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Tradycyjnie podczas Dni Siemiano-
wic w SCK - Park Tradycj odbyła się  
Industriada - Święto Szlaku Zabytków 
Techniki. Jest to największy festiwal dzie-
dzictwa przemysłowego w Europie Środ-
kowowschodniej.
Po raz kolejny spośród 44 zabytków tech-
niki w 25 miastach Park Tradycji okazał 
się najbardziej popularnym obiektem. 
W całej Industriadzie wzięło udział prawie 
100 tysięcy osób, z czego ponad 10 tysięcy 
wybrało industriadowe atrakcje w Siemia-
nowicach Śląskich.

DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
Z REKORDOWĄ  FREKWENCJĄ  
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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 18 czerwca 
2018 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod 
numer telefonu 607631802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, wskazując, jakie miejsce 
przedstawione zostało na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych z miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu " Jakie to miejsce "  
z dnia 17.05.2018 r.
1. Krystyna z Katowic-Piotrowic
2. Radosław z Bytkowa
3. Ewa z Bytkowa
Zdjęcie przedstawiało nieistniejącą  
już zabudowę ulicy St.Katowickiej.
Pozdrawiam. 

MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

MIEJSCE?JAKIE TO
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GODOMY PO ŚLONSKU

TELEFONY
SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

Telefon niy wynaloz Alexander Gra-
ham Bell,  jak nos uczyli, ino go ło-
patyntowoł, a prototyp zrobioł 19 lot 
pryndzy Antonio Meucci. Wynalazek 
bes kerego (którego) ludzie niy pora-
dzom (potrafią) dziś żyć. Pamiyntom 
casy, kej (kiedy) mało fto (kto) mioł 
telefon, a kej ftoś chcioł zadzwonić, 
to musioł lecieć (iść) do budki te-
lefoniczny. Właziło sie tam rajn (do 
środka).ciepało piniondze a, że ludzie 
je rozwalali i kradli to potym pszero-
bili je na żetony. Boły wielke jak bojler 
elektryczny 10 litrowy. Niy fszyndzie 
take budki boły, ino we wiynkszych 
miastach, a w doma telefony, to ino 
szychy mieli. Teroski (teraz) to na-
wet małe bajtle majom telofony. Kej 
(kiedy) sie tak popaczy na drodze, 
to co drugi klacho (rozmawia), idzie 
i niy zwraco uwagi na nic. Niy jedyn 
piźnie (uderzy) w jakiś supek, abo 
latarnia. Niyftore firmy tak sie wy-

cfaniły i dzwoniom z zaproszyniym 
na jakiś pokaz gorkof, abo inkszych 
(innych) towarof. Jechołech kedyś 
ałtym i naros dzwoni mi telefon, kery 
mom f kapsie (kieszeni), a słysza po 
dzwonku, że to ftoś cudzy dzwoni 
i niy łodbiyrom. Kej żech prziszoł do 
dom pacza na tyn telefon, a to taki 
numer, co mie łot miesionca myn-
czy. Dzwonioł do mie dwa czi (trzy) 
razy w tydniu (tygodniu), i to po pora 
(parę) razy na dziyń (dzień). Tak sie 
myśla - zadzwoń, to dzisioj se pogo-
domy. Chyba minyły ze dwie godziny 
zaś dzwoni tyn som numer, łodbiyrom 
go i baba mi faflo i faflo (dużo mówi), 
kej sie wygodała pyto sie mie, czy to 
jes dobro oferta, a jo ji zaczynom po 
rosyjsku godać, że jo jom niy rozu-
mia, a w suchawce głucho cisza sie 
zrobioła, a po poru (paru) sekundach 
słysza „no to my sie pogodali” i łot 
tego casu mom spokoj. 

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  Szanowni Państwo, w tym roku dobiegają końca obchody 

85-lecia nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim. 
Z tej okazji zostało zorganizowanych wiele przedsięwzięć 
kulturalnych, wystaw, koncertów i spotkań z ciekawymi 
ludźmi. Dość wspomnieć, iż 9 marca ubiegłego roku – mię-
dzy innymi z tej okazji - gród Siemiona odwiedził Andrzej 
Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Również z okazji 85-lecia istnienia Siemianowic Śląskich, 
jako miasta, podjęliśmy się olbrzymiego wyzwania, jakim 
jest organizacja wernisażu prac fotograficznych, na które 
będą składały się portrety fotograficzne 85. mieszkańców 
naszego miasta - w ich codziennym życiu. Pokazanie ich 
zainteresowań, pasji, słowem tego, z czego sami są dumni 
i czym sami chcą się pochwalić. Galeria powstanie na 
zrewitalizowanych Michałkowickich Plantach.
Zadanie to realizuje Wojciech Mateusiak, znany śląski 
artysta-fotografik, któremu z powodzeniem zaufało wiele 
instytucji i osób prywatnych.
- Przez kilka ostatnich miesięcy udało mi się sfotografować 
ludzi, którzy bardzo pozytywnie zaskakiwali mnie tym co robią 
na co dzień i co kochają robić – mówi Wojciech Mateusiak. - 
Może to dziwnie zabrzmi, ale fotografując siemianowiczan, 
sam podświadomie utożsamiałem się z ich pasjami – dodaje.
By projekt zakończyć, musimy… chcemy zaprosić przed obiek-
tyw osoby w wieku: 20, 72-74, 77, 78, 83-85 lat. Szanowni 
mieszkańcy naszego miasta, serdecznie zachęcamy! Zasta-
nówcie się, porozmawiajcie między sobą, namówcie waszych 
rodziców, dziadków, którzy – wierzymy – są nietuzinkowi, 
ale zbyt skromni by dać się sportretować. To wspaniała pa-
miątka. I w dodatku za darmo. Może za kilkadziesiąt lat, gdy 
nieubłagany czas pozwoli przejść na tzw. „drugą stronę”, 
sprawicie, że waszym dzieciom, wnukom czy prawnukom 
zakręci się w oku łza wzruszenia. Będą bowiem pamiętali, że 
byliście twarzą miasta, miasta w którym dorastali, pracowali 
i z którego byli dumni. Wszystkich chętnych zapraszamy do 
kontaktu z nami: Biuro Prasowe Urzędu Miasta, tel. 32 760 
53 20, mail: twarzesiemianowic@gmail.com 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

