
 KOLEJNE POZYSKANE

MILIONY 
DLA NASZEGO 
MIASTA

INWESTYCJE

GOSPODARKA
Z RATUSZA

KULTURA
SPORT

EDUKACJA

ZDROWIE
SPRAWY SPOŁECZNE

REKREACJA
INWESTYCJE

21  MARCA 2019    NUMER 3  (47)    www.siemianowice.pl     TEL. 32 760 53 21  ISSN - 2392-3652

SENIOR
  Informator dla Seniora
CZYTAJ STR. 2

SPRAWY SPOŁECZNE
  Zapisz się na Śniadanie Biznesowe
CZYTAJ STR. 3

INWESTYCJE
 Co nowego w mieście
 Skwer na ulicy Akacjowej
 Ruszamy z wymianą nawierzchni dróg
 Nowe wiaty na przystankach
 Pozimowe usuwanie szkód
 Przyjdź na Siemianowickie Targi Firm i Pracy
CZYTAJ STR. 4-7

Z RADY MIASTA 
  Rozmowa z radną Barbarą Patyk-Płuciennik
  O interpelacjach na sesji Rady Miasta

CZYTAJ STR. 10

EDUKACJA
  Atrakcyjny staż - zawodowcy   

    z Siemianowic Śląskich
    CZYTAJ STR. 12

SPRAWY SPOŁECZNE
  „SMS” dzieciom i seniorom
  Zapisy do klubu SENIOR +
CZYTAJ STR. 13

ZDROWIE
  Porady dietetyka dla seniorów
CZYTAJ STR. 14

KULTURA
  Kto wygrał w Mikrofonie Siemiona
CZYTAJ STR. 14

SPORT
  Europejski Hokej zawita  

     do Siemianowic Śląskich
  „Wczorajsi” najlepsi w Curlingu
  Zapisz się na Bieg Wiosny

     CZYTAJ STR. 15

TEMATY NUMERU:

CZYTAJ STR. 8 CZYTAJ STR. 7

CZYTAJ STR. 9

CZYTAJ STR. 8

WYPOŻYCZYMY
W DZIESIĘCIU PUNKTACH

19,5 
mln 

HUMAN
SMART CITIES
inteligentne miasto 
współtworzone 
przez mieszkańców

JAKO JEDYNI W REGIONIE  
OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 
W KONKURSIE

Modernizacja kanalizacji deszczowej 
w Siemianowicach Śląskich

1,4 
mln 

ROWER MIEJSKI 

PETYCJA  
ANTYODOROWA  
PRZYNIOSŁA 
EFEKTY



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

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-309
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Szymon Duczek

druk: POLSKA PRESS SP. z o.o.

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 25 marca 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia  21.02.2018 r
1. Antoni z Bytkowa
2. Alicja z Bytkowa
3. Stefan z Oś. Tuwima
Zdjęcie przedstawiało ulicę Niepodległości  
przy numerze 38.

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

SIEMIANOWICKA KARTA SENIORA 60 plus
Osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą starać się  
o „Siemianowicką Kartę Seniora 60  plus”. Karta ma na celu 
włączenie SENIORÓw SIEMIANOWICKICH w życie społecz-
ności lokalnej, poprzez zwiększenie ich aktywność i poprawę 
jakości życia. Założeniem programu jest wprowadzenie róż-
nego rodzaju ulg i bonifikat w jednostkach organizacyjnych 
Siemianowic Śląskich oraz podmiotach zewnętrznych, które 
przystąpiły do programu.
GDZIE POBRAĆ WNIOSEK ? 
Wniosek „Siemianowickiej Karty Seniora 60+” można pobrać:

 ze strony internetowej miasta www.siemianowice.pl
 na portierni Urzędu Miasta ul. Jana Pawła 10
 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy  
ul. Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
W Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta przy ul. 
Michałkowickiej 105 w Siemianowicach Śląskich
GDZIE WYDAWANA JEST KARTA ? 
„Siemianowicka Karta Seniora 60+”  
wydawana jest bezpłatnie w Biurze Obsługi Mieszkańców
Kontakt: 
Urząd Miasta w Siemianowice Śląskie 
ul. Michałkowicka 105, 
tel. 32 760 53 55 
parter, Biuro Obsługi Mieszkańców 
tel. 32 760 53 53

TOMASZ ŻYŁA

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

Infolinia dla Seniora  
32 220 05 44
Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
32 760 54 00
Biuro ds. Seniorów  
32 765 62 99, 730 600 506
Rada Seniorów
32 765 62 99, 730 600 506
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
32 220 01 80
Straż Miejska 
986, 32 228 47 00
Policja 
997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)
Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
112
Siemianowickie Centrum Kultury 
32 228 72 80
Muzeum Miejskie,  
32 228 50 80
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

13.03 Wernisaż Grupy Artystycznej „Laura” „TCHNIENIE WIO-
SNY” SCK Zameczek godz. 18.00
15.03 Fitzner Cafe, SCK Willa Fitznera godz. 16.00
19.03 Byzuch – Finał X konkursu czytelniczego „Miłośnik 
literatury”, SCK Willa Fitznera, godz. 17.00
20.03 Prawa Seniorów – warsztaty z przedstawicielami Biura 
Rzecznika Praw Konsumenta, godz. 13.00 – udział bezpłatny, 
wymagane zapisy ngo@um.siemianowice.pl
27.03 - Podwieczorek w Muzeum prowadzony przez red. Beatę 
Tomanek, godz. Muzeum Siemianowickie 17.00 (cykliczne) 
 
Śląska Akademia Senior@ - cykl szkoleń komputerowych 
dla seniorów, szczegóły: koordynator ds. Seniorów, Biuro ds. 
Seniorów - Beata Łuczak tel. 730 600 506

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza: 
Biblioteka Centralna ul. Sportowców 3, tel. 32 228 13 29
- warsztaty komputerowe (od pon do piątku w godz. 11.00-13.00)
- pokazy drukarki 3D 
- spotkania z wyobraźnią - warsztaty rękodzielnicze, Biblioteka 

Centralna - obowiązują zapisy
- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania co miesiąc
filia nr 2, ul Niepodległości 45, tel. 32 228 11 96 
- klub „Poznajmy się”, trzeci czwartek miesiąca godz. 16.00 - 

warsztaty rękodzieła
filia nr 9, ul. Powstańców 54a, tel. 32 228 10 16
- spotkajmy się przy robótce  -obowiązują zapisy

Zajęcia organizowane w ramach Siemianowickiej Karty Seniora 60+
Pszczelnik
ŚRODA – godz. 11.00, MOSiR „Pszczelnik” – Nordic Walking
Kompleks Sportowy „Michał”
PONIEDZIAŁEK – godz. 9.00, Salka fitness – AEROBIK
CZWARTEK – godz. 10.00, Basen – Gimnastyka w wodzie

ELŻBIETA NIESZPOREK

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

Klub Senior + z siedzibą w SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2,  
tel. 515 137 596  email: muza_w_siemianowicach@vp.pl

Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, 
tel. 515 137 596  email: muza_w_siemianowicach@vp.pl

Klub Seniora „Barwy Jesieni” SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2 
tel. 32 228 48 46

Klub Seniora „Michałkowice 60 PLUS  
e-mail: zalewskazdzislawa10@gmail.com spotkania  
co tygodniowe w SCK Zameczek

Grupa Artystyczna Laura tel. 32 204 11 27  
e-mail: zameczek@siemck.pl

Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku tel. 32 228 13 29  
e-mail: mbp@mbp.siemianowice.pl; sutw50@gmail.com

Stowarzyszenie WRZOSY, spotkania w czwartki, tel. 509 847 033

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek Razem,  
Dom Kultury Chemik, tel.: 666 034 378, 668 636 355,  
mail.: razem@amazonki.slask.pl

Klub Seniora w Domu Kultury Chemik, ul. Niepodległości 51

Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek Razem,  
Dom Kultury Chemik, tel.: 666 034 378, 668 636 355,  
mail.: razem@amazonki.slask.pl

Klub Seniora w Domu Kultury Chemik, ul. Niepodległości 51

Klub Seniora „Pogodna Jesień” - Dom Kultury „CHEMIK”  
tel. 32 2282090, przy klubie działa 16 osobowy chór.

Siemianowicka Rada Seniorów tel. 32 765 62 99.

cdn.
Jeśli działacie na terenie miasta w obszarze seniorów i chcecie 
się podzielić informacją o swojej działalności na łamach Głosu 
Miasta prośba o wysłanie informacji ngo@um.siemianowice.pl

GRUPY SENIORÓW 
DZIAŁAJĄCYCH  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH:
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W bieżącym numerze „Głosu Miasta” pragnę 
się podzielić z Państwem wieloma dobrymi 
wiadomościami z urzędniczego frontu pracy 
na rzecz miasta, jednak jedna z nich zasługuje 
na szczególne wyróżnienie. Jest to informa-
cja, że Minister Środowiska Henryk Kowal-
czyk, z którym w naszym wspólnym imieniu, 
miałem możliwość się spotkać w czerwcu 
ubiegłego roku, dotrzymał danego mi sło-
wa i wprowadził do zapisów ministerialnego 
rozporządzenia siemianowicką propozycję 
legislacyjną o nakazie magazynowania od-
padów powodujących uciążliwości odorowe, 
wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. 
Jeśli opublikowana niedawno propozycja mini-
stra przejdzie przez kolejne komitety i komisje, 
nowe zapisy prawne, jako nadrzędne wobec 
lokalnego prawa, pozwolą samorządowcom 
egzekwować od firm przetwarzających odpady, 
stawianie specjalnych budynków, które będą 
chronić od odoru zarówno pracowników, jak 
i mieszkańców gminy, na której terenie firma 
prowadzi działalność. 

Ostatni pożar odpadów przy ulicy Konop-
nickiej wybuchł w kwietniu 2018 roku, a my 
– zaledwie po roku – możemy mówić o pierw-
szym przełomie w walce o czyste powietrze 

i środowisko. Było to możliwe tylko dzięki temu, 
że połączyliśmy siły. Zarówno wtedy, gdy zbie-
raliśmy podpisy pod petycją do ministra, jak 
i wtedy, gdy broniliśmy razem naszego in-
teresu w programie UWAGA TVN, czy też 
wtedy, gdy wyjeżdżaliśmy do innych miast, 
by zbierać podpisy i wspierać mieszkańców 
i samorządy innych gmin, mających podobne 
problemy z lokalnymi trucicielami powietrza. 
Liczę, że u progu wygranej o czyste powie-
trze, żaden z członków komitetów i komisji 
legislacyjnych nie ugnie się pod naciskiem 
przedstawicieli lobby śmieciowego, bo – jak 
to wielokrotnie powtarzaliśmy w wypowie-
dziach publicznych – nie chodzi nam o ata-
kowanie swobody prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale o to, by bezpieczeństwo 
zdrowia i jakość życia człowieka stały zawsze 
na pierwszym miejscu.     

Ponad 28 milionów złotych zainwestuje-
my w przebudowę kanalizacji deszczowej 
w naszym mieście. Z tym projektem wiąże 
się następna dobra wiadomość – na ten cel 
pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne 
z NFOŚiGW w kwocie 19,5 miliona złotych. 
Obiecałem Państwu, że nie zwolnimy tempa 
rewitalizacji miasta, a dopóki są możliwości, by 

pozyskiwać dotacje, będziemy to robić tam, 
gdzie się tylko da. 

