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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
7 września 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 3 sierpnia 2020 r.:
1. Bogdan z Katowic
2. Antoni z Bytkowa 
3. Antoni z Laurahutte.
Zdjęcie przedstawiało ul. Niepodległości  
naprzeciw nr 34

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

Jak już informowaliśmy miesiąc temu, trwa na-
bór na dwa darmowe szkolenia komputerowe.

Pierwsze z nich, to e-Senior, adresowane 
do 48 mieszkańców naszego miasta, któ-
rzy ukończyli 55 lat i znają podstawy obsługi 
komputera, ale chcieliby nabyć dodatkowe 
umiejętności, pozwalające np. na:
 obsługę platform: SEKAP  (platforma e-usług 

publicznych, umożliwiająca na załatwianie 
wielu spraw urzędowych przez komputer) 
oraz ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej), dzięki której można 
m.in. założyć i korzystać z tzw. profilu za-
ufanego),

 obsługę bankowości elektronicznej,
 poznanie zasad bezpiecznego korzystania 

z internetu,
 rozliczanie podatków online,
 korzystanie z platform typu Bank Danych 

o Mieście,
Szkolenie obliczone na 40 godzin lekcyjnych 
będzie trwało przez 5 dni.

Drugie szkolenie to kurs ECDL, umożli-
wiający nabycie podstawowych umiejętności 
komputerowych. 

Zapraszamy 50 siemianowiczan, którzy 
ukończyli 30 lat i chcą poznać:
 podstawy pracy z komputerem,
 podstawy poruszania się po sieci kompu-

terowej,
 tematykę związaną z arkuszami kalkulacyj-

nymi i przetwarzaniem tekstu,
 Bank Danych o Mieście z przykładami wy-

korzystania w innych miastach.
Na to szkolenie przewidziane jest 80 

godzin lekcyjnych, a przewidywany czas, 
w którym będzie realizowane to 10 dni. Kurs 
zakończy się egzaminem, którego pozytywny 
wynik potwierdzony zostanie certyfikatem 
ECDL, , honorowanym na terenie w całej 
Unii Europejskiej.

W związku z zagrożeniem pandemicznym 
szkolenia będą odbywały się  w niewielkich 
grupach, rozlokowanych w salach na terenie 
miasta, z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności. Oczywiście będą udostępnione 
środki do dezynfekcji oraz maski ochronne 
na twarz.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik będzie 
miał zapewniony poczęstunek oraz obiad.

Zarówno w Biurze Obsługi Mieszkańców 
(Michałkowicka 105), jak i na 
stronie internetowej http://
bit.ly/HSCKursyRekrutacja20  
jest udostępniony regulamin 
rekrutacji wraz z formularzem 
zgłoszeniowym. 

Wszystkich zainteresowanych uczestnic-
twem prosimy o złożenie wypełnionych do-
kumentów drogą mailową: humansmart@
um.siemianowice.pl, osobiście w biurach po-
dawczych UM lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej (Urząd Miasta, ul. Michałkowicka 105).

Szczegółowych informacji udzielają osoby 
bezpośrednio związane z projektem, pod nu-
merami telefonów: 32 760 54 21, 32 760 54 70.

ZAPRASZAMY NA 
DARMOWE KURSY KOMPUTEROWE

- WARTO!

* Kursy: ECDL i e-Senior są organizowane 
w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski 
system monitoringu i informacji o mieście jako 
narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospo-
darczego Siemianowic Śląskich” i są współfi-
nansowane ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Choć trwają jeszcze wakacje i mogłoby się 
wydawać, że sezon urlopowy spowolni naszą 
samorządową pracę, śpieszę do Państwa z kil-
koma dobrymi wiadomościami, które znakomi-
cie pokażą, że jest to złudna intuicja, a praca 
w urzędach wre.

Pierwszą z nich jest bez wątpienia decyzja 
Urzędu Marszałka Województwa Ślaskiego, 
który wycofał wydaną wcześniej przez swój 
Departament Ochrony Środowiska decyzję 
dla BM Recykling na instalację zintegrowaną 
do produkcji alternatywnych paliw. Cieszę 
się, że podjęte przeze mnie wraz z Państwem 
działania, przyniosły po kilku latach konkretny 
rezultat. Przypomnę, że to m.in. z uciążliwo-
ściami odorowymi pochodzącymi z tej insta-
lacji borykali się mieszkańcy Hugo, Centrum 
i innych dzielnic naszego miasta. W rezultacie 
tej zmiany, podmioty dostarczające do Sie-
mianowic Śląskich znaczną część odpadów, 
będą musiały znaleźć do ich przetwarzania 
inne miejsce. Tak więc, po uprawomocnieniu 
się decyzji Marszałka, chemiczne uciążliwości 
odorowe – dające się nam we znaki od dłuż-
szego czasu – powinny zniknąć.

Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do 
zrobienia w materii przetwarzania odpadów 

i związanymi z tym odorami. Wiem też, że 
rozpoczęta w Siemianowicach Śląskich ba-
talia, by w polskich miastach wszelka działal-
ność uciążliwa odorowo była hermetyzowana 
w specjalistycznych halach wymaga czasu, 
cierpliwości oraz stałego lobbingu i nacisku na 
ustawodawców. Jestem przekonany, że w jej 
efekcie zwycięży zdrowy rozsądek i troska 
o przyszłość nas wszystkich, a także tych, 
którzy będą żyć po nas.

Innymi dobrymi wiadomościami jest odda-
nie do użytku łącznika ulic Michałkowickiej 
i Oświęcimskiej oraz podpisanie przez nas 
umowy na kolejną inwestycję drogową, która 
połączy komunikacyjnie, ale też w wymiarze 
społeczno-gospodarczym, dzielnicę Hugo 
z osiedlem Tuwima i Laurahutą. Liczę, że kolej-
na, blisko trzymilionowa, inwestycja, na którą 
uzyskaliśmy dofinansowanie, pomoże w dal-
szej rewitalizacji poprzemysłowych dzielnic 
naszego miasta.

Z racji zbliżającego się roku szkolnego, nie 
sposób pominąć dobrych wiadomości o in-
westycjach realizowanych na rzecz placówek 
edukacyjnych. W tym obszarze na wyróżnienie 
zasługuje zakończona właśnie rozbudowa 
Przedszkola nr 15, dzięki której placówka ta bę-

dzie mogła przyjąć pod swoje skrzydła o pięć-
dziesięcioro maluchów więcej. Równie dobre 
wieści otrzymaliśmy od zespołu realizującego 
projekty inwestycyjne w szkołach. W bieżącym 
miesiącu w trzech z nich zakończono prace 
nad utworzeniem nowych specjalistycznych 
pracowni kształcenia zawodowego.

Ponieważ dzieci i młodzież nie samą szkołą 
żyją, ucieszą się zapewne z informacji, że jesz-
cze w tym roku w naszym mieście powstaną 
z myślą o nich dwa nowe boiska. Pierwsze, to 
długo oczekiwane wielofunkcyjne boisko na 
Nowym Świecie. Drugie, nie mniej wyczeki-
wane przez uczniów, powstanie przy Szkole 
Podstawowej nr 13 w Michałkowicach.

Szerzej o innych projektach inwestycyjnych 
i społeczno-gospodarczych przeczytacie Pań-
stwo w aktualnym numerze Głosu Miasta.

W nadchodzącym roku szkolnym życzę 
naszej młodzieży, a zwłaszcza pierwszakom, 
wiele radości z powrotu do szkoły, jak najwięcej 
lekcji na żywo, w szkolnych salach, świetnych 
wyników w nauce, wielu inspirujących chwil 
w trakcie zdobywania przez Was wiedzy. Niech 
czas do następnych ferii świątecznych, tych 
zimowych i letnich, będzie dla Was i Waszych 
rodzin czasem wytężonej pracy, ale również 

fantastycznej atmosfery i chwil odpoczynku, 
a przede wszystkim tego, byście przeżyli go 
wszyscy w dobrym zdrowiu.

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

SENIOR ZDROWY I AKTYWNY
Zajęcia komputerowe, warsztaty zdrowego trybu 
życia, wspólne wyjścia do kina i innych placówek 
kulturalnych, warsztaty rękodzieła oraz wykłady 
rehabilitacyjne – takie atrakcje będą w klubie dla 
seniorów, który planuje zorganizować w Siemia-
nowicach Śląskich  Fundacja Piastun Wyrów-
nywanie Szans. Pieniądze na ten cel pochodzą 
z Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych ASOS.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i potrwają 
do końca roku, ale już teraz ruszają zapisy 
do tego projektu. Zapraszamy osoby, które 
ukończyły 60 rok życia i są z Siemianowic lub 
najbliższych okolic. Spotkania będą odbywały 
się w filii fundacji w Siemianowicach, przy 
ul. Oświęcimskiej 16. Liczba miejsc w projekcie 
jest ograniczona, klub może bowiem przyjąć 
30 osób. Dodajmy, że wszystkie zajęcia są 
darmowe. Serdecznie zapraszamy!

