pl.
19 marca , godz. 18:00 - „Spotkanie Podróżników”.
22 marca,  godz. 18:00 - „Arszenik i stare koronki”, bilety 10zł., 
w kasach SCK i www.bilety.siemck.pl.
Muzeum Miejskie
5 marca 2020 (czwartek) - godz. 12:00 - Akademia Muzeal-
na Uniwersytetu III Wieku. Temat: Wielcy Siemianowiczanie, 
prowadzenie Małgorzata Derus,
6 marca 2020 (piątek) - godz. 18:00 - Wieczór poetycki 
„W dotyku miłości” - Wiersze miłosne w recytacji zaproszo-
nych poetów przy akompaniamencie muzycznym Adama Bula. 
W czasie spotkania promocja tomiku poezji Jarosława Englera 
„W dzbankach Czasu”,
13 marca 2020 (piątek) - godz. 9:00 - Muzealna Akademia 
Jazzu i Muzyki Świata. Temat: „Wielcy mistrzowie i standardy 
muzyki improwizowanej, instrumenty dęte.”. Prowadzenie: Jerzy 
Główczewski - saksofonista, muzyk jazzowy,
19 marca 2020 (czwartek) - godz. 12:00 - Akademia Muzealna 
Uniwersytetu III Wieku. Temat: „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”, 
prowadzenie” Magdalena Janerka-Wójcicka,
20 marca 2020 (piątek) - godz. 18:00 - Wernisaż interdyscy-
plinarnej wystawy „Pulsacje”. Tematem przewodnim wystawy 
jest sztuka odnosząca się do pojęcia czasu na różnych płasz-
czyznach. Kurator wystawy: Jadwiga Mitko-Rudź. Aranżacja 
wystawy pod kier. prof. Krzysztofa Kuli,
25 marca 2020 (środa) godz. 17:00  Podwieczorek w Muzeum 
– prowadzenie red. Beata Tomanek,
26 marca 2020 (czwartek) godz. 17:00 Koncert „Wieczór 
z muzyką” w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Mu-
zycznego w Siemianowicach Śląskich,

ELŻBIETA NIESZPOREK

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 9 marca 
2020 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 31.01.2020 r. 
1. Sylwester z Przełajki
2. Paweł z Centrum
3. Zygfryd z Bytkowa
Zdjęcie przedstawiało ulicę Bańgowską 
w kierunku do Przełajki na wysokości 
dyskontu Biedronka.
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

7 marca br. o godz. 11.00, w kościele Zmartwychwstania 
Pańskiego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się msza św. 
w intencji śp. Anny Szaneckiej . W ten sposób, z inicjatywy 
prezydenta miasta Rafała Piecha, uczcimy setną rocznicę 
urodzin Honorowego Obywatela Miasta, jakim  została ta 
wspaniała, ciesząca się ogromnym szacunkiem i sympatią, 
nauczycielka i wychowawczyni siemianowickiej młodzieży.

Warto wspomnieć, że dzień wcześniej, 6 marca, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, 
co związane będzie z uroczystością nadania tej placówce 
imienia Anny Szaneckiej.

(ERW)

W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN  
ANNY SZANECKIEJ

1% PODATKU 
DLA MONIKI
GORĄCO PROSIMY O PRZEKAZANIE  
1% PODATKU DLA MONIKI  
TO NIC NIE KOSZTUJE   

 A MONIKĘ  RATUJE!!!
Trwa okres rozliczeń podatkowych, więc zwracamy się do 
Państwa z ogromną prośbą o przyłączenie się do naszej akcji 
1% dla Moniki. Wszystkie środki, które wpłyną na subkonto 
Moniki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację, 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.
KRS 0000174486 cel szczegółowy 1% -
 hasło „MONIKA PACIA” 
Informacje dotyczące przekazanego 1% są informacjami 
tajnymi. Wgląd do nich ma tylko US.
Darowizny można wpłacać na konto:
Fundacja Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO”, ul. Stefana 
Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków,  
nr konta: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 
HASŁO: MONIKA PACIA
 
Monika Pacia (37 lat) z Siemianowic Śl. jest chora na Fibro-
dysplasie Ossificans Progressiva (pozaszkieletowe skostnie-
nia mięśni, znacznie ograniczające ruchomość). Schorzenie 
to wywołuje zmiany w mięśniach, prowadzące do kalectwa. 
Tworzące się zwapnienia powodują bardzo duże ograniczenia 
ruchowe stawów barkowych, biodrowych, kolanowych, stawu 
skroniowo-żuchwowego. Monika nie potrafi wykonać podsta-
wowych czynności dnia codziennego. Więcej na prywatnej 
stronie Moniki:  www.fopmonika.pl
  
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi” 
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Dziękujemy! 
WIESŁAWA PACIA Z CÓRKĄ MONIKĄ
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B i e ż ą c y  m i e s i ą c  p ra c y  k o ń c z y-
my dobrą wiadomością dla miesz-
kańców nie tylko Michałkowic, ale  
i całego miasta. Ponad 2,5 tys. mauzerów nie-
bezpiecznych odpadów chemicznych, pod-
rzuconych w pobliżu osiedla Fabud, zostały 
właśnie w całości bezpiecznie wywiezione. 
Niespełna rok temu wiele osób obawiało się, 
że z tym zagrożeniem będziemy się borykać 
przez wiele lat. Jednak dzięki pozyskaniu na 
ten cel środków finansowych ze strony rządu 
i województwa, możemy dzisiaj po zaledwie 
kilku miesiącach, powiedzieć, że Michałowice 
są znowu bezpieczne. 

Fakt, że w tej jednej bitwie ekologicz-
nej ze śmieciowymi przestępcami zdo-
byliśmy punkt dla miasta, nie oznacza, 
że wygraliśmy już całą wojnę i pozbyliśmy 
się zupełnie problemów. Nadal bowiem 
walczymy z emitentami odoru w naszym 
mieście i regionie, czego dowodem jest 
wysłanie kolejnego apelu antyodorowego, 
który zainicjowałem kilka dni temu. Wraz 
z burmistrzem Wojkowic i prezydentami 

Bytomia, Mysłowic i Świętochłowic, prze-
kazaliśmy Prezydentowi RP, Premierowi 
Rządu i Ministrowi Klimatu nasz wspólny 
apel o przyspieszenie publikacji rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych wymagań dla magazyno-
wania odpadów, nakazującego składowa-
nie odpadów powodujących uciążliwości 
odorowe wyłącznie w pomieszczeniach 
zamkniętych. Każdy dzień zwłoki w pu-
blikacji tego ważnego aktu to wystawianie 
nas – mieszkańców - na zagrożenia zdro-
wotne. Już kilka lat wcześniej połączyliśmy 
nasze siły w tej sprawie, przedstawiając 
petycję popartą kilkoma tysiącami podpi-
sów wraz z propozycją konkretnych roz-
wiązań, które w efekcie zostały wpisane 
do powyższego rozporządzenia, a teraz 
wnosimy o jego publikację, bo bycie konse-
kwentnym w pracy samorządowej to nasz 
prezydencki obowiązek. Wierzę, że tak, jak 
mogliśmy liczyć na pilną pomoc w kwe-
stii wywiezienia odpadów, nie będziemy 
musieli długo czekać również w kwestii 

nowelizacji przepisów, które zamkną odory 
w profesjonalnych halach. 

Bycie konsekwentnym wobec złożonych 
obietnic dotyczących ochrony środowiska 
polega nie tylko na eliminowaniu patologii 
w gospodarce odpadami, kontrolowaniu 
funkcjonujących przedsiębiorstw, walce 
z niską emisją, ale też na tworzeniu czegoś 
zupełnie nowego dla przyszłych pokoleń. 
Przykładem takich działań są chociażby 
rekordowe środki inwestycyjne, pozyskane 
i przeznaczone w tym roku na kanalizację 
deszczową w Michałkowicach, czy też na-
sadzenia dziesięciu tysięcy nowych drzew 
na osiedlu Budryka, w Parku Ludowym, 
w Parku Górnik, Pszczelniku czy Lasku 
Bytkowskim. 

Pisząc dzisiaj o wszystkich tych spra-
wach chciałem Państwu przypomnieć, jak 
ważna jest nasza bezpośrednia współpraca 
oraz konsekwentne rozliczanie się z obiet-
nic, co staram się regularnie czynić na 
łamach naszej gazety samorządowej i w 
trakcie bezpośrednich spotkań. Bez wzglę-

du na uciążliwości, których ciągle jeszcze 
doświadczamy w codziennym siemianowic-
kim życiu, chcę to miasto zmieniać razem 
z Wami i dla Was. Dotrzymywać słowa i się 
z tego rozliczać. Wymagać to będzie jednak 
żelaznej konsekwencji w działaniu, którą 
utrzymuję i będę utrzymywał. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Maja to 7-letnia dziewczynka, która wychowy-
wała się w Siemianowicach Śląskich. Obecnie 
mieszka z mamą Karoliną i tatą Damianem 
w Radzionkowie. Cała rodzina czeka, aż na świat 
przyjdzie braciszek Mai, Wiktor.

Maja to mądra, rezolutna i pełna energii 
dziewczynka. Ma ogromne, dobre serduszko, 
jest opiekuńcza i wrażliwa. Połowa zeszłego roku 
była dla rodziny Mai pełna zmian. Przeprowadzili 
się z Siemianowic Śląskich do wymarzonego 
domu w Radzionkowie. Maja we wrześniu miała 
rozpocząć pierwszą klasę w Szkole Podstawo-
wej nr 2. Jednak nie wszystko poszło zgodnie 
z planem. W wakacje zdiagnozowano u Mai 
ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Maja, zamiast nowego pokoju 
w domu, zajęła pokój w Górnośląskim Centrum 
Zdrowia Dziecka. Rozpoczęła walkę o życie. 
Jedynym ratunkiem jest dla niej przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespokrewnionego.
Zarejestruj się do bazy potencjalnych daw-
ców szpiku!
Daj szansę Wiktorkowi poznać starszą siostrę! 
Daj szansę Rodzinie na normalne życie!

Trzy wymazy i do bazy
dla Mai i innych!