Wkrótce ruszamy również z nowym pro-
jektem budowy internetowego banku danych 
o mieście, połączonego z nowoczesnym serwi-
sem internetowym i stacjami multimedialnymi 
rozmieszczonymi na obszarze całego miasta.  
Jest to zwycięski projekt w konkursie „Human 
Smart Cities”, ogłoszonym przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. Jako jedyni spośród 
średnich miast Śląska pozyskaliśmy na ten cel 
dotację w kwocie 1,7 miliona złotych. Wierzę, 
że przez najbliższe dwa lata zbudujemy razem 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami świetną 
platformę informacyjną, służącą wsparciem 
w sprawach społecznych, biznesowych, ale 
też w kwestiach poprawy bezpieczeństwa 
oraz obsługi turystyczno-rekreacyjno-kul-
turalno-sportowej.      

6 kwietnia br. odbędzie się już czwarta edy-
cja organizowanych pod moim patronatem 
siemianowickich Targów Firm i Pracy 2019. 
Po raz kolejny w KS Michał w Michałkowicach 
będziecie Państwo mogli zapoznać się z ofertą 
blisko 100 firm działających na terenie miasta, 
nawiązać kontakt lub nowe biznesowe relacje 
oraz poznać nowe oferty pracy. Życzę już teraz 

wszystkim wystawcom i zwiedzającym owoc-
nych spotkań, mnóstwa nowych zamówień, 
zleceń i udanych zakupów. 

Pozdrawiam
RAFAŁ PIECH

U PROGU WYGRANEJ 
O CZYSTSZE POWIETRZE

GOSPODARKA

Urząd Miasta zachęca do udziału w Śniadaniach Bizneso-
wych. Poranne spotkania biznesowe organizowane przez 
Biuro Obsługi Inwestora to cykliczne wydarzenia, gromadzące 
zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i przedstawicieli firm 
z innych miast. 

Śniadania Biznesowe to idealna okazja do promocji swojej firmy 
oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Jak podkreślają 
sami przedsiębiorcy – sieć kontaktów biznesowych jest cennym 
elementem funkcjonowania biznesu, a tego typu spotkania sprzy-
jają jej rozwinięciu. Podczas spotkań przedsiębiorcy dzielą się 
swoim doświadczeniem, wiedzą biznesową oraz polecają swoje 
usługi. Poranne spotkania przy pysznym śniadaniu i aromatycznej 
kawie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od 2016 roku 
i przyciągają coraz to nowych przedsiębiorców. Do porannych 
spotkań szczególnie zachęcamy osoby, które dotąd nie brały w nich 

udziału, natomiast stałych bywalców prosimy o zaproszenie i przy-
prowadzenie ze sobą nowego gościa, tak aby grono uczestników 
stale się poszerzało. Spotkania networkingowe rozpoczynają się od 
krótkiej autoprezentacji każdego uczestnika, staramy się również 
by na każdym spotkaniu pojawił się ktoś, kto trochę szerzej opowie 
o swojej działalności lub poprowadzi krótką prelekcję z tematyki 
biznesowej. Po części oficjalnej następuje swobodna wymiana zdań 
i wizytówek.  Najbliższe spotkania odbędą się kolejno 12 kwietnia i 10 
maja bieżącego roku o godzinie 8:30 w SCK „Zameczek” przy ulicy 
Oświęcimskiej 1 w Siemianowicach Śląskich.      MARLENA  JAGODA

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE ŚNIADANIA BIZNESOWE

12 marca br. w Ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne dla 
przedsiębiorców, poruszające tematykę związaną z zatrudnia-
niem osób niepełnosprawnych. Prelekcję poprowadziła Małgo-
rzata Jędrzejewska z firmy Personalne Doradztwo Biznesowe. 
Prowadząca omówiła zasady przystosowania miejsc pracy dla 
osób z niepełnosprawnością oraz kwestie dofinansowania do 

SZKOLIMY PRZEDSIĘBIORCÓW
wynagrodzeń i refundacji, którą można otrzymać. Adresatami 
szkolenia byli siemianowiccy przedsiębiorcy, którzy bardzo 
zinteresowali się tematem, o czym świadczy liczba pytań 
zadawanych prelegentce.  

Jednocześnie informujemy, że kolejne bezpłatne szkolenie 
dla przedsiębiorców odbędzie się 3 kwietnia br. w godzinach 

9:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta (ul. Jana Pawła II 10, duża sala)  
i dotyczyć będzie zagadnień związanych z pozycjonowaniem 
i optymalizowaniem stron „www” w wyszukiwarce. Spotkanie 
poprowadzi Piotr Polok z firmy piotrpolok.pl. Na szkolenie 
obowiązują zapisy. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi 
Inwestora. 

MARLENA JAGODA

Na Śniadania Biznesowe obowiązują zapisy.  Aby zgłosić swój udział wystarczy 
wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:  
https://goo.gl/forms/zCoRpON8EUeSf3oi2
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
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e Wraz z nadejściem wiosny, na siemianowic-
kich ulicach rozpocznie się realizacja pierw-
szych  tegorocznych inwestycji drogowych. 
Będzie to wymiana nawierzchni dróg powia-
towych tj. cały odcinek alei Sportowców oraz 
ulicy Hutniczej, jak również dróg gminnych, 
w tym ulic: Komuny Paryskiej, Kopernika, 
Leśnej, Żwirki i Wigury, Deji, Wierzbowej 
i Chrobrego (remont odcinka od ulicy Miłosza 
do Wróblewskiego). Zakres robót obejmie 
także m.in. regulację krawężników drogowych 
i obrzeży chodnikowych oraz wykonanie 
chodników z kostki brukowej.

Miasto dokonało już wyboru wykonawcy, któ-
ry po podpisaniu umowy przystąpi do realizacji 

powyższych zadań. Zakończenie inwestycji 
planuje się na połowę lipca bieżącego roku.

Co więcej trwa postępowanie przetargowe 
na realizację pierwszej części zadań drogowych 
z Budżetu Obywatelskiego 2019. Inwestycja 
zakłada budowę miejsc postojowych, par-
kingów oraz modernizację chodników i ulic 
w wybranych lokalizacjach na terenie miasta 
Siemianowice Śląskie”, w tym:

 budowę miejsc postojowych przy  
ulicy Andersa 6-8,
 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy 
Wyzwolenia (od ulicy Tarnogórskiej do bu-
dynku nr 18, pomiędzy budynkiem nr 23d, 
a budynkiem 12a,
 wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy 
Klonowej 1-2,
 budowę chodnika wzdłuż ulicy Łokietka 1-19,
 budowę chodnika przy ulicy Mickiewicza 4,
 budowę chodnika przy ulicy Szeflera – Po-
wstańców 5,
 wymianę nawierzchni ulicy Zgrzebnioka 
przy budynku nr 42,
 budowę chodnika wraz z oświetleniem po-
między ulicami Okrężną i Wróbla,
 budowę chodnika wraz z oświetleniem po-
między ulicami Domina i Budryka.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWE SKWERY 
W MIEŚCIE 

TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ 
SKWER NA AKACJOWEJ

Już latem siemianowicką przestrzeń publicz-
ną uatrakcyjnią dwa skwery, które powstaną 
przy ulicy Wyzwolenia oraz przy ulicy Aka-
cjowej. Nowe miejsca ucieszą mieszkańców, 
mających ochotę na spotkanie ze znajomymi, 
relaks z książką w ręku czy aktywne spędzenie 
wolnego czasu.

Na budowę pierwszego z nich – przy ulicy 
Wyzwolenia, umowę podpisano 12 marca 2019 
roku. Skwer dopełni częściowo już zagospo-
darowany teren, gdzie znajduje się plac za-
baw, boisko, altany do grillowania oraz górka 
zjazdowa. Po zrealizowaniu inwestycji siemia-
nowiczanie będą mogli przysiąść na nowych 
ławkach, odpocząć na leżakach miejskich oraz 
przeprowadzić rozgrywki przy stołach do gier 
planszowych i piłki nożnej. Ponadto nowo po-
wstały teren zostanie oświetlony i wyposażony 
w toaletę dla psów. 

Na skwerze przy ulicy Akacjowej pojawi się 
siłownia zewnętrzna, nowe chodniki, schody, 
trawniki, nasadzenia, ławki parkowe, kosze, 
leżaki i pergole, a także oświetlenie. Ciekawym 

elementem aranżacji skweru będzie, umiesz-
czona w jego centralnej części betonowa bry-
ła, posiadająca trzy tablice (przytwierdzone 
z trzech stron) z wierszami Juliana Tuwima, 
czwarty bok konstrukcji będzie stanowił be-

tonowy regał, służący do wymiany książek 
w ramach bookcrossingu, który polega na 
darmowej wymianie przeczytanych książek 
pomiędzy czytelnikami. Koszt całości inwestycji 
wyniesie ok. 1 350 000 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Betonowy regał na książki 
będzie stanowił centrum skweru

ROZPOCZYNAMY SEZON  
WYMIANY NAWIERZCHNI KOLEJNYCH
DRÓG

Po termomodernizacji budynków na ulicach Deji oraz  
Żwirki i Wigury przyszedł czas na wymianę nawierzchni tych  ulic.

Po wymianie nawierzchni al. Spor-
towców skończy się uciążliwy dojazd 
do Parku Pszczelnik.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W ramach inwestycji pn. „Zakup wraz z monta-
żem wiat przystankowych na terenie miasta”, 
w różnych częściach Siemianowic Śląskich 
zostanie zamontowanych 15 nowych wiat 
przystankowych. Zastąpią one stare lub znisz-
czone wiaty, tym samym poprawiając komfort 
pasażerów podróżujących komunikacją miej-
ską. Nowe wiaty pojawią się na następujących  
przystankach autobusowych: Bytków Kapicy, 

NOWE WIATY  
NA SIEMIANOWICKICH 
PRZYSTANKACH

REWITALIZACJA PARKU LUDOWEGO

NIE ZABRAKNIE WODY 
W STAWIE RZĘSA

Bytków Osiedle Młodych, Bytków Watoły, Mi-
chałkowice Budryka, Michałkowice Bytom-
ska Ogródki n/ż, Michałkowice Urząd Miasta, 
Plac Alfreda, Przełajka Kościół, Przełajka Pętla, 
Przełajka Szkoła, Pszczelnik Park, Pszczelnik 
Stara Szosa, Siemianowice Nowy Świat, Wę-
złowiec Pętla.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Park Ludowy w Michałkowicach, powstały 
w okresie międzywojennym, niegdyś tętnił 
życiem i stanowił alternatywę dla parku Rhein-
babenów (Park Górnik), wówczas niedostęp-
nego dla okolicznej ludności. Na jego terenie 
dostępne były tory saneczkowe, dwa baseny, 
stadion sportowy jak i restauracja. Można było 
przechadzać się alejkami i obcować z naturą. 
Niestety od lat 70. XX w., na skutek zmiany 
zarządcy oraz szkód górniczych, park zaczął 
ulegać stopniowemu zniszczeniu. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla 
projektu „Zieleń miejska - naturalne bogactwo 

miasta Siemianowice Śląskie”, wkrótce na za-
niedbanym terenie Parku Ludowego, znajdu-
jącego się przy ul. Dąbrowskiej i Sikorskiego 
zostaną podjęte pierwsze kroki, mające na 
celu jego rewitalizację. Aktualnie wyłoniono 
wykonawcę inwestycji pn.. „Zieleń Miejska 
– naturalne bogactwo miasta Siemianowice 
Śląskie: Park Ludowy (etap 1)”, który po pod-
pisaniu umowy, przystąpi do sporządzenia 
projektu na podstawie, którego wykona alejki 
mineralne, zasieje wzdłuż nich trawę, a także 
zamontuje ławki i kosze na śmieci. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na koniec sierpnia 
bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Do czerwca w mieście pojawi się 
15 nowych wiat przystankowych!