FUNDACJA PIASTUN  
WYRÓWNYWANIE SZANS

Jak się zapisać? 
Albo mailowo, pod adresem 
siemianowice@fundacjapiastun.pl, 
albo telefonicznie, pod numerem 
tel. 668-569-099 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 17.00 – 19.00

ZOBACZ PLANY ZAJĘĆ NA https://fundacjapiastun.pl/

WAKACJE NIE ZWOLNIŁY
TEMPA NASZEJ PRACY
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
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MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ Z NOWEGO 
ŁĄCZNIKA DROGOWEGO

W różnych częściach miasta trwają zaawan-
sowane prace drogowe związane z wymianą 
nawierzchni na wybranych odcinkach dróg. 
W Michałkowicach, wzdłuż ulicy Towarowej,  
powstaje ciąg pieszo-rowerowy o długości 
310 m, wraz z oświetleniem. Na Tuwimie pro-
wadzona jest przebudowa nawierzchni ulicy 
Jaworowej, obejmująca, m. in.: wykonanie jezdni 
z kostki betonowej oraz placu manewrowego 
i miejsc postojowych. Natomiast w centrum 

Od  początku sierpnia kierowcy przejeżdżający 
przez Siemianowice Śląskie ulicą Oświęcimską, 
a chcący dojechać do ulicy Michałkowickiej i dalej 
do ul. Zwycięstwa, mogą skorzystać z nowe-
go sześciusetmetrowego łącznika drogowego. 
Symbolicznym przecięciem wstęgi nowy odcinek 
drogowy w Michałkowicach otwarli prezydent 

miasta rozpoczął się remont ulicy Jagiellońskiej, 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Hutniczą 
do budynku nr 6, w trakcie którego zostanie 
wymieniona nawierzchnia jezdni i chodnika, 
wraz zabudową i regulacją krawężnika drogo-
wego i obrzeży chodnikowych oraz regulacją 

urządzeń infrastruktury technicznej. Zadania 
realizowane są w ramach ubiegłorocznej edycji 
budżetu obywatelskiego. W sumie ich wartość 
wyniesie 777.359,30 zł, a zakończenie przewi-
dziano na wrzesień bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

REMONTY I WYMIANA NAWIERZCHNI 
NA SIEMIANOWICKICH ULICACH

miasta Rafał Piech, I zastępca prezydenta mia-
sta Agnieszka Gładysz i przewodniczący rady 
miasta Adam Cebula. W uroczystości wzięli 
także udział m.in.: Marek Waszkiewicz, Prezes 
Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Dróg DRO-
GOPOL-ZW Sp. z o.o., Adam Peterek, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej, radni miejscy 

oraz mieszkańcy Siemianowic Śląskich. Ci ostatni, 
zwłaszcza rowerzyści, wyrażali swoją radość 
z powstania nowej ścieżki rowerowej biegnącej 
wzdłuż łącznika.

Koszt tego nowego odcinka, istotnego na 
drogowej mapie Siemianowic Śląskich, wyniósł 
6,3 mln zł i został w połowie sfinansowany 

przez ministerialny Fundusz Dróg Samorzą-
dowych. Głównym założeniem podczas reali-
zacji tego zadania było rozładowanie korków 
i usprawnienie ruchu w naszym mieście. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Przed nami realizacja sporej inwestycji dro-
gowej, polegającej na budowie połączenia 
pomiędzy ulicą Stara Katowicka, a ulicami 
Konopnickiej i Matejki. Nowy łącznik będzie 
przebiegał na miejscu dawnej linii kolejowej i ma 
na celu połączenie drogi gminnej z drogami po-
wiatowym oraz zwiększenie komfortu i bezpie-
czeństwa użytkowników. Umowę na wykonanie 
zadania podpisano w ostatniej dekadzie sierp-
nia br. Przedsięwzięcie zakłada m.  in. budowę 
drogi z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 

około 400 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Stara Katowicka do rejonu ul. Konopnickiej 
i ul. Matejki, przebudowę układu drogowego 
tych ulic, wynikającą z konieczności włączenia 
projektowanej drogi, rozbiórkę istniejących bu-
dynków, budowę ściany oporowej, odwodnienie 
drogi i przebudowywanego układu drogowego 
z włączeniem do istniejącego kanału deszczo-
wego, a także budowę oświetlenia drogi, kanału 
technologicznego, przebudowę infrastruktury 
technicznej oraz usunięcie drzew i krzewów 

kolidujących z drogą. Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia robót budowlanych 
w ciągu 10 miesięcy, czyli do czerwca 2021 
roku. Koszt ich wykonania wyniesie 2.735.583 zł.
Przypomnijmy, że na realizację powyższej in-
westycji gmina Siemianowice Śląskie otrzymała 
wsparcie finansowe z tzw. Funduszu Dróg 
Samorządowych, które pokryje 75% kosztów 
kwalifikowanych zadania.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ  
KOLEJNEGO POŁĄCZENIA DROGOWEGO
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W połowie sierpnia, w dwóch siemianowickich szkołach reali-
zujących kształcenie zawodowe, zakończono prace budow-
lane związane z utworzeniem nowoczesnych pracowni do 
nauki zawodu. Mowa tu o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
(ZSP) „Cogito” przy ul. Matejki 5, gdzie powstały pracownie: 
cukiernicza, językowa i multimedialna dla zawodu technik 
reklamy oraz Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych (ZSTiO) „Meritum” przy ul. Katowickiej 1, który wzbo-
gacił się o klasopracownie lokalnych sieci komputerowych 
i ekonomiczną. Ponadto trwa adaptacja pomieszczeń w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ) przy  

ul. W. Budryka 2, które do końca września zostaną przekształ-
cone na klasopracownie, warsztatów szkolnych, technologii 
oraz rysunku technicznego dla zawodów ślusarz i mechanik 
monter maszyn i urządzeń. Koszt całkowity przebudowy 
pracowni szkolnych wyniesie ponad 1,2 mln zł.

Przygotowanie pomieszczeń to jednak nie koniec, bowiem by 
sale przedmiotowe w pełni mogły służyć uczniom w nabywaniu 
nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędne 
jest ich profesjonalne wyposażenie. Dlatego kolejnym krokiem 
zmierzającym do kompleksowego przystosowania pracowni do 
praktycznej nauki zawodu, będzie zakup odpowiednich środków dy-
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TRZY SZKOŁY Z NOWYMI PRACOWNIAMI 
DO KSZTAŁACENIA ZAWODOWEGO

daktycznych, które nie tylko zwiększą atrakcyjność prowadzonych 
zajęć, ale przede wszystkim umożliwią wysoką jakość kształcenia.

Adaptacja pomieszczeń w powyższych szkołach realizowana 
jest w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i dopasowanie 
do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół 
zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II”, przy współudziale 
środków unijnych pozyskanych w kwocie 917. 580,10 zł z RPO WSL 
na lata 2014-2020. Realizację całości projektu przewidziano do 
końca grudnia bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Blisko 2 mln zł kosztowała rozbudowa Przed-
szkola nr 15 (ul. Grunwaldzka 10), która zgodnie 
z zapowiedzią zakończyła się w sierpniu br. 
Dzięki inwestycji, polegającej przede wszyst-
kim na dobudowie nowego skrzydła budynku, 
placówka pomieści o pięćdziesiąt dzieci więcej 
niż dotychczas.

Po remoncie przedszkole zmieniło się nie 
do poznania – szare mury zastąpiła kolorowa 
elewacja, która wywoła uśmiech na twarzy 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 15 ZAKOŃCZONA
niejednego przedszkolaka. W nowej części 
przedszkola powstały dwie sale bawialne oraz 
łazienki z barwnymi akcentami. Natomiast 
w istniejącym budynku przebudowano szat-
nie oraz ciąg komunikacyjny, prowadzący do 
dobudowanego skrzydła. Ponadto w całym 
obiekcie wymieniono okna i docieplono ściany, 
a także dostosowano go do obowiązujących 
wymagań przeciwpożarowych. Zwieńczeniem 
zadania inwestycyjnego będzie zakup wypo-

sażenia przedszkola, w tym zestawów multi-
medialnych, składających się z dwóch tablic 
interaktywnych i dwóch projektorów, które 
wspomogą nauczycieli w przeprowadzaniu 
ciekawych i kreatywnych zajęć.

Przypomnijmy, że umowę na powyższe 
zadanie inwestycyjne podpisano w czerwcu 
ubiegłego roku, a prace budowlane zostały 
poprzedzone przygotowaniem dokumenta-
cji projektowej. Inwestycję przeprowadzono 
w ramach projektu pn. „Dostępna edukacja – 

wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji 
w mieście Siemianowice Śl.”, na realizację, 
którego gmina Siemianowice Śląskie otrzymała, 
blisko 940 tys. zł dofinansowania ze środków 
unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Ponadto w marcu 2020 roku zada-
nie to otrzymało dotację celową w wysokości 
178 tys. zł z budżetu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, w ramach Programu „Metro-
politalny Fundusz Solidarności”.

Dodajmy, że na przedszkolaków czeka jesz-
cze jedna niespodzianka, a jest nią nowy plac 
zabaw, którego budowa jest już na finiszu. 
Pojawią się na nim m.in. zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, wieżami, 
pomostem i rurą zjazdową, pojazd z kierownicą, 
siedzeniami i przejściem tunelowym, domek 
zabawowy, karuzela, płotek z gier, sprężynowce 
i nowa piaskownica.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W dobudowanej części przedszkola 
zostaną utworzone dwa oddziały 
dla dzieci w wieku 3-4 lat.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Na początku sierpnia br. zakończył się remont 
trzech lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskie-
go 9. Modernizacja pozwoliła na ich przysto-
sowanie dla osób z niepełnosprawnością, które 
poruszają się na wózkach inwalidzkich.

- Mieszkania zostały przekształcone z lokali 
użytkowych, które od lat nie były zagospo-
darowane, bo nie było na nie popytu wśród 
siemianowickich przedsiębiorców - mówi 
Marta Dziemba-Korzyniec, zastępca naczel-
nika Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich. - Koszt 
prac, które w całości zostały sfinansowane 
ze środków gminy, wyniósł prawie 210 tysięcy 
złotych – dodaje.