NIESAMOWITA OKAZJA 
DO DARMOWEGO, 
FOTOGRAFICZNEGO
PORTRETU

Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza w piątek 22 czerwca na imprezę 
plenerową w ramach Nocy Świętojańskiej. O godzinie 19.00 zapraszamy do 
amfiteatru w Parku Miejskim na koncert zespołu CARRANTUOHILL.  Z muzy-
kami na scenie zaprezentuje się zespół tańca irlandzkiego Salake. Zapowiada 
się energetyczny koncert i wspaniała zabawa!Po koncercie przeniesiemy się 
na teren Parku Miejskiego, gdzie przy sadzawce parkowej Teatr Domino za-
prezentuje widowisko oparte na tradycjach Nocy Świętojańskiej. 
Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

CARRANTUOHILL



Z RATUSZA

 Za nami XXXVI Dni Miasta, które zapadną 
mi głęboko w pamięci nie tylko ze względu 
na liczbę wydarzeń i imprez, ale także ze 
względu na frekwencję. Oficjalne statystyki 
organizatorów i służb obsługujących nasze 
miejskie święto podają, że osiągnęliśmy re-
kordową frekwencję - 36 tysięcy uczestników. 
Jest to dla mnie powód do podwójnej radości. 
Po pierwsze, tak duża frekwencja oznacza, 
że udało nam się znaleźć złoty środek w za-
spokojeniu Państwa potrzeb i gustów, było 
bowiem przecież niemal wszystko: rozgrywki 
sportowe, rekreacja, wernisaże malarstwa, 
konkursy kulinarne, gwiazdy muzyki pop, rock, 
progresywnej, big band, śląska fala i disco 
polo. Drugim powodem do satysfakcji jest 
fakt, że poza drobnymi incydentami, każda 
z imprez była perfekcyjnie przygotowana 
i zabezpieczona, za co serdecznie dziękuję 
wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, Sie-
mianowickiego Centrum Kultury, MOSiR-u 
i wszystkich innych instytucji oraz stowarzy-
szeń zaangażowanych w organizację naszego 
wspólnego święta.

Kolejnym ważnym powodem mojej satysfak-
cji jest rozwój projektów inwestycyjnych, re-

alizowanych przez firmy działające na terenie 
naszego miasta. Pierwszym z nich jest Pałac 
Inspiracji w parku miejskim im. Donnersmarc-
ków, któremu kibicujemy i - jako urzędnicy - 
aktywnie wspieramy oraz promujemy. Ostatnią 
okazją do tego było szczególne spotkanie, 
które zainicjowałem z okazji Dni Miasta, za-
praszając gospodarzy wszystkich gmin i miast 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z jej 
przewodniczącym na czele. Okazało się ono 
strzałem w dziesiątkę w kontekście naszych 
działań promocyjnych w metropolitalnym 
gronie. Gospodarze pozostałych miast człon-
kowskich mieli okazję przekonać się osobiście, 
jak wielki potencjał drzemie w odnawianym 
kompleksie pałacowym, parku miejskim, polu 
golfowym i stawie Rzęsa. Mogłem w imieniu 
wszystkich siemianowiczan z dumą prezento-
wać historyczno-rekreacyjne walory naszego 
miasta. Wszystko to pozwala mi wierzyć, że 
dzięki tej wizycie pozycja Siemianowic Ślą-
skich, jako miasta kandydującego do stania 
się siedzibą Metropolii, wzrosła. 

Innym powodem do zadowolenia w obsza-
rze gospodarczym jest spełnienie kolejnej 
obietnicy złożonej Państwu przed wyborami 

w 2014 roku, w ramach której deklarowałem 
tworzenie warunków sprzyjających powsta-
waniu nowych miejsc pracy. W rezultacie 
usprawnień w zarządzaniu Urzędem Miasta, 
firma Adient Seating Poland wybudowała 
w zaledwie 10 miesięcy nową halę produkcyjną 
przy ulicy Krupanka, w której na chętnych 
czeka blisko 1000 nowych miejsc pracy. 