REJESTRACJA
Siemianowice Śląskie:
29.02.2020 r. godz. 09:00-21:00 Kaufland
Radzionków:
01.03.2020 r. godz. 09:00-13:00 i 17:00-21:00 Kościół pw. św. Wojciecha 

Fundacja DKMS
ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 •
 kontakt@dkms.pl • dkms.pl
DAROWIZNA: PEKAO SA 15 1240 6292 1111 0010 6197 7669 
Z DOPISKIEM: MWS012

Potencjalnym dawcą może zostać osoba:

Sposób rejestracji w punkcie rejestracyjnym jest bardzo łatwy 
i szybki (zajmuje około 10 min.)

 przejście wstępnego wywiadu medycznego
 wypełnienie formularza rejestracyjnego
 pobranie wymazu z wewnętrznej strony policzka za pomocą trzech pałeczek

KONSEKWENCJA W SAMORZĄDZIE 
TO CECHA OBOWIĄZKOWA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Wielkimi krokami zbliża się realizacja pierw-
szych tegorocznych inwestycji drogowych, 
które zostaną przeprowadzone w różnych 
częściach miasta. Po wyborze wykonawcy 
i podpisaniu z nim umowy, ruszą remonty 
dróg powiatowych, tj. ulicy Sobieskiego – na 
całym odcinku oraz ulicy Staszica – od ulicy 
Jana Pawła II do wiaduktu, i od wiaduktu do 
ronda z kulami. Ponadto zostaną wymienione 
nawierzchnie na drogach gminnych, w tym 
cały odcinek ulic: Jasnej i Klonowej, a także 
nawierzchnia ulicy Kasztanowej – od ulicy 
Leśnej do ulicy Zielonej oraz ulicy Wróbla – 

INWESTYCJE DROGOWE  
CZAS ZACZĄĆ

od skrzyżowania z ulicą Kapicy do lecznicy 
weterynaryjnej. 

Dodatkowo trwa wybór najkorzystniejszej oferty 
na budowę miejsc postojowych oraz chodników,   
które powstaną przy ulicach: Leśnej (chodnik), 
Kasprzaka (chodnik), Obrońców Warszawy (miejsca 
postojowe), Andersa (miejsca postojowe i chod-
nik) oraz przy ulicy Budryka (miejsca postojowe). 
Dwa ostatnie zadania są zwycięskimi projektami 
z Budżetu Obywatelskiego. 

Zakończenia prac budowlanych, związanych 
z realizacją powyższych przedsięwzięć, możemy 
spodziewać się w czerwcu 2020 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NAPRAWY DRÓG I CHODNIKÓW
Trwają bieżące prace remontowe, mające 
na celu właściwe utrzymanie nawierzchni 
siemianowickich dróg i chodników. Mimo że 
dotychczas zima okazała się wyjątkowo ła-
skawa, występuje konieczność przeprowa-
dzania regularnych napraw po to, by zachować 
w dobrym stanie technicznym infrastrukturę 
drogową miasta oraz zapewnić bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Zakres podjętych działań 

obejmuje m in: usuwanie ubytków w jezdniach 
i chodnikach, spękań nawierzchni, naprawę 
i uzupełnienia istniejącej podbudowy, likwi-
dację deformacji jezdni i chodników jak rów-
nież ułożenie nowej nawierzchni. W związku 
z tym w ostatnim czasie wymieniono m.in. 
nawierzchnie: chodników przy ulicach Sło-
wackiego (od Szkoły Podstawowej nr 11 do 
ulicy Mysłowickiej), Wyzwolenia (od ulicy Wy-

zwolenia do Powiatowego Urzędu Pracy) oraz 
łącznika pomiędzy ul. Oświęcimską a E. Plater, 
oprócz tego wyregulowano kilkanaście zapad-
niętych studzienek kanalizacyjnych w różnych 
dzielnicach miasta. Dodatkowo wiosną, gdy 
będą lepsze warunki atmosferyczne, zostanie 
odnowione oznakowanie poziome na ulicach.
Przypomnijmy, że mieszkańcy Siemianowic 
Śląskich mają możliwość zgłaszania problemów 

zaobserwowanych w przestrzeni publicznej 
– w tym usterek drogowych, poprzez aplika-
cję mobilną i portal internetowy „Bezpieczne 
Siemianowice” – www.bezpieczne.siemianowice.pl.  
Za ich pomocą można także śledzić prace 
związane z realizacją zgłoszenia oraz komu-
nikować się z pracownikiem odpowiedzialnym 
za rozwiązanie problemu.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Kolejny sezon rowerowy 2020 coraz bliżej. Już 
wiadomo, że trzecia edycja Siemianowickiego 
Roweru Miejskiego rozpocznie się 1  kwietnia 
br. Umowa na realizację zadania pn. „Wypoży-
czalnia rowerów – Uruchomienie, zarządzanie 
i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miej-
skiego” została podpisana z firmą Nextbike 
w połowie lutego 2020 roku. Zgodnie, z nią 
w tym sezonie siemianowiccy miłośnicy miej-

skich jednośladów do końca października będą 
mieli do dyspozycji 12 samoobsługowych stacji, 
rozmieszczonych na terenie całego miasta oraz 
120 rowerów – w tym 3 tandemy, 2 rowery typu 
cargo oraz 10 rowerów dziecięcych. 

W ubiegłym roku, SRM cieszył się dużą popu-
larnością, w ciągu 215 dni rowery wypożyczono 
23,7 tys. razy i skorzystało z nich ponad 5,6 tys. 
osób. Dużym udogodnieniem, dla użytkowni-

SIEMIANOWICKI  
ROWER MIEJSKI 
WYSTARTUJE 
W KWIETNIU

ków, było zintegrowanie siemianowickich stacji 
z punktami wypożyczeń w innych miastach 
Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, po-
legające na tym, że standardowe jednoślady 
można było wypożyczać i zwracać bez pono-
szenia dodatkowych kosztów w Katowicach, 

Sosnowcu, Tychach i Chorzowie – w tym roku 
rowerzyści również będą mogli skorzystać 
z tego rozwiązania.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Niewątpliwym atutem Siemianowic Ślaskich, 
wyróżniającym nas na tle innych miast regionu,  
jest duża ilość terenów zielonych i rekreacyjnych. 
Odgrywają one kluczową rolę – podnoszą este-
tykę naszego miasta i uatrakcyjniają jego wizeru-
nek, ale przede wszystkim wpływają na poprawę 
jakości powietrza, obniżając jego temperaturę 
w upalne dni oraz stwarzają przyjazną przestrzeń 
dla spotkań i wypoczynku mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę zachodzące zmiany związane z pro-
cesem urbanizacji oraz konieczność dostosowa-
nia miasta do zmian klimatu, w Siemianowicach 
Śląskich realizowane jest wieloletnie zadanie pn. 
„Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta”. 
Przedsięwzięcie składa się z dwóch elementów, 
tj. prac związanych z zielenią oraz prac zwią-
zanych z małą architekturą. W ramach niego 
w bieżącym roku – w części dotyczącej zieleni, 
zgodnie z podpisanymi umowami – na terenie 
Lasku Bytkowskiego, Parku Ludowego, Osiedla 
Budryka, Parku Górnik oraz Parku Pszczelnik 
zostanie wykonanych szereg prac, obejmujących 
m. in. wycinkę sanitarną wybranych drzew, cięcia 

sanitarne i techniczne, usunięcie zanieczysz-
czeń (śmieci), a przede wszystkim rozbudowę 
zieleni i posadzenie w sumie blisko 10 tysięcy 
sztuk drzew (pojawi się m. in. grab pospolity, 
wiąz pospolity, buk pospolity, dąb szypułkowy, 
lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, śliwa 
wiśniowa, głóg szkarłatny) jak również nasadzenie 
prawie 16 tysięcy sztuk krzewów, krzewinek i bylin 
(takich jak: berberys, jaśminowiec, śnieguliczka, 
forsycja, miskant chiński tawuła, hosty, liliowiec, 
jaśminowiec wonny, róża pomarszczona, dąb-
rówka rozłogowa, dereń, kalina, łubin trwały). 
Ponadto w Parku Ludowym zostanie założona łąka 
kwietna (herbarium), która dodatkowo zostanie 
obsadzona roślinnością łąkową. 
Nowe alejki w Parku Górnik i w Parku Pszczelnik
Wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji 
pn. „Zieleń Miejska – naturalne bogactwo mia-
sta Siemianowice Śląskie: Park Pszczelnik i Park 
Górnik”, która to odnosi się do wspomnianych 
prac związanych z małą architekturą. W ramach 
niej, po podpisaniu umowy z wykonawcą, w Parku 
Górnik, wokół stawu powstaną alejki mineralne, 

a także pojawią się nowe elementy małej ar-
chitektury w tym m.in: kosze na śmieci, ławki, 
ścieżka edukacyjna, składająca się z 11 tablic, 
zawierających informacje przyrodnicze na temat 
fauny i flory Parku Górnik oraz budki lęgowe dla 
ptaków. Natomiast w Parku Pszczelnik, oprócz 
alejek i elementów małej architektury, przewi-
dziano montaż siłowni zewnętrznej. Dodatkowo, 
również w tym roku, zostanie ogłoszony przetarg 

na wykonanie dalszych prac związanych z małą 
architekturą na terenie Osiedla Budryka, Lasku 
Bytkowskiego i Parku Ludowego. 

Planowany termin zakończenia wszystkich 
prac to druga połowa roku.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu 
środków unijnych, w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Park Ludowy nabiera kształtu. Już za niedługo będziemy 
mogli cieszyć się  kolejną zieloną przestrzenią. 