Trwa kolejny etap modernizacji stawu Rzęsa, 
polegający na budowie kolektora deszczo-
wego z odprowadzeniem wód opadowych do 
zbiornika. Prace przebiegają zgodnie z planem. 
Położono już znaczny odcinek rur, wbudo-
wano osadnik wraz z zasuwą umożliwiającą 
regulację napływu wody w razie zbyt dużych 
opadów. Pozostaje wybudowanie wylotu od 
strony fragmentu tunelu po kolejce wąskoto-
rowej. Wylot zostanie obłożony kamieniem, po 
czym ukształtowane zostanie koryto, którym 
woda będzie spływała do trzcinowiska lub, 
w przypadku rzadkich odpadów deszczu, bez-
pośrednio do zbiornika (w tym miejscu należy 
uspokoić wędkarzy, że będzie ona zdatna do 
użytku niezależnie od tego czy zostanie do-
datkowo przefiltrowana w trzcinowisku, czy też 

nie, a to za sprawą zabudowanych urządzeń 
podczyszczających). W optymalnym założeniu 
woda po przefiltrowaniu przelewać się będzie 
do zbiornika głównego, co pozwoli na utrzy-
mywanie odpowiedniego stanu wody. Całość 
prac związanych z podłączeniem powinna się 
zakończyć pod koniec kwietnia. 

SZYMON DUCZEK

W 2015 roku w ramach akcji „Czyste Miasto” mieszkańcy 
zebrali z Parku Ludowego kilka ton śmieci. Teraz nadszedł 
czas na rewitalizację parku. Powstaną alejki mineralne, 
ławki i kosze na śmieci.

PortalSamorządowy.pl opublikował listę 25 
projektów nominowanych w konkursie Top 
Inwestycje Komunalne 2019. W tym gronie 
znalazła się również Rewitalizacja Pałacu 
Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich, 
zwanego przez mieszkańców Zameczkiem.

W ogłoszonym rankingu, pod linkiem:  
http://bit.ly/Zameczek można głosować „klik-
nięciem”. Zatem postarajmy się „wyklikać” jak 
największą liczbę głosów za naszym Pałacem 
Rheinbabenów, z którego przecież jesteśmy 
naprawdę dumni. Mamy na to czas do 6 maja 
(do godz. 12.00).

Przypomnijmy, iż rewitalizacja pałacu została 
podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował 
m.in. wykonanie izolacji pionowej i poziomej 
przeciwwodnej ścian fundamentowych, docie-

pleniu tychże ścian, wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej drewnianej, wymiany pokrycia da-
chowego z dachówki ceramicznej wraz z ryn-
nami i rurami spustowymi, wzmocnieniem 
konstrukcji dachowej. Ponadto renowacji pod-
dano granitowe schody, metaloplastykę wejścia 
głównego, płaskorzeźby, wyremontowano taras 
oraz zrobiono balustradę tarasową. Nie bez 
znaczenia były również: montaż platformy dla 
niepełnosprawnych, a także – finalnie – piękne 
podświetlenie obiektu.

Na lata 2019-2020 planowany jest drugi etap 
rewitalizacji Zameczku, podczas którego zosta-
nie odrestaurowana oranżeria oraz wszystkie 
wnętrza obiektu. Całkowity koszt inwestycji 
to 3,5 mln zł z czego 2 mln zł otrzymaliśmy 
w formie dotacji z funduszy europejskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZAGŁOSUJ 
NA ZAMECZEK
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W marcu rozpoczęły się intensywne pozimo-
we przeglądy stanu nawierzchni siemiano-
wickich ulic. - Jak co roku o tej porze, razem 
z przedstawicielami wykonawców sprawdzamy 
drogi, które  były remontowane, a które obec-
nie wymagają korekty – mówi Adam Peterek, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej. 

Pod szczególnym nadzorem są wszelkiego 
rodzaju pęknięcia, spękania wzdłuż studzie-
nek kanalizacyjnych, ukruszenia asfaltu, które 
mogą być niebezpieczne dla użytkowników 
dróg oraz pieszych.

Wizję lokalną urzędników uzupełniają zgło-
szenia od samych mieszkańców, którzy zwra-
cają uwagę np. na „stukające”, włazy studzienek 
kanalizacyjnych. W pierwszej kolejności będą 
usuwane usterki na ulicach: Powstańców, Ślą-
skiej, Obwodowej i Parkowej gdzie większość 
prac będzie dotyczyła zapadających się włazów 

POZIMOWE USUWANIE SZKÓD – 
W RAMACH GWARANCJI WYKONAWCY!

studzienek i wymiany popękanej nawierzchni 
wokół nich. Te usterki zostaną usunięte do 
końca kwietnia. Trzeba pamiętać, że tego typu 
prace są uwarunkowane pogodą, niemniej np. 
pęknięty właz przy ulicy Powstańców został 
wymieniony natychmiast po przeglądzie. Roz-
poczęcie robót naprawczych planowane jest 
na 20 marca 2019 r.

W dalszej kolejności pozimowe usterki będą 
usuwane na ulicach: Cmentarnej, Mysłowic-
kiej,  Boh. Westerplatte, Michałkowickiej, Elizy 
Orzeszkowej, Oświęcimskiej, Kapicy, Krupanka, 
Sienkiewicza i Starej Szosie.

Zakończenie  prac związanych z usuwaniem 
pozimowych szkód planowane jest w maju br. 
Co warto podkreślić, wszystkie usterki będą 
usuwane w ramach gwarancji wykonawcy – 
czyli bezpłatnie. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Do końca maja wszystkie pozimowe 
usterki na siemianowickich drogach 
zostaną usuniętę w ramach gwarancji

Już w sobotę, 6 kwietnia, w godzinach 12-
16, zapraszamy Państwa do odwiedzenia IV 
Siemianowickich Targów Firm i Pracy. Wśród 
wystawców zaprezentuje się blisko sto przed-
siębiorstw z rozmaitych branż – budownictwo, 
IT, produkcja, edukacja i szkolenia, motoryzacja, 
gastronomia, marketing i reklama, zdrowie 

PRZYJDŹ NA TARGI 
FIRM I PRACY,  
WYGRAJ  
ATRAKCYJNE NAGRODY!

i uroda i wiele innych. Wśród stoisk wystawien-
niczych będzie można znaleźć także liczne 
instytucje, placówki oświatowe i agencje pracy.  
Oprócz bogatej oferty produktów i usług oraz 
ofert pracy, przygotowaliśmy dla Państwa 
wiele dodatkowych atrakcji i niespodzianek: 
Na odwiedzających czekać będą liczne zniżki, 

rabaty i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, 
w których wygrać można m.in. elektronarzę-
dzia, ekspres do kawy, lokówkę, 2-dniowy pobyt 
w Apartamentach Miku w Polanicy-Zdrój, bilety 
na koncert, bon o wartości 50 zł do restauracji 
Time Out, bon o wartości 50 zł na stylizację 
paznokci w salonie Supreme, zestawy słodyczy 

ufundowane przez firmę Wichary Nieruchomo-
ści, bony o wartości 150 zł na naprawę ekspresu 
do kawy w firmie SAEKON. Aby ułatwić dojazd 
na targi, na terenie Siemianowic będzie kur-
sował bezpłatny bus dowożący na imprezę. 
Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Ser-
decznie zapraszamy!

MARTA SZALENIEC
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Ruszyły przygotowania do kolejnego sezonu 
rowerowego w naszym mieście. Po ubiegło-
rocznym sukcesie pilotażowego programu 
Siemianowicki Rower Miejski (w ciągu trzech 
miesięcy w systemie SRM zarejestrowało 
się 1894 użytkowników, którzy wypożyczyli 
rowery 7672 razy), miasto przystąpiło do 
jego kontynuacji. W dniu 12 marca 2019 roku 
została podpisana umowa z operatorem 
Nextbike, na uruchomienie, zarządzanie 
i utrzymanie Siemianowickiego Roweru 
Miejskiego. Wykonawca ma teraz 60 dni na 
realizację zadania, w związku z tym inau-
guracja programu nastąpi w maju i potrwa 
do końca listopada.

ROWER MIEJSKI PONOWNIE ZAWITA  
DO SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH –  
BĘDZIE WIĘCEJ STACJI I ROWERÓW

Zgodnie z obietnicą, w tym roku zwiększy się 
zarówno liczba rowerów, jak i stacji – miesz-
kańcy będą mieli do dyspozycji 100 rowerów 
(w tym 85 standardowych, 3 tandemy, 2 ro-
wery typu cargo i 10 rowerów dziecięcych) 
oraz 10 samoobsługowych stacji wypożyczeń, 
zlokalizowanych w następujących miejscach:

Wypożyczalnie będą dostępne przez całą 
dobę we wszystkie dni tygodnia. Na stacjach 
będzie można się zarejestrować, wypożyczyć 
rower, a także go zwrócić.

Pierwsze 15 minut, przy każdorazowym wy-
pożyczeniu, będzie bezpłatne, następnie opłata 
za wypożyczenie na czas:

– od 16 do 60 minut wyniesie 1 zł,
– 2 godzin wyniesie 2 zł,
– 3 godzin wyniesie 3 zł,
– 4 godzin i każda następna godzina wy-

niesie 4 zł.
UWAGA: powyższe opłaty sumują się!

Rower będzie można wypożyczyć mak-
symalnie na 12 godzin. Po ich przekroczeniu 
użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia 
kary w wysokości 200 zł. Czas naliczany bę-
dzie od momentu pobrania pojazdu ze stacji 
rowerowej do chwili zwrotu na dowolną stację 
rowerową funkcjonującą w systemie. 

Wypożyczymy i oddamy rower 
w innym mieście!

