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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
30 listopada  2020 r., (od godz. 15:00 do 15:10) 
pod numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z dnia 29 października 2020 r.

1. Franciszek z Centrum
2. Barbara z Michałkowic
3. Walenty z Michałkowic

Zdjęcie przedstawiało ulicę Oświęcimską  
od strony Bytkowa. 

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

Do funkcjonujących telefonów wsparcia i in-
folinii w tym miesiącu dołączyła akcja „Chwila 
dla Seniora” Fundacji Piastun Wyrównanie 
Szans. Wcześniej – od marca – Siemianowice 
objęło swoim zasięgiem wsparcie telefoniczne 
organizowane przez Śląską Radę ds. Seniora 
oraz Fundację Park Śląski. Część infolinii jest 
nastawiona na konkretne tematy, telefony 
wsparcia powstały w celu zapewnienia po-
trzeby bliskości i rozmowy.

Poniżej zamieszczamy kilka powtarzających 
się pytań i odpowiedzi, które mogą się przydać. 
Warto przekazać je również naszym znajomym 
osobom starszym, pamiętając o tym, że nie 
wszyscy mają dostęp do internetu lub wiedzą, 
jak z niego korzystać. Pytania seniorów i odpo-
wiedzi wg stanu według stanu na 13 listopada br.

Mieszkam sama, mam nie wychodzić z domu, 
czy ktoś pomoże mi zrobić zakupy?
Jeśli jest taka potrzeba, można skorzystać 
z „Pomocy zakupowej dla osób starszych nr 
tel. 32 765 62 16 lub dzwoniąc na ogólnopolski 
nr tel. 22 505 11 11 - Ogólnopolski Solidarno-
ściowy Korpus Wsparcia dla Seniorów. Senior 
pokrywa koszty kupionych towarów, nie płaci 
za usługę zrobienia zakupów.

Czy mogę się spotkać z siostrą seniorką, która 
ze mną nie mieszka?
Przypominamy, że funkcjonuje regulacja, która 
od 24 października ogranicza wychodzenie 
z domu osób powyżej 70. roku życia z wyjąt-
kiem: wyjścia do pracy, załatwiania codziennych 
spraw (zakupy, wyjście do lekarza), wyjścia 
do kościoła.
Czy w Willi Fitznera odbywają się imprezy 
i czy działa tam kawiarenka?
W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi 
sytuacji epidemiologicznej w kraju Siemia-
nowickie Centrum Kultury (w tym również 
oddział w Willi Fitznera) odwołuje wszystkie 
wydarzenia kulturalne od 7 do 29 listopada, 
z możliwością przedłużenia na kolejny okres. 
Kawiarenki w innych placówkach SCK również 
nie działają do dowołania.
Słyszę niepokojące odgłosy u starszej pani, 
która mieszka obok. Boję się, że zięć który 
niby się nią opiekuje może jej zrobić krzywdę. 
Czy mogę gdzieś zgłosić sprawę, żeby ktoś 
przyszedł jej pomóc?
Trudno jest pomóc tej starszej pani bez jej 
zgody. Warto więc przekazać jej kontakt do 
profesjonalnej pomocy, umożliwić jej rozmowę 
telefoniczną np. z „niebieską linią” 800 120 

002 - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie. 
Jeśli jednak słyszymy odgłosy, 
które mogą świadczyć o bez-
pośrednim zagrożeniu życia, 
należy zawiadomić policję tel. 
112 – alarmowy. Dodatkowo 

przypominamy nr telefonu do Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Śl. 47 85 312 01, 
47 85 312 55.
Mieszkam sama nie mam się do kogo odezwać. 
Rodzina się rozjechała nie dzwonią do mnie.
Zwłaszcza starsze osoby samotne, powinny 
mieć z kim porozmawiać. Czasem jest to 
okazja żeby samemu zainicjować i zadzwonić 
do znajomych, z którymi od dawana się nie 
widzieliśmy, do dalszej rodziny, po prostu 
żeby zapytać, co u nich słychać i dodać 
sobie nawzajem otuchy. Jeśli jednak senior 
potrzebuję po prostu rozmowy, wygadania 
się – czasem łatwiej jest na początek po-
rozmawiać z kimś nieznajomym, który po 
prostu wysłucha. 
Na terenie Siemianowic działają dwie in-
folinie wsparciowe. Uruchomiona przez 
Fundację Piastun Wyrównywanie Szans 
infolinia „Chwila dla seniora”. Jak zachę-
cają organizatorzy, osoby starsze mogą 
dzwonić, by podzielić się swoimi troskami 
i obawami. Będzie można porozmawiać 
z wolontariuszami fundacji - adeptami 
psychologii. 
Dyżury pełnią od 10:00 do 16:00:

 Łukasz, tel. 697 614 550,
 Barbara, tel 791 201 244

Od marca działa również telefon wspar-
cia dla seniorów zorganizowany i koordy-
nowany przez Ewę Kulisz ze Śląskiej Rady 
ds. Seniorów oraz Fundacji Park Śląski. To 
wsparcie telefoniczne zostało uruchomione 
jako pierwsze już wiosną i będzie działać 

O CO PYTAJĄ SENIORZY?

do czasu aż przestanie być potrzebne, jak 
zapewnia organizatorka.
  Janina, Stowarzyszenie NOŚ, 511 287 927, 
godz.9:00-17:00

 Ewa, Fundacja Park Śląski, 666 031 514, 
godz. 17:00-20:00
Boję się skorzystać z pomocy obcych, w oba-
wie że zostanę oszukana.
Jeśli ktoś przychodzi z pomocą, zawsze moż-
na to potwierdzić. W przypadku pomocy 
zakupowej można zadzwonić na 32 765 62 
16 i potwierdzić informacje. Należy również 
pamiętać o działaniach oszustów. Ważne, 
żeby dbać w pierwszej kolejności o swoje 
zdrowie i bezpieczeństwo. Jeżeli używacie 
maseczki i utrzymujecie dystans społeczny, 
a ktoś tego nie chce uszanować, nie musicie 
takiej osoby wpuszczać do domu. Listonosze, 
policjanci i inne służby zawsze stosują się 
do powyższych wymogów bezpieczeństwa. 

ELŻBIETA NIESZPOREK
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Żegnam Was, Przyjaciele Miasta!
Większość moich słów, które od ostatnich 

sześciu lat co miesiąc z tej rubryki do Państwa 
kierowałem, dotyczyła spraw samorządowych, 
społecznych i przede wszystkim gospodar-
czych. Starałem się w nich przybliżyć Wam, 
nad czym pracujemy z moim urzędniczym 
zespołem, jakie inwestycje planujemy, ile zdo-
byliśmy środków unijnych lub jakie inwestycje 
oddaliśmy do użytku. Za każdą z takich – do-
brych dla mieszkańców – informacji, stały 
dziesiątki godzin pracy wielu ludzi. Pośród 
nich był człowiek, który tych godzin, na rzecz 
swojej małej ojczyzny – Siemianowic Śląskich 
– poświęcił tysiące. I który robił to do końca 
swojego życia, które zgasło stanowczo za 
wcześnie – nasz przyjaciel, mentor i wielo-
letni Skarbnik Miasta – Henryk Falkus. Trudno 
jest mi dziś ogarnąć, a tym bardziej wyrazić, 
poczucie straty, jakie odczuwa każdy z nas 
w urzędzie miasta po odejściu Henryka, który 
Siemianowice Śląskie i troskę o ich dobro miał 

wpisane w krwiobieg. Dopiero co kończyliśmy 
kilka dni temu pracę nad nowym, bardzo trud-
nym, budżetem miasta na rok 2021, dopiero 
co cieszyliśmy się z wyprowadzenia na prostą 
miejskich finansów po pierwszej fali pandemii, 
dopiero co planowaliśmy kolejne inwesty-
cje, a tu tak nagle i niespodziewanie dla nas 
wszystkich, dalsze plany będziemy układać 
już bez naszego Henia, który zwykł mawiać, 
że to wszystko trzeba mądrze zmontować 
finansowo. Zapewne nie raz zatęsknimy za jego 
anegdotami i miniwykładami o historii naszego 
miasta, próżno będziemy czekać na kolejny 
pokaz zdjęć z wypraw narciarskich Henryka, 
najbardziej jednak będzie nam brakowało tej 
przyjaznej i pogodnej atmosfery, jaką wytwarzał 
nasz Skarbnik na spotkaniach samorządowych. 
Jak nikt inny potrafił w trudnych chwilach roz-
ładować atmosferę tak, że każdemu wracała 
chęć do pracy i podejmowania nowych wyzwań. 
Pomimo, że pogrążeni w ogromnym smutku, 
w którym łączymy się z rodziną Falkus, mam 

w sercu głębokie przekonanie, że – będąc już 
po stronie życia wiecznego, Henryk dalej będzie 
nas mocno wspierał w pracy na rzecz miasta.

Z nie mniejszym smutkiem przyjąłem wiado-
mość o tym, że nasz wieloletni dyrektor ZSTiO 
„Meritum”, Stefan Kowalczyk przegrał walkę 
z chorobą. Dyrektor Kowalczyk był jednym 
z dyrektorów siemianowickim szkół, ale tak 
naprawdę jedynym w swojej klasie pedagogiem 
i nauczycielem. Przez kilka dekad, jakie w pełni 
oddał swojej ukochanej szkole, wykształcił 
setki uczniów, a z samej placówki uczynił jedną 
z edukacyjnych wizytówek miasta. Jego kultura 
osobista i zawodowy perfekcjonizm na stałe 
pozostawi w nas wszystkich – absolwentach, 
nauczycielach, urzędnikach i samorządowcach 
– trwały ślad i zachętę, by zawsze od życia i od 
siebie oczekiwać tego, co najlepsze.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

NOWE WYZWANIA, ALE POTRZEBY WCIĄŻ TE SAME
Z RATUSZA

SPRAWY SPOŁECZNE

METROPOLITALNA 
WIGILIA DLA SAMOTNYCH 
– TYM RAZEM MOBILNA

ŻEGNAM WAS, PRZYJACIELE 
MIASTA I OBIECUJĘ PAMIĘĆ!

Miasto Siemianowice Śląskie wraz fundacją Wolne Miej-
sce po raz kolejny łączą wspólnie siły ludzkich rąk i serc 
darczyńców oraz wolontariuszy przy organizacji Wigilii dla 
Samotnych. Tegoroczna Wigilia odbędzie się w zmienionej 
formule. Zamiast w hali Międzynarodowego Centrum Kon-
gresowego w Katowicach, gdzie przysłowiowe wolne miejsca 
przy wigilijnym stole wypełniało w poprzednich edycjach 
ponad trzy tysiące osób, przyjmie w tym roku formę mobilną. 
Tym razem, ze względu na pandemię covid-19, to właśnie 
wolontariusze fundacji wypełnią wolne miejsca w życiu 
odwiedzanych, samotnych ludzi, dostarczając im kolację 
wigilijną bezpośrednio do ich domów. Akcja odbędzie się 24 
grudnia 2020 roku w godzinach od 7.00 do 15.00. Wszystko 
po to, by pomimo trudnych dla nas wszystkich obostrzeń, 
poczuć prawdziwe święta Bożego Narodzenia i podzielić się 
z samotnymi osobami, nie tylko posiłkiem, ale też dobrym 
słowem i życzeniami.

Każda osoba samotna, której sytuacja życiowa lub materialna 
nie pozwala na to, by spędzić Wigilię w gronie najbliższych, 

może zgłosić chęć przyjęcia z rąk naszych wolontariuszy 
paczki z wigilijnymi potrawami. Wystarczy skontaktować się 
z infolinią fundacji Wolne Miejsce, która będzie czynna od 5 
do 20 grudnia br. przez całą dobę pod numerem telefonu 32 
723 28 28.

Jak zapewnia prezes i założyciel fundacji, Mikołaj Rykowski: 
– Fundacja zaprasza również do wypełnienia wolnego miejsca 
wolontaryjnego. Pragnę zapewnić, że każda osoba, która czuje 
chęć uczynienia czegoś autentycznego i dobrego dla drugiego 
człowieka, odnajdzie się w naszym fundacyjnym gronie. Wiem 
o tym, bo każdy z wielkanocnych kierowców, zawożąc śniadania 
wielkanocne, wrócił z wiosennej akcji poruszony tym, jak wiele 
radości dawał wręczając każdą świąteczną paczkę.

Chętnych do wolontariatu i wsparcia działań naszej 
fundacji zapraszamy na stronę

www.facebook.com/wolnemiejsce
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Zuzia Szwejda - siemianowicka wolontariuszka w trakcie 
dostawy Wielkanocnego Śniadania dla Samotnych
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Jeszcze w listopadzie zakończy się budowa 
ścieżki rowerowej biegnącej ulicami: Cmentar-
ną, Brzozową, wzdłuż ogródków działkowych 
oraz ulicą Mysłowicką. To druga z czterech 
aktualnie budowanych w mieście tras rowero-
wych, które powstają w ramach zadania inwe-
stycyjnego pn. „Wsparcie mobilności miejskiej 
– projekt udogodnień dla wykorzystujących 
rower w mieście Siemianowice Śląskie II”.

Przypomnijmy, że na początku października 
do użytku została udostępniona ścieżka rowe-
rowa nr 1, wiodąca od Parku Miejskiego, ulicami: 
PCK, Obwodową, Cmentarną, Szyb Pszczelnik, 
aż do Parku Pszczelnik i ulicy Stara Szosa. 