Nie ustajemy w walce o czyste powietrze 
w naszym mieście. Zespół ds. likwidacji uciąż-
liwości, który powołałem w ubiegłym roku, 
aktywnie uczestniczy w pracach nad nowym 
Planem Miejscowym Zagospodarowania Prze-
strzennego, który ostatecznie uniemożliwi 
pojawianie się nowych miejsc potencjalnie 
uciążliwych zapachowo lub grożących poważ-
ną awarią przemysłową. Ponadto, w imieniu 
naszego miasta oraz innych gmin Metropolii, 
w dalszym ciągu zabiegam o przyspieszenie 
prac nad ustawą antyodorową. W tym też 
celu 13 czerwca br. spotkałem się osobiście 
z ministrem ochrony środowiska, któremu 
wręczyłem podpisy zebrane pod petycją ape-
lującą o przyspieszenie prac nad tym ważnym 
dokumentem. Solidarny głos mieszkańców 
Siemianowic Śląskich i innych miast naszej 
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URUCHAMIAMY POTENCJAŁ MIASTA

aglomeracji został wysłuchany, zaś postu-
laty, jakie wnosimy od września ubiegłego 
roku spotkały się ze zrozumieniem ze strony 
generalnego inspektora ochrony środowiska, 
który również uczestniczył w ministerialnym 
spotkaniu. 

Liczę, że nasza wspólna praca - urzędników 
i dziesiątek zaangażowanych mieszkańców-
-wolontariuszy - przyniesie realne zmiany 
w polskim prawie tak, by żadne polskie mia-
sto nie musiało walczyć o czyste powietrze 
z lokalnymi trucicielami.  

POZDRAWIAM,  
RAFAŁ PIECH

Zespół urzędników powołany przez prezydenta 
miasta ds. eliminacji uciążliwości zapachowych 
generowanych przez przedsiębiorstwa działa-
jące na terenie Siemianowic Śląskich czynnie 
uczestniczy w procedurze zmiany w Miejsco-
wym Planie  Zagospodarowania Przestrzenego, 
dotyczącym dzielnicy Srokowiec. Działania te 
mają stanowić kontynuację podjętej w ubie-
głym roku walki na rzecz czystego powietrza 
w naszym mieście. Nie trzeba przypominać 
czytelnikom, że miasto poza uciążliwościami 
związanymi ze smogiem, który daje się we znaki 
głównie zimą, boryka się z uciążliwościami 
odorowymi, które generują firmy zlokalizo-

Dnia 12 czerwca 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Siemianowicach Śl. przy ul. Budryka 2 odbyło 
się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego, 
współpracy pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, Walcownią 
Rur Silesia S.A., Fabryką Elementów Złącznych S.A. a Branżową 
Szkołą I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II.

Porozumienie zostało podpisane przez Prezydenta Miasta 
- Rafała Piecha,  Prezesa Zarządu WRS S.A. -  Jacka Guzego, 
członka zarządu WRS S.A. -  Czesława Pelaka, Prezesa Zarządu 
FEZ  S.A. - Macieja Gosiewskiego oraz Dyrektora ZSOiZ – Sylwię 
Dylus. W uroczystym spotkaniu uczestniczyły  Z-ca Prezy-
denta Miasta Anna Zasada–Chorab oraz Naczelnik Wydziału 
Edukacji – Anna Sobieraj.

Celem listu intencyjnego jest nawiązanie długoterminowego 
współdziałania pomiędzy stronami oraz określenie ramowych 

ANTYODOROWE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE 
wane na terenie gminy. To z myślą o tych, 
którzy już działają oraz tych, którzy dopiero 
mieliby rozpocząć działalność gospodarczą 
na terenach przemysłowych, tworzone jest 
nowe lokalne prawo. 

Dzielnica Srokowiec, której dotyczą zmia-
ny, to specyficzny teren, na którym zloka-
lizowanych jest blisko 30 małych i średnich 
przedsiębiorstw. Część z nich zajmuje się 
przetwarzaniem różnych frakcji odpadów po-
przemysłowych, biurowych oraz komunalnych. 

Głównym zamysłem proponowanych przez 
Urząd Miasta zmian w przygotowywanym pla-
nie jest wykluczenie sytuacji, w której odpady 

inne niż obojętne byłyby przetwarzane lub 
magazynowane w sposób uciążliwy dla lokal-
nej społeczności. Dlatego w szczegółowych 
zapisach znajduje się nakaz magazynowania 
odpadów wyłącznie w budynkach. Ponadto 
na terenach, które nie są jeszcze zagospo-
darowane, dodano dwa fundamentalne dla 
komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców 
punkty. Pierwszy z nich dotyczy wykluczenia 
możliwości prowadzenia działalności, która 
stwarza ryzyko poważnej awarii przemysłowej, 
drugi zaś, to zakaz lokalizacji na danym terenie 
przedsięwzięć, które potencjalnie mogą być 
uciążliwe dla mieszkańców. 