BLISKO 10 TYSIĘCY 
NOWYCH DRZEW 
POJAWI SIĘ W MIEŚCIE

12 
punktów 

stacji 
wypożyczeń
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DO KUPIENIA DUŻE DZIAŁKI  
NA TURKUSOWEJ I BRYLANTOWEJ

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

Prezydent miasta Siemianowice Śląskie ogłasza 
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
prawa własności działek niezabudowanych, 
które stanowią własność gminy.
Trzy nieruchomości, które zostały wystawione 
do drugiego przetargu, zlokalizowane przy ulicy 
Turkusowej zapisane są w księdzie wieczystej  
KA1I/00007298/4 i obejmują działki geode-
zyjne:
1) 21-4887/107 o pow. 648m² – cena  
156 000,00zł (przetarg 18 marca br. o godz. 11.00)
2) 21-4889/107 o pow. 616m² – cena  
148 000,00zł (przetarg 18 marca br. o godz. 12.00)
(dla nich pierwsze przetargi odbyły się 19 li-
stopada ubiegłego roku i zostały nierozstrzy-
gnięte), oraz
3) 21-4886/107 o pow. 612m² – cena  
148 000,00zł (przetarg 18 marca br. o godz. 13.00)
(w tym przypadku pierwsze postępowanie 
odbyło się 30 października i również nie zo-
stało rozstrzygnięte).

Działki powyższe, których kształt zbliżony 
jest do prostokąta, położone są na terenie 
przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Kolejną dużą działką przeznaczoną do sprze-
daży jest nieruchomość położona przy ulicy 
Brylantowej. Zapisana w księdze wieczystej 
KA1I/00007298/4 działka geodezyjna 21-
4921/107 ma powierzchnię 12 706 m2. Cena 
wywoławcza to 1 600 00,00 zł, a przetarg 
odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00. 

Również ta nieruchomość położona jest na 
terenie przeznaczonym pod zabudowę miesz-
kaniową, jednorodzinną. Przez wschodnią część 
działki przebiegają sieci elektroenergetyczne 
średniego napięcia oraz rozdzielnia elektryczna 
niskiego napięcia, zaś przez południową – 
sieć wodociągowa.

Sposób zagospodarowania powyższych dzia-
łek musi być zgodny z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego.

Postępowania odbędą się w dużej sali po-
siedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, 
przy ul. Jana Pawła II 10. Bliższych szczegółów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Siemianowice Śląskie. 
Tel. 32 7605406

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W mieście zakupiono 60 sztuk koszy 
ulicznych, które zostaną zamon-
towane w miejscach zgłaszanych 
w interpelacjach radnych oraz we 
wnioskach mieszkańców. Nowe ko-
sze pojawią się na głównych cią-
gach komunikacyjnych m.in. przy ul. 

Śląskiej, Powstańców, Mysłowickiej, 
Matejki oraz na osiedlu Tuwim i Ro-
botniczym. Oprócz tego część koszy 
zostanie przeznaczona na bieżące 
dostawianie, zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Koszt ich zakupu wyniósł 
23 025,60 zł. Trzeba też wspomnieć, 

że liczba koszy na śmieci, stanowią-
cych element małej architektury, 
sukcesywnie wzrasta przy okazji re-
alizacji inwestycji miejskich, związa-
nych m.in. z zagospodarowywaniem 
przestrzeni publicznej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE KOSZE ULICZNE

DZIAŁKI W PRZYGOTOWANIU
PLANOWANA DATA PRZETARGU 
II KWARTAŁ 2020

DZIAŁKI SPRZEDANE

DZIAŁKI OGŁOSZONE DO PRZETARGU

21-4915/107

21-4921/107

21-4916/107

21-4918/107

21-4887/107

21-4886/107
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21-4871/107

21-4884/107

21-4889/107

Działki przy ulicach Turkusowej i Brylantowej zlokalizowane są nieopodal ulicy Watoły. Na obszarze, który 
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego figuruje jako „tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej”. Od 2018 r. cieszy się on sporym zainteresowaniem przyszłych-nowych mieszkańców 
Siemianowic Śląskich. Atutami tych działek jest przede wszystkim ich lokalizacja. Z jednej strony 
centrum Bytkowa z pełną infrastrukturą miejską (sklepy, szkoły, wyremontowany basen itp.), a z drugiej 
sąsiedztwo z leżącym nieopodal Parkiem Górnik i jego perełką w postaci Zameczku (w którym mieści 
się filia Siemianowickiego Centrum Kultury). Nie bez znaczenia są również atrakcyjne rozwiązania 
komunikacyjne, umożliwiające szybkie i sprawne dotarcie m.in. do Katowic.
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Przedmiotem przetargu, który podzielono na dwie części, jest 
termomodernizacja budynków mieszkalnych z zasobu gminy, 
zlokalizowanych przy ulicy Kołłątaja 1, 2, 3, 4, 9, 10 oraz Żwirki 
i Wigury 3. Inwestycja zakłada m. in. wymianę stolarki drzwiowej 
wejściowej do budynku, częściową wymianę stolarki okiennej, 
docieplenie ścian, wykonanie izolacji pionowych ścian funda-
mentowych, remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek 
blacharskich oraz rynien i rur spustowych, a także wykonanie 
oświetlenia elewacji. 

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu budowlanego, przygoto-
wanie terenu pod budowę toalety wyposażonej w pełną automatykę, 
zapewniającą jej skuteczne, bezobsługowe funkcjonowanie, a także 
zagospodarowanie terenu wokół niej m.in. wykonanie dojść z kostki 
brukowej, oświetlenia terenu latarnią parkową czy wykonania przyłączy 
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 

Bieżące informacje dotyczące ogłaszanych zamówień pu-
blicznych dostępne są w siemianowickim Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej: www.siemianowice.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

OGŁOSZONO PRZETARGI 
NA NOWE INWESTYCJE

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

wykonanie robót budowlanych polegających na moderni-
zacji wyodrębnionych lokali w budynkach przy ul. Kołłątaja.  
Inwestycja składa się z trzech części, w ramach których zostanie 
przeprowadzona modernizacja wybranych lokali mieszkalnych: 
przy ul. Kołłątaja 11 – mieszkania 1,2,3,4,7; ul. Kołłątaja 12 – miesz-
kania 1,2,4; Kołłątaja 9 – mieszkania 1,9; Kołłątaja 3 – mieszkanie 
14, Kołłątaja 5 – mieszkania 12,17 oraz Kołłątaja 7 – mieszkania 
2,3,10. Zakres planowanych prac budowlanych obejmie wydzielenie 
łazienki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie cen-
tralnego ogrzewania, wymianę instalacji wod.-kan. i elektrycznej, 
a także remont podłóg, ścian i sufitów.

Rozwój mieszkaniowej 
infrastruktury społecznej 
miasta Siemianowice 
Śląskie Sorsal II -

Wraz ze zbliżającą się wiosną, realizacje tegorocz-
nych inwestycji miejskich nabiorą tempa. Już teraz 
wyłaniani są pierwsi wykonawcy zamówień, zaplano-
wanych w budżecie miasta na rok 2020, a kolejne prze-
targi czekają na rozstrzygnięcie. Przypomnijmy, że 
w tym roku na zadania inwestycyjne przeznaczono po-
nad 63 mln zł. Rozpoczęcia prac budowlanych może-
my spodziewać się już na przełomie marca i kwietnia.  
Inwestycje realizowane będą przy wsparciu środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020.

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej w Siemianowicach 
Śląskich

Poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach 
będących własnością 
miasta Siemianowice 
Śląskie – etap 2

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej termomo-
dernizacji budynków szkolnych Zespółu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ul. W. Budryka 2 oraz Szkoły Podstawowej 
nr 20 przy ul. Lipowej 3 w Siemianowicach Śląskich. W zakresie 
kluczowych prac budowlanych przewidziano m.in.: wymianę drzwi 
zewnętrznych i okien, ocieplenie połaci dachu z pokryciem, izolacje 
przeciwwodne i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ociepleniem, 
docieplenie ścian nadziemia, wymianę opraw oświetleniowych na 
oprawy typu LED, docieplenie stropodachów czy modernizację 
instalacji grzewczej c.o. i c.w.u.

Budowa kontenerowej toalety  
samoobsługowej  
w Parku Górnik  
w Siemianowicach Śląskich 
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ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIA BIZNESOWE
Wszystkich przedsiębiorców serdecznie za-
praszamy do uczestnictwa w Śniadaniach 
Biznesowych, które organizowane są co mie-
siąc w Siemianowickim Centrum Kultury Willa 
Fitznera. 

Poranne spotkania biznesowe gromadzą 
właścicieli firm i przedsiębiorców,  którzy wy-
mieniają się doświadczeniami, promują swoje 
firmy oraz nawiązują nowe kontakty biznesowe. 
Spotkania rozpoczynają  się od krótkich au-
toprezentacji uczestników, po części oficjalnej 
przychodzi czas na wymianę wizytówek oraz 
rozmowy kuluarowe przy aromatycznej kawie 
i pysznym śniadaniu. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o go-
dzinie 8:30. Warunkiem uczestnictwa w śnia-
daniu jest wcześniejsza rejestracja. 

Już dziś zachęcamy do zaplanowania w swo-
im kalendarzu czasu na poranne, biznesowe 
spotkania. 

W przypadku pytań, bądź chęci prze-
prowadzenia podczas jednego ze spotkań 
prelekcji dotyczącej tematyki biznesowej 
prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwe-
stora, e-mail: investor@um.siemianowice.pl  
tel: (32) 760-53-94. 

MARLENA JAGODA-RYBACKA

W pierwszym półroczu 
Śniadania Biznesowe 
odbędą się w następują-
cych terminach: 

 28 lutego,
 27 marca,
 24 kwietnia,
 22 maja,
 19 czerwca

GOSPODARKA

W naszym mieście powstaje coraz więcej inwestycji 
mieszkaniowych, chcąc ułatwić znalezienie miesz-
kania każdemu, kto go poszukuje i chce osiedlić 
się w Siemianowicach, Urząd Miasta przygotował 
projekt przedstawiający powstające osiedla miesz-
kaniowe. Przy wykorzystaniu narzędzia Google 
Maps stworzono interaktywną mapę nowych in-
westycji. Osoby zainteresowane osiedleniem się 
w Siemianowicach Śląskich będą mogły podejrzeć, 
gdzie konkretnie zlokalizowana jest dana inwestycja 
i sprawdzić, co znajduje się w jej pobliżu. 