Zgodnie z planem do końca 
roku możemy spodziewać się 
także ukończenia trasy nr 3, 
którą będziemy mogli prze-
jechać od ulicy Bańgowskiej, 
przez os. Bańgów (ul. Skłodow-
skiej), ulicą Zachodnią do skrzyżowa-
nia z ulicą Krupanka. Natomiast do połowy 
przyszłego roku zrealizowana  zostanie ścieżka 
rowerowa nr 4, która będzie prowadziła ulicami 
Michałkowicką 47, Michałkowicką 105 (budynek 
Urzędu Miasta), Wyzwolenia i Tarnogórską (w 
tym roku wykonano już fragment tej ścieżki na 
wysokości od ulicy Michałkowickiej 47 do 105). 

Dzięki tej inwestycji w mieście przybę-
dzie blisko 10 km nowych dróg rowerowych, 
które połączą ze sobą główne dzielnice 
miasta. Oprócz ścieżek, powstaną również 
trzy Zintegrowane Centra Przesiadkowe, 
składające się z wiat przystankowych, 
zamykanych boksów rowerowych, zada-
szonych stojaków na rowery oraz stacji 
naprawczych.  Realizacja zadania obejmie 
również szereg działań związanych m.in. 
z wykonaniem oznakowania poziomego 
i pionowego, rozmieszczeniem w klu-fo
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KOLEJNA ŚCIEŻKA ROWEROWA
 NA FINISZU

Trwa wybór najkorzystniejszej ofer-
ty na wykonanie łącznika drogo-
wego, prowadzącego do terenów 
inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej 
w Michałkowicach. Zadanie obej-
muje budowę utwardzonej drogi 
tymczasowej o nawierzchni żuż-
lowej i długości ok. 620 m. Łącznik 

Na skrzyżowaniu ulicy Michałko-
wickiej z ulicą Bohaterów Wester-
platte powstaje rondo, które ułatwi 
skręt w lewo oraz wyjazd z drogi 
podporządkowanej. Zakres prac 

BUDOWA ŁĄCZNIKA 
PRZY ULICY BYTOMSKIEJ

TRWA BUDOWA  NOWEGO RONDA

powstanie w celu udogodnienia do-
jazdu do obszarów przemysłowych 
inwestorom chcącym ulokować swój 
kapitał w Siemianowicach Śląskich. 
Utworzenie połączenia jest roz-
wiązaniem przejściowym, poprze-
dzającym budowę drogi docelowej, 
której realizacja rozpatrywana będzie 

budowlanych obejmie frezowanie 
nawierzchni, zabudowanie nowej 
nawierzchni asfaltobetonowej, wyko-
nanie ronda z kostki betonowej oraz 
oznakowania pionowego i poziome-

w perspektywie kilku najbliższych 
lat. Roboty budowlane rozpoczną 
się po podpisaniu umowy z wybra-
nym wykonawcą, który następnie 
w ciągu 40 dni będzie zobowiązany 
do zrealizowania inwestycji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

czowych punktach tablic informacyj-
nych z mapami, montażem dodatkowego 
oświetlenia oraz ławek i koszy na śmieci. 
Zakończenie wszystkich prac planowane 
jest na koniec lipca 2021 roku.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu 
środków unijnych, pozyskanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

go. Zakończenia inwestycji możemy 
spodziewać się na przełomie listo-
pada i grudnia, a jej koszt wyniesie 
215 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NA SKRZYŻOWANIU ULIC MICHAŁKOWICKIEJ I WESTERPLATTE
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Na terenie michałkowickiego Parku Górnik, 
w pobliżu placu zabaw, stanęła automatyczna 
toaleta miejska, która niebawem , po podłą-
czeniu zasilania energetycznego, zostanie 
udostępniona spacerowiczom. Za skorzystanie 
z niej zapłacimy 2 złote. Toaleta otwiera się 
automatycznie po wrzuceniu monety. Reali-
zacja inwestycji objęła sporządzenie projek-
tu budowlanego, przygotowanie terenu pod 
budowę toalety, a także wykonanie przyłączy 
wodociągowych, elektroenergetycznych i ka-
nalizacji sanitarnej. Nowy szalet zaopatrzony 
jest w nowoczesne rozwiązania, zapewniające 
jego komfortowe, higieniczne i bezobsługowe 
funkcjonowanie. Ubikacja posiada automatycz-

ny system spłukiwania, a także czujniki, które 
samoczynnie uruchomią dozownik mydła, wody 
w umywalce, a także suszarkę i dezynfekcję. 
Ponadto kabina została odpowiednio przy-
stosowana do potrzeb zarówno osób z nie-
pełnosprawnościami – uchwyty i poręcze, jak 
i rodziców z dziećmi – przewijak ścienny dla 
niemowląt. Toaleta ma zainstalowany moduł 
GSM, umożliwiający powiadamianie o awariach 
oraz jej zdalne zamykanie i otwieranie.

Obiekt jest zwycięskim projektem Budżetu 
Obywatelskiego 2020, autorstwa Joanny Sza-
farczyk oraz Izabeli Rajzer-Wysockiej i kosztował 
147 600 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWOCZESNA TOALETA W PARKU GÓRNIK

Dobiega końca trzeci sezon Siemianowickiego 
Roweru Miejskiego. Poniedziałek, 30 listopada, 
będzie ostatnim dniem funkcjonowania sys-
temu  w naszym mieście. Wówczas o północy 
– z poniedziałku na wtorek – stacje zostaną 
zdeaktywowane. Do tego czasu miłośnicy 

miejskich jednośladów będą mogli korzystać 
ze 120 rowerów dostępnych na 12 samoobsłu-
gowych stacjach, rozmieszczonych na terenie 
całego miasta, w następujących punktach: 
ul. Grunwaldzka, Plac Alfreda, Centrum I – 
skrzyżowanie ul. Śląskiej i Jana Pawła II, Park 

SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI 
TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA

Pszczelnik, osiedle Młodych, osiedle Bańgów 
– ul. Krupanka, Centrum II – okolice ul. My-
słowickiej, Tuwim, Węzłowiec – ul. Jagiełły, 
Michałkowice – ul. Wyzwolenia i Michałkowice 
– Plac 11 listopada.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Zabezpieczenie ludności w dostęp do wody to 
jeden z głównych tematów społeczno-ekolo-
gicznych, które są poruszane w ostatnim czasie 
w przestrzeni publicznej. Prawidłowa i niezabu-
rzona niczym cyrkulacja wody w środowisku jest 
bowiem zagadnieniem kluczowym, tak dla życia 
ludzi, jak i dla życia flory i fauny. Szczególnie 
ważne staje się to zagadnienie w obecnym czasie, 
dla którego charakterystyczne są ekstremalne 
warunki pogodowe przejawiające się krótko-
trwałymi intensywnymi opadami występujący-
mi naprzemiennie z okresami bardzo suchymi. 
Stąd wyjątkowo ważne jest zadbanie o lokalną 
retencję wody w miastach. Ludzi na terenach 
zurbanizowanych przybywa, a co za tym idzie 
– coraz większe tereny są uszczelniane poprzez 
kubaturowe i liniowe zabudowania.

Siemianowice Śląskie nie są wyjątkiem. Jak 
wszystkie większe miasta stale się rozbudo-
wuje, co przyczynia się do zmniejszania po-
wierzchni terenów zielonych, a wody opadowe 
i roztopowe, zamiast wsiąkać w grunt, spływają 
z dachów, dróg i parkingów poprzez system 

CENNA KROPLA DESZCZU
MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ 
SYSTEMU MAŁEJ RETENCJI NA TERENIE SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

kanalizacji bezpośrednio do rzek, zaburzając 
w ten sposób naturalny obieg wody. Przesu-
szone tereny zielone w trakcie intensywnych 
opadów nie chłoną wody, a co za tym idzie nie 
zatrzymują jej w naturalny sposób. Intensywne 
deszcze są także przyczyną niewydolności 
kanalizacji deszczowej, która nie jest w sta-
nie przyjąć tak dużej ilości wody spływającej 
z uszczelnionych terenów, co przyczynia się 
do tworzenia się chwilowych rozlewisk i  pod-
topień.

Siemianowice Śląskie od kilku lat zajmują się 
uporządkowaniem gospodarki wodno-ścieko-
wej w mieście poprzez rozdzielanie kanalizacji 
ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. 
Pomimo niekorzystnych warunków związanych 
z pandemią kontynuowana jest realizacja pro-
jektu pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczo-
wej wraz z budową systemu małej retencji na 
terenie Siemianowic Śląskich”, finansowanego 
częściowo z pozyskanych przez miasto fundu-
szy unijnych. W tym roku rozpoczną się prace 
budowlane związane z budową i modernizacją 

kanalizacji deszczowej na zlewni południowej, 
której zakres obejmuje: osiedle Krucza wraz 
z budową urządzeń technicznych, które będą 
zasilały zbiorniki Remiza i Policyjny, os. Budryka 
wraz z budową przepompowni i zbiornika re-
tencyjnego jako „suchy polder” ul. Kościelną, 
ul. Wyzwolenia.  Zakończenie tych prac planuje 
się na koniec marca 2021 r. 

Realizacja tego projektu przyczyni się do 
zatrzymania wód opadowych w zbiornikach 
retencyjnych, które poza funkcją rekreacyjną, 
przyczynią się do zatrzymania wody w mieście 
i poprawy mikroklimatu dla tak ważnego życia 
flory i fauny w Siemianowicach Śląskich.

JOLANTA PRZYKUTA, MAŁGORZATA LASAK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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Toaleta zostanie uruchomiona po wykonaniu  
przez firmę Tauron przyłącza energetycznego.



6

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Przy Szkole Podstawowej nr 13 
(ul. Barlickiego 2) trwa budowa dłu-
go wyczekiwanego kompleksu boisk 
sportowych o powierzchni 1455 m2. 
Nowoczesny obiekt będzie składał 
się z boiska wielofunkcyjnego do 
gry w piłkę ręczną, minipiłkę nożną 
oraz koszykówkę, a także boisk do 
siatkówki i mini siatkówki. Co wię-
cej, na terenie szkoły powstanie 
ścieżka zdrowia, która uatrakcyjni 

UCZNIOWIE Z SP13  
BĘDĄ MIELI NOWE BOISKO

lekcje wychowania fizycznego, bo-
wiem pojawią się na niej urządze-
nia do ćwiczeń zręcznościowych 
i sprawnościowych, przeskoków oraz 
kształtujących równowagę. Boiska 
będą ogrodzone piłkochwytami oraz 
zostaną wyposażone w niezbęd-
ne elementy sprzętu sportowego, 
adekwatnego dla poszczególnych 
dyscyplin sportowych. Ponadto 
szkolny teren rekreacyjny zosta-

nie oświetlony lampami solarnymi, 
a wokół niego pojawią się chodniki, 
nasadzenia, a także elementy małej 
architektury, takie jak: ławki, kosze 
na śmieci i stojaki rowerowe. Koszt 
wykonania nowego obiektu wyniesie 
657.565,60 zł. Finał prac związanych 
z budową przewidziano na początek 
grudnia bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na tym jednak nie kończą się miejskie plany ter-
momodernizacyjne placówek szkolnych. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym, następną 
szkołą, w której planowany jest remont będzie 
Zespół Szkół Sportowych. Przypomnijmy, że 
w 2018 roku w ZSS zakończył się pierwszy 
etap kompleksowej termomodernizacji wraz 
z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Wówczas w ramach 
inwestycji przeprowadzono remont całego 
budynku pływalni, wymieniono stolarkę okien-
ną, docieplono obiekt, wymieniono centralne 
ogrzewanie i zastosowano nowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne. Ponadto wydłużono 
niecę basenową do pełnych wymiarów 25 m 
oraz wprowadzono nowatorską metodę pod-
grzewu wody, wykorzystującej OZE. 

Aktualnie trwa postępowanie przetargo-
we na realizację zadania pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Sportowych przy ul. Mikołaja 3 – etap 2”. Tym 
razem po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu 
z nim umowy, zostaną przeprowadzone prace 
budowlane obejmujące m.in.: wymianę drzwi 
zewnętrznych i okien, ocieplenie połaci dachu 
z pokryciem, wykonanie izolacji przeciwwod-
nych i przeciwwilgociowych ścian podziemia 
z ociepleniem, docieplenie ścian nadziemia, 
docieplenie stropodachów czy też moderni-
zację instalacji wewnętrznych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

CORAZ BLIŻEJ DRUGI ETAP REMONTU ZSS
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CIEPLEJ I OSZCZĘDNIEJ –  
TRWA TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ
W maju br. rozpoczęła się kompleksowa 
termomodernizacja dwóch budynków szkol-
nych – Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ul. Budryka oraz Szkoły 
Podstawowej nr 20 przy ul. Lipowej. Dosko-
nale widoczne są już efekty prac remonto-
wych, które przebiegają w sprawnym tempie. 
Jak informuje Wydział Inwestycji, w chwili 
obecnej przy ZSOiZ zaawansowanie robót 
jest na poziomie ponad 70%. Wymieniono 
stolarkę okienną – przewidzianą w doku-
mentacji projektowej, docieplono wszystkie 

ściany segmentu dydaktycznego oraz łącz-
nika – również w tych miejscach oraz na sali 
gimnastycznej docieplono dach. Ponadto 
dostosowano klatkę schodową do przepi-
sów przeciwpożarowych, wymieniono całą 
instalację centralnego ogrzewania, instalację 
elektryczną (objętą projektem) oraz oprawy 
oświetleniowe. Aktualnie w remontowanej 
placówce trwają prace związane z termo-
modernizacją ścian sali gimnastycznej, prze-
budową strefy wejścia głównego jak również 
wymianą instalacji ciepłej i zimnej wody. 