Aby nowe prawo lokalne mogło obowiązy-
wać, musi przejść jeszcze kilka etapów legisla-
cyjnych. W chwili obe cnej trwają już formalne 
uzgodnienia z regionalnymi i lokalnymi organami 
i instytucjami, po których projekt miejscowego 
planu zostanie udostępniony publicznie. Ten 
zaś będzie połączony z dyskusją publiczną nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 
Finalny dokument zostanie skierowany przez 
Prezydenta Miasta na posiedzenie Rady Miasta. 
Przyjmując, że radni przegłosują dokument, bę-
dziemy posiadali w mieście kolejne narzędzia do 
walki z odorowowymi trucicielami. 

PIOTR KOCHANEK

zasad współpracy w zakresie realizacji inicjatyw, programów, 
projektów oraz usług edukacyjnych, promocyjnych i innych.

Szkolnictwo zawodowe powinno kształcić zarówno w zawo-
dach aktualnie poszukiwanych, jak i przyszłościowych. Przedsta-
wiciele porozumienia  dostrzegają wiele możliwości współpracy 
w zakresie wyszkolenia wykwalifikowanych pracowników, 
gotowych podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. 

Współpraca miasta, szkoły i firm ma na celu dostosowanie 
oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, jak 
również jej uatrakcyjnienia.

Wspólne działania realizowane będą w obszarach dydak-
tyki i promocji. Będą one polegać na podejmowaniu inicjatyw, 
mających na celu uruchomienie i nabór uczniów do klasy 
patronackiej, kształcącej w zawodach ślusarz i elektryk.

SYLWIA DYLUS 

SIEMIANOWICKA OFENSYWA BRANŻOWA

Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem w stronę 
ułatwienia startu w zawodowe życie młodzieży ZSZiO
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Rozpoczęła się budowa boiska  
wielofunkcyjnego na ulicy Wyzwolenia
Zakończyły się prace projektowe  wielofunkcyjnego 
boiska środowiskowego przy ulicy Wyzwolenia (in-

westycja realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego). 
Wobec tego przystąpiono do prac budowlanych, które obejmą 
budowę boiska do minipiłki nożnej i koszykówki o nawierzchni 
poliuretanowej. Oprócz tego, w ramach tejże inwestycji, po-
wstaną jeszcze dwa boiska wielofunkcyjne: na terenie Zespołu 
Szkół Specjalnych, przy ulicy Myśliwieckiej 6 oraz na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul Chopina 4a. Planowany ter-
min zakończenia powyższej inwestycji przewidziano na koniec 
sierpnia 2018 roku.

www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Upiększanie miasta kwiatami
Trwa realizacja zadania pn. „Prace związane z za-
gospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni 
w Siemianowicach Śląskich”. Aktualnie przepro-

wadzane są działania, obejmujące sadzenie kwiatów (wraz 
z ich pielęgnacją) w donicach na słupach oświetleniowych, 
w donicach na chodnikach oraz w konstrukcjach kwiatowych 
(„bukiet kwiatów”, „wieże kwiatowe”). 

Park Hutnik – 3 etap
Jeszcze w tym roku przeprowadzony zostanie trzeci 
etap rewitalizacji Parku Hutnik. Prace obejmą m.in. 
wykonanie oświetlenia parkowego, dalszą budowę 

zaprojektowanych alejek parkowych, wykonanie i montaż 
elementów zagospodarowania terenu – w tym urządzeń małej 
architektury, tj. ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie dróg 
i parkingów z kostki betonowej, wraz z oznakowaniem piono-
wym i poziomym. Zadanie inwestycyjne aktualnie jest w trakcie 
postępowania przetargowego, a po wyłonieniu wykonawcy 
będzie on miał trzy miesiące na jego realizację.
Przypomnijmy, że pierwszy etap modernizacji parku rozpoczął 
się w 2016 roku. Wówczas w miejscu zniszczonej, betonowej 
niecki powstała podświetlana fontanna chodnikowa, a wokół niej 
urządzenia rekreacyjne, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią 
oraz nowe ławki i chodnik. Drugi etap objął m.in. odtworzenie 
murka ogrodzenia, alejek parkowych, wykonanie pochylni dla 
wózków, a także utworzenie stałej galerii, ilustrującej dzieje 
Huty Jedność. Rewitalizacja Parku Hutnik dofinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Remont Zameczku dobiega końca
Do końca czerwca będą trwały prace remontowe 
zabytkowego Pałacu Rheinbabenów, czyli michałko-
wickiego Zameczku. Obiekt od dawna wymagał grun-

townego remontu, w związku z tym w zeszłym roku, rozpoczęła 
się jego rewitalizacja. Prace budowlane objęły m.in. remont 
pokrycia i konstrukcji dachu oraz stropu poddasza, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów zewnętrznych, 
remont elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych oraz 
sztukaterii, a także wymianę instalacji wod-kan, c.o., elek-
trycznej i wentylacji. Ponadto od strony tarasu zamontowano 
podnośnik dla niepełnosprawnych, a cały budynek Zameczku 
został oświetlony barwną iluminacją.