Na mapę naniesione zostały dane takie 
jak: nazwa powstającej inwestycji wraz z jej 
opisem zawierającym m.in. liczbę i wielkość 
dostępnych mieszkań oraz niezbędne dane 
kontaktowe, tak aby zainteresowanym osobom 
ułatwić kontakt z biurem sprzedaży.
Opis każdej z inwestycji zawiera również link 
do strony internetowej, dotyczącej konkret-
nego osiedla, na której można podejrzeć układ 
mieszkań oraz sprawdzić  z ich dostępność.
 

- Nasze miasto posiada bogatą infrastrukturę, 
dzięki której właśnie Siemianowice warto wy-
brać na miejsce zamieszkania. Tereny zielone, 
rekreacyjne, bliska odległość do centrum Kato-
wic, ośrodków naukowych oraz medycznych, 
to tylko niektóre z plusów naszej miejscowości. 
Teraz tę ofertę dla potencjalnych mieszkańców 
zestawiamy z nowymi ofertami deweloperów, 
aby pokazać pełną gamę możliwości Siemia-
nowic Śl. – komentuje Jakub Nowak, kierownik 
Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta.

Takie rozwiązanie jest dużym ułatwieniem dla 
każdego, kto szuka mieszkania – w ten sposób 
poszukujący ma łatwy dostęp do informacji 
o wszystkich aktualnie trwających lub rozpo-
czynających się inwestycjach w Siemianowi-
cach Śląskich.

Deweloperzy, którzy chcą umieścić swoją 
inwestycję na warstwach interaktywnej mapy 
proszeni są o kontakt mailowy z Biurem Obsługi 
Inwestora: investor@um.siemianowice.pl

MARLENA JAGODA-RYBACKA

Link do mapy: https://link.do/inwestycje-mieszkaniowe

SIEMIANOWICKIE 
INWESTYCJE 
MIESZKANIOWE 
NA GOOGLE MAPS

4 Design Days to międzynarodowa impre-
za, dedykowana profesjonalistom zajmu-
jącym się projektowaniem, wzornictwem, 
architekturą oraz kreowaniem przestrzeni. 
W ciągu zaledwie pięciu lat zyskała uznanie 
branży projektantów, biznesmenów i sa-
morządowców, gotowych śledzić i kreować 
nowe trendy w podejściu do wzornictwa 
przemysłowego, projektowania nieru-
chomości wnętrz, ale też miast, w któ-
rych na co dzień funkcjonujemy. Jedna 
z kilkudziesięciu organizowanych debat 
i prelekcji eksperckich, była poświęcona 
rewitalizacji przestrzeni miast postindu-
strialnych w kontekście rozwoju infrastruk-
tury rekreacyjnej. Prezydent Siemianowic 

Śląskich został zaproszony do tej dyskusji 
jako gospodarz miasta, mającego imponu-
jące portfolio inwestycji transformujących 
poprzemysłową śląską gminę, w nowoczesne 
miasto przyjazne rodzinie. 
Punktem wyjścia do dyskusji były oczeki-
wania mieszkańców wobec dzisiejszych 
samorządów w zakresie przestrzeni pu-
blicznej. Rafał Piech, stwierdził, w trakcie 
tej dyskusji, że mieszkańcy oczekują, by 
każdy element projektowany i budowany 
na terenie miasta, nieważne czy będzie 
dotyczył chodnika przed klatką schodo-
wą, drogi dojazdowej do osiedla czy tężni 
solankowej, będzie mógł służyć każdej 
grupie wiekowej w możliwie najszerszym 

aspekcie użytkowym. To z kolei oznacza, 
że rewitalizując nasze dzielnice musi-
my myśleć cały czas o małym dziecku, 
o matce, która z nim przyjechała wózkiem, 
seniorze, niepełnosprawnym, kierowcy czy 
rowerzyście.   
Oparcie się o stały dialog z mieszkańcami 
i radnymi oraz możliwie uniwersalne pro-
jektowanie przestrzeni miejskiej, pozwoliło 
prezydentowi po pięciu latach, zaprezento-
wać na tegorocznej imprezie, kilka spośród 
kilkudziesięciu zrealizowanych inwestycji. 
Wszystkie ilustrowały, promowaną przez 
prezydenta, politykę rozwoju miasta, opartą 
o dialog i ideę zrównoważonego rozwoju.

PIOTR KOCHANEK

KREATYWNIE O REWITALIZACJI

Dążę do tego, by każdy element projektowany i budowany 
na terenie miasta, mógł służyć każdej grupie wiekowej 
w możliwie najszerszym aspekcie użytkowym - mówił 
podczas prelekcji eksperckich prezydent Siemianowic 
Ślaskich Rafał Piech. 

ZOBACZ 
PREZENTACJĘ
NA NASTĘPNYCH 
STRONACH!
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PARK HUTNIK

ZAMECZEK

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
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MOSIR PSZCZELNIK 

PLAC ZABAW PRZY STAWIE RZĘSA

SKATEPARK NA OSIEDLU WRÓBLA-KORFANTEGO
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OSIEDLE NOWY ŚWIAT
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Organizacje pozarządowe działające na terenie 
Siemianowic, które posiadają status OPP –  
organizacji pożytku publicznego, a jednocześnie 
pomagają w rozliczaniu zeznań podatkowych 
(bezpłatnie) to: 

0000025638 
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARD-
NIENIE ROZSIANE ICH OPIEKUNÓW 
I PRZYJACIÓŁ - prowadzi rehabilitację oraz 
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu cho-
rych na stwardnienie rozsiane.

0000052362 
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY 
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM 
SŁOŃCA” - prowadzi warsztaty terapii zaję-
ciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo. 
Dla swoich podopiecznych często jest jedyną 
możliwą formą wyjścia z domu i aktywiza-
cji społecznej.

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

0000119986 
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWI-
CZANKA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  – piłkarski 
klub sportowy, promujący piłkę nożną, akty-
wizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy 
sportowy styl życia.

0000167689 
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹ-
WOŚCIOWE „SZAFRAN” - prowadzi świetlicę 
środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość 
środków przekazanych z 1% przeznaczone jest 
na jej prowadzenie. Stowarzyszenie 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 
pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie 
swojej dwudziestokilkuletniej działalności 
z grona jego wychowanków wyrosło wielu me-
dalistów Mistrzostw Polski oraz zawodniczek 
i zawodników kadry narodowej.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SIEMIANOWICKIE ORGANIZACJE,  
KTÓRYM MOŻNA 
PRZEKAZAĆ 1% PODATKU. 

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

0000284727 
SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE AMAZO-
NEK „RAZEM”. Amazonki pomagają kobietom 
chorym na raka piersi odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości, pokonać strach, powrócić do 
normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie.

0000357375 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WYRÓWNYWANIA 
SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAW-
NEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDU-
KACYJNYMI „LODOŁAMACZ” prowadzi działania 
na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich serc, 
zwracając uwagę na najmłodszych niepełno-
sprawnych – dzieci.

0000373079 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY 
PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA 
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA - prowadzi dom 
pomocy społecznej – miejsce zamieszkania dla 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie kobiet.

0000380964 
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 
„PRO MERITUM” - promuje działania społeczne 
i edukacyjne wśród młodzieży szkolnej, skiero-
wane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wyróż-
niane za działania wolontariatu.

0000273051 
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHO-
RĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach 
Śląskich. Misją ZHP jest wychowywanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we wszechstron-
nym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez 
stawianie wyzwań. Cel szczegółowy: Hufiec 
w Siemianowicach Śląskich.

0000012847 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄ-
SKI. Jest organizacją samopomocową powołaną 
przez niewidomych, działającą na rzecz niewido-
mych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi 
działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utra-
ty wzroku ulegają wykluczeniu społecznemu.  
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie

0000069581 
TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA 
Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bez-
domnych, m.in. prowadzi noclegownię.  
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000189430 
POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZ-
NEJ Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady 
prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami 
i patologią społeczną, stosując terapię przez 
rozwój.  Cel szczegółowy: Oddział Siemianowi-
ce Śląskie.

0000116212 
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - OSP Siemia-
nowice Śląskie działa na rzecz ochrony życia, 
zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami 
pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekolo-
gicznych. Cel szczegółowy: OSP Siemianowi-
ce Śląskie.

0000131323 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY Oddział Siemianowice 
Śląskie prowadzi klub dla dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych. 
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Ślą-
skie.

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 działalność 
społeczną.  
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.

0000292978 
FUNDACJA PIASTUN-WYRÓWNYWANIE 
SZANS Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi 
działania na rzecz pomocy w rehabilitacji i le-
czeniu. Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia 
rehabilitacyjne oraz zajęcia komputerowe dla 
seniorów. Prowadzi również akcje charytatyw-
ne, kiermasze, bazarek z których pozyskane 
środki przekazywane są indywidualnie potrze-
bującym wsparcia chorym.  Cel szczegółowy: 
Oddział Siemianowice Śląskie.

OPRACOWAŁA ELŻBIETA NIESZPOREK

BEZPŁATNIE POMAGĄ 
W ROZLICZANIU ZEZNAŃ 
PODATKOWYCH!

Fundacja PIASTUN-
Wyrównywanie Szans 
tel. 32 376 42 00, 
e-mail: biuro@fundacjapiastun.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny  
i Zastępczego Rodzicielstwa NOWY DOM 
tel. 503 135 766, 
e-mail: st.nowydom@wp.pl

Siemianowickie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 
„IMPERIUM SŁOŃCA” 
tel. 32 228 29 81
e-mail: imperium.slonca@wp.pl

1 2 3

SPRAWY SPOŁECZNE
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SPRAWY SPOŁECZNE

Dwa lata temu rząd RP zaakceptował re-
gulacje dotyczące identyfikacji elektro-
nicznej w cyfrowych usługach administracji 
publicznej, a także  krajowego systemu 
cyberbezpieczeństwa. Ma to pomóc w od-
stawieniu m.in. plastikowych dowodów oso-
bistych czy praw jazdy na półkę. Instalując 
bowiem na komórkach aplikację mObywatel 
(dostępną zarówno na Iphony jak i telefony 
z androidem), można korzystać z elektro-
nicznych odpowiedników tych dokumentów.
Należy przy tym podkreślić, że można, ale 
jeszcze nie we wszystkich przypadkach.