W przypadku modernizacji SP 20 dobiega 
końca wymiana stolarki okiennej oraz trwa 
izolacja ścian fundamentowych, remont 
dachu i wymiana oświetlenia wewnętrznego. 
Docieplenie placówek wykonywane jest jest 
w ramach projektu pn. „Niskoenergetyczne 
budynki użyteczności publicznej (ZSOiZ 
przy ul. Budryka i SP20 przy ul. Lipowej 
w Siemianowicach Śląskich)”, dla którego 
pozyskano dofinansowanie unijne z RPO 
WSL na lata 2014-2020, które pokryje 85% 
kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny 

koszt prowadzonych termomodernizacji 
wyniesie blisko 5,8 mln zł, a zakończenie 
inwestycji zaplanowano na maj 2021 roku.

Warto podkreślić, że gruntowna termomo-
dernizacja budynków obu szkół nie tylko popra-
wi ich wygląd, ale przede wszystkim zmniejszy 
ich zapotrzebowanie energetyczne, co prze-
łoży się na niższe koszty ogrzewania. Ponadto 
energooszczędne rozwiązania stosowane przy 
termomodernizacji pozwolą na redukcję emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.
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W DOBIE PANDEMII

ZDROWIE

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
27 listopada (piątek) na terenie marketu 
Kaufland (przy ul. ks. Jana Kapicy 10) stanie 
mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED, która w godzinach od 8.00 do 15.00 
będzie - BEZPŁATNIE - do dyspozycji sie-
mianowiczanek.

Zapraszamy wszystkie Panie, które już 
zarejestrowały się na badanie. Zachęcamy 
także te panie, które z powodu pandemii 
nie mogły wykonać badań wcześniej, aby 
nie zwlekały z ich realizacją, bowiem tylko 
systematyczność w przestrzeganiu terminów 
kolejnych badań mammograficznych pozwala 

na wykrycie potencjalnego zagrożenia na 
bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.
W badaniu w ramach programu mogą wziąć 
udział panie w wieku 50-69 lat, które są 
ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka 
piersi, a także:

 nie miały wykonanej mammografii w ra-
mach programu w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy,

 lub są w grupie ryzyka i w roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.
mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji 
uprawnień do badania przed połączeniem 
telefonicznym prosimy przygotować dowód 
osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą 
zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo Pań oraz personelu me-
dycznego badania są wykonywane z zacho-
waniem wszelkich przewidzianych prawem 
i wewnętrznymi procedurami LUX MED 
środków ostrożności w zakresie zarówno 

wyposażenia techników w niezbędne środki 
ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji 
pracowni i aparatury diagnostycznej oraz 
obsługi pacjenta. LUX MED informuje, że 
badania są kontynuacją bezpłatnych badań 
mammograficznych, finansowanych przez 
NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka 
Piersi w mobilnych pracowniach mammo-
graficznych.

ANNA NIEMIRSKA, 
SPECJALISTA DS. MARKETINGU I PR LUX MED DIAGNOSTYKA

Chorowałeś na COVID-19 i jesteś już zdrowy? 
Skontaktuj się z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
i oddaj osocze – może ono wspomóc leczenie 
innych chorych, a nawet uratować im życie.
Co ważne, osocza nie da się wyprodukować, 
można je pozyskać jedynie od tych, którzy już 
przeszli chorobę i wytworzyli przeciwciała. 
Dlatego tak ważne jest, aby oddawali je ci, 
którzy już pokonali zakażenie COVID-19.

Kto może oddać osocze?
Osocze mogą oddać osoby w wieku 18-65 lat:

 po przechorowaniu COVID-19, dysponujące 
pozytywnym wynikiem wymazu na obecność 
koronawirusa SARS-CoV-2, wykonanego me-
todą PCR – po upływie minimum 28 dni od 
pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia 
izolacji i po zakończonym leczeniu,

po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem 
SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania 
na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 
– po upływie minimum 14 dni od uzyskania 
pozytywnego wyniku badania.

OZDROWIEŃCU! ODDAJ OSOCZE 
I POMÓŻ INNYM WYZDROWIEĆ!

Ozdrowieńcy, którzy chcą oddać osocze mu-
szą ponadto spełniać wymagania takie jak inni 
dawcy krwi. Listę przeciwskazań do oddawania 
krwi znaleźć można na stronie: https://rckik-
katowice.pl/przeciwwskazania.

Co zrobić, aby oddać osocze?
Wystarczy skontaktować się z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach, które uruchomiło dla ozdro-
wieńców specjalne numery telefonów dostępne 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30:

 TEL. KOMÓRKOWY 726 227 229,
 TEL. KOMÓRKOWY 607 619 718,
 TEL. KOMÓRKOWY 607 678 519,
 TEL. STACJONARNY 32 208 74 19.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana 
zostanie wstępna ocena braku lub istnienia 
przeciwwskazań do oddania osocza i – jeśli 
przeciwskazań nie ma – ustalony zostanie 
najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Czy to boli?
Osocze pobierane jest od ozdrowieńców me-
todą plazmaferezy – pobierana z żyły krew jest 
rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywa-
ne oraz na pozostałe elementy krwi, które są 
zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jest to 
metoda bezbolesna i całkowicie bezpieczna! 
Całość trwa około 30-40 minut, a jednorazowo 
pobierane jest maksymalnie 650 ml osocza.

Co dalej dzieje się z osoczem?
Pobrane osocze poddawane jest procedurze 
redukcji patogenów, a następnie dzielone jest 
na dawki 100-200 ml i zamrażane. W zależno-
ści od ilości przeciwciał chorym przetaczane 
jest od 200 do 400 ml osocza.

Jak to działa?
Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, 
które blokują namnażanie się wirusa w or-
ganizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. 
Chorzy często nie są w stanie wytworzyć 
własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt 
wolno, a podanie osocza przyspiesza procesy 
obronne organizmu, dzięki czemu wspomaga 

leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, 
zagrażającymi życiu, objawami zakażenia.
Podobna terapia, oparta na przetoczeniach 
osocza rekonwalescentów, była już skutecznie 
stosowana u pacjentów zakażonych wirusem 
EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), 
wirusem grypy A (H1N1) czy wirusem ”ptasiej” 
grypy A (H5N1).
Jeśli kwalifikujesz się do oddania osocza,  
nie zwlekaj – możesz uratować komuś życie!

ŹRÓDŁO: WWW.KATOWICE.UW.GOV.PL

Przed wizytą w punkcie poboru, warto zapoznać się z listą czynników, które mogą uniemożliwić oddanie osocza.  
Poszczególne czynniki mogą się wiązać z dyskwalifikacją stałą lub tymczasową.  https://rckik-katowice.pl/przeciwwskazania

800 190 590
 – całodobowa infolinia m.in. jak po-
stępować w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem, obsługi-
wana przez NFZ

22 25 00 115
całodobowa infolinia do kontaktu 
z inspekcją sanitarną w sprawie ko-
ronawirusa,  obsługiwana przez GIS.

COVID INFOLINIE
800 100 102
całodobowa infolinia wsparcia psycho-
logicznego uruchomiona przez Wojska 
Obrony Terytorialnej, czynna od 14:00 do 22:00.

116 123
Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób 
dorosłych znajdujących się w kryzysie 
emocjonalnym, potrzebujących wsparcia 
i porady psychologicznej.

32 765 62 16
„Pomoc zakupowa dla osób starszych”  
dla Siemianowic Śląskich.

22 505 11 11 
Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia dla Seniorów. Senior pokry-
wa koszty kupionych towarów, nie 
płaci za usługę zrobienia zakupów.

32 330 05 44 
Siemianowicka Infolinia dla Seniorów,

32 444 67 71
psycholog, poniedziałek i piątek  
w godz. 10:00-13.00.

32 444 67 96, 
dietetyk, poniedziałek i piątek  
w godz. 13:00-15:00.

800 120 002
 „Niebieska Linia” - ogólnopolskie 
pogotowie dla ofiar przemocy w ro-
dzinie.
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W trosce o komfort i bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkańców Sie-
mianowic Śląskich oraz wszystkich 
potencjalnych pacjentów szpitala, 
rozpoczynamy z dniem dzisiejszym 
publikacje podstawowych informacji 
zarządu siemianowickiej lecznicy na 
temat jej bieżącego funkcjonowania. 
STAN NA 18 listopada 2020 r.
Wraz przedstawioną publikacją za-
chęcamy do stałego odwiedzania 
serwisu informacyjnego nt. bieżącej 
sytuacji związanej z pandemią ko-
ronawirusa w naszym mieście, pod 
adresem: www.siemianowice.pl/
aktualnosci/koronawirus

PIOTR KOCHANEK

INFORMATOR MEDYCZNY SZPITALA MIEJSKIEGO  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Odwiedziny - obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
Punkt wymazowy na potrzeby badań dot. obecności covid-19 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 17.00
Rejestracja telefoniczna: Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach pracy punktu wymazowego bez zapisu 
telefonicznego lub zapisania się na określoną godzinę pod numerem telefonu 32 228-30-30 wew. 312 i 234
Zabiegi na oddziałach
Na każdym oddziale przed planowanym zabiegiem, pacjenci są badani na obecność covid-19.
Ginekologia – oddział funkcjonuje według planu i bieżących potrzeb pacjentów
Chirurgia ogólna i onkologiczna – oddział funkcjonuje według planu i bieżących potrzeb pacjentów
Chirurgia urazowo – ortopedyczna – oddział funkcjonuje według planu i bieżących potrzeb pacjentów
Porody rodzinne – możliwe przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności  
(obowiązkowe wymazy dla matki i osoby towarzyszącej)
Szkoła rodzenia – funkcjonuje z zachowaniem limitów osobowych
Odział rehabilitacji narządu ruchu – działalność zawieszona do odwołania
Zakład dziennej rehabilitacji narządu ruchu – zakład funkcjonuje według planu i bieżących potrzeb pacjentów
Przychodnia specjalistyczna – działa według planu wizyt i bieżących potrzeb pacjentów
Uwaga: Pacjenci są przyjmowani po zbadaniu temperatury i przeprowadzonym wywiadzie

W DOBIE PANDEMII

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po-
szukuje osoby chętne do pełnienia funkcji 
wolontariuszy na rzecz seniorów, osób nie-
pełnosprawnych i samotnych, którzy z uwagi 
na panującą pandemię potrzebują wsparcia 
w formie zaopatrzenia ich w żywność, środki 
czystości i leki.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby dobrowolnie 
i bez wynagrodzenia pomagać osobom star-

MOPS POSZUKUJE WOLONTARIUSZY
szym, schorowanym i samotnym - prosimy 
o kontakt telefoniczny z MOPS 32 765 62 16 
lub 32 765 62 35.

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej skontaktuje się z osobą chętną 
do pełnienia funkcji wolontariusza i określi 
zasady współpracy. Następnie między wo-
lontariuszem, a Ośrodkiem zostanie zawarte 
porozumienie określające zakres, sposób 

i czas wykonywania przez wolontariusza 
działań. Kolejny krok to już zapoznanie wo-
lontariusza z osobą potrzebującą wsparcia.

Przypominamy, że MOPS przystąpił do re-
alizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej skierowanego do seniorów w związ-
ku z panującą pandemią - ”Wspieraj Seniora”, 
dlatego zaangażowanie wolontariuszy po-
zwoli nam efektywniej realizować tę inicjatywę 

i wspierać wszystkich tych, którzy liczą na 
naszą pomoc.
Pamiętajmy, że dla osób starszych, schoro-
wanych i samotnych jest to wyjątkowo trudny 
czas, dlatego należy je otoczyć szczególną 
troską. Zadbajmy wspólnie o ich bezpieczeń-
stwo i komfort!

AGNIESZKA RYLSKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich informuje, 
iż przystąpił do realizacji Programu 
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
skierowanego do seniorów w związku 
z panującą pandemią -”Wspieraj Se-
niora”.

Program skierowany jest do osób 
powyżej 70 roku życia, które zdecy-
dowały się na pozostanie w domu dla 
własnego bezpieczeńswa w czasie 
pandemii. W szczególnych przypad-
kach, pomoc może być udzielona 
osobie poniżej 70. roku życia. W ra-
mach programu wsparcie udzielane 
jest w formie robienia zakupów ar-
tykułów pierwszej potrzeby, tj. ta-
kich jak: artykuły spożywcze, środki 
higieniczne oraz leki.

MOPS REALIZUJE PROGRAM  
„WSPIERAJ SENIORA”

Seniorzy chcący skorzystać z takiego 
wsparcia powinni:
Krok 1. 
Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11
 Zgłoś podczas rozmowy, że zdecy-

dowałeś się zostać w domu. Zapisz 
datę i godzinę kiedy dzwoniłeś;
 Infolinia działa od poniedziałku do 

niedzieli w godzinach 08.00-21.00;
 Osoba przyjmująca zgłoszenie 

przekarze Twoją prośbę o pomoc 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Siemianowicach Śląskich 
( MOPS ) przez system Centralnej 
Aplikacji Statystycznej.
Krok 2. 
 Pracownik MOPS skontaktuje się 

z Tobą telefonicznie. W celu we-
ryfikacji poda datę i godzinę, kiedy 

dzwoniłeś na infolinię. Następnie 
zweryfikuje zgłoszenie i ustali, w jaki 
sposób można Ci pomóc. Poda imię 
i nazwisko osoby, która do Ciebie 
przyjedzie; oraz datę;
 Podczas rozmowy telefonicznej, pa-

miętaj o zapisaniu numeru telefonu do 
ośrodka pomocy społecznej oraz da-
nych osoby, która do Ciebie przyjedzie
 W razie wątpliwości zadzwoń 

do MOPS.
Krok 3.
 Przychodzi do Ciebie osoba, którą 

MOPS wyznaczył do pomocy. W celu 
weryfikacji poda imię i nazwisko. Prze-
kazujesz jej pieniądze na zakupy przed 
ich zrobieniem. Otrzymasz pokwito-
wanie odbioru pieniędzy.