TRZY NOWE MIESZKANIA  
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zakres prac był spory. W ramach koniecznej 
przebudowy wydzielono między innymi ła-
zienki przystosowane dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwi, została wykonana nowa instalacja elek-
tryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Ponadto 

zrobiono nowe sufity podwieszane, naprawiono 
posadzki wraz z ułożeniem nowych wykładzin 
oraz płytek ceramicznych, a na koniec miesz-
kania te wyposażono w kuchenki elektryczne, 
zlewozmywaki, termy elektryczne, infrastruk-
turę łazienkową.

Jeszcze w tym roku infrastruktura 
sportowa Siemianowic Śląskich po-
większy się o dwa boiska, które po-
wstaną na Nowym Świecie oraz przy 
Szkole Podstawowej nr 13. Budowa 
pierwszego z nich, zlokalizowanego 
w okolicach ulicy Michałkowickiej 
i Hugona Kołłątaja, już się rozpoczę-

ła. Zakres zadania inwestycyjnego 
obejmuje wykonanie boiska wie-
lofunkcyjnego do gry w piłkę ręcz-
ną, minipiłkę nożną i koszykówkę. 
Nowy obiekt sportowy będzie miał 
wymiary całkowite 44 x 22m i na-
wierzchnię poliuretanową. Boisko 
zostanie ogrodzone piłkochwytami 

z furtką i dodatkowo wyposażone 
w elementy małej architektury, takie 
jak: ławki, kosze na śmieci i stojaki 
rowerowe. Budowa kompleksu, prze-
znaczonego do użytku mieszkańców, 
zakończy się pod koniec września, 
a koszt realizacji inwestycji wyniesie 
322.481,40 zł.

POWSTAJĄ DWA NOWE BOISKA

Kolejne boisko zostanie wybudowa-
ne przy Szkole Podstawowej nr 13 
(ul. Barlickiego 2) w ciągu najbliż-
szych trzech miesięcy. W ramach 
inwestycji przewidziano budowę ze-
społu boisk z nawierzchnią poliureta-
nową o łącznej powierzchni 1455 m2 
w tym: boiska wielofunkcyjnego do 

- Oczywiście nie zapomnieliśmy o nowych 
podjazdach do klatki schodowej wraz z wy-
mianą drzwi wejściowych - mówi zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do wyre-
montowanych mieszkań z początkiem września.
Warto tutaj przypomnieć, iż wszystkie odno-
wione mieszkania wyposażone są w centralne 
ogrzewanie z sieci, które miasto wykonało 
w 2019 roku w ramach zadania - sfinanso-
wanego z europejskich środków, w ramach 
programu „Likwidacja niskiej emisji poprzez 
podłączenie budynków do sieciowych nośników 
ciepła w Siemianowicach Śląskich”.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

gry w piłkę ręczną, minipiłkę nożną 
oraz koszykówkę, a także boiska do 
siatkówki i minisiatkówki. Oprócz 
tego uczniowie do swojej dyspo-
zycji będą mieli bieżnię z dwoma 
torami o długości 80 m oraz ścieżkę 
zdrowia, składająca się z zestawu 
zręcznościowego, zestawu do prze-
skoków, równoważni oraz drabinki 
poziomej. Wokół terenu sportowego 
zostaną zamontowane piłkochwyty, 
ławki dla uczniów, lampy solarne oraz 
elementy małej architektury, takie 
jak: ławki, kosze na śmieci i stojaki 
rowerowe. W tym przypadku koszty 
utworzenia nowego obiektu wyniosą 
657.565,60 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Już wkrótce na terenie położonym przy 
zbiegu ulic Mysłowickiej i Słowackiego po-
wstanie skwer, na którym mieszkańcy będą 
mogli odpocząć wśród zieleni, spotkać się ze 
znajomymi, a także aktywnie spędzić wolny 
czas. Umowa na zadanie pn. „Modernizacja 
infrastruktury terenów zielonych – budowa 
skweru przy ul. Mysłowickiej” została podpi-
sana w połowie sierpnia, i zakłada powstanie 
ogólnodostępnej i bezpiecznej przestrzeni 

aktywności i rekreacji sportowej, służącej 
dzieciom i dorosłym. Głównymi elementami 
skweru będą: plac zabaw, wyposażony m.in. 
w: huśtawkę obrotową, drabinkę wspinacz-
kową, belki do balansowania, most linowy, 
słupki do balansowania oraz huśtawkę typu 
surfer. Znajdzie się tam także siłownia ple-
nerowa z dziewięcioma urządzeniami, słu-
żącymi do ćwiczeń wzmacniających mięśnie 
całego ciała oraz poprawiających kondycje fo
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SKWER NA MYSŁOWICKIEJ
i samopoczucie. Na skwerze zostaną wy-
konane chodniki, nasadzenia i trawniki. Nie 
zabraknie też ławek, koszy na śmieci, stojaka 
na rowery oraz poidełka. Skwer będzie oświe-
tlony lampami parkowymi typu LED. Koszt 
całości inwestycji wyniesie 688.800  zł., a jej 
zakończenia możemy spodziewać się do 
końca bieżącego roku

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Długo oczekiwane przez uczniów boisko wielofunkcyjne  
oraz ścieżka zdrowia powstaną również przy SP 13.



7

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
NOWY PODJAZD PRZY 
PRZEDSZKOLU
Zakończono przebudowę podjazdu dla wózków in-
walidzkich przy budynku Przedszkola nr 19 (ul  Gra-
bowa), w którym funkcjonują oddziały specjalne 
i integracyjne. Nowa pochylnia udogodni dostęp do 
placówki osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom 
z dzieckiem w   wózku. Oprócz modernizacji pod-
jazdu, przeprowadzono również remont schodów 
i wejścia głównego do budynku, które ze względu 
na stan techniczny wymagały odnowienia.
Inwestycję zrealizowano w ramach eduka-
cyjnego projektu pn. „Siemianowicki Bajtel 2”, fo
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dofinansowanego z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020, którego głównym celem 
jest zwiększenie, na terenie Siemianowic Ślą-
skich, dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych 
w Przedszkolu nr 19. Koszt wykonania zadania 
to 51.660 zł  z czego 27.450 zł stanowi dofi-
nansowanie z UE.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ZIELEŃ MIEJSKA: NOWE DZIAŁANIA W PARKU  
LUDOWYM, LASKU BYTKOWSKIM I NA OS. BUDRYKA

Wieloletni projekt pn. „Zieleń Miej-
ska – naturalne bogactwo miasta”, 
realizowany na zielonych obszarach 
miejskich, wkracza w końcową fazę. 
Po zakończonych pracach budow-
lanych w Parku Górnik oraz Parku 
Pszczelnik, przyszedł czas na ko-
lejne miejsca. Już we wrześniu roz-
poczną się działania rewitalizacyjne 
związane z budową obiektów małej 
architektury na terenie: Parku Lu-
dowego, gdzie zaplanowano m.in. 
instalację ścianki wspinaczkowej, 
tablic informacyjnych, budek lęgo-
wych, ławek, koszy na śmieci oraz 
betonowych grilli, osiedla Budryka, 
na którym przewidziano budowę 

boiska do siatkówki plażowej i si-
łowni zewnętrznej, montaż tablic 
edukacyjno-informacyjnych, ławek, 
koszy i grilli betonowych, a także 
Lasku Bytkowskiego, w którym po-
wstanie stanowisko do obserwacji 
przyrody, zegar słoneczny, tablice 
informacyjne i budki lęgowe. Zakoń-
czenie wszystkich robót budowla-
nych zaplanowano na ostatni kwartał 
2020 roku.

Jak już wcześniej informowaliśmy 
zadanie „Zieleń Miejska – naturalne 
bogactwo miasta” prowadzone jest 
systematyczne na pięciu obszarach 
Siemianowic Śląskich, tj. na terenie 
Lasku Bytkowskiego, Parku Ludowe-

go, os. Budryka, Parku Górnik oraz 
Parku Pszczelnik i obejmuje prace 
związane z zielenią i nowymi nasa-
dzeniami oraz dostawą i montażem 
małej architektury. Jego celem jest 
nie tylko poprawa estetyki i wize-
runku naszego miasta, ale przede 
wszystkim poprawa jakości powie-
trza, a także stworzenie przyjaznej 
przestrzeni dla spotkań i wypoczyn-
ku mieszkańców.

Inwestycja realizowana jest, przy 
wsparciu środków unijnych, w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W Parku Pszczelnik oprócz alejek mineralnych i elementów 
małej architektury (ławek, koszy na śmieci i budek lęgowych), 
powstała siłownia zewnętrzna dla profesjonalistów wyposa-
żona w urządzenia z regulacją obciążeń.

Park Górnik wzbogacił się o ścieżkę sensoryczną, alejki mine-
ralne, wiodące wokół stawu, budki lęgowe, nowe ławki i kosze 
na śmieci, tablice informacyjne, a także ścieżkę edukacyjną 
z informacjami o występującej na terenie parku faunie i florze.
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kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach.

Pracownicy Biura Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miejskiego w Siemianowicach Śląskich 
również trzymają rękę na pulsie. Kiedy na po-
czątku sierpnia br. mieszkańcy zaczęli znowu 
skarżyć się na nieprzyjemne zapachy, została 
sporządzona adnotacja służbowa, którą prze-
kazano do Marszałka Województwa Śląskiego 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska z prośbą o podjęcie działań zgod-
nie z posiadanymi kompetencjami. Informacje 
w tym zakresie przekazano również do Woje-
wody Śląskiego i Prezydenta Miasta Chorzów.