Amfiteatr w nowej odsłonie
Siemianowicki amfiteatr jest już gotowy na otwar-
cie letniego sezonu kulturalnego 2018. Dla wygody 
mieszkańców stare ławki wymieniono na ponad 900 

nowych krzesełek z oparciem. Dzięki tej zmianie siemianowi-
czanie będą mogli, w komfortowych warunkach, przez całe lato 
uczestniczyć w licznych koncertach i spektaklach dla dzieci, 
na które serdecznie zaprasza Siemianowickie Centrum Kultury 
oraz Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przebudowa pomieszczeń 
w SCK Jarzębina
Nowego wyglądu nabierze nie tylko teren przy SCK 
Jarzębina, bowiem w najbliższym czasie zostanie 

podpisana umowa na modernizację pomieszczeń „Jarzębinki”, 
przeznaczonych na potrzeby klubu SENIOR+. Zostaną prze-
prowadzane m.in. roboty rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, 
posadzkarskie i okładzinowe. Ponadto zaplanowano naprawę 
dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wymianę 
instalacji wod-kan, c.o i elektrycznej. 

Na przełomie maja i czerwca br. trwał internetowy sondaż dotyczący nazwy rewi-
talizowanego właśnie z budżetu miasta za kwotę ponad 1,3 miliona złotych, skweru 
przy ul. Waryńskiego. Mieszkańcy mogli oddać głos na jedną z pięciu propozycji. 
Pierwsza propozycja – Skwer Laury – pamięci żony założyciela byłej Huty Laura, 
potem Jedność. Kolejne dwie związane były z podopiecznym świętego patrona Flo-
riana, tj. Skwer Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Skwer Metalurgów. Ostatnie dwie 
propozycje związane były z postaciami, które swym życiem i działalnością wpisały 
się w historię miasta: Skwer Ferdynanda Popka – burmistrza Siemianowic Śląskich 
oraz Skwer Ruty Kubac – siemianowickiej artystki.  Oddano łącznie 2243 ważnych 
głosów. Zwycięzcą sondy okazała się Laura. Jeśli na najbliższej sesji radni RM przyjmą 
większością głosów uchwałę na temat nadania skwerowi nowej nazwy, to od 5 lipca 
będziemy cieszyć się nowym zrewitalizowanym terenem, którego nazwa nawiązuje 
do naszej lokalnej historii.

PIOTR KOCHANEK

ROZKŁAD GŁOSÓW  NA POSZCZEGÓLNE PROPOZYCJE:

Skwer Laury 1366 
Skwer OSP 531 
Skwer Metalurgów  165
Skwer Ruty Kubac  74
Skwer Ferdynanda Popka 107

ŁĄCZNIE ODDANO  2243

LAURA BĘDZIE MIAŁA SWÓJ SKWER
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W mieście trwają intensywne prace związane 
z wymianą nawierzchni dróg powiatowych i gmin-
nych oraz modernizacją chodników. Dodatkowo 
w celu poprawy infrastruktury drogowej powstają 
nowe parkingi i miejsca postojowe. 

Dotychczas ukończono budowę trzech par-
kingów przy ulicach: Dreyzy, Jagiełły i Śniadec-
kiego, a także zmodernizowano chodniki przy 
ulicach Zgrzebnioka i Katowickiej. Ponadto 
zakończono wymianę nawierzchni ulic: 
 Jagiełły (z ulicą Królowej Jadwigi) 

wraz z naprawą chodnika, 
 Górniczej, od ul. Michałkowickiej (na całej 

długości) wraz z przebudową chodnika,
 Emilii Plater, od ulicy Oświęcimskiej 

(na całej długości).
W trakcie realizacji jest wymiana nawierzchni:
 ulicy Chopina, od  al. Sportowców 

do ul. Dworskiej,
 ulicy Obrońców Warszawy, od ul. Oświęcimskiej do 

wysokości budynku przy ul. Obrońców Warszawy 1,
 chodnika przy ulicy Oświęcimskiej wraz z bu-

dową zatoki autobusowej.

NOWE DROGI, CHODNIKI I PARKINGI

W następnej kolejności zaplanowano remonty:
 ulicy Konopnickiej (od ul. Matejki do wysokości 

Inter-Komisu),
 ulicy Grunwaldzkiej (od ul. Wróblewskiego do 

ronda przy ul. Łokietka),

W dniu 25 maja 2018 roku podpisano umowę na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowe 
połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą 
Michałkowicką w Siemianowicach Śląskich”. 
Odcinek łączący obie drogi powiatowe stanie 
się ważnym uzupełnieniem sieci siemianowic-
kich szlaków komunikacyjnych i usprawni ruch 
drogowy w mieście.

Budowa łącznika, o długości około 1,4 km, 
rozpoczęła się 1 czerwca. Oprócz nowego od-
cinka drogi wykonana zostanie również ścieżka 
rowerowa i chodnik. Ponadto zaplanowano m.in. 
budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia 
ulicznego, przebudowę kanalizacji sanitarnej 

NOWY ŁĄCZNIK MIĘDZY ULICAMI ZWYCIĘSTWA  
I MICHAŁKOWICKĄ  JESZCZE W TYM ROKU

SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI JUŻ W LIPCU 
– CZTERY STACJE WYPOŻYCZEŃ I REJESTRACJA

i elektroenergetycznej, a także rozbudowę 
sieci wodociągowej.