Na to udogodnienie, które dotychczas było 
niezgodne z regulaminem, czekała chyba więk-
szość użytkowników rowerów miejskich. Dzięki 
podpisaniu umowy pomiędzy Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolią a firmą Nextbike, 
siemianowiczanie będą mogli wypożyczać 
i oddawać rowery w innych miastach, należą-
cych do sieci wypożyczalni zarządzanych przez 
Nextbike – w tym sezonie będą to Siemiano-
wice Śląskie, Chorzów, Katowice, Sosnowiec 
i Tychy. Należy jednak pamiętać, że możliwość 
relokacji dotyczyć będzie wyłącznie rowerów 
standardowych, a nie typu cargo, dziecięcych 
czy tandemów. Z tych rowerów będzie można 
korzystać tylko w obrębie jednej gminy. Sytu-
acja ta spowodowana jest niejednolitą ofertą 
dotyczącą typów rowerów w poszczegól-
nych wypożyczalniach.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Rodzaje opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł

Opłata za  
wypożyczenie roweru.
Opłaty sumują się

Czas wypożyczenia:

0 – 15 minut 0 zł 
16 – 60 minut (pierwsza godzina) 1 zł 
61 – 120 minut (druga godzina) 2 zł 
121 – 180 minut (trzecia godzina) 3 zł 

powyżej 180 minut (czwarta godzina 
i każda kolejna rozpoczęta)

4 zł

Kara za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

www.siemianowickirowermiejski.pl

 plac 11. Listopada
 ulica Grunwaldzka
 aleja Młodych
 ulica Jagiełły
 ulica Marii Skłodowskiej-Curie
 stacja Park Pszczelnik
 ulica Mysłowicka /Powstańców
 ulica Telewizyjna (plac Alfreda)
 ulica Wróbla
 ulica Jana Pawła II 

Z raportu podsumowującego pilotażowy 
program w Siemianowicach Śląskich wynika, 
że najczęściej mieszkańcy wypożyczali 
rowery na krótkie okresy do 15 minut (4153 
wypożyczeń) oraz do około 35 minut (1891 
wypożyczeń). Dodatkowo, z analizy danych 
wynika, że najczęstsza pora wypożyczenia 
mieściła się w przedziale godzinowym po-
między 17.00 a 20.00, z czego średni czas 
wypożyczenia wzrastał z 35 minut do blisko 
50 w dni wolne od pracy.

Jak zainstalować aplikację, jak wypo-
życzyć rower miejski, dowiemy się zin-
formacji na stacjach rowerowych lub ze 
strony internetowej!
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DOFINANSOWANIA  DLA SIEMIANOWICKICH PROJEKTÓW

Siemianowice Śląskie znalazły się wśród 15 średnich miast 
z całej Polski, które wystartowały w konkursie Human 
Smart Cities (HSC) czyli - inteligentne miasta współtwo-
rzone przez mieszkańców. Projekt, z którym nasze mia-
sto wystartowało w konkursie nosi nazwę „Zintegrowany, 
partnerski system monitoringu informacji o mieście jako 
narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego”. 
Idea HSC polega na tym by nie tylko myśleć o inteligentnych roz-
wiązaniach w mieście, ale także skupić się na potencjale miesz-
kańców w zakresie tego, co można w tej koncepcji zmieniać.  
Jak mówi Andrzej Słodki, naczelnik Wydziału Informacji Funduszy 
Europejskich z Centrum Projektów Europejskich, pomysły w ra-
mach tej idei można porównać do dobrze już znanych budżetów 
obywatelskich, z tą różnicą, że w tym przypadku tworzy się 
platformę współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami.  
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeprowadziło ocenę 
merytoryczną 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę 
formalną 19 lutego br. Tym samym podjęto decyzję o przyznaniu 
dotacji 25 projektom w podziale na trzy kategorie miast (małe, 
średnie, duże). Taką dotację w naszym regionie otrzymały tylko 
Siemianowice Śląskie. 

Finalnym efektem projektu, złożonego przez sie-
mianowickich urzędników będzie stworzenie cyfro-
wej platformy, służącej wymianie informacji o mieście.  
- Będzie to forma portalu, który będzie wspomagał jednostki 
i instytucje miejskie w podejmowaniu kluczowych decyzji 
rozwiązujących problemy mieszkańców – mówi Magdalena 
Faracik-Nowak, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
- Projekt należy oczywiście rozpatrywać w dużo szerszym, 
kontekście, bowiem by platforma powstała, należy prze-
prowadzić m.in. diagnozę i kompleksowy audyt miejski, 
wyznaczyć wskaźniki rozwoju miasta i ich bieżący moni-
toring, opracować strategię „smart” czy tzw. benchmark 
dobrych praktyk – wylicza Magdalena Faracik-Nowak. - Nie 
można również zapominać o zakrojonej na szeroką skalę 

kampanii edukacyjno-promocyjnej, warsztatach włączają-
cych mieszkańców w procesy rewitalizacyjne, spotkaniach 
z ekspertami i organizacji międzynarodowej konferencji   
dotyczącej doświadczeń w procesie rewitalizacji – dodaje.  
Ramy czasowe projektu określone są pomiędzy wrze-
śniem bieżącego roku a końcem października 2021 r.  
S iemianowicom Śląsk im w real izacj i  pro jek-
tu partnerować będą: Górnośląska Wyższa Szko-
ła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Fundacja Edukacji 
Przedsiębiorczej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Don-
nersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Silesia”.  
Łączna wartość projektu to 1 705 164,00 zł, w tym  dofinan-
sowanie wynosi 1 412 044,00 zł.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – 
INTELIGENTNYM MIASTEM III GENERACJI

KOLEJNE POZYSKANE MILIONY 
DLA NASZEGO MIASTA

JAKO JEDYNI W REGIONIE  
OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE 
W KONKURSIE HUMAN SMART CITIES 

Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie prawie 28 milionów zł

1,4 
mln 

19,5 
mln 

19 500 000,00 zł – taką kwotę dofinansowa-
nia otrzymaliśmy, tym razem z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Pieniądze te zostaną 
przeznaczone na modernizację kanalizacji 
deszczowej w Siemianowicach Śląskich.

W ubiegłym tygodniu (14.03) informacja po-
twierdzająca tę decyzję została zamieszczona 
na stronie internetowej NFOŚiGW.

- Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy 
30 sierpnia ubiegłego roku – mówi Damian 
Kołakowski, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowicach 
Śląskich. - Bez tego nie byłoby możliwe do-
stosowanie naszego miasta do zachodzących 

zmian klimatu oraz występujących przez lata 
niedoborów w zakresie kanalizacji deszczowej. 
W projekt zaangażowanych jest wiele osób 
z naszego wydziału - dodaje.

Dzięki temu w dużej mierze zostanie upo-
rządkowana gospodarka wodami opadowymi 
w dzielnicy Przełajka, Michałkowice i Centrum. 
Tam właśnie powstanie dziesięć kilometrów 
sieci kanalizacji deszczowej, dwa zbiorniki 
małej retencji.

Oprócz tego – co powinno ucieszyć węd-
karzy – zostanie doprowadzona woda desz-
czowa na teren Stawu Rzęsa (inwestycja jest 
w trakcie realizacji).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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GOSPODARKA

Ministerstwo Środowiska przedłożyło do zaopiniowania 
w lutym br. projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania 
odpadów. Jeśli przedstawione w nim zapisy nie ulegną presji 
śmieciowego lobbingu, to mieszkańcy naszego miasta wraz 
prezydentem będą mogli uznać publikację rozporządzenia 
za wspólny sukces w walce z odorem.

Choć nie należy dzielić skóry na niedźwiedziu, bo rozporzą-
dzenie ministra, zanim zostanie opublikowane, musi jeszcze 
przejść przez pracę kilku komitetów rządowych, to warto jednak 
przypomnieć, jak doszło do powstania tego aktu prawnego 
i jaki nasze miasto miało w tym procesie udział.

Cała sprawa wokół odoru została podgrzana dosłownie 
i w przenośni przez falę zeszłorocznych pożarów, w których 
spłonęło w niekontrolowany sposób setki tysięcy ton odpadów. 
Jednym z pierwszych odnotowanych szeroko przez media po-
żarów był ten w siemianowickiej firmie BM Recykling, działającej 
od kilkunastu lat przy ulicy Konopnickiej.

To właśnie ten incydent, który mógł się skończyć katastrofą 
ekologiczną, przelał czarę goryczy, wyczerpując cierpliwość 
mieszkańców i prezydenta Siemianowic Śląskich, ale też in-
nych osób zamieszkujących miasta ościenne. Pożar kilkuset 
ton odpadów, magazynowanych wówczas w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym, wytworzył czarną chmurę dymu pełną 
toksycznych substancji, które zaledwie po godzinie dotarły nad 
Tychy, oddalone blisko 40 kilometrów od Siemianowic Śląskich.

Natychmiast po tym zdarzeniu, prezydent miasta zainicjował 
wraz z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi akcję 
zbierania podpisów pod petycją do ministra środowiska. Treść 
petycji poparło też wielu prezydentów i burmistrzów miast 
metropolii. Zawierała ona kilkanaście postulatów i propozy-
cji, dzięki którym samorządowcy lokalni i wojewódzcy wraz 
z mieszkańcami uzyskają większą kontrolę i wpływ na działalność 
przedsiębiorstw gospodarujących odpadami. Inicjatywa ta 
miała też pozwolić mieszkańcom zwiększyć poziom własnego 
bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie pełnego monitoringu 
transportu wszelkich odpadów od miejsca ich wytworzenia do 
miejsca ich zagospodarowania. Kluczowym jednak z punktu 
widzenia komfortu życia były propozycje przeciwdziałające 
najbardziej uciążliwej kwestii czyli odorowi. Sprawy niezwykle 
ważnej nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale i miast 
ościennych, bo smród nie zna granic administracyjnych, a od-
pady jednak trzeba gdzieś przyjąć, przerobić i zutylizować.

O ważności tej sprawy dla miasta świadczył fakt, że po 
zebraniu pierwszych kilku tysięcy podpisów, prezydent Rafał 
Piech, zabiegał o osobiste spotkanie z Ministrem Środowiska, 
który w czerwcu ubiegłego roku zgodził się wysłuchać głosu 
samorządowca i zapoznać się z przygotowanymi przez niego 
propozycjami. Kluczowy wśród nich postulat siemianowiczan, 
minister środowiska Henryk Kowalczyk uznał za cenny do tego 

stopnia, że obiecał wpisać go w przyszłych aktach prawnych 
tworzonych przez ministerstwo.

I tak, zgodnie z publiczna obietnicą, podjętą wówczas sze-
roko przez media w regionie, realizuje się na naszych oczach 
zmiana, dzięki której odór z Regionalnych Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych pozostanie wyłącznie przy-
krym wspomnieniem.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w niezmienionym stanie, 
gospodarujący odpadami, które mogą powodować uciążliwości 
zapachowe, będą mieli obowiązek magazynowania ich wyłącznie 
w budynkach zamkniętych, a nie – jak ma to miejsce często 
teraz – pod chmurką lub raczej pod naszymi nosami.

PIOTR KOCHANEK

PETYCJA  ANTYODOROWA  
PRZYNIOSŁA EFEKTY –
JEST SZANSA NA WSPÓLNE ZWYCIĘSTWO

Petycja mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz innych miast Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, postulująca przyśpieszenie prac nad tzw. ustawą antyodorową, została 
przekazana 13 czerwca 2018 roku przez prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha 
na ręce Ministra Środowiska, wraz z podpisami ponad siedmiu tysięcy mieszkańców.

Dodatkowo w celu ogra-
niczenia przedostawania 
się pyłów do powietrza lub 
ewentualne uciążliwości 
zapachowe, odpady mogą-
ce powodować uciążliwości 
zapachowe magazynuje się 
wyłącznie w pomieszczeniach, 
w tym halach magazynowych, 
wyposażonych w odpowied-
nie systemy wentylacyjne oraz 
urządzenia wentylacyjne oraz 
bramy szybkobieżne.

W PROJEKCIE CZYTAMY M.IN.:
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Z RADY MIASTA

Jednym ze spornych 
tematów, jaki ostatnio 
pojawiał się na sesjach 
Rady Miasta Siemiano-
wic Śląskich, był sposób 
w jaki radni chcieliby 
składać interpelacje.