W aplikacji mObywatel zaiplementowano na-
stępujące „zakładki” (będące odpowiednika-
mi prawdziwych, papierowo/plastikowych) 
dokumentów:
1) mTożsamość (IOS, Android) – czyli elek-
troniczny dowód osobisty. Pozwala ona na 
wylegitymowanie się wszędzie tam, gdzie 
nie jest wymagany tradycyjny dowód czy 
paszport. Np. na poczcie (wszystkie prze-
syłki za wyjątkiem przekazów pieniężnych), 
w pociągach PKP Intercity, w trakcie wybo-
rów, przy zakładaniu kart lojalnościowych na 
siłowni, w sklepie czy recepcji.

Z mTożsamości niestety nie skorzystamy 
m.in. w sądzie, banku czy u notariusza. Z kolei 

jak informuje Komenda Miejska Policji w Siemia-
nowicach, policjanci mają zarówno procedury 
wewnętrzne, jak i system tożsamości. I tutaj 
zarówno „prewencja” jak i „drogówka” zgodnie 
twierdzą, że jeżeli nie posiadamy tradycyjnego 
dowodu osobistego, ten elektroniczny może 
ułatwić i przyspieszyć potwierdzenie tożsa-
mości.
2) eRecepta (Internetowe Konto Pacjen-
ta) (IOS, Android) – za jej pomocą jesteśmy 
w stanie pobrać i wykupić niezrealizowane 
recepty wystawione przez lekarza. Także tych 
wystawionych dla dzieci czy innch osób, na 
które mamy pełnomocnictwo. Sprawdzone – 
działa bezproblemowo.
3) mLegitymacja szkolna (Android) - poka-
zując ją, potwierdzamy, że jesteśmy uczniem 
danej szkoły. Co – bardzo ważne – mLegity-
mację można aktywować, używając kodów 
otrzymanych w sekretariacie szkoły, pod wa-
runkiem, że szkoła ma podpisane porozumienie 
z Ministerstwem Cyfryzacji. Wszystkie siemia-
nowickie szkoły mają możliwość korzystania 
z mLegitymacji. Aktualnie 28 uczniów II LO 
korzysta z mLegitymacji, za pośrednictwem 
MMJ. 
4) mlegitymacja studencka (Android) - w za-
łożeniu okazując ją na ekranie smartfona bę-
dzie można korzystać z ulg przysługującym 

studentom. Obecnie trwają pracę nad 
dostosowaniem jej do systemu, którym 
posługują się polskie uczelnie.
5) mPojazd (IOS, Android) – tutaj 
„zaszyte” są wszystkie dane doty-
czące pojazdu, takie jak karta pojazdu, 
informacje o ubezpieczeniu, dowód 
rejestracyjny czy szczegóły pojazdu wraz 
z nr VIN. Fajną opcją jest „przypominajka” 
terminów ubezpieczenia czy ważności badań 
technicznych. Sprawdzone – działa bezpro-
blemowo.
6) Polak za Granicą (IOS, Android)– wy-
czerpujące kompedium wiedzy dla osób 
podróżujących. Dowiemy się m.in.: o zagro-
żeniach, jakie mogą nas czekać, warunkach 
pogodowych, niezbędnych dokumentach, 
które musimy mieć przy sobie. Ponadto znaj-
dziemy tutaj kwestie związane ze zdrowiem, 
obowiązującą walutą, cłami czy informacje 
dla kierowców. Sprawdzone – działa bez-
problemowo.
- Dzięki usłudze mTożsamość możemy się 
„legitymować” wszędzie tam, gdzie nie jest 
jednoznacznie wymagana przepisami prawa 
konieczność posiadania tradycyjnych doku-
mentów – mówi Arkadiusz Bącol z Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie. - Np podczas rejestrowania swojej 

firmy i składa-
nia wniosku do 

Centralnej Ewi-
dencji i Informa-

cji o Działalności 
Gospodarczej (CE-

IDG) – dodaje.
Co zrobić ,  aby 

móc zacząć korzy-
stać z mObywatela? Przede wszystkim 
założyć tzw. profil zaufany poprzez stronę 
internetową (https://www.gov.pl/web/gov/
zaloz-profil-zaufany), który należy w ciągu 
14 dni uwierzytelnić w punkcie potwierdza-
jącym (w Siemianowicach Śląskich mieści 
się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Jana 
Pawła II 10 oraz Urzędu Skarbowego przy ul. 
Śląskiej 84) lub poprzez bank (bez wymogu 
potwierdzenia). Następnie w komórce insta-
lujemy aplikację mObywatel. Po ustawieniu 
hasła właściwie można rozpocząć zabawę 
z elektronicznymi wersjami dokumentów. 
Zarówno profil zaufany jak i sama aplikacja są 
autoryzowane przez administrację rządową, 
zatem można być spokojnym o bezpieczeń-
stwo swoich danych. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE.

KOMÓRKA MOŻE 
ZASTĄPIĆ TWÓJ PORTFEL
Elektroniczne wersje dokumentów ułatwiają życie

Coraz większą popularnością cieszy się możliwość 
płatności za pomocą „komórki”. Podpinając kartę 
bankomatową do systemu IOS w Iphonie (aplikacja 
Wallet Apple Pay) czy androidowego Google Pay 
można używać telefonu komórkowego jako karty 
płatniczej. Warto dodać, że wygląda to nie tylko 
efektownie (przykładając telefon do terminala 
w sklepie) ale - co istotne - transakcje za pomocą 
telefonu są wygodne i bezpieczne. Bowiem 
autoryzowane aplikacje finansowe posiadają 
gwarancje ochrony instytucji lub firmy która ją wydała. 

 fo
t. 

ht
tp

s:/
/w

w
w.

go
v.p

l/w
eb

/m
ob

yw
at

el
/m

to
zs

am
os

c

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Siemianowicach Śląskich pn. ”Rozwój 
usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” 
znalazła się na liście projektów wybranych do 
dofinasowania z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost dostęp-
ności oraz jakości usług społecznych dla 110 
osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym mieszkających 
w Siemianowicach Śląskich.

Pomocą w ramach projektu objęci zostaną 
wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego 
w Siemianowicach Śląskich, funkcjonującej 

przy ul. Matejki 4, dla których przewidziano 
działania mające na celu rozwój kompeten-
cji kluczowych. Zostaną im zaproponowane 
zajęcia z robotyki, zajęcia ogólnorozwojowe 
i  taneczne, wycieczki edukacyjne, impre-

zy okolicznościowe, wsparcie logopedyczne 
i psychologiczne, a także zajęcia wyrównawcze 
i korepetycje.

W ramach Centrum Usług Społecznych działają-
cym przy ul. Okrężnej 19 wsparciem objęte zostaną 

również osoby z niepełnosprawnością, osoby mające 
problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego, a także seniorzy.
Wartość dofinansowania projektu wyniesie  
1 355 013,37 zł., natomiast łączna wartość projek-
tu to 1 457 003,62 zł. Projekt współfinansowany 
będzie przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (oś priorytetowa IX. Włą-
czenie społeczne, dla działania 9.2. Dostępne 
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla 
poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych – ZIT)

AGNIESZKA RYLSKA

SPRAWY SPOŁECZNE

„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH”- 
NOWY PROJEKT MOPS
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BEZPIECZEŃSTWO

To wydarzyło się zaledwie dwa tygodnie wcze-
śniej od tragedii w Szczyrku, gdzie na skutek 
wybuchu gazu, runął trzykondygnacyjny bu-
dynek, grzebiąc  ośmioro mieszkańców. W tym 
przypadku nie doszło do nieszczęścia. I nawet, 
jeśli dalszy rozwój sytuacji skłaniałby do wnio-
sku, że wystarczyłoby tylko powiadomienie 
gazowników, to z pewnością podjęta przez 
jednego z lokatorów akcja, wobec zagroże-
nia, jakie ZAWSZE stanowi gaz, nie była na 
wyrost. Nad życiem wielu ludzi niewątpliwie 
zawisło niebezpieczeństwo.

  Wczesnym rankiem, 19 listopada ubiegłego roku, 
z budynku przy ul. Emilii Plater 1  w Siemianowicach 
Śląskich, wyszedł na spacer z psem, mieszkający 
tam funkcjonariusz chorzowskiej Komendy Miejskiej 
Policji  Rafał Krotecki.

- Było około 5.30, więc jeszcze prawie wszy-
scy w bloku spali, tymczasem w klatce schodowej 
poczułem silny zapach gazu – opowiada - Szybko 
otworzyłem okna, a także drzwi do piwnicy i za-
stukałem do mieszkania starszego sąsiada, który, 
jak wiem, pali papierosy. Chciałem go ostrzec, aby 
wstrzymał się z paleniem.  Zaraz też wykonałem te-
lefon do pogotowia gazowego, informując o sytuacji. 

Przed budynkiem spotkałem panią z administracji, 
więc i jej przekazałem spostrzeżenie o ulatniającym 
się gazie, zadzwoniłem też do żony, aby także i ona 
alarmowała pogotowie gazowe. Potem oboje ru-
szyliśmy ostrzegać sąsiadów.

To nie pierwszy raz, kiedy sierżant sztabowy 
Rafał Krotecki spieszył na ratunek innym. Trzy 

MIESZKAŃCY WDZIĘCZNI  
POLICJANTOWI I JEGO ŻONIE

lata wcześniej, w Chorzowie, wraz z innym 
funkcjonariuszem, zauważywszy wydoby-
wający się dym i płomienie z poddasza, bez 
specjalistycznego sprzętu, zanim przybyli 
strażacy, wkroczył do akcji. Z  narażeniem 
życia, uratował wówczas 12 osób, w tym 
troje małych dzieci i niepełnosprawnego 

mężczyznę, którego, wraz z kolegą, wyniósł 
na rękach.