Koszt inwestycji oszacowano na 5 892 536,39 zł  
z czego 5,2 mln stanowi dotacja celowa, udzie-
lona Siemianowicom Śląskim przez „Metro-
politalny Fundusz Solidarności”. Finał prac 
budowlanych przewidziano na koniec listopada 
2018 roku.

W przyszłym roku planowane jest także popro-
wadzenie kolejnych łączników: pomiędzy ulicami 
Michałkowicką i Oświęcimską (na wysokości 
Kotłomontażu) oraz ulicą Oświęcimską a ulicą  
Watoły, gdzie powstanie osiedle domów jedno-
rodzinnych.  DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

 ulicy Matejki (termin realizacji – do końca 
sierpnia 2018),
 chodnika przy ulicy Wyzwolenia,
 chodników przy ulicy Niepodległości,
 chodnika przy ulicy Harcerskiej.

Pilotażowy projekt pn. „Siemianowicki Rower Miejski” zbliża się wiel-
kimi krokami. Od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. do dyspozycji 
rowerzystów zostaną oddane 32 rowery oraz 4 samoobsługowe 
stacje wypożyczeń, zlokalizowane w następujących miejscach: 

Termin całkowitego zakończenia powyższych 
inwestycji, planowany jest na lipiec 2018 roku. 

To jednak nie koniec. Na początku czerwca 
podpisano umowę na wymianę nawierzchni ulic 
i miejsc postojowych w dzielnicach Michał-
kowice, Bytków i Centrum. Poniższe zadania 
drogowe stanowią pierwszą część działań reali-
zowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2018.  Zakres robót budowlanych obejmie:

 wymianę nawierzchni drogi na uli-
cy Mysłowickiej – Kolonia Wojewódzka, 
 wymianę nawierzchni ulicy Sikorskiego 9-13 

oraz przyległego parkingu,
 wymianę nawierzchni ulicy Czeladzkiej  

(od ul. Pawiej do nr 85),
 wymianę drogi osiedlowej – ulica Jagiełły  

(od nr 25 do nr 31),
 wymianę nawierzchni drogi – ulica Dolna  

(na całej długości),
 wymianę nawierzchni jezdni i zatoki parkin-

gowej – ulica Pocztowa 11-15. 
Finał tej inwestycji przewidywany jest  
we wrześniu bieżącego roku.      (DBS)

Teren wyznaczony na powyższe stacje został wybrukowany 
i w pełni  przygotowany od strony technicznej. W następnej 
kolejności w każdym punkcie, pojawi się terminal, dzięki któremu 
w prosty sposób wypożyczymy i zwrócimy rowery. Trzeba jed-
nak pamiętać, że wypożyczenie roweru wymaga wcześniejszej 
rejestracji w systemie, akceptacji regulaminu oraz uiszczenia 
tzw. opłaty inicjalnej min. 10 zł, która jednocześnie będzie 
pierwszą wpłatą na poczet kwoty doładowania. Rejestracja 
będzie możliwa poprzez stronę siemianowickirowermiejski.pl, 
jak również w każdym terminalu przy stacji roweru miejskiego.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Stacja „MICHAŁKOWICE”  
– Plac 11 Listopada w Michałkowicach,
Stacja „WĘZŁOWIEC” 
– rejon nowo powstałego parkingu przy ulicy Jagiełły 25,  
na osiedlu Węzłowiec,
Stacja „TUWIM” 
– rejon ulicy Wróbla, na osiedlu Tuwim w Siemianowicach  
Śląskich (w okolicach Skateparku i Pumptracku)
Stacja „CENTRUM”  
– rejon ulicy Jana Pawła II w centrum miasta.
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Nowa nawierzchnia oraz zatoka autobusowa  
zastąpią stary szeroki powykrzywiany chodnik, 
a kierowcy autobusów nie będą blokować pasa 
jezdni w czasie postoju na przystanku.
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5 HEKTARÓW 
WYPIELĘGNOWANEGO TRAWNIKA 
POD PIKNIKOWY KOSZ 

Trwająca kadencja samorządowa to okres, 
w którym tak lubiany przez siemianowiczan 
Park „Pszczelnik” systematycznie odzysku-
je swój blask. Zmodernizowana hala, długo 
wyczekiwane boisko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne zamie-
niające się zimą w lodowisko, nowa bieżnia 
lekkoatletyczna, tor dla rolkarzy, mini golf 
oraz linarium dla najmłodszych - to wszystko 
sprawia, że to wyjątkowe miejsce staje się 
kolejną wizytówką miasta, wzbogacając jego 
ofertę sportowo–rekreacyjną.

W  sobotę 19 maja, oficjalnie otwarto lina-
rium, czyli kolejną atrakcję przeznaczoną dla 
najmłodszych. Były animacje, wata cukrowa 
oraz pomalowane, roześmiane i szczęśliwe 
buzie dzieci. Można powiedzieć, że właśnie od 
tamtej soboty Park Pszczelnik rozpoczął swoje 
„nowe życie”, w które świetnie wpisał się piknik 
pod hasłem „Odkryj Amerykę w Siemianowi-
cach”. Były mecze futbolu amerykańskiego na 
stadionie, pokazy strongmanów i zespołów 
cheerleaders, muzyka country, foodtrucki, 
czyli to wszystko, co może kojarzyć nam się 
z imprezą w stylu amerykańskim.