- Rzeczywiście do tej pory była taka praktyka, 
w moim odczuciu bardzo dobra, w której radny 
oczekujący odpowiedzi w formie pisemnej, składał 
taką interpelację na piśmie – mówi Adam Cebu-
la, przewodniczący Rady Miasta Siemianowic 
Śląskich. - Natomiast jeżeli pojawiły się jakieś 
sprawy wymagające „dopytania” w trakcie sesji, 
to mógł złożyć taką interpelację w formie ustnej, 
a prezydent w drugiej części sesji odpowiadał na 
te interpelacje – dodaje przewodniczący.

Było to możliwe, gdyż kwestie związane 
z interpelacjami należały niejako do gmin, 
które w swoich statutach określały ich 
formy i zasady. Natomiast w 2018 roku do 
ustawy o samorządzie wprowadzono spore 
zmiany. Jak mówi art. 24, pkt. 6: interpe-
lacje i zapytania składane są na piśmie do 
przewodniczącego rady, który przekazuje 
je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba 
przez niego wyznaczona, jest zobowiązana 
udzielić odpowiedzi na piśmie nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
interpelacji lub zapytania. 
- Ciągle staramy się do tego zapisu dosto-
sować nasz statut, co już w ubiegłej kadencji 
spotykało się z pewnymi obiekcjami – mówi 
Adam Cebula. - Należy jednak pamiętać, że 

wszystkie te gminy, które nie zrezygnowały 
z ustnej formy interpelacji, spotkały się ne-
gatywnym podejściem wojewodów – dodaje. 
(Zdarzały się przypadki, w których wojewo-
dowie uchylili te zmiany w tych statutach, 
w których jest dopuszczona forma ustnej 
interpelacji – przyp. red.).
- Jako radny uważam, że poprzednie roz-
wiązanie było dobre, bo uzupełniało formę 
interpelacji pisemnej – uważa przewodni-
czący Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
Celem zmian w ustawie było wzmocnienie 
pozycji radnego, co – poniekąd – się udało. 
Radny ma bowiem prawo do kontroli, kluby 
radnych mają prawo składania uchwał, które 
przewodniczący musi „wrzucić” do porządku 
sesyjnego. 

Niestety w punkcie interpelacji – w po-
wszechnym odczuciu – osłabiono to narzędzie. 
Tym samym radni mogą mieć uzasadnione 
poczucie, że coś im „zabrano”. Niemniej w myśl 
rzymskiej zasady prawniczej dura lex, sed lex, 
należy bezwzględnie stosować się do przepi-
sów (danej) ustawy, niezależnie od ich uciąż-
liwości oraz wynikających z nich konsekwencji.
- Jeżeli ktoś decyduje się by pełnić funkcję 
radnego i działać w ramach przepisów prawa, 
to albo się to prawo akceptuje albo, negując, daje 
się zły przykład – mówi Adam Cebula. - Jeżeli my, 
jako radni, nie będziemy go przestrzegać, to jakie 
mamy mieć podstawy moralne do tego by doma-
gać się aby mieszkańcy respektowali te uchwały, 
które my uchwalimy? – pyta przewodniczący.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRZY PYTANIA DO…

Rozmowa z Barbarą Patyk-Płuciennik, siemianowicką radną

BLISKA MI PATRIOTYCZNA POSTAWA KOBIET  
OKRESU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Głos Miasta: Mandat radnej 
sprawuje Pani już drugą ka-
dencję. Można powiedzieć, że 
jest Pani doświadczonym sa-
morządowcem, zatem na czym 
koncentrują się Pani działania 
jako radnej VIII kadencji?

Barbara Patyk-Płuciennik: Tak, faktycznie mandat radnej 
sprawuję drugą kadencję, pierwsza  kadencja obejmowała  
lata 2014-2018, była to rada VII kadencji. W wyborach samo-
rządowych  jesienią 2018 roku, do rady VIII kadencji wyborcy 
ponownie obdarzyli mnie zaufaniem i  wybrali do pełnienia tej 
zaszczytnej roli po raz drugi. Mimo to, nie określiłabym siebie 
mianem  doświadczonego  samorządowca. Pierwsza kadencja, 
szczególnie jej początek to zapoznawanie się z pracą radne-
go, jego możliwościami, poznawanie potrzeb miasta i jego 
mieszkańców. Jest to również nauka umiejętności współpracy 
z ludźmi reprezentującymi różne środowiska i różne poglądy, 
a także różne spojrzenia  na sprawy, którymi  Rada Miasta się 
zajmuje. W obecnej kadencji, podobnie jak wcześniej, chcę 
przede wszystkim służyć mieszkańcom Siemianowic Śląskich, 
w szczególności moim wyborcom, troszcząc się o wspólne, 
ważne  sprawy dla miasta. Najważniejsze  z nich to w dalszym 
ciągu infrastruktura drogowa, walka ze smogiem, walka o czystość  
środowiska, pomoc dla naszego szpitala miejskiego i jeszcze wiele 
innych spraw i problemów, które mieszkańcy osobiście zgłaszają. 
Chcę by nasze miasto się dobrze rozwijało i było przyjazne dla 
siemianowiczan. Podsumowując, pełnienie funkcji radnego, to  
przede wszystkim praca na rzecz miasta i służba jego mieszkań-
com. Radny powinien dbać o interesy miasta, utrzymywać stałą 
więź z lokalną społecznością i godnie reprezentować swoich 
wyborców, co też staram się czynić.

Głos Miasta: Z jakimi problemami przychodzą do Pani miesz-
kańcy podczas dyżurów radnych?
Barbara Patyk-Płuciennik: Z mieszkańcami kontaktuję się 
w każdy możliwy sposób, telefonicznie, personalnie, 
poprzez uczestnictwo w imprezach lokalnych, grille, 
pikniki, msze święte. Okręg, z którego startowałam, czyli  
tzw. Tuwim, jest najmniejszym okręgiem wyborczym 
w naszym mieście,  więc  wielu ludzi znam osobiście i w 
trakcie rozmów poruszamy problemy, które są ważne 
dla nas wszystkich. W trakcie takich rozmów np. zrodził 
się pomysł rewitalizacji parku przy kościele św. Anto-
niego, który zgłosiłam w propozycjach do budżetu, tzn. 
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, któremu mam 
zaszczyt szefować już drugą kadencję w Radzie Miasta. 
Udało się to zrealizować, a mieszkańcy bardzo się z tego 
cieszą i licznie korzystają z przestrzeni. Jest to zielona 
oaza odpoczynku dla młodszych i starszych. Proble-
my, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, są przeróżne, 
poczynając od załatania dziur w drogach, rewitalizacji 
Lasku Bytkowskiego, naprawy chodników  czy oświe-
tlenia dróg i przejść  oraz wiele innych, na udzielaniu 
informacji gdzie należy się zgłosić z konkretną sprawą 
w Urzędzie Miasta skończywczy.

Głos Miasta: W Zespole Szkół COGITO uczy Pani młodzież 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Puśćmy wodze fantazji, 
wsiadamy do wehikułu czasu ... do której z epok w historii 
naszego kraju wróciłaby Pani i dlaczego?
Barbara Patyk-Płuciennik: Wpływ na to, że zainteresowa-
łam się historią miał mój dziadek, który snuł różne opowieści  
o Polsce czasów szlacheckich, jak również czasach niewoli  
XIX wieku. Już jako małe dziecko uwielbiałam słuchać tych 

opowieści, często legend przekazywanych przez starsze 
pokolenia. Zainteresowało mnie to na tyle, że zaczytywałam 
się już w młodszych klasach szkoły podstawowej Trylogią 
Henryka Sienkiewicza, z wypiekami na twarzy śledziłam losy 
Wołodyjowskiego, Kmicica,  Skrzetuskiego, Zagłoby i innych. 
Jest  to oczywiście literatura stworzona ku pokrzepieniu serc, 
nie zawsze zgodna z faktami historycznymi, ale  właśnie to 
zadecydowało, że chciałam zgłębiać tajniki  polskiej historii.

Drugą epoką,  którą bardzo lubię, są czasy wielkich powstań 
narodowych. To okres dla narodu polskiego tragiczny, ale jedno-
cześnie ukazujący ogromną wolę walki i niezłomność  Polaków. 
Uważam,  że dzięki  tym niepodległościowym zrywom udało 
się zachować tożsamość narodową, a to z kolei pozwoliło nam 
odzyskać niepodległość w 1918 roku.

Gdybym miała się  cofnąć  do którejś z epok, to wybrałabym 
czasy II połowy XIX wieku.  Jest mi bliska  patriotyczna po-
stawa kobiet czasu Powstania Styczniowego, które poprzez 
swoją postawę stały się symbolem niezłomności narodowej. 
Noszone przez nie czarne suknie i patriotyczna biżuteria były 
manifestacją narodowego oporu. Kobiety tych czasów pod 
nieobecność swoich mężów, ojców i synów, były gwarantem 
ciągłości narodowej tradycji, przekazywania historii, kultywo-
wania pamięci o bohaterach narodowych. I to one, co równie 
ważne, gospodarowały w majątkach, utrzymywały rodziny 
i kształciły dzieci. Mimo, że kocham ten okres  w naszej historii, 
to jednak życzę sobie i wszystkim Polakom, by już nigdy nasz 
naród nie musiał w walce zbrojnej udowadniać  przywiązania 
do Ojczyzny, tradycji i wolności.
Głos Miasta: Bardzo dziękuję.

ROZMAWIAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHE

WŁAŚCIWĄ I OBOWIĄZUJĄCĄ FORMĄ  SKŁADANIA INTERPELACJI  
 JEST FORMA PISEMNA

Adam Cebula
Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
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EDUKACJA

Stanisław Kołodziej, właściciel firmy AMT serwis – Stażyści, któ-
rych przyjęliśmy przechodzą oczywiście obowiązkowe szkolenie 
z zakresu BHP, poznają zasady działania urządzeń warsztatowych 
np. podnośników czy urządzeń diagnostycznych. Uważam, że 
uczniowie, których przyjęliśmy na staż są dobrze przygotowani 
teoretycznie, orientują się w branży technicznej, potrafią obsłużyć 
zarówno tokarkę, jak i z powodzeniem „bawią” się elektroniką.

Szymon Pietrzyk – Od zawsze interesowałem się diagnostyką 
i mechaniką,  zresztą wybrałem tę drogę rozwoju, bo uważam, 
że branża elektroniczna i elektrotechniczna ma przyszłość. Nie-
koniecznie tylko i wyłącznie w kontekście branży motoryzacyjnej.

Od połowy lutego Urząd Miasta, w po-
rozumieniu z siemianowickimi firmami, 
realizuje kolejny etap stażów uczniowskich 
w ramach projektu „Wzmocnienie poten-
cjału szkolnictwa zawodowego w mieście 
Siemianowice Śląskie”. Przedsięwzięcie 
realizowane jest od lipca ubiegłego roku 
i potrwa do połowy wakacji br. Do tej chwili 
podpisano umowy z 220 stażystami, którzy 
chcą w nim współuczestniczyć. Docelowo 
w projekt zaangażowanych ma być 350 
siemianowickich uczniów.

Specyfikę danego zawodu i funkcjonowania w wa-
runkach  realnej pracy w prawdziwych przedsię-
biorstwach, zgłębiają uczniowie: Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM, 
Zespołu Szkół COGITO, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Siemianowicach 
Śląskich oraz Zespół Szkół Specjalnych.