Po incydencie z ulatniającym się gazem, miesz-
kańcy budynku przy ul. Emilii Plater 1, napisali do 
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich list, 
w którym m.in. czytamy:

„ On ( Rafał Krotecki -przyp. red.)  wraz ze swoją 
żoną wybudzili wszystkich sąsiadów i zarządzili 
ewakuację, gdyż sprawa była naprawdę poważ-
na. Złożyliśmy im w podzięce bukiet kwiatów, ale 
jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że to za mało, 
dlatego piszę tę wiadomość (…) Serdecznie dzię-
kujemy Rafałowi i Ewelinie Kroteckim. Oby więcej 
było takich Policjantów i takich Małżonek!”

Na styczniowej sesji Rady Miasta, serdeczne 
podziękowania oraz wyrazy szacunku złożył  
państwu Kroteckim prezydent miasta Rafał Piech  
oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta 
Barbara Płuciennik-Patyk. 

W ślubowaniu składanym przez policjantów 
znajdują się słowa, że będą strzec  bezpieczeń-
stwa państwa i jego obywateli oraz honoru, godności 
i dobrego imienia służby. Rafał Krotecki nie po  raz 
pierwszy udowodnił, że nie są to dla niego tylko słowa.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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- Placówka obchodziła niedawno  10-lecie działalności, po-
proszę na początek o trochę danych: iloma mieszkaniami 
obecnie dysponuje, ile teraz jest dzieci, w jakim wieku, (ile 
do tej pory przewinęło się przez POW) ilu wychowawców 
i innych pracowników zapewniających funkcjonowanie POW?
-Nasza placówka składa się z pięciu mieszkanek dla dzie-
ci, w których dysponujemy 30 miejscami zgodnie z decyzją 
Wojewody Śląskiego. Aktualnie opiekujemy się 35 dziećmi, co 
jest spowodowane licznymi interwencjami, sytuacjami, kiedy 
konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie dziecka ze 
względu na zagrożenie zdrowia i życia. Są to często bardzo 
małe dzieci, czasem niemowlęta. Oczywiście zapewniamy im 
odpowiednie warunki. Wiek dzieci przebywających obecnie 
w placówce jest zróżnicowany i wynosi od czterech miesięcy 
do 20 lat. Od początku istnienia objęliśmy opieką 248 dzieci. 
Troszczą się o nie zespoły wychowawców, których każde miesz-
kanko ma pięcioro. Ich pracę wspierają pedagog i psycholog 
oraz pracownik socjalny. Zajmujemy się dziećmi całodobowo 
przez 365 dni w roku. Jest też oczywiście dział administracyjny, 
złożony z czterech osób, odpowiedzialny za sprawy kadrowe, 
finansowe oraz administracyjne. 
- Głównym celem placówki jest stworzenie podopiecznym 
warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują 

w normalnej rodzinie - w jakim stopniu, w Pani ocenie, to się 
udaje osiągnąć. Jak czują się tu dzieci?
-Myślę, że jak na instytucję, nieźle nam to wychodzi. Mam 
tu na myśli estetykę wnętrz, sposób spędzania czasu wolne-
go, wspólne posiłki, wspólne ich przygotowywanie, zakupy, 
a także to, że wszyscy – i dzieci, i wychowawcy- dbają 
o porządek. Razem wyjeżdżamy, obchodzimy urodziny i inne 
uroczystości. Nie mamy na budynku tabliczki z napisem 
„placówka”, ponieważ to mocno stygmatyzuje dzieci, mamy 
sąsiadów, z którymi staramy się dobrze żyć, przyjmujemy 
gości. Staramy się jak najbardziej ograniczać instytucjonalny 
charakter naszej pracy, jednak pewne działania są narzucone 
przepisami prawa i wymogami, w oparciu o które pracujemy 
i które musimy spełnić. 
Pobyt w placówce jest dla każdego dziecka trudnym przeżyciem 
i proces adaptacji bywa skomplikowany i długi. Każde dziecko, 
wbrew wszystkiemu i mimo wszystko, wolałoby być ze swoimi 
rodzicami i to jest bardzo naturalne i zrozumiałe. Ale mimo 
wszystko myślę, że dzieci dobrze się czują w miejscu, gdzie 
się o nie dba, zaspokaja ich potrzeby, wspiera  je, gdzie zyskują 
poczucie bezpieczeństwa i stabilizację i gdzie po prostu dzieci 
są dziećmi, a dorośli są dorosłymi. Coraz częściej pozostają 
z nami dobrowolnie pełnoletni wychowankowie.

-Jakie wnioski pozwoliło sformułować 10-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu tego rodzinkowego domu? Czy w związku 
z tym macie jakieś plany?
-Wniosek podstawowy jest taki, że to jest dobra forma - jeśli 
placówka to nie „moloch”, czyli duży dom dziecka. Tylko taka 
forma pracy daje szansę indywidualnego podejścia, intensyw-
nego kontaktu, pomocy i wsparcia. Kolejny,  że jest to praca 
bardzo trudna i bardzo wiele wymaga od wychowawców. Trzeba 
mieć w sobie dużą empatię i być wyrazistą i autentyczną osobą 
dorosłą, aby dzieci czuły się bezpiecznie w tej relacji. Trzeba 
umieć przytulić i stawiać wymagania, no i trzeba być bardzo 
dobrze zorganizowanym. 
Bardzo korzystne jest to, że miasto posiada taką placówkę, 
ponieważ dzięki temu wiele dzieci nie musiało stąd wyjechać  
i znaleźć się daleko od rodziny i wszystkiego, co do tej pory 
znało. Daje to też szansę na częsty kontakt z rodzicami, co jest 
czynnikiem motywującym rodziców do zmiany swojej sytuacji 
życiowej  w celu powrotu dziecka do domu. Dzięki temu dzieci 
nie zmieniają też swojego środowiska rówieśniczego. Nasze 
plany na przyszłość to dalej pracować jak najlepiej potrafimy, 
rozwijać się i dbać o powierzone nam dzieci. 
- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

TRZEBA UMIEĆ PRZYTULIĆ I STAWIAĆ WYMAGANIA- 
ROZMOWA Z DYREKTOREM PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ KATARZYNĄ STAWIK

SPRAWY SPOŁECZNE
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15 lutego w SCK na Bytkowie w wypełnionej 
gośćmi sali odbył się Bal Siemiona, po raz 40 
zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół 
Siemianowic Śląskich. Patronat nad balem 
objął prezydent miasta Rafał Piech, który 
uroczyście otworzył zabawę.

Zaproszenie na bal przyjęło 120 znanych 
w mieście osób, w tym czterej byli prezydenci 
grodu Siemiona poprzednich kadencji: Jacek 
Guzy, Danuta  Sobczyk (bardzo ważne spra-
wy nie pozwoliły jej jednak na udział w balu), 
Zbigniew Paweł Szandar i Mirosław Nowicki.

Tegoroczny Laur Siemiona otrzymała Sabina 
Szkaradek, nauczycielka języka polskiego w I LO 
im. Jana Śniadeckiego, założycielka  i reżyser 
teatru amatorskiego o nazwie Kawiarenka Li-
teracko-Teatralna „To i Owo”, którą prowadzi od 
22 lat przy wsparciu dyrekcji szkoły i rodziców. 
Ze swoimi uczniami-aktorami  występowała 
wielokrotnie  w mieście i poza nim, w tym w ka-
towickim Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego, 
na scenie Pałacu Wilanowskiego w Warszawie, 
w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Karolinie 
i wielu innych.

Po uroczystym wręczeniu Lauru Siemio-
na zabawę prowadził od początku do końca 
DJ Kris. Balową atmosferę wzmocnił występ 
gwiazdy wieczoru, divy operowej Nairy Ayva-
zyan.  Przy jej walcach sala roztańczyła się 
na dobre, co kontynuowała w czasie występu 
zespołu „Na luzie”. Szampańska zabawa trwała 
do białego rana.

Warto dodać, że tegorocznemu Balowi Sie-
miona towarzyszyła wystawa prac niedawno 
zmarłego artysty Franciszka Sowy.

AUTOR: JAN PRES,

NOWOROCZNE SPOTKANIE  
ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH JUBILATÓW
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy.
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje”.

Słowa Antoine’a de Saint-Exupery’ego dosko-
nale oddają atmosferę i ducha Noworocznego 
Spotkania Złotych i Diamentowych Jubilatów, 
które odbyło się 12 lutego 2020 r. w Hotelu 
Diament  Vacanza w Siemianowicach Śląskich.

Noworoczne Spotkanie Złotych i Diamento-
wych Jubilatów organizowane jest przez prezy-
denta miasta Rafała Piecha już po raz czwarty 
i na stałe wpisało się w kalendarz szczególnych 
wydarzeń w naszym miaście. W tym roku na 
zaproszenie odpowiedziało, biorąc udział w uro-
czystości, 65 par małżeńskich, którym Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej przyznał w 2019 r me-
dale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W uroczystości wzięli także udział: zastępca 
prezydenta miasta Marta Suchanek-Bijak, 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara 
Patyk-Płuciennik, sekretarz miasta Adam 
Skowronek, skarbnik miasta Henryk Falkus, za-
stępca kierownika USC Magdalena Mietła oraz 
zastępca kierownika USC Agnieszka Pawlak.

Zaproszonych gości przywitała zastępca 
kierownika USC Magdalena Mietła, życząc 
wszystkim udanej zabawy i niezapomnianych 
wrażeń. Następnie głos zabrał prezydent miasta 
Rafał Piech dziękując wszystkim za tak liczne 

przybycie i składając oraz złożył noworoczne 
życzenia – przede wszystkim dobrego zdrowia, 
miłości oraz pomyślności we wszystkim, co 
przed nimi w dalszym życiu.

Prezydent zapraszając Jubilatów na to 
wyjątkowe spotkanie pragnął okazać im swój 
szacunek oraz podziw dla ich niegasnącej 
wiary, że miłość może przenosić góry, a kro-
cząc razem przez życie można przetrwać 
każdą burzę. Podkreślił trwałość małżeństw 
zawieranych 50 i 60 lat temu, jak również to, 
że Jubilaci są doskonałym wzorem do naśla-
dowania dla dzisiejszych młodych małżeństw.