Zarząd spółki, na terenie której Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach 
przeprowadził w ubiegłym roku kontrolę, zobo-
wiązał się podjąć szereg działań, które mają na 
celu minimalizację lub eliminację uciążliwości. 
Były to m.in.: uprzątnięcie tzw. wysłodków z bu-
raków cukrowych i wytłoków jabłkowych (przy 
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

Znowu pojawiły się nieprzyjemne zapachy. 
Mieszkańcy Bytkowa i Michałkowic skarżą 
się na wyjątkowo uciążliwy odór. Okazuje się, 
że sprawcą zamieszania jest Elektrociepłow-
nia CEZ Chorzów S.A., która na swoim terenie 
i w kilku miejscach w Chorzowie składuje bio-
masę, spalaną wraz z węglem. Jak informuje 
chorzowski magistrat, odór już od roku zatruwa 
życie mieszkańcom chorzowskich dzielnic, 
a przy zachodnim lub południowo - zachodnim 
wietrze – również siemianowickich dzielnic 
Bytkowa i Michałkowic.

Nie było kłopotu, kiedy składowana biomasa 
była sucha. Gdy CEZ zaczął spalać mokrą bio-
masę (wysłodki buraczane i wytłoki jabłkowe), 
zaczęły się problemy z odorem.

Władze Chorzowa interweniowały już rok 
temu – Chodzi nam o to, by zakład zmienił 
sposób składowania tych odpadów – mówił 
wtedy Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, 
domagając się od spółki hermetyzacji mokrej 
biomasy. Wtedy też miała miejsce pierwsza 
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Odorowy pat na ulicy Konopnickiej powoli 
się kończy. Po kilku latach walki o bezpie-
czeństwo ekologiczne i czyste, wolne od 
chemicznych zapachów, powietrze, od-
nieśliśmy pierwszy wspólny samorządowo 
-obywatelski sukces.

12 sierpnia br. Marszałek Województwa Ślą-
skiego cofnął wydane przez niego pozwolenie 
dla firmy BM Recykling dla zintegrowanej in-
stalacji przetwarzania odpadów do produkcji 
alternatywnych paliw. W praktyce oznacza to, 
że jedno ze źródeł odorów w naszym mieście 
może bezpowrotnie zniknąć.

To dobra wiadomość nie tylko dla miesz-
kańców sąsiadującej z firmą dzielnicy Hugo, 
ale dla całego miasta i regionu. Chemicz-
ne uciążliwości zapachowe, jakie rozprze-
strzeniały się przy przetwarzaniu odpadów 
w paliwo, przez lata uprzykrzały życie nie 
tylko mieszkańcom Siemianowic Śląskich, 
ale i okolicznych miast.

Decyzja o cofnięciu pozwolenia zintegro-
wanego, która dotarła przed weekendem do 

siemianowickiego urzędu, to dokument liczący 
ponad trzydzieści stron uzasadnienia. Jego lektura 
wskazuje na ogromną liczbę nieprawidłowości, 
wskazanych w wyniku różnych postępowań ad-
ministracyjnych i kontrolnych przeprowadzonych 
w firmie BM Recykling, na przestrzeni kilku ostat-
nich lat, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
od 2018 roku i momentu wybuchu ogromnego 
pożaru, w którym spłonęło 1400 ton odpadów.

W sprawę ograniczenia szkodliwego wpły-
wu na środowisko i zdrowie mieszkańców, 
był bezpośrednio zaangażowany, prezydent 
Siemianowic Śląskich. To z jego inicjaty-
wy rozpoczęła się szeroko popierana przez 
mieszkańców, a potem inne gminy w Polsce 
batalia z odorem. Potwierdzenie tych faktów 
można odnaleźć w treści uzasadnienia decyzji 
Marszałka Województwa.

Fakty, które warto przypomnieć:
1. To właśnie na terenie tej właśnie firmy dochodziło 

do częstych pożarów odpadów, które w rezultacie 
wniosków z ostatniego dochodzenia, nie powinny 
w ogóle być w tym miejscu składowane. Pisaliśmy 
o tej tragedii tutaj: www.bitly.com/ekosiemce01  
oraz www.bitly.com/ekosiemce02 

2. To z połączonej inicjatywy prezydenta Rafa-
ła Piecha i mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
rozpoczęła się wspólna akcja zbierania podpisów 
w mieście, Metropolii GZM, a potem w całej Polsce, 
pod tzw. petycją antyodorową do Ministerstwa 
Środowiska. Pisaliśmy o tym tutaj: www.bitly.com/
ekosiemce03 oraz www.bitly.com/ekosiemce04

Dziś, finalne wnioski departamentu ochrony 
środowiska urzędu marszałkowskiego, wynika-
jące z dokumentacji prowadzonej przez kilka 
lat, nie pozostawiły organowi nadzorującemu, 
wątpliwości, że dalsze wykorzystywanie in-
stalacji przy tylu rażących uchybieniach jest 
niemożliwe.  

PIOTR KOCHANEK

mogły stanowić źródło uciążliwych zapachów), 
czyszczenie terenów, na których wysłodki te 
były składowane, przewiezienie biomasy do 
magazynu operacyjnego CEZ Chorzów, czy 
rozsypanie wapna nawozowego, neutralizują-
cego ewentualny zapach czy odpompowanie 
większości rozlewisk, jakie utworzyły się na 
terenie i zaaplikowanie tam aktywatora biolo-
gicznego, którego stosowanie zmniejsza ilość 
organicznych przyrostów osadu – co zapobiega 
przykremu zapachowi.

Niezależnie od działań chorzowskiego magi-
stratu, siemianowiccy urzędnicy stale monito-
rują sytuację – Już kilkukrotnie monitowaliśmy 
do WIOŚ-u z prośbami o interwencje – mówi 
Paweł Zawidlak, kierownik Biura Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich – Systematycznie jeżdżę w okolice 
punktów składowania biomasy, na bieżąco 
monitorując sytuację – dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DLACZEGO ŚMIERDZI W DZIELNICACH 
BYTKÓW I MICHAŁKOWICE?

Z RATUSZA

BM RECYKLING  
TRACI POZWOLENIE
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Lata dziewięćdziesiąte XX wieku i oczywi-
ście wcześniejsze też, to okres kiedy bycie 
uczniem pierwszego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jana Śniadeckiego oznaczało 
„coś”. Chcąc uczyć się w Śniadeku lub jak 
niektórzy mówią Śniadku, trzeba było zdać 
bardzo dobrze egzaminy, a na ich wyni-
ki nierzadko czekała razem z kandydatem 
cała rodzina. Po tym okresie przyszły trud-
ne czasy nie tylko dla Śniadeka, ale i dla in-
nych siemianowickich szkół średnich, które 
dla nowych absolwentów podstawówek 
stawały się coraz częściej mniej atrakcyjne, 
niż te z Katowic czy Chorzowa. Od kilka lat 
sytuacja zmienia się na korzyść wszystkich 
szkół, bo i liceum Matejki, Meritum, Cogito 
czy „Sportowa” cieszą się znów coraz więk-
szą popularnością, a Śniadek konsekwent-
nie buduje na nowo swoją markę i prestiż. 
O tym jak doszło do tej metamorfozy zapy-
taliśmy absolwentkę szkoły, a dziś jej dyrek-
torkę, panią Agatę Krzysztofik.

- Nowy Śniadek przyciąga znów młodych 
ludzi. Jak udało Wam się znaleźć nową for-
mułę na szkołę średnią w XXI wieku?

Słusznie nazwał pan „Śniadek” nowym. Dziś jest 
to zupełnie inna szkoła - zarówno pod kątem 
wizualnym, jak i dydaktyczno-wychowawczym, 
a równocześnie wierna tradycjom, bez których nie 
można budować ani teraźniejszości, ani przyszło-
ści. Wiem o tym doskonale jako historyk, przeka-
zujący od lat swoim uczniom wartości dziejowe. 
Nowa formuła I LO to przede wszystkim nowa 
i bogata oferta edukacyjna, która umiejętnie łączy 
to, co było, z nowoczesnością. Powoli tradycyjne 
stają się kierunki prawniczo-dziennikarskie, owo-

LICEUM ŚNIADECKIEGO  
ZNÓW STAJE SIĘ KULTOWYM ŚNIADKIEM

cujące studentami prawa, dziennikarstwa i studiów 
międzyobszarowych. Nasza oferta poszerzyła 
się o profil ścisły. Powróciliśmy zatem do dawnej 
specyfiki „Śniadeka”, który słynął z kształcenia 
matematyczno-fizycznego i odnosił na tym 
polu spore sukcesy. Zresztą, zwróćmy uwagę na 
nazwę naszego liceum - jest to szkoła imienia 
Jana Śniadeckiego. Myślę, że profil architekto-
niczno-urbanistyczny będzie się rozwijał i spełni 
oczekiwania nas wszystkich. 

Nauki przyrodnicze cieszą się obecnie dużym 
zainteresowaniem. Zajęcia w naszej szkole pro-

wadzone są pod kątem badawczym, istotna jest 
zatem techniczna strona tych nauk. Nasze liceum 
może pochwalić się wyjątkową, specjalistyczną 
pracownią, w której uczniowie uczestniczą w la-
boratoriach naukowych. 

Języki obce zawsze były silną stroną naszego 
liceum; śmiało mogę powiedzieć, że również dziś 
proponujemy bogatą ofertę lingwistyczną. Oferujemy 
naukę języka angielskiego, hiszpańskiego i niemiec-
kiego. Uczniowie realizują program Erasmus+. 
Mamy wiele atrakcyjnych propozycji zajęć po-
południowych, jak np.: Kawiarenka Literacko- 

Teatralna „To i Owo”, koło fotograficzne „Fotoś”, 
koło historyczne, koło dziennikarskie, laboratorium 
przyrodnicze i inne.

W godzinach popołudniowych proponujemy 
również repetytoria przygotowujące do matury. 

Jakość kształcenia w naszej szkole rośnie - 
wykorzystujemy nowe metody i formy pracy, 
stosujemy nowe narzędzia i nowoczesną technol-
gię. Klasy wyposażone są w iPady, wzbogacające 
umiejętności technologiczne naszych uczniów 
i urozmaicające nauczanie. 