 Pamiętaj o zachowaniu zasad bez-
pieczeństwa: załóż maseczkę przed 
wizytą, zachowaj dystans, w miarę 
możliwości używaj rękawiczek jed-
norazowych.
Krok 4.
 Odbierz zakupy od osoby, która Ci 

pomaga z zachowaniem zasad bez-

pieczeństwa: załóż maseczkę, za-
chowaj dystans, w miarę możliwości 
używaj rękawiczek jednorazowych. Po 
dostarczeniu zakupów pokwitujesz 
odbiór zakupów oraz odbiór reszty 
pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

ŁUKASZ JURCZAK, 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej, już z samej nazwy jest 
placówką, na którą w związku z pandemią spadają nowe 
zadania. Rozmawiam o tym z kierującą siemianowickim 
OIK-iem Kingą Hamerą-Gromacką.

- Jak pandemia zmieniła działalność ośrodka?
- Przede wszystkim, jak wiele innych instytucji i placówek, 
nasz OIK przeniósł swoją działalność pomocową w świat 
wirtualny. Dla zwiększenia komfortu naszych klientów uru-
chomiliśmy możliwość kontaktu ze specjalistami, w tym 
z psychologami, pracownikami socjalnymi, pedagogiem, 
za pomocą wideokonferencji odbywających się dzięki ko-
munikatorom internetowym.  Tu muszę podkreślić, że czas 
koronawirusa znacznie zwiększył wzmożone zapotrzebowanie 
na porady, czy po prostu rozmowy z psychologiem, więc 
niezwykle istotnym stało się dla nas zapewnienie takiego kon-
taktu wszystkim, którzy na taką pomoc oczekują. Dodatkowo 
więc, wychodząc naprzeciw trudnościom technologicznym, 
jeśli klienci nie korzystają z komunikatora Skype, nie posia-
dają odpowiedniego sprzętu, bądź dostępu do Internetu, 
a potrzebują  pomocy psychologicznej –  zapraszamy do 
Ośrodka oraz pomagamy połączyć się z psychologiem. Dzieje 
się to w specjalnie przeznaczonym do tego celu gabinecie, 
który jest odpowiednio zdezynfekowany oraz wywietrzony.
- Taka zdalna formuła nie zdaje egzaminu w każdym przypad-
ku, w każdej dziedzinie Państwa pracy. Przecież OIK to także 
miejsce, które w sytuacjach kryzysowych ma otwarte drzwi 
dla potrzebujących...

- Zgadza się, dlatego też w tym trudnym dla nas wszystkich okresie 
nadal prowadzone są działania interwencyjne oraz przyjęcia do 
hostelu OIK. Nasz ośrodek absolutnie nie przestał być bezpiecznym  
miejscem, w którym mogą się schronić osoby doznające przemocy 
domowej. Oczywiście w tej sferze również pandemia wymogła do-
konanie istotnych modyfikacji naszych procedur i zmiany sposobu 
organizacji działań,  w taki sposób, aby trzymając się wzmożonego 
reżimu sanitarnego, nie spowolnić udzielania pomocy. Tak więc 
osoby nowo przyjęte pod nasz dach przechodzą kwarantannę 
w naszych pomieszczeniach readaptacyjnych, a następnie są 
kierowane do docelowych pokoi. Niektóre gabinety pracowników 
przeznaczone zostały na naukę dla tych dzieci naszych klientów, 
których lekcje odbywają się zdalnie. Pracownicy Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej pomagają mieszkańcom hostelu w kontaktach 
ze służbą zdrowia, w załatwianiu formalności w urzędach i ad-
ministracjach. Działania te mają na celu zapewnienie kontynuacji 
procesu aktywizacji zarówno tej zawodowej, jak i społecznej oraz 
zdrowotnej pomimo sytuacji epidemiologicznej.
- A co z zajęciami świetlicowymi, czy Akademią Dobrego Ro-
dzica?
- Przez czas wakacji nie zasypialiśmy gruszek w popiele i mimo, iż 
pandemia zdawała się zwalniać, przygotowaliśmy się już wówczas 
do warunków, w jakich teraz musi przebiegać nasza praca. Był to 
więc czas intensywnej analizy i planowania, w jaki sposób pomagać 
dzieciom i ich rodzicom w tej trudnej sytuacji. Tematyka i sposób 
realizacji zajęć świetlicowych musiały uwzględnić i być odpowie-
dzią na istniejące potrzeby wychowanków świetlicy, ale także i na 
potrzeby, które dopiero się pojawiły. Został opracowany program 

profilaktyczno - wychowawczy oraz trzy formy jego realizacji – 
stacjonarna, hybrydowa i zdalna. Tym sposobem zajęcia we wrześniu 
odbywały się jeszcze hybrydowo, a obecnie wszyscy uczestnicy 
zajęć świetlicowych mają możliwość brania udziału w zajęciach 
w formie zdalnej. Na potrzeby ich realizacji zostało przygotowane 
proste narzędzie do tego typu komunikacji – aplikacja Whereby – do 
której wystarczy posiadać smartfon. Uczestnicy po kliknięciu w link 
(wysłany w wiadomości mailowej lub nawet zwykłym SMS-em) od 
razu są przekierowywani do wirtualnego pokoju, gdzie odbywają się 
zajęcia. Mamy nadzieję, że czas wspólnie spędzony z naszą pedagog 
będzie inspiracją do poszukiwania twórczych i rozwijających sposobów 
spędzania wolnego czasu, a rodziny otrzymają wsparcie w momencie, 
kiedy duża liczba osób pracuje i uczy się w domu. Zdecydowaliśmy 
także, aby Akademia Dobrego Rodzica była kontynuowana zdalnie, 
ponieważ nie chcemy żeby rodzice potrzebujący pomocy zostali 
pozostawieni sami sobie.
-Na koniec przypomnijmy, jak skorzystać z porad prawnych, 
gdyż to także ważne, budzące duże zainteresowanie, pole 
działalności OIK-u...
-Wsparcie radcy prawnego można uzyskać pisząc na maila: 
psycholog@oik.siemianowice.pl. Zachęcamy również do od-
wiedzania naszej strony internetowej: oik.siemianowice.pl – 
zakładka Aktualności, gdzie na bieżąco dodajemy informacje 
dotyczące ośrodka oraz innych instytucji Siemianowic, a także 
do zakładki Czytelnia, aby dowiedzieć się czegoś nowego od 
naszych specjalistów. W celu skorzystania bezpośrednio z po-
mocy ośrodka prosimy o telefon: 32 762 81 44 lub 32 762 81 00.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA 

769 potwierdzonych zakażeń, 528 aktywnych 
zarażonych i 510 osób objętych kwarantanną 
w Siemianowicach Śląskich (dane z 12 listopada 
br.). To sporo. Zważywszy na rosnącą tendencję 
liczby zarażonych, a tym samym zwiększającą 
się liczbę mieszkańców na kwarantannie – 
wśród wielu problemów wynikających z bieżącej 
sytuacji, pojawił się jeszcze jeden – co zrobić 
z naszym psem, gdy nie możemy wyjść z domu?
Z pomocą przyszła internetowa grupa wsparcia 
„Pies w koronie”, licząca obecnie ponad 80 
tysięcy członków. Na swoim facebookowym 
profilu „Pies w koronie” zorganizowała akcję, 
która pomaga w rozwiązaniu problemu braku 

W DOBIE PANDEMII

PIES W KORONIE, CZYLI CO ZROBIĆ Z PSEM,  
GDY JESTEŚMY NA KWARANTANNIE?

możliwości wyjścia z psem na spacer. Pośred-
niczy i koordynuje kontakty pomiędzy osobami 
pozostającymi na kwarantannie i tymi, którzy 
NIEODPŁATNIE i z potrzeby serca chcieliby 
wyprowadzić czyjegoś psa na spacer. 

Inicjatywa zrodziła się w marcu tego roku, 
kiedy przez Polskę przetaczała się pierwsza 
fala koronawirusa. Jest adresowana zarówno 
do wolontariuszy, którzy chcieliby wyprowa-
dzać psy tych, którzy nie mogą opuścić domu 
z powodów zdrowotnych, jak i samych właści-
cieli czworonogów.

- W odniesieniu do Siemianowic Śląskich 
pojawiały się już sygnały z prośbą o pomoc 

zarówno z naszego miasta, jak i okolicznych 
miejscowości - informują Agnieszka Tyczyńska, 
jedna z administratorek grupy. - Między innymi, 
dzięki promowaniu inicjatywy „Pies w koronie” 
na przeróżnych lokalnych grupach społeczno-
ściowych, udało się zebrać fajny zespół ludzi 
chętnych do pomocy - dodają.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto 
ukończył 16. rok życia, a przy tym kieruje nim 
szczera i niczym nieskrępowana chęć nieod-
płatnej pomocy. Jak zapewniają organizatorzy 
akcji „Pies w koronie”, nic nie jest pozostawione 
przypadkowi. Pełne wsparcie i bezpieczeństwo 
zapewnione jest zarówno osobie wyprowadza-

jącej czworonoga jak, i samemu zwierzęciu. 
Oczywiście należy pamiętać o zachowaniu 
„koronawirusowych” środków ostrożności. Czyli 
bezwzględny dystans, prawidłowo założona 
maska oraz żel antybakteryjny.

By móc skorzystać z pomocy jaką oferuje 
grupa „Pies w koronie”, należy skontaktować 
się z grupą #pieswkoronie na facebooku. Są 
tam jasno opisane zasady współpracy. Kon-
takt można również nawiązać poprzez stronę 
www.pieswkoronie.org. Tam również dowiemy 
się, w jaki sposób można z tej – nieocenionej 
w obecnej sytuacji – pomocy skorzystać. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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WSPOMNIENIE

„ Niesamowity Człowiek, Legenda Siemianowickiej 
Oświaty. Panie Dyrektorze był Pan wyjątkowy. 
Nigdy Pana nie zapomnę”; „ Nauczył mnie me-
chaniki, co ukształtowało całe moje dotychcza-
sowe życie. Dziękuję Panie Dyrektorze! Czasy 
technikum wspominam najlepiej”; „ Dobry,mądry, 
ciepły człowiek. Świetny pedagog, wychowawca, 
dyrektor. Tysiące ludzi będzie Cię pamiętać”; 
„Wielka strata. Wspaniały człowiek. Nasz Pan 
Dyrektor”, „ Panie Dyrektorze, zostanie Pan na 
zawsze w naszej pamięci. W pamięci uczniów, 
którzy tak Pana cenili, podziwiali i lubili. Dzięku-
jemy za to, że czas w Meritum, dzięki Panu był 
czasem, który zapamiętamy na zawsze!”; „ Dla 
nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył 
w naszych sercach i myślach(...) Kilka miesięcy 
temu, pięknie Pan przemawiał nad grobem na-
szego kolegi, o tym, że zawsze był w pierwszym 
rzędzie i że zapewne teraz w innej rzeczywistości 
też tak jest. Zapewne siedzicie teraz razem, bo 
Pan zawsze był w pierwszym rzędzie”.

 We will never forget this great person

To kilka z ogromnej liczby wpisów, które na wieść 
o śmierci dyrektora ZSTiO Meritum Stefana Ko-
walczyka, pojawiły się na szkolnym Facebooku, 
a wśród których nie zabrakło reakcji z zaprzyjaź-
nionych szkół z zagranicy - pełnych żalu i  z serca 
płynących słów: „ We will never forget this great 
person”. Płonące przed szkołą znicze, ustawiane 
przez tych, którzy z racji sanitarnych rygorów 
czasu pandemii, nie mogli wziąć udziału w uro-
czystościach pogrzebowych, piękne, wzruszające, 
filmowe wspomnienie o Dyrektorze spontanicznie 
zmontowane przez uczniów i absolwentów – to 
wszystko nie pozostawia wątpliwości , jak bardzo 
był ceniony, szanowany i nade wszystko kochany.
Stefan Kowalczyk związany był z tą szkołą, noszą-
cą wówczas nazwę Zespołu Szkół Zawodowych 
i Technicznych Huty „Jedność”, jeszcze od czasów 
studenckich, kiedy to jeździł z uczniami na ko-
lonie, jako opiekun. Tu też podjął swoją pierwszą 
pracę, ucząc przedmiotów zawodowych, by od 
1992 r., po wygraniu konkursu, nieprzerwanie, aż 
do odejścia na emeryturę z końcem ubiegłego 
roku szkolnego, być jej dyrektorem.

Największe satysfakcje

W udzielonym naszej gazecie we wrześniu br. 
wywiadzie, powiedział, że od początku miał po-
mysł na tę szkołę i potem tylko go realizował. To 
„tylko” kryło jednak za sobą czasem wprost hero-
iczne zmagania, jak wówczas, kiedy huta została 
poddana likwidacji. Ale, dyrektor Kowalczyk, jak 
rasowy brydżysta – przypomnijmy: reprezentował 
nawet Polskę na I Światowej Olimpiadzie Spor-
tów Umysłowych w Pekinie – był przewidujący. 

NASZ PAN DYREKTOR
Odpowiednio wcześniej podjął energiczne kroki 
w celu zapewnienia szkole zasilania w energię 
cieplną i elektryczną z innych źródeł, niż zamy-
kana „Jedność”, której była integralną częścią 
i ocalił „Meritum”. To było jedną z Jego najwięk-
szych satysfakcji.