Zabawę taneczną oraz program artystyczny 
zapewnił zespół muzyczny „Szwarne Karlusy”, 
który oprócz muzyki do tańca serwował hu-
moreski, śląskie kawały i konkursy.

Wszyscy uczestnicy spotkania doskonale 
się razem bawili, tańczyli i śpiewali, życząc 
sobie i nam kolejnych takich inicjatyw. Nie 
zabrakło również wyrazów podziękowań 
ze strony Jubilatów, kierowanych na ręce 
Prezydenta za zorganizowanie tak wyjąt-
kowego spotkania.

Była więc radość ze spotkania oraz energia, 
której można tylko pozazdrościć.

MAGDALENA MIETŁA 

40. BAL SIEMIONA. LAUR DLA SABINY SZKARADEK
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Działający przy Siemianowickim 
Centrum Kultury Zespół Pieśni 
i Tańca „Siemianowice” obchodzi 
w tym roku 110-lecie działalności. 
I choć formułę zespołu pieśni i tań-
ca przyjął w 1955 roku, jednak nie 
można zapominać o tym, iż grupa 
wywodzi się z Towarzystwa Śpiewu 
Polskiego „Kasyno”, które powstało 
27 lutego 1910 roku. W kolejnych 
latach Towarzystwo rozwijało swo-
ją działalność, natomiast w 1952 
roku zespół przejął Zarząd Głów-
ny Związku Zawodowego Górni-
ków, a „Kasyno” zmieniło nazwę 
na Reprezentacyjny Chór Związku 
Zawodowego Górników. Trzy lata 
później powiększono go o tancerzy 

i orkiestrę, tworząc formułę zespo-
łu pieśni i tańca. We wrześniu 1975 
roku chór został przekształcony 
w Górniczy Zespół Pieśni i Tańca 
„Siemianowice”. W 1990 roku pa-
tronat nad zespołem przejął Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie.
Zespół koncertuje w kraju i poza jego 
granicami. Dotychczas odwiedził 
Litwę, Ukrainę, Czechy, Rumunię, 
Węgry, Turcję, Grecję, Francję, Niem-
cy czy Bułgarię.

Zespół Pieśni i Tańca „Siemiano-
wice” jest laureatem wielu nagród 
oraz członkiem Polskiej Sekcji CIOFF 
- Międzynarodowej Rady Stowarzy-
szeń Folklorystycznych, Festiwali 
i Sztuki Ludowej.

Aktualnie zespół tworzy młodzież 
szkolna, studenci i osoby czynne za-
wodowo.

W związku z jubileuszem w 2020 
roku odbędą się koncerty, podczas 
których zaprezentują się nie tylko 
obecni członkowie zespołu, ale także 
byli tancerze i wokaliści. W związku 
z powyższym zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w jubileuszo-
wych wydarzeniach do kontaktu 
telefonicznego (32 765 27 40) lub 
mailowego (zameczek@siemck.pl). 
Ponadto zachęcamy do przesyłania 
zdjęć, notek prasowych czy innych 
pamiątkowych dokumentów zwią-
zanych z zespołem.

ANNA MOJ-ŁUKASIK (SCK)

110-LECIE ZESPOŁU 
PIEŚNI I TAŃCA „SIEMIANOWICE”

MIKROFON SIEMIONA -  
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KULTURA

KULTURA

Tylko do 3 marca można składać zgłoszenia 
do tegorocznej edycji konkursu wokalnego 
Mikrofon Siemiona. Zostało zaledwie kilka 
dni, by podjąć decyzję o sprawdzeniu wła-
snych umiejętności wokalnych. Nie zosta-
wiajcie tego  na ostatnią chwilę! Dlatego 
w razie pytań zachęcamy do składania zgło-
szeń i kontakt z organizatorem przez strony:  
www.facebook.com/MikrofonSiemiona/ 
i www.mikrofonsiemiona.siemianowice.pl

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, 
drodzy Uczestnicy, publikujemy najczęściej zada-
wane pytania, jakie wysyłacie nam za pośrednic-
twem mediów społecznościowych i odpowiedzi 
na nie, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości 
i ułatwić Wam udział w naszym konkursie.
Czy można zaśpiewać własne piosenki?
Tak. W takim przypadku należy w formularzu 
wpisać siebie jako autora tekstu, kompozy-
tora i pierwotnego wykonawcę.
Czy zamiast podkładu może być akompa-
niament w postaci instrumentu?
Tak. Należy to jednak zaznaczyć w formula-
rzu zgłoszeniowym. Zgodnie z regulaminem 
organizator nie zapewnia instrumentów, 
jednak z racji dużego zapotrzebowania do 
dyspozycji uczestników będzie keyboard 
Yamaha P-120.

Jedna piosenka jest obowiązkowa w języku 
polskim. Czy druga w takim razie musi być 
w innym języku?
Nie. Język drugiej piosenki jest dowolny, czyli 
druga też może być zaśpiewana w języku polskim.
Czy istnieje możliwość przesłuchania w in-
nym terminie niż podano w konkursie?
Niestety nie ma takiej możliwości.
Czy mogę wziąć udział w konkursie jeżeli 
rocznikowo mam 14 lat, a nie ukończyłem 14 
roku życia w dniu konkursu?
Niestety nie ma takiej możliwości. Uczestni-
kiem może być osoba, która w dniu przesłu-
chania ma ukończony 14 rok życia. Jeżeli nie 
spełniasz tego warunku zapraszamy za rok.

Czy w finale mogę zaśpiewać jedną z piose-
nek wykonywanych podczas przesłuchań?
Nie, piosenka finałowa musi być inna.
Zapomniałem/łam w formularzu dołączyć 
plików z podkładami muzycznymi. Co zrobić?
W takiej sytuacji prosimy o przesłanie pod-
kładów wraz z podaniem imienia i nazwiska 
e-mailem na adres: mikrofonsiemiona@
um.siemianowice.pl.
Pomyliłem/łam się w formularzu, który już 
został wysłany. Czy mogę go edytować?
Nie, w takim wypadku prosimy o ponowne 
wypełnienie i przesłanie zgłoszenia.

W formularzu trzeba podać nazwiska kompo-
zytora, autora tekstu i pierwotne wykonanie 
utworu. Gdzie mogę znaleźć takie informacje?
Dane o zdecydowanej większości utworów 
możemy sprawdzić na stronie Związku Au-
torów i Kompozytorów Scenicznych, w ka-
talogu utworów: https://online.zaiks.org.
pl/WorkCatalog/do?m=workList&m1=ma-
in&m2=catalog.
Wypełniam formularz sam/a w imieniu ca-
łego zespółu wokalnego, z którym będę 
występować. Czy wystarczy tylko moja 
wypełniona zgoda na udział w konkursie?

Nie. Wypełniając formularz należy załączyć 
do niego skany zgody na udział w konkursie 
wszystkich uczestników (z wyjątkiem osoby 
zgłaszającej, która ma możliwość wyrażenia 
zgody bezpośrednio w formularzu przez 
zaznaczenie odpowiedniego pola) lub ich 
opiekunów prawnych w przypadku osób 
niepełnoletnich. Wzory wszystkich zgód 
i oświadczeń można pobrać ze strony http://
www.mikrofonsiemiona.siemianowice.pl/ 
z zakładki „regulamin i dokumenty”.

ADAM BOGDOŁ 

W ubiegłym roku nagrodę główną 
w wysokości 2 tys. złotych przyznano 
zespołowi VocaTrio z Gliwic
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 „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”- to tytuł wystawy, którą jeszcze 
do 16 marca można oglądać w Muzeum Miejskim. Składa się 
ona z fotografii, do których pozowali,  i które pod kierunkiem 
instruktora wykonali, podopieczni Siemianowickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium 
Słońca. Można też na niej zobaczyć kolekcję wyjątkowych 
lamp, stworzonych przez Mariusza, który jest autorem dzieł 
zdobiących m.in. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich, 
elewację budynku Świetlicy Środowiskowej przy ul. Matejki, 
a także naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Część eksponowanych w muzeum zdjęć zostało wykorzysta-
nych w wydanym przez Stowarzyszenie kalendarzu, na którym 
również widnieją słowa „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, które są  
swoistym manifestem.

BYLIŚMY, JESTEŚMY, BĘDZIEMY - 
WYSTAWA W MUZEUM MIEJSKIM

 „Ludzie z zespołem Downa zawsze stanowili naszą część, 
tylko nie zawsze, żyjąc na marginesie, byli dostrzegani. Teraz na 
szczęście to się zmieniło i nadal jest zmieniane. Temu służy również 
wspomniane wydawnictwo. Chcieliśmy przedstawić w naszym 
kalendarzu ich piękno, ciepło i niespotykaną bezinteresowność” 
– napisała o podopiecznych prezes Stowarzyszenia Maria Dyla.

21 marca , a więc niedługo po zakończeniu wystawy, obchodzony 
jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Warto przy okazji przypo-
mnieć, że choroba ta, paradoksalnie nie wywołana jest jakimś 
brakiem, a wręcz przeciwnie nadmiarem jednego chromosomu 
i osoby z tym zespołem odznaczają się o wiele bogatszym życiem 
emocjonalnym, niż pozostali ludzie. Tym goręcej zachęcamy do 
obejrzenia wystawy ich prac.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KULTURA
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Nasze Muzeum Miejskie stało się niedawno posiadaczem jednego 
z największych - o ile nie największego - zbioru lamp górniczych 
w Polsce. Liczący do tej pory 60 okazów zestaw, wzbogacony 
został kolekcją  150 eksponatów, latami  kompletowanych przez 
jednego z mieszkańcańców Siemianowic Śląskich i jego syna. 
Miano placówki wiodącej w jakimś obszarze- tu: konkretnie lamp 
górniczych - niewątpliwie nobilituje nasze muzeum.

-Posiadanie tak bogatego zbioru tym bardziej cieszy - mówi 
dyrektor Wojciech Grzyb - że jest on w lwiej części efektem 
kolekcjonerskiej pasji mieszkańców naszego miasta, ich piety-
zmu, z jakim odnoszą się do tradycji i historii swojej rodzinnej 
ziemi. Siemianowice Śląskie zawdzięczają swój rozwój kopalniom 
i hutom, które zresztą także powstawały w związku z obecnością 
na tej ziemi zakładów wydobywczych, więc budowanie zbioru 
związanego z tą sferą, to bodaj najważniejsze posłannictwo 
placówki i nasz punkt honoru.