- Sobotnie otwarcie linarium było podsumo-
waniem dotychczasowych zmian na Pszczelni-
ku- powiedział Prezydent Siemianowic Śląskich 
Rafał Piech. - Można śmiało powiedzieć, że 

- W tym roku na terenie kompleksu 
wypoczynkowego Rzęsa powstaną 
zielone błonia, czyli nowa, całkiem 
spora polana, która będzie służyła 
wypoczynkowi mieszkańców oko-
licznych osiedli i wszystkich, którzy 
odwiedzają „Rzęsę” - mówi Damian 
Kołakowski, naczelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej siemianowic-
kiego Urzędu Miasta.

5 hektarów pielęgnowanego, 
cyklicznie i regularnie przystrzy-
ganego trawnika to nowy pomysł, 
który w założeniu ma scalać ro-
dziny podczas wspólnego wypo-
czynku w plenerze. Będzie można 
przyjść z kocem, leżakiem, książką 
czy koszem śniadaniowym. Jednym 
słowem – zrelaksować się na wzór 
londyńskiego Hyde Parku.

W przyszłym roku będzie docią-
gnięte zasilanie w energię elektrycz-
ną, by móc przeznaczyć niewielki 
fragment terenu pod dzierżawę np. 
dla cieszących się coraz większym 
powodzeniem food trucków.

- Ponadto będzie również zrobio-
ny zielony parking dla rowerzystów, 
tak by miłośnicy jednośladów mogli 
wykorzystać już istniejące ścieżki 
rowerowe – mówi naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej.

Nowe miejsce to nowe możliwości. 
Chcemy jednak od razu uspokoić 
mieszkańców, szczególnie ulic Kru-
czej, Dworskiej i przyległych, którzy 
obawiają się, że w ich sąsiedztwie 
będą organizowane duże, generujące 
hałas imprezy plenerowe. Nic takiego 
nie będzie się działo. Owszem będzie 

można raz do roku zorganizować 
np. kameralny koncert smyczkowy. 
O jakimkolwiek „woodstocku” nie 
ma mowy!

- To będą błonia miasta, które 
w założeniu mają służyć spokojne-
mu wypoczynkowi na łonie natury. 
Owszem, teoretycznie mogą być 
alternatywą dla Parku Tradycji, lecz 
nie takie jest podstawowe założenie, 
które przyświeca tej inwestycji – 
zapewnia Damian Kołakowski. - Nie 
będziemy inwestować tam ogrom-
nych pieniędzy w moc przyłącze-
niową – dodaje.

Obecnie jest rozstrzygnięty prze-
targ, niebawem do prac przystąpi 
firma zieleniarska, która wyrówna 
teren i zasieje trawę.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICKIE BŁONIA

To nie będzie miejsce na imprezy typu  
„woodstock”. To będzie siemianowicki Hyde Park, 
gdzie będzie można zjeść piknikowe śniadanie, 
przeczytać książkę... zrelaksować się.

na tego typu zmiany mieszkańcy czekali kil-
kadziesiąt lat i cieszę się, że to szczególne 
miejsce w siemianowickiej historii i tradycji 
znów wygląda tak pięknie. Jestem przekonany, 
że ilość wydarzeń sportowych na tutejszych 
obiektach realizowanych przez MOSiR oraz 
siemianowickie kluby sportowe, a także teren 
sprzyjający rodzinnym wycieczkom, space-
rom i realizowaniu swoich pasji związanych 
z aktywnością fizyczną spowodują, że Park 
Pszczelnik będzie tętnił życiem jak za czasów 
mojej młodości – stwierdził prezydent Piech.

Na potwierdzenie słów prezydenta kolejna 
sobota obfitowała w imprezy dla mieszkańców, 
podczas których organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji, przeznaczonych dla osób w róż-
nym wieku: „Spotkanie biegowe z Anią”, czyli bieg 
rekreacyjnym upamiętniający Annę Rembierz, sie-
mianowiczankę, pracownika Urzędu Miasta, która 
tragicznie zginęła w górach przed dwoma laty, 
„Siemianowicki Piknik Rowerowy” czyli rekreacyjny 
przejazd rowerowy siemianowickimi ścieżkami 
rowerowymi, na bieżni lekkoatletycznej odbył  
się pierwszy Siemianowicki Trójbój Biegowy. To 

nowy pomysł MOSiR Pszczelnik i bodaj pierwsze 
zawody tego typu w Polsce, które wyłonią zwy-
cięzcę w sumarycznym biegu na 100 m, 400 m 
i 1500 m w kategorii mężczyzn oraz na 100 m, 
200 m i 800 m w kat. kobiet.

Na boisku wielofunkcyjnym - lodowisku 
mieszkańcy mogli zobaczyć pokazy Capo-
eira. Nie zabrakło darmowej waty cukrowej 
oraz malowania twarzy. Dla chętnych od-
był się także turniej mini golfa, a na boisku 
piłkarskim ze sztuczną trawą zagrali naj-
młodsi adepci futbolu.  KRZYSZTOF NOS

NOWE ŻYCIE 
PSZCZELNIKA!