„Kolejna moja ogromna satysfakcja – mówił 
w ostatnim swoim wywiadzie dla „Głosu Miasta” 
-  to osiągnięcia naszych uczniów, poparte wielką 
pracą kadry nauczycielskiej. Wspomnę tylko 
o trzech, ogólnopolskiej rangi. To znakomita, 
zdobywająca medale, reprezentacja w e-sporcie, 
której kilku członków już teraz uzyskało kontrak-
ty zawodowe, to nasze wysokie miejsca – raz 
pierwsze, kolejny raz trzecie - w ogólnopolskiej 
olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, wreszcie to fakt, 
że jesteśmy notowani w prestiżowym rankingu 
szkół prowadzonym przez „Perspektywy” i dwu-
krotnie - w 2016 i 2019 roku - uzyskaliśmy srebrną 

tarczę. Wiele dumy przysparzają mi nasi absol-
wenci, którzy coraz wyżej pną się w hierarchii 
naukowej i biznesowej. Jednego roku w dziesiątce 
najlepszych studentów Politechniki Śląskiej – aż 
sześciu wyszło z „Meritum”! Od czasu kuźni 
kadr dla huty, szkoła uczyniła niesłychanie duży 
postęp dydaktyczny”.

Stworzył naszą szkołę od podstaw

Z początkiem września br. Stefan Kowalczyk 
przekazał ster szkoły Katarzynie Stronczek.
„Miał ciągle mnóstwo planów – mówi pani dy-
rektor – Nie potrafiłby tak po prostu zamknąć 
za sobą drzwi. Jeszcze prowadził jedną klasę 
z mechatronikami, jeszcze zamierzał utworzyć 
kółko brydżowe. Cieszył się, że w „Meritum” 
ruszy w tym roku filia Kujawskiej  Szkoły Wyższej 
o profilu bezpieczeństwo narodowe oraz infor-

matyka. Niestety, nie doczekał inauguracji on-line 
przeprowadzonej 7 listopada. On stworzył naszą 
szkołę od podstaw. Szkołę, gdzie kładziony jest 
nacisk na takie wartości, jak demokracja, honor, 
szacunek dla drugiego człowieka, gdzie czuło się, 
choćby przez naszą przyjaźń ze szkołami na Wę-
grzech i w Hiszpanii, piękną ideę bratniej Europy. 
Dla Niego zawsze człowiek był najważniejszy, więc 
ta szkoła stała się dla nas drugim domem. Kiedy 
był zjazd absolwentów, to zjechało się tylu, że aż 
nie sposób było ich pomieścić. A to były pokolenia 
związane ze szkołą – raz pamiętam, że przybyli 
razem dziadek, ojciec i syn. Albo nauczyciele – aż 
12 spośród obecnej kadry, to nasi absolwenci”.

To właśnie – jak wspominał dyr. Kowalczyk – 
wyznaczało fundamentalne założenie jego wizji 
tej szkoły. Nauczyciele, będący tu wcześniej 
uczniami stanowili ogniwa żywego łańcucha 
szkolnej tradycji i wartości.

Pokładał w nas nadzieje

Kimś takim jest m.in. Barbara Niemiec-Falkus, 
ucząca języka polskiego.

„Czy jako uczennica, czy jako nauczycielka, 
zawsze odbierałam Pana Dyrektora, jako osobę 
ogromnej życzliwości i wielkiego spokoju. Zawsze 
uśmiechnięty, zawsze o nas dobrze myślący , 
pokładający w nas nadzieję i obdarzający nas 
zaufaniem. A my staraliśmy się nie zawieść Go, 
chociaż  na klasówki, dla pewności, ściągi się 
przynosiło. Ale On jak radar bezbłędnie je znaj-
dował i zabierał. Inne wspomnienie z uczniowskiej 
codzienności, wywołujące uśmiech, to jak kiedyś 
chodził za nami i pytał, co byśmy chcieli, to on to 
dla nas zrobi. I dowiadywał się, czy na przykład 
nie chcemy orkiestry szkolnej... On po prostu 
ciągle szukał dla nas nowych pól rozwoju. Od 

17 lat jestem tu nauczycielką i ceniłam w Panu 
Dyrektorze to, że nigdy nikogo do niczego nie 
przymuszał – On rzucał temat, ale go nie narzu-
cał. Pozwalał też na błędy, a gdy to się zdarzyło, to 
pocieszył, serdecznie poklepał po ramieniu. A jak 
było dobrze, to chwalił nas. Lubił nas chwalić”.

...a On i tak wiedział

Nauczyciel informatyki Damian Wypich, to tak-
że absolwent „Meritum”. Należy do ostatniego 
rocznika, kiedy Stefan Kowalczyk był wycho-
wawcą klasy.

„To był fantastyczny człowiek i bardzo dobry 
nauczyciel. Potrafił scementować klasę. At-
mosfera panowała domowa. Do szkoły szliśmy 
z radością. Gdy został dyrektorem, nadal przez 
pewien czas łączył to z obowiązkami nauczyciela 
i wychowawcy. Umiał to pogodzić i każdemu był 
w stanie poświęcić czas. Drzwi Jego gabinetu 
były zawsze otwarte, więc nie było trudności, 
aby wejść i powiedzieć o swoim problemie. Ale 
czasem nic się nie mówiło, a On i tak wiedział. 
Kiedy ktoś nie miał pieniędzy na studniówkę, to 
zorganizował je. W ogóle był znakomitym organi-
zatorem. Czy obozy narciarskie, czy wakacje nad 
morzem, były przygotowane w najdrobniejszych 
szczegółach. Zawsze troszczył się o wszystko i to 
zawsze musiało być na superwysokim poziomie.”

Jesteście...bliscy mojemu sercu

Wspomnienia o Stefanie Kowalczyku układają 
się w mozaikę bardzo ważnych dokonań, spek-
takularnych osiągnięć, ale barw i ciepła dodają 
jej drobne zdarzenia – wszak małe gesty w życiu 
robią największą różnicę. Dawni uczniowie nie 
zapomnieli - czemu dali wyraz na Facebooku - 
tego, że w szczycie Małyszomanii, Pan Dyrektor 
pozwolił włączyć w szkole wszystkie telewizory 
i oglądać wprawiające w dumę wyczyny polskiego 
skoczka. Choć serce ściśnięte, jednak nie mogą 
się nie uśmiechnąć do zapisanego w pamięci 
obrazu pewnej lekcji, kiedy On, rozwiązując na 
tablicy jakąś belkę, czy kratownicę, nagle zastygł 
z trzymającą kredę, uniesioną ręką i po dłuższym 
milczeniu wyrzekł ni to do siebie, ni to do swoich 
uczniów, wprowadzając ich w totalne zaskocze-
nie: „ ale najważniejsza jest rodzina i brydż”. Co 
chciał przez to powiedzieć, pozostało tajemni-
cą, ale z pewnością nie to, że w jego sercu jest 
miejsce tylko na te dwie rzeczy.

Ostatnie ujęcie wspomnienia filmowego, za-
mieszczonego na Facebooku, nie pozostawia 
wątpliwości. Stojąc ze spuszczoną głową, by 
ukryć mocne wzruszenie powiedział „ Jesteście...
bliscy mojemu sercu”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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WSPOMNIENIE

ŻEGNAJ EJO...Ta śmierć nas zaskoczyła – 14 listopada na-
gle odszedł Henryk Falkus, wieloletni Skarb-
nik Miasta.

Zanim związał się z samorządem był nauczy-
cielem akademickim na Politechnice Śląskiej, 
następnie przedsiębiorcą. Jako współtwórca 
Stowarzyszenia Alternatywa dla Siemianowic, 
wszedł do Rady Miasta w latach 1994-1998, 
zasiadając w Komisji Przestrzegania Prawa 
i Porządku. W tych latach był również człon-
kiem Zarządu Miasta. Z początkiem 1999 roku 
został powołany na Skarbnika Miasta, które  to 
stanowisko piastował aż dotąd. Od wczesnych 
lat związany z harcerstwem, gorący populary-
zator jego idei, wychowawca kolejnych pokoleń 
instruktorów harcerskich. Patriota, miłośnik 
narodowych dziejów oraz propagator śląskiej 
tradycji i kultury. Zaangażowany w ochronę 
miejsc pamięci narodowej, współtwórca idei 
postawienia Pomnika Czynu Niepodległościo-
wego, pomnika Pomordowanych i Poległych 
Funkcjonariuszy Policji oraz pomnika na grobie 
żołnierzy polskich 75 Pułku Piechoty – obroń-
ców kopalni Michał. Wspominają Go współpra-
cownicy i przyjaciele. Niemal dla wszystkich, 
mimo tak eksponowanego stanowiska, z którym 
związane obowiązki wykonywał z ogromną 
kompetencją, nie przestał być harcerzem, tym 
który na co dzień realizuje, wpisane w harcer-
stwo piękne wartości - patriotyzm, przyjaźń, 
braterstwo, bezinteresowność, wierność, od-
powiedzialność.

Rafał Piech, prezydent miasta: To był znako-
mity fachowiec, dysponujący ogromną wiedzą 
i doświadczeniem, które dawały Mu niezwykłą 
biegłość w obszarze spoczywających na Nim 
zadań. Podziw budziła też Jego umiejętność 
przedstawiania i tłumaczenia tych bardzo 
specjalistycznych zagadnień gronu radnych, 
aby mogli oni wyrobić sobie właściwy pogląd 
na kwestie, którymi się w danym momencie 
zajmowali, aby mogli podejmować właściwe, 
zgodne z ich przekonaniem decyzje. Odejście 
Henia, to niepowetowana strata. Dla mnie tym 
większa, że znałem Go, będąc jeszcze dziec-
kiem. Podobnie, jak On, moi rodzice również byli 
związani z harcerstwem i nieraz na wspólnych 
spotkaniach, jako kilkuletni chłopiec, siedziałem 
Heniowi na kolanach. Bywało, że mi to pod-
czas naszej współpracy żartobliwie wypominał 
i traktował nie tylko jak szefa, ale – co było dla 
mnie bardzo miłe i wzruszające - jak syna.

Zbigniew Paweł Szandar, były prezydent 
miasta: Henio Falkus był dobrym gospodarzem 
budżetu miasta przez wiele kadencji. Zanim 
zdobył dyplomowe kwalifikacje na stanowisko 
skarbnika, sprawne gospodarowanie wyniósł 
z harcerstwa. Nie był od początku ekonomistą, 
lecz uzdolnionym metalurgiem, asystentem 
na Politechnice Śląskiej. Na stanowisku skarb-
nika miasta sprawdził się jednak znakomicie. 

„Za nami jasnych przeżyć moc,
i moc młodzieńczych słów,
przy innym ogniu w inną noc,
do zobaczenia znów”.

Razem w Ratuszu przeszliśmy bardzo trudny 
okres, czas likwidacji kopalni, likwidacji huty, 
zamykania innych przedsiębiorstw. Budżet 
był bardzo ograniczony, huta domagała się 
wypłaty poborów załogi od miasta, co nie leżało 
w jego możliwościach, a na dodatek wszystko 
odbywało się w atmosferze strajków. Dzięki 
ogromnemu wkładowi i zaangażowaniu Henia 
udało nam się znaleźć sposoby na oddłużenie 
huty i poprawę gospodarki miasta. Ruchem 
w tym kierunku było przejęcie Willi Fitzne-
ra i szkoły „Meritum”, dzięki czemu miasto 
zyskało majątek, a huta pozbyła się długów. 
Nieoceniona była zasługa Henia w przepro-
wadzeniu tej skomplikowanej operacji. Bardzo 
Go sobie ceniłem, jako dobrego skarbnika, ale 
dla mnie, jak dla wielu siemianowiczan, był 
też wyróżniającą się postacią w szeregach 
harcerskich. Z tych kręgów też wywodzi się 
nasza znajomość, która zapoczątkowała się 
20 lat wcześniej od współpracy w Urzędzie 
Miasta. Na trwałe zapisał mi się w pamięci 
obraz, kroczącego na czele kolumny druhów 
znakomitego w owym czasie szczepu Arkona, 
grającego na trąbce Henia...

Adam Cebula, przewodniczący Rady Mia-
sta: To prawda, że jako przewodniczący Rady 
Miasta miałem częsty kontakt ze Skarbnikiem 
Miasta, ale zanim o tym powiem, muszę zacząć 
od czegoś innego. Moje pierwsze spotkanie 
z Nim, to harcerski obóz w Rejowie, gdzie Ejo 
był komendantem. Ejo, to nie kto inny tylko 

Henryk Falkus. Wszyscy tak Go nazywali. Wspo-
minam o tym nie bez powodu, ponieważ har-
cerski rodowód Heńka, to był niezwykle istotny, 
charakterystyczny jego rys. Kiedy w 2005 
roku zostałem radnym, Henio był skarbni-
kiem i nasze relacje nadal pozostawały dobre, 
a wspólną płaszczyznę stanowiły często sprawy 
harcerskie i historia. I tak pozostało. Jeszcze 
niedawno, rozmawialiśmy o filmie Kazimierza 
Kutza „Krzyż Walecznych” i Henio dzielił się 
spostrzeżeniem, że w jednej sekwencji tego 
obrazu widać ul. Korfantego i dawny podobóz 
Auschwitz, późniejsze miejsce kaźni Ślązaków. 
On zawsze bardzo podkreślał swoją śląskość, 
chłonął każdą najdrobniejszą informację na 
temat śląskiej ziemi, śląskich dziejów.

Co do naszej współpracy dotyczącej finan-
sów miasta, to także układała się ona dobrze. 
Nawet jeżeli na tym polu zdarzały się jakieś 
starcia, to tylko w imię dobra miasta i takie 
też były intencje obu stron. Po prostu, Heniek, 
jako skarbnik, chciał zagarniać więcej czasu 
dla swoich służb na przemyślane, rzetelne 
przygotowanie jakichś materiałów, które miały 
być przedstawione Radzie Miasta, a ja jako 
przewodniczący, także chciałem zagarnąć 
jak najwięcej czasu, z kolei na to, aby rad-
ni mieli możliwość dokładnego zapoznania 
się z nimi, przemyślenia. To jednak nie mogło 
absolutnie popsuć naszej znakomitej relacji 
– bo tak naprawdę chodziło nam o to samo 
-  dobro siemianowiczan.