Istotne są warunki pracy -  posiadamy specja-
listyczne pracownie, piękną jadalnię i przytulne 
kąciki uczniowskie. 

- Kim są dzisiejsi Śniadkowicze i do kogo dzisiaj 
kierujecie swoją ofertę ?

Dzisiejszy Śniadkowicz to nowoczesny, wy-
kształcony, tolerancyjny i ambitny człowiek, 
który jednocześnie nie zapomina o najwyższych 
wartościach. To KTOŚ, kto ceni wiedzę i szanuje 
drugiego człowieka. Swoją ofertę kierujemy do 
wszystkich absolwentów szkół podstawowych, 
którzy cenią powyższe wartości. Proponujemy im 
sukces na egzaminie maturalnym, bogate kierunki 
kształcenia i podstawę do zrealizowania marzenia 
zostania prawnikiem, lekarzem, dziennikarzem, 
architektem ...

Liceum Śniadeckiego, to dla wielu absolwen-
tów miejsce, o które są gotowi dzisiaj dbać 
lub wręcz walczyć, jak o własny dom. Co Pani 
zdaniem dzisiaj musi dawać szkoła, by jej 
uczniowie, uznali ją za swoją na całe życie?

Dziękuję za to pytanie. I LO jest dla uczniów i całej 
społeczności szkolnej czymś więcej, niż tylko 
miejscem uczenia się czy miejscem pracy. Bez 
żadnej przesady mogę powiedzieć, że tak właśnie 
czujemy się w starym-nowym „Śniadeku”. Jest to 
nasz drugi dom, w którym wszyscy dbają o siebie. 
Wystarczy zatem tylko kontynuować to, co już 
mamy: pielęgnować poczucie tolerancji i bez-
pieczeństwa, szanować przeszłość, realizować 
teraźniejszość i przyszłość. Nie bez przyczyny 
od wielu lat posługujemy się hasłem: „Byliśmy, 
jesteśmy, będziemy”, które łączy absolwentów 
z dzisiejszymi uczniami. Chcemy też budować 
właściwe relacje interdyscyplinarne, kreować 
wartości społeczne, rodzinne i demokratyczne. 
Krótko mówiąc, chcemy być otwartymi huma-
nistami, o ścisłych umysłach.

ROZMAWIAŁ PIOTR KOCHANEK 
(RZECZNIK PRASOWY UM - 

ABSOLWENT ŚNIADEKA ‘97)

EDUKACJA
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GOSPODARKA

Aktualnie w naszym mieście powstaje wiele 
nowych inwestycji mieszkaniowych. Aby po-
móc osobom poszukującym nowego lokum 
w Siemianowicach, urząd miasta przygotował 
projekt przedstawiający nowo powstające 
osiedla mieszkaniowe. Za pośrednictwem 
narzędzia Google Maps stworzona została 
interaktywna mapa, która pokazuje dokładną 
lokalizację oraz wszelkie niezbędne informacje 
na temat nowych inwestycji.

Na mapie naniesione są takie informacje, 
jak: nazwa powstającej inwestycji wraz z jej 
opisem zawierającym m.in. liczba i wielkość 
dostępnych mieszkań oraz niezbędne dane 
kontaktowe, aby ułatwić potencjalnym klientom 
kontakt z biurem sprzedaży.

SIEMIANOWICKIE 
INWESTYCJE MIESZKANIOWE  
NA GOOGLE MAPS

Opis każdej z inwestycji zawiera również link 
do bezpośredniej strony internetowej doty-
czącej konkretnego osiedla, na której można 
podejrzeć układ mieszkań oraz zaznajomić się 
z ich dostępnością.

- Niewątpliwymi atutami Siemianowic są mię-
dzy innymi liczne tereny zielone, rekreacyjne 
oraz bliska odległość do innych, dużych miast 
aglomeracji.  Interaktywna mapa, która powstała 
we współpracy urzędu miasta z deweloperami 
jest dużym ułatwieniem dla każdego, kto szu-
ka mieszkania, ponieważ w przejrzysty sposób 
przedstawia informacje o aktualnie trwających 
inwestycjach na terenie Siemianowic Śląskich – 
komentuje Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi 
Inwestora w urzędzie miasta.

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

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłat-
ny, warunkiem uczestnictwa jest podpisanie 
wymaganego porozumienia i przesłanie nie-
zbędnych informacji.  

MARLENA JAGODA-RYBACKA

Dotychczas z mapy możemy  
zaczerpnąć  informacji  
na temat poniższych  
inwestycji developerskich:

 Osiedle na ulicy Słonecznej
 Osiedle Dębowy Park 
 Domino Park
 Park Korfantego
 Park Korfantego II
 Zielony Bytków
 Osiedle Spacerowe
 Domino Garden Etap I
 Domino Garden Etap II
 Domino Garden etap III A
 Domino Garden Etap IV
 Golf Residence
 Villa Kasztan
 Słoneczna Dolina
 Bytkowskie Lawendy

W ostatnim, trudnym dla wszystkich cza-
sie, związanym z przeciwdziałaniem pan-
demii COVID-19, gesty bezinteresowności 
oraz pomocy tym, którzy są na pierw-
szej linii frontu były szczególnie ważne. 
W naszym mieście, tak jak w wielu innych 
miastach Polski, lokalna służba zdrowia 
otrzymała niezbędną pomoc ze strony 
lokalnych przedsiębiorców. Wsparcie w po-
staci zakupu sprzętu niezbędnego do walki 
z pandemią, pomocy finansowej, czy też 
wyrazu wsparcia i solidarności z medykami 
okazały się niezwykle cenne.

Chcąc docenić bezinteresowną pomoc sie-
mianowickim medykom w najtrudniejszym dla 

służby zdrowia czasie, prezydent miasta, Rafał 
Piech uhonorował darczyńców pamiątkowymi 
podziękowaniami. Z informacji uzyskanych od 
Szpitala Miejskiego oraz  Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego znajdujących się w naszym mieście, 
wynika, że wielu przedsiębiorców nie pozostało 
obojętnych na sytuację i trudne położenie 
służby zdrowia – komentuje Jakub Nowak, 
kierownik Biura Obsługi Inwestora. Bardzo 
cieszą docierające do nas informacje, z których 
wynika, że w naszym mieście nie brakuje przed-
siębiorców, którzy w świecie biznesu zwracają 
uwagę na potrzeby jednostek miejskich, a ich 
działania są doskonałym przykładem społecznej 
odpowiedzialności biznesu – dodaje.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania 
spotkania, pracownicy Biura Obsługi Inwestora 
dostarczyli podziękowania do niżej wymienio-
nych przedsiębiorstw:

 Portal Ślubny „Wesele z Klasą”,
 Rosomak S.A.,
 Siemianowickie Centrum Kultury,
 Kery Burger,
 AMS Metal Sp. z o.o.,
 Stacja Paliw MOYA 

   Siemianowice Śląskie - Plac Skargi 2,
 Stacja Paliw MOYA  

    Siemianowice Śląskie - Śląska 104,
 Przedszkole i Żłobek „Sowia 5”,

 FORTRESS S.A,
 Auto Parts,
 Sklep Żabka - Śląska 45,
 Silesian Gaz Serwis,
 Hydromel S.A.,
 Pumar Sp. z o.o.,
 Atrium S.J. M.T. Piechowicz,
 Kryształ S.C. Mariusz Pilszak, Sławomir Zgórski,
 Pracownia Kreatywna H2O,
 Adient Seating Poland Sp. z o.o.,
 Royal El Rent.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

Na ostatniej prostej znajdują się prace do-
tyczące tegorocznego Powszechnego Spisu 
Rolnego. 14 sierpnia br. Senat RP przyjął 
poprawki do ustawy o statystyce publicz-
nej, ustawy o powszechnim spisie rolnym 
w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
Dostosowują one przepisy dotyczące pro-
wadzenia spisów do warunków epidemii. 
Umożliwiają m.in. prowadzenie prac ankie-
terów drogą telefoniczną.

To nie jedyna metoda poddania się tej, przypo-
mnijmy – obowiązkowej – weryfikacji danych 
statystycznych. Ustawa przewiduje również 
odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim, prze-
prowadzanym przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarsto rolne oraz poprzez 
tzw. samospis na stronie internetowej GUS 
i spisu rolnego. Spis rozpocznie się 1 września 
i potrwa do 30 listopada br.

Siemianowicki urząd przygotował stanowisko 
dla wszystkich, którzy nie posiadają własnego 

komputera z dostępem do internetu, a chcieliby 
dokonać „samospisania się”. Mieścić się ono 
będzie w Urzędzie Miasta Siemianowice Ślą-
skie, przy ul. Michałkowickiej 105 w pokoju 28 
(I piętro). Wskazane jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny (32 760 54 06, 32 760 53 69), by 
mieć pewność, że stanowisko będzie wolne.

Oczywiście zapewnione będą wszel-
kie środki zapewniające bezpieczeństwo  
antykowidowe. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

UWAGA! Spis rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada br.