- W zależności od poszczególnych firm 
uczniowie pracują na stanowiskach biurowych, 
produkcyjnych, projektowych czy warszta-
towych – mówi Sylwia Juszczyk z Wydziału 
Rozwoju Miasta - Uczniowie w ramach sta-
żu mają przepracować 150 godzin, za które 
otrzymają stypendium stażowe w wysokości 
1480 zł brutto - dodaje.

Olbrzymią wartością dodaną dla młodzieży 
jest ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 
natomiast potencjalni pracodawcy mogą poznać 
możliwości swoich podopiecznych.

Staże koncentrują się wokół trzech grup 
branżowych: HoReCa (sektoru skupiającego 
instytucje związane z usługami hotelarsko-ga-
stronomicznymi), techniczną oraz usługową. 

- Oczywiście pilnujemy, by staże były real-
nym wprowadzeniem młodzieży w arkana za-
wodowych realiów – zapewnia Sylwia Juszczyk 
– Nie ma mowy, by uczniowie bezsensownie 
siedzieli w kącie albo tylko i wyłącznie zamiatali 
podwórko. Traktujemy to bardzo poważnie 
– dodaje. W tym numerze przedstawiamy 
stażystów z branży technicznej:

Jacek Wylężek, dyrektor ds. produkcji i handlu w firmie Tran-
scom sp. z o.o. - Panowie, którzy są u nas, swój staż realizują 
w dziale produkcji i dziale handlowym. Ponadto mają okazję 
poznać zarówno etap projektowania jak i realizacji danego 
projektu. Zlecamy im proste czynności, które pozwalają nabyć 
doświadczenia w obsłudze skomplikowanych urządzeń za-
kładowych.

Dawid Matusiński – W szkole pracujemy na AutoCAD-zie, 
podobnym do tutejszego Solidworksa, więc z adaptacją i sa-
mym projektowaniem nie było żadnych problemów. Kto wie, 
może to co narysuję, a po przejściu pozytywnej weryfikacji 
technologa, zostanie wysłane do produkcji?

Mateusz Paluch, wiceprezes firmy 4wise – Pierwszy raz uczest-
niczymy w projekcie z Siemianowic Śląskich i jesteśmy z tego 
faktu zadowoleni do tego stopnia, że planujemy uczestniczyć 
w kolejnych takich edycjach. W ramach bieżącego projektu 
przyjęliśmy dwóch stażystów. Oceniam ich bardzo dobrze.  
Od początku można powiedzieć, że zostali rzuceni na głęboką 
wodę: pomagają rozwiązywać bieżące problemy naszych klientów 
czyli usuwają awarie sprzętu komputerowego, tworzą i odzyskują 
kopie zapasowe, rozbudowują sprzęt, instalują i konfigurują sys-
temy operacyjne. Co istotne, mają również kontakt z klientami, 
czyli wykonują pełen zakres naszych prac. 

Szymon Adamczyk – W stażu uczestniczę od drugiego tygodnia 
ferii, zajmuję się rzeczami związanymi z informatyką, tak jak 
zawód w którym się kształcę w ZSTiO Meritum. Montuję oraz 
demontuję różne części komputerowe, naprawiam i aktuali-
zuję komputery i serwery. Od najmłodszych lat fascynowały 
mnie komputery, pociągają mnie kwestie związane zarówno 
z softwarem, jak i hardwarem, ale nie ukrywam, wolę „grzebać” 
wewnątrz blaszanych urządzeń niż w samym oprogramowaniu.

BRANŻA TECHNICZNA

Kamil Kołodziej – W moim przypadku o wszystkim zade-
cydowało hobby związane z motoryzacją. Ostatnie wakacje 
spędziłem w Irlandii, gdzie oprócz „szlifowania” języka, praco-
wałem w miejscach, w których trzeba było wykazać się wiedzą 
techniczną,. m.in. programowałem duże przemysłowe pralki.

Piotr Wachstiel – Uczymy się obsługi programu Drawside, 
obrabiarek CNC, oczywiście na obecnym etapie w ograniczo-
nym zakresie. Wydaje mi się, że w przyszłości jednak wolałbym 
raczej programować te urządzenia, niż je obsługiwać.

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Właściciele firm, u których siemianowiccy uczniowie od-
bywają staże, twierdzą zgodnie iż prezentowany przez 
młodzież poziom wykształcenia, szczególnie „zawodowego” 
jest bardzo wysoki. W zasadzie potrzebują niewiele czasu, 
by wdrożyć się w specyfikę danej firmy i funkcjonować na 
równi z etatowymi pracownikami. Jest to tym bardziej cenna 
informacja, że od lutego prowadzimy, zakrojoną na szeroką 
skalę kampanię informacyjno-promocyjną „Superedukacja”. 

ATRAKCYJNE STAŻE 

ZAWODOWCY  
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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GOSPODARKA

SPRAWY SPOŁECZNE

Szanowni mieszkańcy, zbliża się czas wypełniania corocznych 
deklaracji podatkowych. Również tych od osób fizycznych. 
Jak mówią przepisy – podatnik powinien złożyć swoje co-
roczne zeznanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym 
miejscu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu, wła-
ściwą placówką będzie ta, która odpowiada miejscu pobytu 
podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku 
Siemianowic Śląskich jest to o tyle istotne, że im większa 
liczba mieszkańców składa swój PIT w naszym mieście, tym 
większy jest dochód ogółem.

W 2017 roku - statystycznie - jeden podatnik wpłacił do 
budżetu miasta 1645 zł, co przekłada się na konkretne moż-
liwości zakupowo-inwestycyjne. Przykładowo można za to 
zrobić ponad 10 metrów chodnika lub kupić 3 kosze na śmieci.

- W roku 2017 z tytułu podatku od osób fizycznych do 
budżetu miasta wpłynęło 80 544 841 zł co stanowiło 24,1 
procent osiągniętego dochodu ogółem – mówi Joanna Grze-
siok, kierownik Referatu Budżetu Miasta. - W roku 2018 
kwota ta wynosi 91 505 079 zł, co stanowiło 25,8 procenta 
osiągniętego dochodu ogółem – dodaje.

Swoją deklarację musimy oddać do 30 kwietnia, który 
w tym roku wypada – bez żadnych „weekendowych kom-
plikacji” - we wtorek.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
zazwyczaj oscyluje wokół 50 procent, co sprawia, że im 
większa liczba zeznań zostanie złożonych w siemianowic-
kiej „skarbówce”, tym więcej miasto może przeznaczyć na 
bieżące inwestycje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Taki tytuł nosi kolorowanka, którą zaprojektowali i zredagowali 
pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Biura Pra-
sowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Malowanka 
ma za zadanie uwrażliwić siemianowickich przedszkolaków na 
tak istotną kwestię, jak utrzymanie porządku podczas spacerów 
ze swoimi pupilami. Ponadto uczy o zagrożeniach płynących 
z bagatelizowania spraw związanych ze zwierzęcymi 
nieczystościami. 
- Jesteśmy przekonani, że w ten ciekawy 
i humorystyczny sposób jeste-
śmy w stanie dotrzeć do 

O BOHATERACH, KTÓRZY URATOWALI MIASTO 
OD ZARAZKÓW...

najmłodszych i uświadomić im  to, że ze skorym do zabawy 
psiakiem związany jest również obowiązek sprzątania po 

nim – mówi Magdalena Spychalska, pomysłodawczy-
ni kolorowanki.
Wydawnictwo będą kolportowali w siemianowickich 

przedszkolach przedstawiciele Straży Miejskiej, którzy 
korzystając z okazji będą najmłodszych przekonywali do 

sprzątania po swoich pupilach. Będą także instruowali, co 
robić w kontakcie z agresywnymi zwierzętami, czyli jak się 
zachować, by uniknąć lub zminimalizować zagrożenie po-

gryzienia przez nieznanego, obcego psa.

Od początku roku w naszym mieście pojawiło się 30 nowych koszy zielonych wyposa-
żonych w podajnik na woreczki. Kolejnych 30 koszy, tym razem czerwonych,  stanie 
w parkach, na skwerach i zieleńcach do końca kwietnia. Te czerwone, o walcowatym 
kształcie będą się charakteryzowały otwieraną od góry klapką i będą odrobinę mniejsze.   

NIESPEŁNA 100 ODDANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 
WYSTARCZY BY WYBUDOWAĆ 1 PLAC ZABAW

- Jako, że akcję tę przewidujemy prowadzić od marca do maja 
br., będziemy również promowali akcję „Bezpieczne wakacje” 
- mówi Angelika Wojciechowska, komendant siemianowickiej 
Straży Miejskiej.

Docelowo akcją ma być objętych ponad 1600 dzieciaków 
z siemianowickich przedszkoli. 

Warto dodać, że kolorowanki będą również dostępne BEZ-
PŁATNIE w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej filiach. 
Warto skorzystać z okazji.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

 PRZENIEŚ PIT 
 DO SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zielone kosze z pojem-
nikiem na woreczki oraz 
czerwone z klapką od góry 
służą jedynie do usuwania 
psich (i kocich) odchodów!

WAŻNA INFORMACJA

Kwota jaka wpływa do miejskiego budżetu w związku z rozliczaniem się  
przez jedną osobę z podatku PIT na terenie Siemianowic Śląskich to 
1645 zł.  
Policzmy co można by za to zrobić:

 wyremontować 10,2 m2 chodnika
 wybudować 9.1 m2 chodnika
 wybudować 7,8 m2 ścieżki rowerowej
 wyremontować 15 m2 nawierzchni asfaltowej
 wymalować 47 m2 pasów dla pieszych
 postawić w parku 2 ławki, albo 3 kosze na śmieci
 ułożyć 82 m2 trawnika z rolki

... lub patrząc inaczej:
 7 mieszkańców = 1 zestaw zabawowy na placu zabaw
 12 mieszkańców = 1 ściankę wspinaczkową
 100 mieszkańców = 1 plac zabaw
 500 mieszkańców = 1 skwer
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SPRAWY SPOŁECZNE

W „Jarzębinie” rozpoczyna działalność pierwszy w Siemianowi-
cach Śląskich klub dla osób starszych, który powstał w ramach 
programiu „Senior+”. W drodze konkursu w obszarze polityki 
społecznej, kierowanie klubem wraz z dotacją na jego działalność 
w wysokości 59 tys. zł, powierzono Śląskiemu Stowarzyszeniu 
Kulturalnemu Osób Niepełnosprawnych. Swoją wieloletnią 
aktywnością udowodniło ono, że nie brakuje mu nie tylko 
zapału, ale i pomysłów na ciekawe i pożyteczne zagospoda-
rowanie czasu jego członkom.  Prezes Stowarzyszenia Antoni 
Lipka zachęca seniorów do zapisania się w poczet członków 

ZAPISY DO KLUBU „SENIOR+”

XXXIX BAL SIEMIONA

klubu. Na temat działalności placówki na razie nie chce się on 
wypowiadać, gdyż jest zdania, iż program działania powinien 
powstać w kręgu tych, którzy będą uczestnikami tutejszych 
wydarzeń. Jednym słowem, sugeruje, aby to członkowie klubu 
sami określili program zajęć.
- To, co już aktualnie jest w toku przygotowań-mówi A. Lipka 
- to zajęcia grupowej rehabilitacji. W wyposażeniu klubu znaj-
dują się drabinki i maty gimnastyczne oraz rozmaite drobne 
akcesoria do ćwiczeń. Zajęcia pomogą naszym seniorom utrzy-
mać sprawność fizyczną i poprawić kondycję. Ponieważ klub 

mieści się w obiekcie SCK Jarzębina, słynącego jak wiadomo 
z kucharskiego talentu kierownika Romana Szymały, zrodziła się 
inicjatywa uruchomienia tu jadłodajni z obiadami, oferowanymi  
członkom klubu w cenach promocyjnych.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Klub jest czynny 
w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. 10.00-14.00, 
natomiast we wtorki i czwartki 
w godz. 15.00- 19.00. 
Telefon kontaktowy: 515 137 596

„SMS dzieciom i seniorom”  -  pod 
takim hasłem odbył się w ostatni pią-
tek karnawału VI Bal Charytatywny 
Stowarzyszenia Mieszkańców Sie-
mianowic.