Zofia Judas, kierownik Referatu Finan-
sowo-Księgowego: Szef potrafił rozmawiać 
z ludźmi, negocjować.  Scalał to, co wymagało 
„dogadania się” i  porozumienia  z innymi.  Był 
bardzo życzliwy dla osób, z którymi łączyły 
go relacje służbowe.  Nigdy nie zapominał, że 
za pracownikiem kryje się po prostu człowiek. 
Był tzw. ”ludzkim szefem”  - nie wykorzysty-
wał swojej uprzywilejowanej pozycji do tego, 
by rozkazywać innym, napawać się władzą,  
potrafił każdemu okazać szacunek. Otwarty 
na dialog i współdziałanie w zespole, którym 
kierował,  przyczyniał się do budowania w pra-
cy atmosfery pełnej zrozumienia i wzajem-
nego poszanowania. Nie pouczał nas ani nie 
traktował  z góry, przeciwnie, nie bał się rad, 
ani rozmów.

Praca w tych warunkach była dla nas przy-
jemna i wzmacniająca – mimo codziennych 
wyzwań, trudności i ograniczeń, z którymi 
się zmagaliśmy. Od nas otrzymywał wsparcie 
i szacunek, my od Niego życzliwość, szcze-
rość, chęć niesienia pomocy oraz wielki kredyt 
zaufania. Dziękujemy Ci Szefie.

Artur Garbas, Muzeum Miejskie : Zna-
liśmy się odkąd pamiętam. Od wczesnych, 
harcerskich czasów. Harcerstwo to zresztą 
było całe Jego życie. Poprzez nie realizował 
wiele swoich ambicji. W nim widział pole do 
kształtowania człowieka i Polaka. Bardzo był 
uradowany, że wspólnie udało nam się zało-
żyć w II Liceum Ogólnokształcącym druży-
nę „Czarna Trzynastka”. Była po prostu jego 
oczkiem w głowie. Syn i synowa Henia – to 
także bardzo aktywni harcerze. Patriota w każ-
dym calu, miłośnik narodowej historii. Razem 
odnajdowaliśmy pomniki, przywracaliśmy je, 
aby w Siemianowicach nie zaginęła pamięć 
o naszych bohaterach. Udało mi się Go zarazić 
bakcylem kolekcjonerstwa, co stało się dla 
Niego taką pasją, że zgromadził kolekcję krzyży 
harcerskich, największą w Polsce, a może i na 
świecie. Razem jeździliśmy po giełdach w po-
szukiwaniu eksponatów, wygłaszał prelekcje, 
uczestniczyliśmy w dorocznych konferencjach 
organizowanych przez czasopismo „Odkrywca”.  
A poza tym był nieustającym źródłem dobre-
go humoru. Zawsze miał na podorędziu jakiś 
dowcip, dusza towarzystwa.  Wielu osobom 
pomógł w budowaniu rodzinnego szczęścia. 
Był moim najlepszym przyjacielem, który kiedyś 
uratował mi życie...Ejo...   
 *                 *                *
Każdy z nas, którzy znaliśmy Pana Henryka, 
boleśnie przeżywa Jego stratę, ale też, co 
znamienne, wspominając Go, mimo że łzy 
cisną się do oczu, choć na chwilę uśmiecha 
się. Bo nawet pojawiając się tylko w tych na-
szych wspomnieniach wnosi On, jak zawsze, 
wcześniej, kiedy jeszcze był z nami, mnóstwo 
pozytywnej energii, wiele humoru i takiego 
nawet na przekór wszystkiemu, optymizmu. 
Bo On nawet w najtrudniejszych momentach 
nigdy się nie poddawał, nie składał broni i – jak 
On to robił? - dawał radę. Tylko teraz...

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
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Konkurs „Firma na Start”, organizowa-
ny pod patronatem Prezydenta Miasta 
przez Biuro Obsługi Inwestora, przyno-
sząc rokrocznie efekt w postaci interesu-
jących pomysłów na własną działalność 
gospodarczą, tym razem wydał wyjątko-
wo satysfakcjonujący owoc. Otóż jeden z 
uczestników tegorocznej edycji nie tylko 
zaprezentował własną koncepcję firmy, 
ale również ten pomysł zrealizował. De-
nis Bańka – bo o nim mowa – uczy się na 
kierunku technik reklamy w COGITO. Biz-
nesplan, który przedstawił konkursowemu 
jury, zyskał nie nagrodę, lecz wyróżnienie, 
jednak to właśnie ten projekt, jako jedyny 
został wdrożony. Firma Clean up – Denis 
Bańka, oferująca usługi sprzątania, działa i 
ma się tak dobrze, że nawet ostatnio po-
szukiwała kolejnych pracowników. 

-Jak to się stało, że postanowiłeś wziąć udział 
w konkursie?
- Do udziału w nim, zachęciła mnie mama. 
Kiedyś kierowała oddziałem dużej firmy 
sprzątającej i miała doskonałą orientację, jak 
takie przedsiębiorstwo funkcjonuje. Zna od 
podszewki realia, w jakich taka firma działa 
i oczywiście podzieliła się ze mną tymi infor-

macjami. Powiedziała, żebym spróbował, a ja 
pomyślałem: czemu nie.
- Ilu pracowników zatrudnia twoja firma i jaki 
obsługuje teren?
-Stan zatrudnienia waha się pomiędzy sze-
ścioma, a ośmioma pracownikami, a działamy 
głównie na obszarze Siemianowic Śląskich, 
choć dostajemy także zlecenia z Katowic.

- Uczysz się w klasie reklamy, czy wykorzy-
stujesz zdobywaną tu wiedzę do promowa-
nia firmy?
- Bardzo się cieszę, że liczba otrzymywanych 
przez firmę zleceń, zapewnia nam ciągłość 
pracy. Ponadto, co warto podkreślić, kolejne 
zlecenia spływają do nas w rezultacie reko-
mendacji udzielanych przez naszych klientów. 
To świadczy o jakości naszych usług i jak sądzę 
jest najlepszą reklamą naszej działalności.
-Jak radzisz sobie z dokumentami i rachunka-
mi, które także wiążą się z działalnością fir-
my?
-Z tą sferą, muszę przyznać, miałbym duży 
kłopot, gdyby nie mama oraz księgowa. Ja 
jeszcze chodzę do szkoły, jestem uczniem, 
nie byłbym teraz w stanie zająć się wszyst-
kim. Jestem mamie bardzo wdzięczny za po-
moc.
- Czy możesz też liczyć na Biuro Obsługi 
Inwestora, czy w twojej ocenie jest pomocne 
takim młodym przedsiębiorcom, jak ty?
- Tak, po bardzo miłej rozmowie dostałem 
przydatne informacje, które pomogą mi roz-
wijać  moją działalność. Uważam, że warto 
konsultować się z biurem szczególnie w przy-
padku młodych, startujących dopiero w roli 
przedsiębiorców. Tu można także otrzymać 

drobne, ale bardzo cenne wskazówki, jak i gdzie 
należy załatwić konkretną sprawę.
- Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, 
więc nie pytam ile zarabiasz, ale czy dochód 
cię satysfakcjonuje?
- Jak na uczniowską kieszeń, myślę, że jest OK.
- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

STARTOWAŁ W KONKURSIE  ”FIRMA NA START” – 
ZAŁOŻYŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ – DOBRZE PROSPERUJE

Konkurs „Firma na Start” skierowany 
jest do uczniów siemianowickich szkół 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjal-
nych. Zadaniem uczestników jest wy-
myślenie własnego ciekawego pomysłu 
na działalność gospodarczą w naszym 
mieście i sporządzenie biznesplanu.  
Ocenie podlega kreatywność oraz ory-
ginalność pomysłu, ale także spójność 
koncepcji i realność założeń finanso-
wych. Swoje pomysły przesyłać można 
drogą elektroniczną na adres e-mail: 
investor@um.siemianowice.pl w tytule 
maila wpisując „Firma na start”.
Konkurs ma na celu propagowanie przed-
siębiorczości wśród młodych ludzi, a tak-
że zachęcanie do aktywności w kierunku 
zakładania oraz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

Już niebawem, bo w drugiej połowie listopada br., rozpocznie 
się rekrutacja do II edycji projektu Siemianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości. Start przedsięwzięcia został – z przyczyn 
m.in. covidowych – przesunięty z 15 września. Przypomnijmy, 
projekt ma na celu pomóc mieszkańcom Siemianowic Śląskich 
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na „własną rękę”. 
Dzięki staraniom Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, program 
zyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego.

- Z dotacji będzie mogło skorzystać dwudziestu siemiano-
wiczan w wieku powyżej 30 lat – mówi Dorota Rus z Wydziału 
Rozwoju Miasta. - Podobnie jak w poprzedniej edycji tak i teraz 
chętnych do uczestnictwa będziemy rekrutować spośród osób 
pozostających bez zatrudnienia oraz tych, którzy są zatrudnieni 
w oparciu o umowy krótkoterminowe, cywilno-prawne – dodaje.

Przypomnijmy, poprzednia edycja cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Wzięło w niej udział piętnaścioro uczestników, a więc 
maksymalna możliwa liczba uczestników projektu. Co istotne, 
mimo trudnego czasu na rynku usług i handlu, czyli wiodących 
branż w poprzedniej edycji, nikt nie zrezygnował z prowadze-
nia działalności.

Projekt dedykowany jest głównie mieszkańcom będącym 
w trudnej sytuacji: długotrwale bezrobotnym, o niskich kwalifi-
kacjach, z niepełnosprawnościami oraz w wieku 50 i więcej lat.

Tym, którzy się zakwalifikują będzie przyznana bezzwrot-
na dotacja na rozpoczęcie działalności w wysokości 23 050 
złotych, udzielone zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze 
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł brutto, 

wypłacane przez okres 12 miesięcy. Jak pokazuje doświadczenie 
poprzedniej edycji, było ono przeznaczane głównie na pokrycie 
stałych, podstawowych kosztów prowadzenia działalności, 
czyli opłat ZUS-owych, czynszu za lokal, promocji i reklamy.

Wraz z rozpoczęciem rekrutacji na stronach internetowych 
portalu miejskiego (www.siemianowice.pl) oraz na facebooku 
(siemianowicedobreboslaskie) pojawi się link wraz z niezbęd-
nymi załącznikami, które będzie należało pobrać i wypełnić. Już 
teraz wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia 
naszych stron.

Dokumenty można składać w wersji papierowej w Urzędzie 
Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Mi-
chałkowickiej 105, a także drogą elektroniczną, wyłącznie jako 
przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego cer-
tyfikatu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju 
Miasta pod numerami telefonów:  32 760 54 70 i  32 760 54 96.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

II EDYCJA SIEMIANOWICKIEJ 
KUŹNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
CZEKA NA KOLEJNYCH CHĘTNYCH
PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: - Proszę określić, jakie są kom-
petencje Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji?
Jan Nycz: - Komisja ta działa na podstawie 
Statutu Miasta. Zgodnie z nim do jej podsta-
wowych kompetencji należy przede wszystkim 
opiniowanie materiałów sesyjnych, czyli pro-
jektów uchwał, które Rada Miasta proceduje 
na sesjach. Ponadto komisja zwraca uwagę na 
wszystkie istotne aspekty w realizacji strategii 
rozwoju oraz politykę inwestycyjną miasta: 
w tym modernizację i rewitalizację infra-
struktury miejskiej, pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, współpracę miasta z podmiotami 
gospodarczymi, poziom promocji miasta oraz 
zagadnienia związane z ochroną środowiska. 
Możemy również wnioskować do prezydenta 
miasta w sprawie wydatków z budżetu oraz 

wymieniać poglądy w zakresie działania komisji 
z gminami ościennymi.

Głos Miasta: - Na czym obecnie skupiają się 
prace komisji i jak wyglądają te prace w obec-
nej – pandemicznej - sytuacji?
Jan Nycz: - Jeszcze nie tak dawno opiniowa-
liśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za 
I półrocze 2020 r. Obecnie jesteśmy na etapie 
pracy nad sporządzaniem opinii o projekcie 
budżetu miasta na przyszły rok. W planie pracy 
komisji była ponadto ocena stanu rewitalizacji 
inwestycji w Pałacu Donnersmarcków. Niestety 
covid pokrzyżował nam plany i wizytę w pa-
łacu musieliśmy przełożyć. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym roku powrócimy do sytuacji 
sprzed pandemii i będziemy mogli zająć się 

oceną zaawansowania tej niezwykle bliskiej 
mieszkańcom inwestycji. Rzeczywiście, obecna 
sytuacja ma ogromny wpływ na naszą dzia-
łalność. Wielu rzeczy nie da się tak po prostu 
zobaczyć i ocenić. Członkowie komisji w miarę 
swoich możliwości starają się indywidualnie 
monitorować miejskie inwestycje. Jednak nic nie 
zastąpi burzy mózgów i wyciągania wniosków 
po wspólnych wizytach na terenach, na których 
w danej chwili prowadzone są jakieś prace. 