POWSZECHNY SPIS ROLNY
URZĄD PRZYGOTOWAŁ STANOWISKO KOMPUTEROWE  
UMOŻLIWIAJĄCE „SAMOSPISANIE SIĘ”
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STARTUJE II EDYCJA  
SIEMIANOWICKIEJ 
KUŹNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z RATUSZA

GOSPODARKA

NOWY NACZELNIK WYDZIAŁU 
KULTURY I SPORTU UM
Od sierpnia br. Krzysztof Nos zastąpił na sta-
nowisku naczelnika Wydziału Kultury i Spor-
tu jego wieloletnią szefową, przechodzącą 
właśnie na emeryturę, Małgorzatę Pichen. 
Nowo kierujący kulturalno-sportowym teamem 
urzędników i podległych urzędowi jednostek, jest 
związany z siemianowickim magistratem już 
od osiemnastu lat. Od początku swojej kariery 
zawodowej związany z pracą na rzecz rozwoju 
kultury, sportu i rekreacji w Siemianowicach Ślą-
skich i nie tylko. Osobiste zaangażowanie w tych 
obszarach realizował nie tylko w pracy urzęd-
niczej, ale również jako dziennikarz sportowy, 
komentator czy trener futsalu. Krzysztof Nos 
z wykształcenia jest dziennikarzem i menedżerem 

sportu i turystyki. Ukończył studia wyższe i pody-
plomowe, kolejno, na Uniwersytecie Śląskim oraz 
w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego.

PIOTR KOCHANEK

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA 
Z NOWĄ KIEROWNIK

Katarzyna Mroczka objęła w bieżącym miesiącu 
kierownictwo nad pracą Biura Ochrony Środo-
wiska. Przejęła zadania po swojej byłej prze-
łożonej Katarzynie Naczyńskiej-Budnik. Nowa 
Pani kierownik posiada ponad osiemnastoletnie 
doświadczenie w pracy samorządowej, z czego 
przez dwanaście z nich kierowała referatem 
ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Piekary 
Ślaskie. Zapowiada, że choć sama praca zespołu 
będzie toczyła się bardzo sprawnie, to w przy-
padku wydawania decyzji środowiskowych, 
żaden przedsiębiorca, nie będzie mógł liczyć 
na pobłażanie wobec wymogów formalnych, 
jakie stawia dzisiejsze prawo. 

PIOTR KOCHANEK

15 września br. rozpocznie się rekrutacja 
do II edycji projektu Siemianowicka Kuźnia 
Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie ma na 
celu pomóc mieszkańcom Siemianowic Ślą-
skich w wystartowaniu z własną działalnością 
gospodarczą. Dzięki staraniom urzędu miasta 
program zyskał dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

- Z dotacji będzie mogło skorzystać dwu-
dziestu siemianowiczan w wieku powyżej 30 lat 
– mówi Dorota Rus z Wydziału Rozwoju Mia-
sta. - 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, cywil-
no-prawne – dodaje.

Projekt dedykowany jest głównie mieszkań-
com będącym w trudnej sytuacji: długotrwale 
bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach, z nie-
pełnosprawnościami oraz w wieku 50 i  wię-
cej lat.

Tym, którzy się zakwalifikują będzie przy-
znana bezzwrotna 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 do-
świadczenie poprzedniej edycji, było ono 

przeznaczane głównie na pokrycie stałych, 
podstawowych kosztów prowadzenia dzia-
łalności, czyli opłat ZUS-owych, czynszu za 
lokal, promocji i reklamy.

Rekrutacja rozpocznie się 15 września 
i potrwa do końca października br. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy do wypełnie-
nia i złożenia formularzu zgłoszeniowego, 
wraz z niezbędnymi załącznikami, który 
będzie można pobrać (z chwilą rozpo-
częcia rekrutacji) ze strony internetowej:  
www.pliki.siemianowice.pl/sckII.zip

Dokumenty można składać w wersji pa-
pierowej w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Mi-
chałkowickiej 105, a także drogą elektro-
niczną, wyłącznie jako przesyłkę opatrzoną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu.

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

RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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W CZESIE PANDEMII

EDUKACJA

Rozpoczęcie roku szkolnego tuż-tuż, tymczasem 
pandemia nie cofa się. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny 
Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne dla 
szkół i placówek, regulujące zasady funkcjono-
wania w nowym roku szkolnym w warunkach 
nieustępującego zagrożenia koronawirusem. 
To dyrektywy stanowiące podstawę do działań, 
które będą podejmowane w siemianowickich 
jednostkach. Aktualnie dokument jest analizo-
wany w naszych szkołach i placówkach, a na 
jego podstawie każda z nich, opracowuje swój 
wewnętrzny zbiór zasad postępowania, wyni-
kający z jej specyficznych warunków. 

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez 
miasto, które pozostaje także w kontakcie 
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną, zasięgając opinii wobec dynamicznie 
zmieniających się realiów. 

Dokładane są wszelkie starania, aby po-
wrót dzieci do szkół i placówek był jak naj-
bardziej bezpieczny. W najbliższych dniach  

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO
dyrektorzy przedstawią, na naradzie odby-
wającej się w trybie online przedstawią stan 
przygotowań i gotowość do rozpoczęcia nauki. 
Ponadto gromadzone są środki do dezynfekcji 
rąk, powierzchni, a także inne środki ochronne. 
Ewentualne braki będą uzupełniane z rezerw 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Trwa więc bardzo intensywny okres, bo spro-
stanie wytycznym nie będzie łatwe. Wiele 
wysiłku organizacyjnego wymagać będzie takie 
ustalenie zajęć, aby poszczególne grupy miały 
ze sobą jak najmniej kontaktów. Regularne wie-
trzenie klas, częste w ciągu dnia dezynfekowa-
nie powierzchni, pilnowanie, aby – szczególnie 
w przypadku młodszych dzieci – nie zapominały 
one umyć rąk przed jedzeniem posiłku, aby nie 
wymieniały się przyborami, dbanie o kwarantannę 
książek w szkolnej bibliotece... Takich drobnych, 
lecz ważnych dla zachowania zdrowia działań 
jest wiele i dlatego wszyscy musimy już teraz 
wdrażać nasze dzieci do tych zachowań.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Formy zajęć lekcyjnych, jakie były prowadzone przed okresem pandemii  
szybko nie wrócą. Trwa okres pandemii, sprostanie wytycznym nie będzie 
łatwe. Wiele wysiłku organizacyjnego wymagać będzie takie ustalenie zajęć, 
aby poszczególne grupy miały ze sobą jak najmniej kontaktów. 
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BEZPIECZEŃSTWO

TYSIĄCE SPRAW ROCZNIE -
ROZMOWA Z ZASTĘPCĄ KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ JANUSZEM KUKLOKIEM

SIEMIANOWICKA STRAŻ MIEJSKA  
MA NOWY SAMOCHÓD

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA POLICYJNE KONTROLE

-Przed nami Dzień Straży Miejskiej. Przypo-
mnijmy, jakie spoczywają na niej zadania, gdyż 
z obiegowych opinii wynika, że mieszkańcy 
nie wiedzą, jak bardzo szeroki jest ich zakres.
-Straż Miejska ma na celu przede wszystkim 
ochronę spokoju i porządku w miejscach pu-
blicznych, a także ochronę obiektów komu-
nalnych i urządzeń użyteczności publicznej. 
Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować 
ruch drogowy – choć w zakresie o wiele 
mniejszym zakresie, niż policja. Współdziała 
z właściwymi podmiotami w działaniach 
zmierzających doratowania życia i zdrowia 
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii tech-
nicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń. Do momentu 
przybycia właściwych służb, zabezpiecza też 
miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia – albo miejsca zagro-
żone takim zdarzeniem – przed dostępem 
osób postronnych lub zniszczeniem śladów 
i dowodów, a także ustala wstępnie świadków 

zdarzenia. Często współdziała z organizato-
rami i innymi służbami w ochronie porządku 
podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

-Za tymi ogólnymi sformułowaniami kryje się 
wiele różnych sytuacji, w które się angażuje-
cie, również takich, z którymi zwracają się do 
was mieszkańcy, kiedy po prostu nie wiedzą, 
gdzie szukać pomocy.
-Zgadza się. Bywa, że osoba z niepełnosprawnością 
ma problem z dotarciem w określone miejsce – np. 
do lokalu wyborczego, więc do kogo dzwonią? – Do 
nas. Pies, czy kot bezdomny, lub zagubiony – też do 
nas. Trzeba pomóc rannemu, dzikiemu zwierzęciu, 
jakiś samochód porzucony, czy miesiącami nie uży-
wany  - z tym również mieszkańcy zwracają się do 
nas. Bardzo wiele razy interweniujemy, kiedy trzeba 
zawieźć osobę nietrzeźwą do izby wytrzeźwień, 
czy reagować na osoby wulgarnie zachowujące 
się w miejscach publicznych. Mnóstwo jest takich 
spraw. W ubiegłym roku odnotowaliśmy kilka tysięcy 
rozmaitych interwencji.

-Szczególnie ważną misją, którą powierzono 
siemianowickiej straży jest udział w walce 
z dzikimi składowiskami odpadów.
-Rzeczywiście, tym problemem także się 
zajmujemy, angażując się w działania mające 
na celu identyfikację sprawców, m. in. przez 
montowanie fotopułapek. W ręce siemiano-
wickiej straży oddano również konwojowanie 
pieniędzy oraz dokumentów, co wcześniej 
wykonywała zatrudniana do tego celu firma 
ochroniarska. My robimy to w ramach służby, 
więc magistrat tym sposobem oszczędza 
na wydatkach.

-Bieżący rok, przynosząc pandemię, zapewne 
także dodał straży miejskiej, nowych obo-
wiązków?
-Tak właśnie się stało. Nasza rola w tym wzglę-
dzie polega na reagowaniu w przypadkach 
niestosowania się do obowiązujących zaleceń, 
dotyczących noszenia maseczek oraz prze-
strzegania dystansu.

-Ile patroli wystawianych jest w ciągu dnia?
- Patrolujemy miasto przez siedem dni w ty-
godniu. Codziennie wyruszają na miasto dwa 
patrole rano, dwa – od godz.14.00-22.00 oraz 
jeden patrol od 22.00-6.00. Straż miejska jest 
upoważniona w pewnych przypadkach do kara-
nia mandatami, jednak staramy się nie być zbyt 
restrykcyjni. Najczęściej stosujemy pouczenia, 
czy ostrzeżenia, zostawiając sobie mandaty 
na sytuacje, w których mamy do czynienia 
z osobami nagminnie naruszającymi zasady.