W restauracji Vacanza przy ul. 
Olimpijskiej w  Siemianowicach 
Śląskich zaproszeni goście, a więc 
przedstawiciele lokalnych władz, 
radni, przedsiębiorcy, przedstawi-
ciele siemianowickich stowarzyszeń 
bawili się prawie do białego rana. 
W organizację balu zaangażowa-
li się mieszkańcy miasta, ofiarując 
na licytację obrazy, vouchery i inne 
atrakcyjne przedmioty. Uroczyste 
otwarcie balu nastąpiło po godzinie 

„SMS DZIECIOM I SENIOROM”
20.00. Jak co roku bal otworzył pre-
zydent Siemianowic - Rafał Piech. 
W imieniu organizatorów głos zabrał 
prezes Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic Marcin Janota. Podzię-
kował darczyńcom i sponsorom za 
ich otwarte i wrażliwe serca. Część 
kwot z zakupionych biletów oraz ca-
łość zebrana z licytacji w trakcie balu, 
przeznaczona jest na akcje prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Miesz-
kańców Siemianowic, skierowane dla 
dzieci i seniorów z naszego miasta.

Jak co roku okazało się, że podczas 
licytacji można liczyć na uczestników 
balu, którzy otworzyli swoje serca 
i chętnie brali udział w zabawie, której 

celem jest wspieranie akcji charyta-
tywnych w naszym mieście. Na licy-
tację trafiły min. obrazy:  pani Barbary 
Sitek z siemianowickiej Grupy Laura 
pt. „Zamek w Bobolicach”, Szymona 
Duczka pt. „Ciemne i Jasne Strony”, 
współczesna abstrakcja namalowa-
na przez Patryka Boryczkę. Można 
było licytować również:  wycieczkę 
do Chorwacji - przekazaną przez  
państwa Korner, zegarki Timemaster 
przekazane przez państwa Geppert.

Duże zainteresowanie wzbudziły 
również koszulki z autografami czo-
łowych reprezentantów Polski w piłce 
nożnej - Arkadiusza Milika (prze-
kazana na licytację przez Roberta 

(NIE) TYLKO DLA ORŁÓW... 
EDUKACYJNY WACHLARZ MOŻLIWOŚCI NA ŻYWO W KS „MICHAŁ”

28 lutego od godz. 9.00 Kompleks Sporto-
wy „Michał” przeżywał prawdziwe oblężenie. 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych 
i gimnazjów tłumnie przybyli, by zaznajomić się 
z ofertą siemianowickich szkół ponadpodsta-
wowych i ponadgimnazjalnych. Nieco ponad 
1000 osób zapoznało się z prezentacjami szkół, 
a następnie odwiedziło siedem specjalnie na 
tę okazję przygotowanych stoisk. Wydaje się, 
że to właśnie ta część była najbardziej atrak-
cyjna dla zwiedzających. Uczniowie stający 

przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej mogli 
porozmawiać z nauczycielami uczniami wybra-
nych przez siebie szkół. Co więcej, przy każdym 
stoisku na uczniów czekała pewna atrakcja, 
oddająca charakter danej szkoły, np. parzenie 
kawy, pokaz tańca, scenka teatralna itp.

Targi Edukacyjne, tak jak co roku, zostały 
zorganizowane przez Wydział Edukacji. W tym 
roku, za sprawą reformy systemu edukacji, 
przyjęły szczególny charakter. Szkoły ponad-
podstawowe i ponadgimnazjalne prezentowały 

dwie różne oferty; skierowane do absolwentów 
szkół podstawowych oraz dla absolwentów 
gimnazjum. 

Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji oraz Siemianowickiemu Centrum 
Kultury za współorganizację dzisiejszego wy-
darzenia. Podziękowania należą się także dla 
Pana Damiana Królikowskiego za podjęcie się 
funkcji koordynatora tego przedsięwzięcia.

MONIKA GAWROŃSKA 

EDUKACJA

Myrtę) oraz Roberta Lewandow-
skiego (przekazaną przez Tomasza 
Musialskiego, Marcela Musialskie-
go i Krzysztof Kapałka). Ponadto 
na aukcję trafiła ręcznie szlifowania 
kryształowa papuga, przekazana 
przez spółkę Kryształ s.c. Mariusz 
Pilszak, Sławomir Zgórski. Zebrane 
podczas balu pieniądze, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Siemianowic 
(SMS) przeznaczy na inicjatywy na 
rzecz potrzebujących dzieci i se-
niorów z Siemianowic. W ubiegłym 
roku SMS zorganizowało m.in. dzięki 
środkom zebranym na balu, kolo-
nie dla dzieci, ofiarowało wszystkim 
uczniom klas pierwszych wypełnione 

po brzegi cukierkami TYTY, wspie-
rało siemianowickich seniorów na 
Senioraliach, zorganizował pierw-
szy w Siemianowicach całodniowy 
Festiwal Charytatywny.

BEATA GAŁECKA

W ubiegłą sobotę (23.02) w pięknej 
scenerii Sali Lustrzanej Siemianowic-
kiego Centrum Kultury „Zameczek”, 
Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic 
Śląskich pod patronatem Prezyden-
ta Miasta zorganizowało XXXIX Bal 
Siemiona. Gości powitał Jan Pres, 
prezes TPSŚ.

Tradycyjnie pierwszym punktem 
programu balu było wręczenie Lau-

ru Siemiona. Kapituła towarzystwa, 
w uznaniu ogromnych zasług kul-
turowych i naukowych w zakresie 
organistyki i artystycznego organ-
mistrzostwa, podjęła decyzję o przy-
znaniu tego wyróżnienia Markowi 
Urbańczykowi, wykładowcy Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Laureat 
odebrał statuetkę Lauru Siemiona 
z rąk skarbnika miasta, Henryka Fal-

kusa oraz przewodniczącego ka-
pituły, Zbigniewa Pawła Szandara, 
którym podczas ceremonii towa-
rzyszył Jan Pres.

W części artystycznej goście mieli 
okazję wysłuchać koncertu Bożeny 
Związek, której akompaniował An-
drzej Czekajski. Szczególną atrakcją 
wieczoru był występ pary tanecz-
nej – Wicemistrzów Polski w tańcu 

klasycznym i latynoamerykańskim 
- Klaudii Marcinkiewicz i Adama 
Płuciennika, którzy reprezentowali 
Sportowy Klub Taneczny Flamenco 
w Siemianowicach Śląskich. W wy-
śmienitych nastrojach goście bawili 
się do białego rana. Do zobaczenia 
za rok na jubileuszowym 40-stym 
Balu Siemiona.

AGNIESZKA KŁYK
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ZDROWIE

KULTURA

Z roku na rok Siemia-
nowice Śląskie stają się 
miastem coraz bardziej 
przyjaznym swoim se-

niorom. Cieszący się ogromnym powodzeniem 
Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
nie pozostał jedyną ofertą dla starszych sie-
mianowiczan. W mieście zorganizowano wiele 
kursów komputerowych, gimnastykę dla seniorów, 
działa Kino Seniorów, odbywają się Senioralia, 
nie mówiąc już o powołaniu Rady Seniora, czy 
urzędu pełnomocnika ds. seniorów. W tym roku 
wachlarz działań, których adresatami są nasi 
najstarsi mieszkańcy, wzbogacają nieodpłatne 
spotkania z dietetykiem - Agnieszką Kucharską. 
W roku 2005 uzyskała ona tytuł specjalisty ds. 
dietetyki, natomiast w 2011 roku zdobyła tytuł 
magistra na Wydziale Zdrowia Publicznego Ślą-

skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Wykształcenie, intensywność pracy, zaangażowanie 
oraz zamiłowanie do aktywnego i zdrowego trybu 
życia pozwalają jej w pełni sprostać oczekiwaniom 
pacjentów. 

Spotkania z dietetykiem będą realizowane w kilku 
formułach. Będą to więc przede wszystkim wykłady, 
które od kwietnia br. będą odbywać się w każdy 
czwartek w godz. 11.00- 12.00 w Willi Fitznera oraz 
w każdy piątek – w Jarzębinie, od godz. 11.00. 
Ponadto w tych placówkach, po wcześniejszym 
ustaleniu terminu spotkania będzie można sko-
rzystać z konsultacji indywidualnych. Pani dietetyk  
zamierza również odwiedzać zainteresowane jej 
poradami kluby seniorów. Bliższych informacji w tej 
kwestii można zasięgnąć pod numerem telefonu:  
32/ 76 05 207 lub pisząc emaila na adres: 
ngo@um.siemianowice.pl. 

BEZPŁATNE PORADY DIETETYKA 
DLA SENIORÓW

Kobiety posiadające małe jeszcze dzieci, to 
grupa, która chyba cierpi na największy deficyt 
wolnego czasu. A tu proszę, inicjatywa siemia-
nowickiej mamy, w jeden dzień spotkała się z  
odzewem ponad 100 innych. Od 22 lutego br, 
do teraz, czyli do połowy marca, nowo powstała 
w Siemianowicach Śląskich facebookowa Grupa 
Aktywnych Mam, liczy 174 dziewczyny, które 
postanowiły, że ten absorbujący okres rodzin-
nego życia nie sprowadzi ich jedynie do roli 
kapłanek domowego ogniska, że nadal chcą 
być zadbane, piękne, a na dodatek realizujące 
dla siebie i całej rodziny zdrowy model życia.
- Pomyślałam: idzie wiosna, pobiegałabym, 
ale nie mam z kim. Takich grup na Facebooku 
jest sporo, ale w naszym mieście jeszcze nie 

W minioną niedzielę, 17 marca 2019 r., odbył się finał V edycji 
konkursu wokalnego Mikrofon Siemiona. W tym roku do prze-
słuchań zgłosiło się dziewięćdziesięcioro uczestników z rożnych 
regionów Polski, jednak w finale mogło zaśpiewać tylko dwa-
naścioro z nich.  Po wysłuchaniu całej dwunastki, śpiewającej 
na bardzo wysokim i równym poziomie, jurorzy: Alicja Boncol, 
Katarzyna „Puma” Piasecka i Bohdan Wantuła, po burzliwych 
obradach, ogłosili wyniki: I nagrodę otrzymał zespół VocaTrio 
z Rybnika. II miejsce zajął Alex Pulda z Gliwic, a III miejsce - 
Aleksandra Figurniak z Raciborza. Wyróżnienia otrzymały: Julia 
Walaszczyk (Nowa Brzeźnica) i Alicja Andrejczuk (Czeladź).  
Pozostali finaliści to: Karolina Gabryś (Mysłowice), Zuzanna 

SPRAWY SPOŁECZNE

WIRTUALNA SIŁA-REALNE KORZYŚCI

MIKROFON SIEMIONA DLA ZESPOŁU VOCATRIO  

było. Stąd pomysł założenia grupy na tym 
portalu społecznościowym. Nie miałam jakichś 
szczególnych oczekiwań, ale przyznaję, że 
odzew pozytywnie mnie zaskoczył - opowiada 
Magda Nos. – Odezwało się mnóstwo dziew-
czyn, zaczęły między sobą umawiać się żeby 
razem pobiegać, wybrać się na siłownię, czy 
nawet spacer z wózkiem. Kiedy masz małe 
dzieci i akurat masz wolną godzinkę, czy trochę 
więcej, to nie łatwo właśnie wtedy znaleźć 
kogoś, kto w tym samym czasie także może 
sobie pozwolić na chwilę dla siebie. W ponad 
170-osobowej grupie jednak zawsze się ktoś 
znajdzie. I o to chodzi. Jest to grupa otwarta, 
więc  zapraszamy do przyłączenia się wszystkie 
chętne siemianowickie mamy.