Głos Miasta: - Co mieszkańców szczególnie 
może zainteresować w kontekście działań ko-
misji?
Jan Nycz: - Trzeba podkreślić, że opiniujemy 
inwstycje bezpośrednio dotyczące mieszkań-
ców naszego miasta. Oczywiście ostatecznie 

decyzje podejmuje cała Rada Miasta, a wnioski 
do budżetu może składać każdy radny. Jednak 
jako komisja opiniujemy inwestycje, które mają 
pojawić się w miejskim budżecie. Jak już wspo-
mniałem, pracujemy właśnie nad przyszłorocz-
nym budżetem Siemianowic Śląskich. Proszę 
pamiętać, że w dzisiejszej sytuacji ciężko jest 
przewidzieć, co się stanie w ciągu najbliższych 
kilku dni, a prace nad miejskimi finansami to 
kolejny rok ciężkiej pracy dla całej rady i prezy-
denta. To nie lada wyzwanie. Jesteśmy jednak 
optymistami i wierzymy, że będzie dobrze.

Głos Miasta: Dziękuję za rozmowę
ROZMAWIAŁ

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRZY PYTANIA DO...

ROZMOWA Z JANEM NYCZEM, SIEMIANOWICKIM RADNYM, 
PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI

GOSPODARKA

Do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rol-
ny 2020 (PSR2020), czyli organizowane 
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
przedsięwzięcie, mające na celu uaktual-
nienie kluczowych danych statystycznych. 
Tegoroczny spis rolny jest szóstym od 1950 
roku, który przeprowadzono w naszym kra-
ju. Dotyczy m.in. liczby rolników, wielkości 
i jakości upraw, parku maszynowego czy 
hodowanych zwierząt. Obejmuje wszystkie 
gospodarstwa, które 1 czerwca prowadziły 
działalność rolniczą.

Wychodząc na przeciw osobom prowadzą-
cym gospodarstwa rolne, organizator wpro-
wadził możliwość tzw. samospisu. Wystarczy 
wejść na stronę https://bit.ly/SpisRolny2020.

By maksymalnie zachęcić do tej formy, GUS 
ogłosił konkurs na gminę o najwyższym odsetku 

spisanych gospodarstw rolnych, właśnie za 
pomocą kanału samospisu.

 „Spisz się sam i pomóż swojej gminie wy-
grać w konkursie Prezesa GUS”, bo tak się ów 
konkurs nazywa, adresowany jest do gmin, 
na terenie których znajdują się gospodarstwa 
rolne objęte PSR2020, a ich użytkownicy spiszą 
się w okresie od 1 września do 30 listopada br. 
Wyłonionym zwycięzcom konkursu, tj. pięciu 
gminom w każdym województwie za zajęcie 
odpowiednio I, II, III, IV, i V miejsca, a łącznie 
80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku 
samospisu, zostaną przyznane nagrody rze-
czowe w postaci sprzętu elektronicznego. I tak:
 za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-

-one, 16 bezprzewodowych myszek, 16 dysków 
twardych, 16 głośników bluetooth JBL GO2, 16 
pendrive 128GB;

 za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjo-
narne, 3 monitory, 4 tablety, 8 bezprzewodo-
wych myszek, 8 dysków twardych, 8 głośników 
bluetooth JBL GO2, 8 pendrive 128GB;
 za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjo-

narne, 2 monitory, 3 tablety, 4 bezprzewodowe 
myszki, 4 dyski twarde, 4 głośniki bluetooth 
JBL GO2, 8 pendrive 128GB;
 za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 2 bez-

przewodowe myszki, 2 dyski twarde, 2 głośniki 
bluetooth JBL GO2;
 za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 bez-

przewodowa myszka, 1 dysk twardy, 1 głośnik 
bluetooth JBL GO2.

W dobie pandemii i nauczania zdalnego 
w szkołach, taka nagroda mogłaby pomóc 
którejś z siemianowickich placówek.

Prosimy pamiętać, że od 9 listopada br. skró-
cono czas na wypełnienie formularza z 14 do 
5 dni. Oznacza to, że rolnicy mają 5 dni na 
samospis od momentu pierwszego (skutecz-
nego) zalogowania do aplikacji. Po upływie 
tych 5 dni, logowanie do formularza nie będzie 
możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie 
zakończą uzupełniania formularza skontaktuje 
się rachmistrz. Zmiana ta została wymuszona 
zbliżającym się terminem zakończenia Po-
wszechnego Spisu Rolnego 2020.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
SPISAĆ SIĘ TRZEBA, A PRZY OKAZJI MOŻNA WYGRAĆ ATRAKCYJNE NAGRODY.

NIC NIE ZASTĄPI BURZY  MÓZGÓW

Wszystkim osobom, które planują otworzyć 
własną firmę i poszukują lokalu, bądź tym, 
którzy działalność już prowadzą, ale chcą zmie-
nić jej lokalizację, proponujemy zapoznać się 
z ofertą przetargową na najem wolnych lokali 
użytkowych w naszym mieście.

21 i 22 grudnia br. w Urzędzie Miasta przy 
ul. Jana Pawła II 10 odbędą się przetargi na 
najem wolnych lokali użytkowych. Warunkiem 

PRZETARGI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
udziału w przetargu jest wniesienie wymaga-
nego i określonego w ogłoszeniu przetargowym 
wadium w terminie do 15 grudnia 2020 r.

Do przetargów zostały wyznaczone lokale 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej, zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, z wyłą-
czeniem działalności gospodarczej polegającej 
na prowadzeniu restauracji, barów, pubów itp. 

Pełną listę lokali możemy znaleźć na stronie  
www.invest.siemianowice.pl w dziale oferty 
inwestycyjne - lokale użytkowe. Szczegóło-
we godziny przetargów podane są w pełnych 
ogłoszeniach przetargowych: https://bip.msie-
mianowicesl.finn.pl/bipkod/025/001. Więcej in-
formacji uzyskać można u pracowników Wydziału 
Gospodarki Lokalowej, tel: (32) 760-53-95

MARLENA JAGODA-RYBACKA 
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
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KULTURA

RZYMIANIN Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
Odkrycie takiego pasjonata, jak pan Robert Rupala, to dla 
każdego dziennikarza podwójna przyjemność. Sam może 
poznać wyjątkowego człowieka, a potem zainspirować tele-
widzów zrealizowanym reportażem. W ślad za redaktor Iloną 
Ptak z TVP Katowice, pragniemy zaprosić czytelników „Głosu 
Miasta” do obejrzenia reportażu opowiadającego historię sie-
mianowiczanina, który swoją miłość do historii połączył z pasją 
kolekcjonerską i zdolnościami do odtwarzania rzeczywistości 
z czasów antycznych.

Pan Robert, na co dzień przedsiębiorca i właściciel sklepu 
ze specjalistycznymi lakierami, posiada imponującą kolekcję 
kilku tysięcy figurek żołnierzyków i postaci związanych z hi-

storią naszej cywilizacji. Wyjątkowe jest to, że o każdej z nich, 
potrafi natychmiast opowiedzieć fascynującą historię. Swoją 
wiedzą dzieli się chętnie, a sposób, w jaki to robi, nie pozwala 
się nudzić. Jakby tego było mało, kolekcjoner od wielu lat jest 
również aktywnym członkiem grupy rekonstrukcyjnej, w której 
wciela się w pełni uzbrojonego żołnierza legionów rzymskich. 
Łatwo się domyślić, że za tą pasją kryje się niewiele mniej 
barwnych historii, o których Pan Robert potrafi również barwnie 
opowiadać. Wszystko to odkryjecie Państwo w reportażu, który 
znajdziecie pod adresem www.bitly.com/rzymianin.

PIOTR KOCHANEK

Wszyscy już zdążyliśmy chyba oswoić się z myślą, że 
w  związku z sytuacją epidemiczną nasze życie jeszcze 
przez dłuższy czas podlegało będzie dodatkowym obo-
strzeniom i regulacjom. Do nowych form funkcjonowania, 
a także do okresowego zamykania dla widowni, przysto-
sowują się również instytucje kultury. Chociaż w obecnym 
rygorze formy aktywności kulturalnej szczególnie lubia-
ne przez publiczność (czyli te realizowane na żywo, po-
łączone ze spotkaniem) są niemożliwe do zrealizowania, 
nie oznacza to, że działalność kulturalna jest całkowicie 
zawieszona. Instytucje działają w ramach obowiązują-
cych przepisów i – czekając na lepsze czasy – starają się 
utrzymać kontakt ze swoimi odbiorcami. O tym, jak sytu-
acja wygląda obecnie w Siemianowickim Centrum Kultury, 
opowiada dyrektor instytucji – Marek Banasik.

- Póki co, sytuacja zmusiła nas do odwołania do 29 listopada 
wszystkich wydarzeń z udziałem widowni. Pieniądze za bilety 
zwracamy on-line, tj. przelewami, oraz w kasie, która działa 
także popołudniami (dokładne godziny pracy kasy w po-
szczególnych dniach są dostępne na naszej stronie www.
siemck.pl). Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można załatwiać 
także inne sprawy osobiście w oddziałach SCK, bo zakaz 
organizacji wydarzeń nie oznacza całkowitego zamknięcia 
instytucji – podkreśla Marek Banasik. – Nasi pracownicy są do 
dyspozycji mieszkańców, można się z nimi kontaktować ma-
ilowo, telefonicznie i osobiście, chociaż oczywiście z związku 
z wytycznymi, część z pracowników dyżuruje w budynkach, 
a część pracuje z domu. Chwilowo wstrzymaliśmy sprzedaż 
biletów na wydarzenia zaplanowane po 29 listopada, gdyż 
możliwe jest przedłużenie przez rząd zakazu organizacji wy-
darzeń. Póki co jednak grudniowych imprez nie odwołujemy, 
czekamy na decyzje i wytyczne rządu. Nie możemy się docze-
kać, aby znów zaprosić mieszkańców do korzystania z naszych 
obiektów. Przecież dopiero co oddano do użytku wspaniale 
wyremontowany SCK – Zameczek. Samo przebywanie w tych 
wnętrzach to przyjemność. Szczególnie wart polecenia jest 
relaks w oranżerii, która odzyskała swój blask. Jednak póki co  
musimy dostosować się do sytuacji epidemicznej i odłożyć te 
przyjemności na kiedy indziej.

Siemianowickie Centrum Kultury, oprócz prowadzenia bie-
żącej obsługi administracyjnej, formułowania wniosków w celu 

uzyskania dotacji w ramach ogłoszonych właśnie nowych 
programów ministerialnych, a także toczących się normalnie 
w obiektach prac konserwatorskich i remontowych (przygoto-
wujących obiekty do powrotu do normalności, który prędzej czy 
później przecież nastąpi) realizuje działania on-line skierowane 
do mieszkańców oraz podnoszące kompetencje kadr kultury:

- Część zajęć artystycznych przeszła, wzorem szkół, w tryb 
on-line. W tych przypadkach dzieci mogą spotykać się ze 
swoimi instruktorami w sieci i rozwijać swoje talenty niemal 
tak, jakby uczestniczyły w zajęciach stacjonarnych, bo spo-
tkania odbywają się na żywo. Jeśli chodzi o samodoskonalenie 
on-line, to objęło ono teraz także naszych pracowników. Ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
realizowany jest właśnie projekt Sztuka na Szlaku. Jest to sie-
ciowa współpraca trzech obiektów Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego: naszego SCK-Park Tradycji, Browaru 
Obywatelskiego w Tychach i Galerii Szyb Wilson w Katowicach. 

W ramach projektu odbywa się cykl szkoleń kadr obiektów 
Szlaku Zabytków Techniki; zrealizowane zostanie także wy-
darzenie on-line pn. „Galeria żywych obrazów” oraz wyda-
ne zostaną materiały promocyjne i informacyjne dotyczące 
funkcjonowania sztuki w obiektach szlakowych. Ten projekt to 
zresztą nie jedyne działanie, które nasza instytucja realizuje 
ze środków pozyskanych w ramach programów dotacyjnych 
– zauważa dyrektor SCK i wylicza: – Publikowane są kolejne 
odcinki społecznościowego serialu fabularnego „Kryptonim 
Rybak” (dotacja z Narodowego Centrum Kultury), który pra-
cownicy SCK realizowali wspólnie ze społecznością lokalną 
w ubiegłych miesiącach. Teraz pojawiają się efekty tamtych 
prac – gotowy materiał, który można oglądać za darmo na 
Facebooku i YouTubie. W grudniu zaplanowana jest u nas także 
premiera spektaklu jednoaktowego pt. „Ćma”, który powstaje 
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, we współpracy SCK z Ko-
lektywem artystycznym Lufcik na korbkę. Premiera odbędzie 
się w formie czytania performatywnego, transmitowanego 
w sieci. Do ciekawych działań okołoteatralnych SCK należy 
zaliczyć także projekt Kilkudniowy Kolektyw Dramatopisarski, 
w ramach którego chętne osoby, współpracując on-line, piszą 
jednoaktówkę w języku śląskim, będącą mozaiką ich głosów. 
To dzieje się właśnie teraz, w bieżącym tygodniu.

Należy zwrócić też uwagę na to, że niektóre wydarzenia, 
które planowane były jako imprezy na żywo, bardzo udanie prze-
niosły się do sieci. Tak było np. 14 listopada, kiedy to miłośnicy 
fantastyki – zamiast spotkania podczas „Haji we kosmosie”, 
która miała się tradycyjnie odbyć w Parku Tradycji, zorganizowali 
wielogodzinny maraton dyskusji o interesujących ich tematach 
oraz wspomnień z poprzednich edycji imprezy; wymieniali się 
także pomysłami na przyszłość oraz doświadczeniami z innych, 
podobnych wydarzeń. Mógłbym jeszcze długo wymieniać 
kolejne przykłady podtrzymywania relacji i interesujących 
działań w tym trudnym okresie; zapraszam do ich śledzenia 
w mediach społecznościowych SCK – mówi Marek Banasik. 
– Te wszystkie przejawy życia kulturalnego, o których mówię, to 
przecież prawdziwi ludzie, ich emocje, pasje, zainteresowania. 
To nie zniknęło tylko dlatego, że jest pandemia. Oni dalej chcą się 
spotykać, rozwijać, być ze sobą w takich formach, w jakich jest to 
możliwe. Siemianowickie Centrum Kultury stwarza im platformy 
do tych spotkań, animuje je i moderuje. Staramy się być z ludźmi, 
bo widzimy w tym wielki sens.