-Czego życzyć Straży Miejskiej z okazji 
jej święta?
-Przede wszystkim chciałbym podziękować  
funkcjonariuszom za ich zaangażowanie i rze-
telność w pracy. A jeśli chodzi o życzenia, to 
satysfakcji z pracy, na którą nie tylko składa 
się poczucie dobrze wypełnionego obowiązku, 
ale także uznanie i docenienie naszych starań 
przez mieszkańców miasta.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Straż Miejska w Siemianowicach Śląskich 
otrzymała nowy, specjalnie przystosowany 
samochód służbowy marki Opel Combo Life. 
W piątek (7 sierpnia) komendant siemianowic-
kiej Straży Miejskiej Angelika Wojciechowska 
otrzymała z rąk przedstawiciela autoryzowa-
nego dealera firmy Opel kluczyki do pojazdu.
Samochód jest przystosowany do potrzeb 
straży miejskiej poprzez m.in.: wydzielenie 
przedziału dla osób ujętych, oddzielonego od 

przedniej części samochodu ścianką działową 
wykonaną z poliwęglanu, zamontowanie foteli 
z biodrowymi pasami bezpieczeństwa oraz 
możliwością przypięcia kajdanek, oświetlenie 
przedziału dla osób ujętych, dodatkowe okra-
towanie tylnej części przedziału.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z przekazania 
nowego pojazdu, bo korzystanie z niego z jed-
nej strony zapewni funkcjonariuszom więk-
sze bezpieczeństwo i efektywność działania, 

z drugiej natomiast pozwoli lepiej wykonywać 
nasze zadania patrolowe i interwencyjne i w ten 
sposób jeszcze skuteczniej dbać o bezpie-
czeństwo mieszkańców Siemianowic Śląskich 
– powiedziała Pani Komendant.

Zakup samochodu został sfinansowany ze 
środków budżetu miasta przeznaczonych na 
funkcjonowanie straży miejskiej.

PIOTR PINDUR

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich dokładają starań, 
by ulice naszego miasta nie przypo-
minały tych z filmów sensacyjnych, 
bądź katastroficznych. A mają co robić, 
bowiem ułańska fantazja i nadużywanie 
alkoholu mogą stanowić śmiertelne 
zagrożenie na drodze. W okresie od 
czerwca do końca lipca policjanci za-
trzymali trzydzieści osób siedzących 
za kierownicą bądź na rowerowym 
siodełku, które wcześniej miały kon-
takt z alkoholem. Licząc od początku 
roku, kierujących z wydychanymi 

promilami, którzy byli zagrożeniem 
dla siebie i innych byłosiedemdzie-
sięciu dziewięciu.

Policji w wyłapywaniu pijanych kie-
rowców pomaga czasami - wydawa-
łoby się humorystyczny - przypadek. 

11 sierpnia funkcjonariusze „drogów-
ki” zatrzymali kierowcę opla astry, 
który „wydmuchał” ponad promil 
alkoholu. Okazało się, że do dyżur-
nego zadzwoniła... żona kierowcy, 
informując, iż mąż pod wpływem 

alkoholu pojechał samochodem. 
Mamy nadzieję, że obecne „ciche 
dni” w domu, zaowocują konstruk-
tywnymi przemyśleniami nieodpo-
wiedzialnego kierowcy.

Ponadto od 1 lipca do 23 sierpnia 
na terenie Siemianowic Śląskich były 
prowadzone kontrole samochodów 
osobowych (637), dostawczych (19) 
oraz ciężarowych powyżej 3,5 tony 
(49), również pod kątem przewo-
żenia nielegalnych odpadów, a tym 
samym przyczyniania się do powsta-
wania dzikich wysypisk śmieci na 
terenie miasta. Jedną z takich kon-

troli przeprowadzono 13 sierpnia. 
Policjanci wraz funkcjonariuszami 
Inspekcji Transportu Drogowego 
kontrolowali pojazdy przewożące 
odpady oraz inne ładunki. Tym razem 
nieprawidłowości nie ujawniono.

RAFAŁ JAKOKTOCHCEfo
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Z RATUSZA

„Myślę, że śmiało mógł być piłka-
rzem pierwszej ligi, ale on był do-
bry i w futbolu, i w szczypiorniaku, 
i w lekkiej atletyce. Każdą z tych 
dyscyplin lubił, nie odpuszczał jej 
sobie. A wiadomo, w sporcie, jeśli 
chcesz mieć znaczące osiągnię-
cia, musisz się skoncentrować 
na jednym celu” - tak wspominał 
Andrzeja Karustę, którego poże-
gnaliśmy kilka tygodni temu, za-
przyjaźniony z nim od szkolnych 
lat, Henryk Pesel.

Panu Andrzejowi jednak najwi-
doczniej najbardziej zależało na 
smakowaniu życia w wielu jego 
przejawach. Miał liczne zaintereso-
wania. Oprócz sportu, pasjonowała 
go polityka. Był wielkim miłośnikiem 
teatru. Kochał podróże. A tym, co 
stanowiło o jego wyjątkowości, była 
ogromna chęć dzielenia czerpa-
nych z tego doznań z innymi.

„Autobus, wyruszający na spektakle 
w krakowskich teatrach był zawsze 
pełen, a lista rezerwowa - obszer-
na – przyznaje Wiesława Szlachta, 
wielokrotna uczestniczka organizo-
wanych przez pana Andrzeja eska-
pad do przybytków Melpomeny – Te 
wyjazdy cieszyły się nieodmiennym, 
ogromnym zainteresowaniem. Nie 
tylko gwarantowały udział w wy-
darzeniu artystycznym z wysokiej 
półki, nie tylko były okazją do spa-
cerowania po magicznych zaułkach. 
Andrzej zawsze rezerwował miejsca 

w dobrych restauracjach, w których 
uczta duchowa zyskiwała dopełnienie 
w dosłownym wymiarze. On zawsze 
zadbał o wszystko.”

„Był znakomitym organizatorem 
i pełnym zapału animatorem kultury 
– mówi Monika Pojda-Dziekońska, 
zastępca dyrektora SCK – Naszą 
instytucję i Koło Tuwim Związku 
Górnośląskiego, któremu prezeso-
wał Andrzej Karusta, łączyło wiele 
wspólnych przedsięwzięć, takich, jak 
np. zainicjowane przez niego Gody 
Siemianowickie, czy „Tyjater po ślą-
sku”. To on przygotowywał scenariusz 
imprezy, zapraszał gości, potrafił za-
dbać o frekwencję na widowni. Zresz-
tą pomysły były tak trafione, że za 
każdym razem wydarzenia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem”.

Stwierdzenie, że Andrzej Karusta 
szefował Kołu Tuwim Związku Gór-
nośląskiego, to bardzo niekomplet-

na informacja. On stworzył to Koło. 
Dlaczego? - przecież  Siemianowice 
Śląskie miały już ogniwo tej organi-
zacji...Pewnie dlatego, że pan Andrzej 
miał swoją, mocną wizję działalności 
i bardzo chciał realizować właśnie ją. 
Pod egidą Koła organizował wspo-
mniane imprezy i wyjazdy teatralne, 
wypady do operetki gliwickiej oraz wiele 
wspaniałych wycieczek, jak np. na La-
zurowe Wybrzeże, do Lwowa, Paryża 
do Chorwacji, Włoch. Troszczył się 
z jednej strony o śląską tradycję, której 
pięknem obdarzał uczestników przy-
gotowywanych przez siebie imprez, 
ale też z podziwem chłonął i pragnął 
przybliżać bogactwa innych kultur.
„Skąd brała się u niego taka spo-
łecznikowska pasja, skąd było w nim 
tyle energii?” - zapytałam o męża 
Urszulę Karustę.

„Taki był od zawsze, odkąd go pa-
miętam. Już przed laty, jako trener 
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Wzorem lat ubiegłym Zarząd Woje-
wództwa Śląskiego pod patronatem 
marszałka organizuje konkurs „Naj-
lepsza Przestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Śląskiego”. Celem imprezy, 
w której udział biorą 42 realizowane 
inwestycje zlokalizowane na terenie 
30 gmin, jest promocja rozwoju i zmian 
jakościowych w przestrzeni publicz-
nej, a także – co istotne - poprawa 
przestrzeni wspólnej przy zachowa-

niu zasad zrównoważonego rozwoju,  
poprzez nagradzanie najciekawszych 
koncepcji urbanistycznych i archi-
tektonicznych, kształtujących obszar 
województwa śląskiego.

W tegorocznej edycji udział bierze 
nasza siemianowicka Pływalnia Miej-
ska (Badyhala). Do końca sierpnia, 
można (drogą elektroniczną) oddać 
głos, „klikając” na jeden z 42 obiektów 
biorących udział w konkursie umiesz-
czonych na stronie https://npp.slaskie.
pl/vote/npp-edycja-2020.

My oczywiście rekomendujemy 
siemianowicką Badyhalę. I to nie 

WEJDŹMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ https://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2020

ODSZEDŁ NIESTRUDZONY  ANIMATOR KULTURY
młodych lekkoatletów, poświęcał im 
bardzo wiele czasu, jeździł z nimi na 
obozy. Ciągle, do ostatnich miesięcy, 
widziałam go pochylonego nad książ-
kami, mapami. „ A może byśmy tam 
pojechali, albo o, tam!” - w jego gło-
wie już rodziło się mnóstwo planów. 
Kiedy coś postanowił zrealizować  
- wykazywał ogromną determinację, 
gdy trzeba było załatwić jakąś spra-
wę- to dostał się wszędzie. Uwielbiał 
też pisać – współpracował z „Ży-
ciem Siemianowic”. On po prostu 
miał ogromną chęć życia”.