Członkinie Grupy Aktywnych Mam spotykają 
się więc po kilka, by razem zadbać o sylwetkę, 
kondycję i zdrowie, ale także wymieniają cenne 
informacje. Któraś z dziewczyn kupiła fanta-
stycznie sprawdzający się w domu parowar, 
inna podpowiada jakąś świetną „miejscówę”, 
gdzie można wybrać się z dziećmi, ale jed-
nocześnie dobrze odpocząć, któraś odkryła 
przed innymi - bo akurat krążąc z pieluchami, 
buteleczkami itp.,  nie wiedziały, że od września 
na Bytkowie jest świetny crossfit. No i można 
uzyskać pomocne informacje, ułatwiające 
życie zaabsorbowanym opieką nad malcami 
kobietom, bo Grupa to również giełda pomy-
słów i rozwiązań.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

- Jakie fundamentalne zasady powinien wdro-
żyć senior w swoim żywieniu? – z tym pyta-
niem zwróciliśmy się do A. Kucharskiej.
-Przede wszystkim regularność posiłków oraz 
odpowiednia ilość wypijanych płynów - to 
kluczowe zasady, aby zadbać o prace me-
tabolizmu. Równie ważna jest różnorodność 
produktów oraz równoważenie bilansu ener-
getycznego - czyli odpowiednia podaż energii 
w stosunku do podejmowanej aktywności. 
- Zapewne seniorom trudno pozbyć się zako-
rzenionych przez dziesiątki lat przyzwyczajeń 
żywieniowych, ponadto mają też obawy o to, 
czy ich portfele sprostają nowej diecie oraz 
czy oni sami potrafią zdobyć produkty zapro-
ponowane przez dietetyka…
- Musimy pamiętać o tym, że jedzenie to naj-
prostsza przyjemność - musi taką pozostać. 

Dlatego każdy specjalista chcący pomóc swo-
jemu pacjentowi musi wziąć pod uwagę upodo-
bania żywieniowe oraz zasobność jego portfela.  
- Nowa dieta - takie hasło wywołuje skojarzenie 
tylko z innym talerzem, a czy to nie jest tak, że to 
przejaw głębszych zmian, dotyczących stylu życia?
- Absolutnie tak. To właśnie hasło „dieta” już na 
samym początku podcina nam skrzydła - zazwyczaj 
kojarzona z okresem trwania „zacznę od poniedział-
ku”, albo „muszę schudnąć do wakacji”- a przecież 
te zmiany muszą dotyczyć szeroko pojętego stylu 
życia. Gwarantem sukcesu jest działanie długofa-
lowe, ale również chęć zmiany. Wszystkich tych 
z Państwa, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę 
na temat żywienia, chcących poprawić lub skon-
sultować swoje nawyki żywieniowe oraz poznać 
skład swojego ciała, serdecznie zapraszam na serię 
spotkań i wykładów.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Grupa Aktywnych Mam to nie 
organizacja z siedzibą, sta-
tutem, władzami, nie figuruje 
w rejestrze siemianowickich 
stowarzyszeń, ale to niezwykle 
energetyczna koalicja, z po-
wodzeniem realizująca istotne 
potrzeby licznego grona tej 
specyficznej grupy siemiano-
wiczanek. 

Agnieszka 
Kucharska
dietetyk

Niewiadomska (Piekary Śląskie), Aleksandra Nykiel (Bystra), 
Alicja Pieter (Ruda Śląska), Natalia Tul (Dziergowice), Michał 
Stuchły (Tworków), Karol Wantuch (Chorzów).
Do finału nie zakwalifikowali się, choć zostali przez jurorów 
dostrzeżeni: Łukasz Baruch (Dąbrowa Górnicza), duet: Nikolas 
Mańka (Dąbrowa Górnicza) i Maja Pietruszczak (Czeladź), 
Adrianna Wójcikowska (Bytom), Justyna Jarząbek (Bańska 
Niżna), Dawid Goc (Racibórz), Martyna Bańczyk (Katowice) 
i Paulina Urbańczyk (Cynków).
Gratulujemy finalistom tegorocznej edycji konkursu, wszystkim 
uczestnikom natomiast dziękujemy za udział i zapraszamy do 
wzięcia  udziału w kolejnych edycjach.

MAGDALENA KOŃCZYK
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Wielkimi krokami zbliża się powrót po dziewięciu latach wiel-
kiego europejskiego hokeja na trawie do Siemianowic Śląskich. 
W dniach 7-10 czerwca, na boisku Kompleksu Sportowego 
„Siemion”, odbędzie się turniej w ramach Ligi Mistrzów Hokeja 
na Trawie - „2019 EuroHockey Club Challenge I (Men)”.

Jego bezpośrednim organizatorem z ramienia Europejskiej 
Federacji Hokeja na Trawie (EHF) i gospodarzem będzie HKS 
Siemianowiczanka. Do rywalizacji, oprócz naszego zespo-
łu, przystąpią dwa zespoły włoskie - SG Amsicora i HC Bra, 
dwa chorwackie - HK Treśnjevka i HK Zelina, duński Slagelse 
Hockeyklub, szwajcarski Servette HC Genewa oraz walijski 
Whitchurch HC.

- To spore wyróżnienie dla naszego miasta i klubu HKS Sie-
mianowiczanka. Bardzo się cieszę, że europejski hokej ponownie 

W pierwszą sobotę marca (2.03) na lodowisku 
w Parku Pszczelnik, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich oraz Śląski Klub Curlingowy zorga-
nizowali II Otwarte Mistrzostwa Siemianowic 
Śląskich w Curlingu. Do rywalizacji przystąpiło 
osiem ekip, z których bezkonkurencyjni okazali 
się „Wczorajsi”.

Takiej pogody do rozegrania zawodów w cu-
rlingu jak w marcowe sobotnie przedpołudnie 
nie można było sobie wymarzyć, szczególnie, 
że jeszcze dwa dni wcześniej tafla lodowiska 
przypominała jezioro. Kilka stopni na plusie, 
bezchmurne niebo i osiem czteroosobowych 
drużyn, walczących o zwycięstwo w organi-
zowanych po raz drugi zawodach.

Zespoły podzielone na dwie grupy rywalizo-
wały systemem „każdy z każdym”. Mecz składał 
się z trzech partii tzw. endów. Suma zdobytych 

EUROPEJSKI HOKEJ 
ZAWITA  DO SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

zawita do Siemianowic. Jestem przekonany, że mieszkańcy 
naszego miasta będą świadkami prawdziwego sportowego 
święta, które dodatkowo wpisze się w obchody Dni Siemia-
nowic Śląskich. Serdecznie zapraszamy na trybuny kompleksu 
sportowego „Siemion” kibiców hokeja na trawie na najwyższym 
poziomie. Emocje gwarantowane! – zaprasza Mariusz Kozieł, 
prezes siemianowickiego klubu, organizator turnieju.

Czekają nas więc kolejne, wielkie, sportowe, hokejowe emo-
cje, a siemianowiccy sympatycy hokeja po dziewięciu latach 
przerwy (w 2010 roku odbyły się tu Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy Mężczyzn - M 21), będą mieli okazję znów zobaczyć 
rywalizację na europejskim poziomie, tym razem w wykona-
niu klubowym.

KRZYSZTOF NOS

przez drużyny punktów po trzech rozegranych 
endach dawała wynik końcowy. Aby wygrać 
spotkanie należało umieścić kamienie swojej 
drużyny bliżej środka wyznaczonego celu 
(tzw. „domu”) przy jednoczesnych próbach 
wybijania kamieni drużyny przeciwnej. Każdy 

zespół miał do dyspozycji cztery kamienie. Do 
półfinału awansowały dwa najlepsze zespoły 
z każdej grupy. Drużyny zajmujące trzecie 
miejsca w grupach rywalizowały o piąte miej-
sce w klasyfikacji końcowej, zaś z czwartych 
- o siódme. 

Sporo emocjonujących pojedynków stoczyły 
zespoły uczestniczące w tegorocznej impre-
zie, wielokrotnie o zwycięstwie decydowała 
dogrywka. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła 
siemianowicka drużyna „WCZORAJSI” w skła-
dzie: Michał Jelito, Kamil Królikowski, Marcin 
Chołuj, Krzysztof Tworzydło pokonując w finale 
„HUAWEI Katowice”. W spotkaniu o brąz MO-
SiR „Pszczelnik  dopiero po dogrywce pokonał 
„MODRO KAPUSTA”.

Najlepsze drużyny odebrały pamiątkowe 
medale, puchary oraz dyplomy, które wrę-
czyli zastępcy dyrektora MOSiR „Pszczelnik” 
Jan Komander oraz Prezesa Śląskiego Klubu 
Curlingowego Krzysztof Beck. Nad prawidło-
wym przebiegiem mistrzostw, w charakterze 
sędziów, czuwali doświadczeni i utytułowani 
curlingowcy: Krzysztof Beck, Michał Kozioł 
oraz Tomasz Majorek.

WIESŁĄW STRĘK

„WCZORAJSI”  NAJLEPSI NA LODZIE

AKTYWNIE 
POWITAJ Z NAMI WIOSNĘ !
Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik” w Siemianowicach Śląskich zapraszają w najbliższą 
sobotę, 23 marca br. o godz. 11.00, na aktywne powitanie 
wiosny - „XIII Bieg Wiosny oraz Nordic Walking”. Trady-
cyjnie sympatycy biegania i nordic walking przemierzą 
5,5-kilometrową trasę, która prowadzi alejkami Parku 
„Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, 
staw „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”. Na pierw-

szych stu uczestników czekać będzie pamiątka z Biegu, 
a dla każdego słodki upominek oraz herbata.

Zgłoszenia do biegu przyjmowane są tylko za pomocą 
formularza on-line: 

https://goo.gl/forms/Q21kyjwCMnQgexR92 
do 22 marca 2019 r. do godz. 11.00. Po tym terminie 
zgłoszenia będą przyjmowane w dniu imprezy w biurze 
zawodów 23 marca, w godz. 10.15-10.50.

JOANNA BYĆ
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