SCK

Wyremontowane wnętrza SCK-
Zameczek czekają na moment, 
w którym będą mogli pojawić się 
w nich nasi goście

KULTURA CZASÓW PANDEMII
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SPORT

MEDALOWE ŻNIWA 
SIEMIANOWICKICH KARATEKÓW!

XXIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „PSZCZELNIK” 
FINAŁ W NIEDZIELĘ 29 LISTOPADA

Bardzo dobrze spisali się reprezentanci 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wod-
nik” podczas Mistrzostw Śląska w po-
szczególnych kategoriach wiekowych, 
rozgrywanych w miniony weekend (13-15 
listopada) w  Gliwicach. Siemianowickie 
pływaczki i siemianowiccy pływacy zdobyli 
łącznie 13 złotych, 6 srebrnych i 6 brązo-
wych medali, co dało wygraną w klasyfika-
cji medalowej wśród dziewcząt 14-letnich 
i  chłopców 15-letnich!

Gliwickie zawody odbywały się z podziałem na 
następujące kategorie wiekowe: rocznik 2008, 
2006, 2005, 2004 oraz 2003 i starsi. Jak co 
roku reprezentanci siemianowickiego UKS 
„Wodnik”, działającego przy tutejszym Zespole 
Szkół Sportowych, byli zaliczani do faworytów 
imprezy i nie zawiedli. Podopieczni Karoliny 
Cichońskiej, Mateusza Miodońskiego i Leszka 
Małyszka zdobyli łącznie aż 25 krążków przy 
okazji poprawiając kilka rekordów życiowych 
oraz rekord Śląska.

Tradycyjnie spory udział w medalowej zdo-
byczy miał najbardziej utytułowany obecnie 
reprezentant „Wodnika” – Mateusz Chowaniec, 
który wypływał trzy „złota”, z czasem 48,84 s, 
poprawiając rekord życiowy, a zarazem rekord 
Śląska w kategorii 17-18-latków w konkurencji 
100m stylem dowolnym. Mateusz zdobył rów-

nież tytuł Najlepszego Zawodnika Zimowych 
Mistrzostw Śląska w Pływaniu 2020!  

Znakomicie spisał się także Kamil Geisner 
w rywalizacji 15-latków, zdobywając pięć zło-
tych medali oraz dwa „srebra”. Prawdziwym 
odkryciem mistrzostw w rywalizacji 14-latków 
była natomiast Paulina Kawa, która zdobyła 
indywidualnie dwa złote i dwa srebrne me-
dale, a do tego dołożyła jeszcze trzy „złota” 
w sztafetach!

Kolejne medale dla „Wodnika” w zmaga-
niach 14-latków wypływali: Marcin Pera (2 x 
„srebro”) oraz Emilia Brachaczek i Faustyna 

Wyrwał (brązowe medale indywidualnie i złote 
w sztafecie).

Także najstarsi reprezentanci „Wodnika”, 
rywalizujący w kategorii 17-latków i starszych, 
dołożyli się do klubowego dorobku medalowego 
przywiezionego z Gliwic. Srebrny medal zdobył 
Maciej Trzcionka, również srebrny oraz dwa 
brązowe – Michał Tomaszowski, brąz dołożyła 
także niezawodna Maria Krętosz. 
Bardzo dobrze spisały się również żeńskie sztafety 
14-latek, które zdobyły trzy złote medale.  Dru-
żyna w składzie: Paulina Kawa, Emilia Brachaczek, 
Faustyna Wyrwał i Natalia Gagatek okazała się 

bezkonkurencyjna w rywalizacji 4x100m oraz 
4x200m stylem dowolnym, natomiast sztafe-
ta „Wodnika” w składzie: Paulina Kawa, Emilia 
Brachaczek, Dagmara Czogała i Natalia Gagatek 
zwyciężyła w konkurencji 4x100m stylem zmiennym.
- To były bardzo dobre występy, jesteśmy dum-
ni z naszych podopiecznych, że mimo trudności 
związanych z trenowaniem w czasie pandemii, 
byli w stanie tak dobrze przygotować się do 
zawodów – podsumował Leszek Małyszek, 
trener „Wodnika”.

KRZYSZTOF NOS
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU   
UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

Znakomicie spisały się reprezentantki Siemia-
nowickiego Klubu Kyokushin Karate podczas 
Mistrzostw Polski Seniorów Open (wszechwag) 
oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
i Metropolitan Cup, które w minioną sobotę 
(14 listopada) odbyły się w Katowicach. 

W rywalizacji seniorek, w konkurencji kumi-
te, w kategorii OPEN srebrny medal zdobyła 

Daria Dobkowska–Szefer. Warto podkreślić, 
że podopieczna shihana Andrzeja Maneckie-
go, ważąca 58 kg podczas turnieju walczyła 
z rywalkami cięższymi od siebie nawet o ponad 
20 kg!

W rywalizacji juniorek młodszych bardzo 
dobrze zaprezentowała się Natalia Wilczek, 
która również w kumite zdobyła brązowy 

medal. Z kolei dwa krążki z katowickich za-
wodów przywiozła najmłodsza z zawodniczek 
siemianowickiego klubu – Kasia Kasperska, 
która w swojej kategorii wiekowej najpierw 
zdobyła złoty medal w kata, a następnie 
dołożyła srebro w kumite

(SON)

Dobiegły końca spotkania grupowe XXIII Mikołajkowego 
Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich. W tegorocznej edycji uczestniczy 14 zespołów, 
podzielonych na cztery grupy.

W niedzielę, 8 listopada, awans do finału uzyskały 
zespoły, „Euforia” Sosnowiec z grupy A i „Corny Diobeł” 
Siemianowice Śląskie z grupy B.

Tydzień później (15 listopada) awans wywalczyły dwie 
kolejne drużyny: „Volley Team Balviten” Siemianowice 
Śląskie zwycięzca grupy C i „Stowarzyszenie Volley” 
Dąbrowa Górnicza - mistrz grupy D.

W niedzielę 29 listopada w hali Kompleksu Sporto-
wego „Michał” w turnieju finałowym wyłoniony zostanie 
najlepszy zespół tegorocznego mikołajkowego turnieju. 

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

„WODNIK” RZĄDZI NA ŚLĄSKU!



RESTAURATORZY  MIESZKAŃCOM – 
MIESZKAŃCY RESTAURATOROM

W DOBIE PANDEMII

Siemianowice Na Telefon - BRANŻA 
GASTRO - lista lokali gastronomicz-
nych dowożących dania na telefon:
Małe Bistro
Oferta: Obiady domowe
Telefon: 537 337 735
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka
Godziny pracy: pon. – niedz. 10.00 – 17.00

Familijna
Oferta:Tradycyjna kuchnia polska
Telefon: 601 685 656
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Grill Bar
Oferta: Kurczaki z rożna, dania barowe
Telefon:  509 126 196, 798 951 432
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Hotel VACANZA
Oferta:Tradycyjna kuchnia polska
Telefon:  885 600 088 , 32 606 83 83
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Burito Bistro
Oferta: Dania kuchni polskiej i śląskiej, serwo-
wane w tradycyjny sposób
Telefon: 504 062 261
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Kawiarnia Coś Pysznego
Oferta: Ciasta, torty, wypieki słodkie i wytrawne
Telefon: 609 389 540
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Pub Pod Orzechem
Oferta: Dania grillowane
Telefon:  500 505 010
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Restauracja Gardena
Oferta: Kuchnia polska i tradycyjna śląska
Telefon: 32 765 61 48, 32 724 38 73
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Restauracja Merkury Andrzej Hoś
Oferta: Tradycyjna kuchnia polska
Telefon: (32) 762 82 37, 795 403 301
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Druga fala pandemii koronawirusowej sprawiła, 
że zasady dotyczące tzw. strefy czerwonej 
zostały 24 października br. rozciągnięte na 
całą Polskę. To oznacza m.in. że w gastro-
nomii obowiązuje zakaz działalności stacjo-
narnej. By pomóc zarówno przedsiębiorcom, 
jak i mieszkańcom naszego miasta, w marcu 
br. z inicjatywy Prezydenta Miasta, redakcja 

portalu miejskiego i gazety samorządowej 
„Głos Miasta”, uruchomiła internetowy katalog 
lokalnych firm oferujących swoje usługi lub 
zakupy w opcji na wynos. Poniżej publikujemy 
listę zweryfikowanych telefonicznie punktów 
gastronomicznych i nie tylko, oferujących 
możliwość zamawiania na telefon i odbioru 
z dowozem bądź we własnym zakresie.

Do 29 listopada br. lokale gastronomiczne działają tylko stacjonarnie. To nie znaczy, 
że nie można zamówić swoich ulubionych klusek z roladą czy... kebaba

Restauracja orientalna „S Viet Nam”
Oferta: Kuchnia wietnamska
Telefon: 32 204 82 42 lub 889 404 770
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Pizzeria Nowa
Oferta: Pizze, hamburgery, frytki, skrzydełka 
z kurczaka, sałatki
Telefon:  32 307 10 10, 32 307 21 43
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

WOLF Bar Kebab
Oferta: Dania typu fast-food, kebab, lody
Kontakt:  www.wolfkebab.pl
Aktualne menu: www.wolfkebab.pl
Forma płatności: gotówka

Foodtrack Żrepandog
Oferta: 30-centrymetrowe hot-dogi  
z autorskimi sosami
Telefon: 696 488 496; 792 695 444
Aktualne menu: telefonicznie
Forma płatności: gotówka

Restauracja Gardena
Oferta: Obiady domowe
Telefon:  32 765 61 48
Aktualne menu:  www.pyszne.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza
Godziny pracy: pon.– niedz. 11.00 - 18.45

Bistro Smakuś
Oferta: Obiady domowe
Telefon: 506 635 727
Aktualne menu:  facebook.com Bistro Smakuś
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – pt. 11.00 - 18.00, sob. 
– niedz. 11.00 - 16.00

Bistro na Powstańców
Oferta: Obiady domowe
Telefon: 574 817 641
Aktualne menu:   
facebook.com Bistro na Powstańców
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy:pon. – pt. 12.00 - 16.00,  
sob. – niedz. 12.00 - 15.00

Restauracja U Marka
Oferta: Obiady domowe
Telefon: 509 894 865
Aktualne menu:  www.pyszne.pl
Forma płatności: online, gotówka
Godziny pracy:pon. – niedz. 11.00 - 18.00

Kery Burger
Oferta: Burgery 100% wołowiny
Telefon: 607 530 102
Aktualne menu:   facebook.com Kery Burger
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – sob. 2.30 - 22.00,  
niedz. 14.00 - 22.00

Pizzeria Pollo
Oferta: Pizza, makarony z pieca
Telefon: 32 765 98 00
Aktualne menu: www.pollopizza.pl
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – sob. 11.00 - 22.00  
niedz. 13.00 - 22.00

Pizzeria Toscana
Oferta: Pizza, zestawy obiadowe
Telefon: 32 765 77 77
Aktualne menu: www.pyszne.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – niedz. 11.00 - 20.00

Pizzeria da Grasso
Oferta: Pizza
Telefon: 501 502 737
Aktualne menu: www.dagrasso.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – czw. 11.00 - 22.00,  
sob. 11.00 - 0.00

Pizzeria Domena
Oferta: Pizza
Telefon: 32 200 04 11
Aktualne menu: www.pizzeria-domena.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – sob. 15.00 - 22.00,  
niedz. 13.00 - 22.00

Pizzeria Szyb Północny
Oferta: Pizza
Telefon: 530 764 011
Aktualne menu: www.pyszne.pl / FB Pizzeria 
Szyb Pólnocny
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – śr. 17.00 - 21.15, czw.  14.00 
- 21.15, pt. – sob. 14.00 - 22.15, niedz. 14.00 - 21.15

Kebab u Czarnego
Oferta: Kebab
Telefon: 500 491 780
Aktualne menu:  
www.kebab-u-czarnego.skubacz.pl
Forma płatności: online, karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – czw. 12.00 - 22.00, pt. 
– sob. 12.00 - 23.00, niedz. 14.00 - 22.00 

Pizzeria Calypso
Oferta: Pizza, zestawy obiadowe, zapiekanki, 
hamburgery
Telefon: 32 251 10 38
Aktualne menu: www.pyszne.pl / www.
calypsopizzeria.pl / FB Pizzeria Calypso
Forma płatności: karta płatnicza, gotówka
Godziny pracy: pon. – sob. 12.00 - 22.00,  
niedz. 13.00 - 22.00

Siemianowice Na Telefon -  
OBSŁUGA DOMU i FIRM
Gaz z 1-Maja
Usługa: Dostawa butli gazowych do domu 
i firmy
Telefon: 516 670 415

„Voltner” - usługi elektryczne od A do Z
Usługa: Awarie 24h Siemianowice Śląskie 
i okolice 
Telefon: 511 084 154
Internet: https://oferia.pl/wykonawca/volt-
ner-a-z/771350

MMJ
Usługa: Światłowodowy internet i cyfrowa TV,
na hasło: Głos Miasta, bez opłaty instalacji,
umowa krótkoterminowa na 6 msc z bonusami 
jak na 24
Telefon: 32 750 2000, 507 607 460
Internet: www.mmj.pl

RAFAŁ JAKOKTOCHCE,
BIURO OBSŁUGI INWESTORA