 Jest takie powiedzenie, że smutek 
podzielony z drugą osobą jest połową 
smutku, a radość podzielona – jest 
dwa razy większa. Andrzej Karusta 
lubił dzielić radość, zarażał siemia-
nowiczan  apetytem na życie.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

dlatego, że pula nagród wynosi 60 
tysięcy zł, nie dla pamiątkowej, pre-
stiżowej tablicy ufundowanej przez 
Marszałka Województwa Śląskiego. 
Po prostu – zaakcentujmy naszą, 
swojską, dopieszczoną, najstarszą 
w Polsce, Pływalnię Miejską. Warto!

 RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZAGŁOSUJMY NA BADYHALĘ

KULTURA

KULTURA

Już w najbliższy piątek, 28 sierpnia 
2020 r., od godziny 16.00 zaprasza-
my całe rodziny na Bibliofest - czyli 
rodzinne zakończenie wakacji. 

Będzie to kolejna odsłona plene-
rowej imprezy dla małych i dużych, 
pełnej atrakcji i nagród. Podczas 
wymianki książkowej będzie możli-
wość odświeżenia swojej domowej 
biblioteczki, będzie także tak lubiany 
przez Was kiermasz książek, gdzie 
z pewnością każdy znajdzie coś dla 

BIBLIOFEST CZYLI RODZINNE ZAKOŃCZENIE WAKACJI!
siebie. Najmłodsi będą mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym 
z atrakcyjnymi nagrodami „Bitwa 
Warszawska #wiktoria1920” , grze 
edukacyjnej z nagrodami „Z powsta-
niami Śląskimi w tle”.

 Tego dnia wręczymy także na-
grody w konkursach ogłoszonych na 
czas wakacji : na postać Pippi oraz 
na recenzję książki. 

Nasi czytelnicy, ci żądni przygód 
oraz wielbiciele historii naszego 

regionu będą mogli sprawdzić się 
w grze historycznej. Właścicieli 
czworonogów także czeka nie lada 
gratka, czyli warsztaty zatytułowane 
„Pies na wakacjach”, które poprowa-
dzi Magdalena Świderska z Uniwer-
sytetu Twojego Psa.

 Wzbogacicie swoją wiedzę o Unii 
Europejskiej, także w przyjaznej for-
mie zabawy, gdyż gościć będziemy 
punkt informacji europejskiej, dzia-
łający w ramach ogólnoeuropejskiej 

sieci Komisji Europejskiej - „Europe 
Direct - Rybnik”. 

To nie koniec atrakcji! Będzie można 
spotkać się z zaprzyjaźnionym z Biblio-
teką policjantem, który zaprosi Was 
do swojego radiowozu i zdradzi tajniki 
swojej pracy. Na małych wynalazców 
czekamy na stoisku z eksperymentami. 
Poszalejemy z bańkami mydlanymi! 
A dla tych, którzy zechcą utrwalić swo-
je emocje na zdjęciach niespodzianka 
- fotobudka.

 Zatem już dziś wpisujcie w kalen-
darze datę 28 sierpnia. Widzimy się 
o godz. 16.00. Do zobaczenia!

PATRYCJA SKOREK-BILCZYŃSKA
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SPORT

UPALNE BIEGI LATA

SIATKARZE RYWALIZOWALI NA „PIACHU”
Dziewięć męskich par rywalizowało o zwy-
cięstwo w Turnieju Siatkówki Plażowej, zor-
ganizowanym 9 sierpnia br. przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, na 
boisku zlokalizowanym na terenie basenu let-
niego w Parku Pszczelnik. Turniej rozegrano 
systemem brazylijskim, jeden set do 21 punk-
tów. Zgodnie z zasadami jedna przegrana 
nie eliminowała drużyny z turnieju.Dopiero 
drugi przegrany mecz oznaczał koniec gry. 
Już pierwsze pojedynki pokazały, że emocji 

Kolejne biegi z cyklu Cztery Pory Roku - „Biegi Lata oraz Nordic 
Walking”, odbyły się 8 sierpnia (sobota). W organizowanej przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” oraz Wydział 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie imprezie, 
udział wzięło łącznie prawie 200 biegaczy.

Tegoroczna edycja imprezy różniła się jednak od poprzednich. 
W związku z panującą pandemią koronawirusa, a co za tym 
idzie – zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, 
zorganizowano dwa biegi. Pierwszy wystartował o godz. 9.00, 
a drugi o 11.00. 

Zawodnicy mieli do pokonania tradycyjną, 5,5 km trasę, wio-
dącą z Parku „Pszczelnik” przez „Bażantarnię”, pole golfowe, 

przy stawie „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”. Na mecie 
na biegaczy czekała herbatka oraz czekolada.

Pomimo doskwierającego upału i duchoty wszyscy uczestnicy 
Biegu Lata nie kryli radości z pokonania trasy, przezwyciężając 
własne słabości.   

O tym, że imprezy biegowe w Siemianowicach Śląskich cieszą się 
popularnością świadczy fakt, że oprócz zawodników z ościennych 
miast, zjechali biegacze z Olkusza, Krakowa czy Częstochowy.

Już teraz zapraszamy na kolejny bieg z cyklu Cztery Pory 
Roku pn. „Bieg Jesieni oraz Nordic Walking”, którego organizację 
zaplanowano na 10 października br.
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i zwrotów akcji nie zabraknie. Tak też było 
do samego końca. 
Tym razem zawodnicy musieli zmagać się nie tylko 
z przeciwnikiem, ale też z przeszło 30-stopniowym 
upałem. Jednak niewątpliwym atutem rozgrywa-
nych w Parku Pszczelnik turniejów jest możliwość 
korzystania z basenu letniego, co wykorzystali 
uczestnicy w przerwach między meczami. 

Prawie ośmiogodzinny turniej zakończył się 
wręczeniem najlepszym parom pamiątkowych 
pucharów oraz dyplomów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I.   Adam Koczorek (Chorzów) / Mateusz Król 

(Świętochłowice)
II.   Kamil Kruczkowski (Katowice) / Tomasz 

Michalak (Siemianowice Śląskie) 
III.  Piotr Juroszek (Siemianowice Śląskie) / Mi-

chał Bordoszewski (Siemianowice Śląskie) 
IV. Tomasz Eberhardt (Gliwice) / Aleksander 

Gwizdała (Gliwice)
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Już jedenasty rok z rządu gościliśmy w mieście 
światową czołówkę kolarstwa – uczestników 
Tour de Pologne w Siemianowicach Śląskich. 
Tym razem peleton zawitał do naszego miasta 
5 sierpnia br.,  już podczas pierwszego etapu 
77. edycji tej imprezy, wiodącego z chorzow-
skiego Stadionu Śląskiego do Katowic.

Lotna premia w centrum Siemianowic Ślą-
skich tradycyjnie była szczęśliwa dla ko-
larzy polskich - najszybszy okazał się 
reprezentant biało-czerwonych - Maciej 
Paterski, który wyprzedził innego Polaka, 
jeżdżącego w barwach polskiej grupy zawo-
dowej CCC, Kamila Małeckiego.   (soN)

SIEMIANOWICKA LOTNA PREMIA NADAL POLSKA !

We wtorek (25.08.) dobiegła końca XI 
edycja imprezy rekreacyjnej „Wtorki Bie-
gowe – Maraton na Raty” organizowana 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich

Dziewięć kolejnych wakacyjnych wtorków 
oraz dodatkowo Bieg Lata był okazją dla 
biegaczy, sympatyków nordic walkingu 
oraz canicrossu do sprawdzenia swo-
jej wytrwałości poprzez systematyczny 
udział w rekreacyjnej imprezie.

Tegoroczna edycja różni ła  s ię  od 
wszystkich poprzednich. Pandemia ko-
ronawirusa, spowodowała konieczność 
wprowadzenia obostrzeń, mających na 
celu zminimalizowanie zachorowania  na 
chorobę COVID-19. 

Chcąc dostosować się do obostrzeń, 
zrezygnowano ze startu wspólnego, a za-

wodnicy mogli pokonać trasę biegu star-
tując w każdy wtorek, w godzinach między 
10.00-11.00 lub 17.00-18.00.

Wyzwanie to podjęły 232 osoby z wielu 
śląskich aglomeracji. Byli wśród nich rodzice 
z dziećmi, dziadkowie z wnukami, amatorzy 

i wytrawni zawodnicy. Nie miał znaczenia styl, 
w jakim pokonywano kilometry ani czas, liczył się 
udział. Luźna forma biegowych spotkań zachęcała 
do dołączenia również tych, którzy rozpoczynali 
dopiero swoją przygodę w bieganiem.

W ostatni wtorek wakacji, Krzysztof Nos na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, Łukasz Wanot dyrektor 
MOSiR „Pszczelnik” oraz Jan Komander zastępca 
dyrektora MOSiR „Pszczelnik”, nagrodzili naj-
bardziej systematycznych biegaczy. Każdy, kto 
pokonał minimum osiem razy trasę 5,5 km uzyskał 
tytuł „Maratończyka na Raty”.

 130 osób otrzymało pamiątkowy certyfikat 
ze zdjęciem oraz imienny medal.

„Wtorki Biegowe” dobiegły końca, lecz ścieżki bie-
gowe w Parku Pszczelnik i jego okolicach dostępne 
są przez cały rok. Zachęcamy do ich pokonywania.  
Na kolejną imprezę biegową zapraszamy 10 paź-
dziernika, kiedy to odbędzie się Bieg Jesieni. 
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WTORKI BIEGOWE - MARATON NA RATY