-Kolekcja, którą teraz pozyskaliśmy, gromadzi lampy, używane 
na przestrzeni aż 200 lat - dodaje Artur Garbas - Najwcze-
śniejsze z nich, to dające jeszcze nikłe światło oliwne kaganki, 
są też oczywiście lampy karbidowe i późniejsze elektryczne 
oraz akumulatorowe. Na mnie największe wrażenie, z tych nowo 
pozyskanych lamp, wywarł jeden egzemplarz firmy Frieman 
Wolf. Jest to lampa pływająca, z pontonem. Górnicy używali jej, 
kiedy po raz pierwszy, po dłuższej przerwie, wkraczali w jakiś 
rejon kopalni. Trzeba wyjaśnić, że na dole starych szybów zawsze 
znajdowała się woda i gromadził się tlenek węgla – dlatego 
właśnie spuszczano taką lampę do szybu, na wodę i obserwo-
wano płomień. Gaśnięcie płomienia ostrzegało górników przed 

tlenkiem węgla, była to więc lampa ratująca życie. Ciekawe 
są także lampy przewozowe, oznaczające który wagonik jest 
pierwszy, a który ostatni. Szczególnie piękne, ozdobne są lampy 
ustawiane w cechowni przy ołtarzu św. Barbary.

Aktualnie siemianowickie muzeum ma w swoim zbiorze 
lampy nie tylko z kraju, ale też z innych stron Europy - z Anglii, 
Walii, Włoch, Francji i Niemiec. Wszystkie one były świadkami 
niejednej, dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się, używający 
ich górnicy, tak jak tajemniczy kaganek eksponowany w Parku 
Tradycji. Historię z nim związaną usłyszałam od siemianowi-
czanina, którego kolekcja  lamp powiększyła zasoby muzealne. 
Kaganek został znaleziony przez geologa-syna górnika, niegdyś 
wraz z kolegami zasypanego w kopalni Michał. Ów górnik opo-

wiadał, że gdy odcięci od wyjścia, czekali na ratunek, pojawił się 
dziwny starzec, który wskazał im drogę ratunku. Nieznanym 
chodnikiem górnicy wydostali się z zawału, nikt jednak nie 
wierzył w ich relację, gdyż na mapach nie było wspomniane-
go przejścia. A jednak zaciekawiony opowieścią ojca geolog, 
po latach znalazł ów podziemny korytarz, a w nim prastary 
kaganek, taki  jak ten trzymany w ręku przez zagadkowego, 
siwobrodego mężczyznę - wybawiciela zasypanych… 

Kiedy, po przeprowadzeniu konserwacji lamp będziemy mogli 
obejrzeć nową ekspozycję, znajdziemy się blisko jakże wielu 
wydarzeń, w których  uczestniczyły te przedmioty. Wehikuł 
czasu - to jest właśnie magia muzeów…

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

MUZEUM MIEJSKIE
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Siemianowickie Stowarzyszenie Kulturalne 
Laura obchodzi w tym roku 20 lat istnienia. Jego 
członkowie od wielu lat angażują się w życie 
kulturalne miasta i regionu, podtrzymując 
wiele tradycji śląskich. Tegoroczny karnawał 

KARNAWAŁ Z LAURĄ
zakończyli ze charakterystycznym dla nich 
przytupem w Siemianowickim Centrum Kultury 
Jarzębinka. Zdjęcia z tej imprezy udowadniają, 
że młodość to stan ducha, a karnawał jest od 
tego, żeby się przebierać.

PIOTR KOCHANEK

OLIWNE KAGANKI, PŁYWAJĄCE LAMPY
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Już po raz ósmy Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich zor-
ganizował Walentynkowy Turniej 
Piłki Siatkowej Par.

W sobotę (15.02) w hali Kom-
pleksu Sportowego „Michał” 
w Michałkowicach, od wcze-
snych godzin porannych walkę 
o zwycięstwo rozpoczęło 31 par, 
rozgrywając mecze systemem 
brazylijskim, dwa sety do 11, a w 
przypadku remisu trzeci do 7 
punktów. Tradycyjnie już oprócz 
siatkarskich par z Siemianowic 
Śląskich i regionu do naszego 

miasta ściągnęli zawodnicy z tak 
odległych miast, jak: Płock, Kra-
ków czy Kędzierzyn Koźle.

Siemianowicki turniej był do-
skonałą okazją, aby przedłużone 
święto zakochanych spędzić na 
sportowo i w wesołym towarzy-
stwie. Oprócz amatorów, w turnie-
ju rywalizowali zawodnicy, którzy 
na niejednym boisku zdobywali 
siatkarskie laury. Całemu turnie-
jowi towarzyszyła miła atmosfera, 
a każda z par otrzymała nagrody 
niespodzianki oraz mogła skorzy-
stać z przysługującego im wejścia 
na basen, aby zrelaksować się po 
siatkarskich zmaganiach.

W spotkaniu finałowym Mag-
dalena Szlachta i Łukasz Kobylski 
pokonali 2:0 (11:8, 11:8) Agatę Wilk 
i Michała Stogniewa. Na najniższym 
stopniu podium stanęła para: Jadwi-
ga Hojnowska – Adam Łata, którzy 
w decydującym spotkaniu zwyciężyli 

Patrycję Kroczek i Dominika Dziubka 
2:0 (11:3, 11:7).
Nad prawidłowym przebiegiem spo-
tkań czuwali Ola Pluskwik, Dariusz 
Bednarski oraz Krzysztof Materne.
Po zakończonej rywalizacji najlep-
sze pary, z rąk Dyrektora MOSiR 

SIATKARSKIE ZMAGANIA  
ZAKOCHANYCH PAR !

„Pszczelnik” Łukasza Wanota oraz 
zastępcy dyrektora - Jana Koman-
dera, odebrały pamiątkowe medale, 
dyplomy oraz torty w kształcie serca.

WIESŁAW STRĘK

Dwie siemianowickie drużyny młodych hokeistów HKS Sie-
mianowiczanki wzięły udział w Międzynarodowym Memoriale 
im. A. Filemonowicza, który w weekend na przełomie stycznia 
i lutego (31.01-2.02) odbył się w Łubiance koło Torunia.

W tym tradycyjnym prestiżowym turnieju, w którym wystąpiło 
20 zespołów z Polski i Ukrainy, udział wzięły siemianowickie 
drużyny z rocznika 2007-2008 oraz z rocznika 2009 i młodsi.

Starszy zespół wygrał w swojej grupie z m.in. Bałaganami 
Łubianka, Politechniką Poznań, SP 26 Poznań, przegrywając 
jedynie w zagrywkach karnych z Korostenem z Ukrainy. Dało 
to młodym hokeistom HKS awans do półfinału z drugiego 
miejsca i walkę o finał z pierwszą drużyną drugiej grupy 
- Wartą Poznań. Poznaniacy okazali się  wyraźnie lepsi 
zwyciężając 5:1. W meczu o 3 miejsce, po bardzo zaciętym 
i dramatycznym meczu, siemianowiczanie ulegli w ostatnich 
sekundach drużynie z Ukrainy 1-2, pozostawiając po sobie 
bardzo dobre wrażenie.

Druga - młodsza drużyna, zajęła 14. miejsce, a o wejście do 
dziesiątki przegrała jedną bramką. Najmłodszym zawodnikiem 
turnieju został  siedmioletni hokeista HKS - Szymon Zalewski.

- Występ w tym turnieju był dla nas trenerów znakomitym 
materiałem szkoleniowym, pokazał w jakim jesteśmy miejscu, 
jeżeli chodzi o umiejętności hokejowe. Co do techniki na 
pewno nie mamy się czego wstydzić - jesteśmy na równi 
z najlepszymi. O porażkach natomiast decydowały chwilowe 
braki koncentracji, ale przede wszystkim warunki fizyczne, 
na które przecież nie mamy wpływu. Turniej stał na bardzo 
dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym. Wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik i z pewnością dla naszych 
młodych drużyn była to wspaniała przygoda.. Organizator 
dopilnował, aby wszyscy byli zadowoleni i nikomu niczego 
nie zabrakło - wszyscy wrócili z nagrodami indywidualny-
mi i głowami pełnymi wrażeń hokejowych - podsumował 
Grzegorz Janota, szkoleniowiec i koordynator grup mło-
dzieżowych HKS Siemianowiczanki.

SON

WYJAZDOWA PRZYGODA MŁODYCH HOKEISTÓW HKS



8 | 03 | 2020
niedziela | godz. 17.00 
SCK- Park Tradycji ul. Orzeszkowej 12
bilety - 15 złotych

28 | 03 | 2020
sobota | godz. 18.00, 
SCK- Bytków ul. Niepodległości 45
bilety - 70 złotych

27 | 03 | 2020
piątek | godz. 19.00, 
SCK- Park Tradycji ul. Orzeszkowej 12

Benefis dziennikarki  
Polskiego Radia Katowice 
Beaty Tomanek 
z okazji 30-lecia pracy redakcyjnej.  

VOO VOO
Za niebawem koncert

Międzynarodowy  
Dzień Teatru: 
MOMO i Strzyga

W programie występy  zaprzyjaźnio-
nych artystów ze Śląska i nie tylko.

W ramach cyklu 
Teatr w Parku Tradycji

8 | 03 | 2020
niedziela | godz. 16.00 
SCK- Bytków, ul. Niepodległości 45
Bilety - 55 złotych

8 | 03 | 2020
niedziela | godz. 18.00 
SCK- Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3
Bilety - 15 złotych

Dzień Kobiet w SCK: 
Spektakl komediowy pt. 
„Historie łóżkowe” 
w wykonaniu artystów AVE Teatr  

Ciao ciao Italia
romantyczne włoskie piosenki

ZAPRASZA
Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45
tel. 32 228 72 80
sekretariat@siemck.pl