INWESTYCJE
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GOSPODARKA

Pod koniec maja br. w michałkowickim SCK 
Zameczek odbyło się pierwsze spotkanie 
z mieszkańcami naszego miasta z cyklu 
TuMetropolia. Debaty te organizowane są 
od początku roku przez Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolię. W spotkaniu wzięli 
udział: Danuta Kamińska, Wiceprzewodni-
cząca Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, Agnieszka Gładysz, Zastępca 
Prezydenta Siemianowic Śląskich oraz dr hab. 
Robert Tomanek, prof. Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach. Spotkanie prowadził 
red. Marcin Zasada z Dziennika Zachodniego. 
Tematyka organizowanego w całym regionie 
cyklu takich spotkań dotyczy między innymi 
kwestii transportu publicznego, rozwoju go-
spodarczego i społecznego, kształtowania 
przestrzeni, promocji całego obszaru oraz 
zagadnień związanych ze specyfiką  miasta, 
które jest w danym dniu gospodarzem debaty.

 

Redaktor Zasada wprowadzając przybyłych 
gości w tematykę spotkania zapytał na po-
czątku o wzajemne potrzeby i rolę miasta 
w Metropolii: Jakich Siemianowic Śląskich 
potrzebuje Metropolia i jakiej Metropolii po-
trzebują Siemianowice? Danuta Kamińska 
w swojej odpowiedzi dała do zrozumienia, że 
Metropolia potrzebuje silnych gospodarczo 
i społecznie Siemianowic Śląskich, bowiem 
znajdują się one w wyjątkowym gronie silnych 
miast okalających, tworzących kluczowy dla 
centrum Metropolii podregion. Z kolei Agniesz-
ka Gładysz, dzieląc się oczekiwaniami lokal-
nych samorządowców i mieszkańców miasta 
w stosunku do Metropolii, nawiązała do idei 

solidarności wszystkich członków. Mówiła też o 
potrzebie rozwijania Metropolii w oparciu 
o silne cechy poszczególnych miast i gmin, 
bez względu na ich wielkość. Podkreśliła  
również konieczność budowania przewagi  
konkurencyjnej naszego regionu, a jest to 
możliwe wyłącznie dzięki współdziałaniu 
miast wchodzących w skład Metropolii. 
Ten sposób myślenia przewijał się również 
w dyskusji na temat rozwoju infrastruktury 
drogowej, w ramach której nasze miasto 
wraz z Katowicami oraz mniejszymi sąsiadami 
zabiega o dalszą rozbudowę Drogowej Trasy 
Średnicowej, której nowe odcinki przebiegałyby 
m.in. bezpośrednio przez Siemianowice Śląskie, 
Czeladź, Bobrowniki i dalej na północ, aż do 
lotniska w Pyrzowicach.

Ważnym wątkiem w dyskusji była też ra-
cjonalność i kolejność realizacji inwestycji 
związanych z szeroko rozumianą mobilnością 

mieszkańców Metropolii. W tym temacie 
prym wiódł prof. Tomanek, który zachęcał 
zarządzających budżetem Metropolii do 
zdroworozsądkowego podejścia do wszelkich 
nowych pomysłów, wielkich i kosztownych 
wizji, których realizacja mogłaby pochłaniać 
większość jej budżetu na lata. Zamiast tego 
proponował wykorzystywanie i adaptację już 
istniejącej infrastruktury w postaci lini kole-
jowych, które mogą być świetną alternatywą 
dla komunikacji autobusowej. Profesor Toma-
nek, sam znany z zamiłowania do rowerów, 
zachęcał również do przyśpieszenia prac nad 
projektem połączenia w jedną całość ścieżek 
rowerowych na terenie całej Metropolii.

Kilka ważnych pytań zadali także miesz-
kańcy Siemianowic Śląskich. Ich główną osią 
była również kwestia mobilności, a szczegól-
nie utrudnienia i uciążliwości z nią związane. 
Mieszkańcy zgłaszali, że pomimo obietnic 

składanych kilka lat temu przez KZK GOP 
o monitorowaniu obciążeń poszczególnych 
linii autobusowych, na żadnej z linii przejeż-
dżającej przez obszar Siemianowic Śląskich 
nie dokonano zmian w rozkładach i często-
tliwości jazdy. Przepełnione i spóźniające 
się autobusy to wciąż standard, a brak wy-
dzielonych buspasów sprawia, że autobusy 
stoją w korkach razem z innymi pojazdami. 
Wszystko to mocno obniża atrakcyjność 
tego środka lokomocji i nie zachęca do re-
zygnacji z auta.

Nie obyło się też bez trudnych pytań, zwią-
zanych z walką ze smogiem. Mieszkańcy 
apelowali do wiceprzewodniczącej Metropo-
lii, by temat ten w sezonie letnim nie został 
zbagatelizowany, i aby wykorzystać ten czas 
na intensywne prace legislacyjne, zmierzają-
ce do wypracowania narzędzi wspierających 
mieszkańców, które pomogą sukcesywnie 
i szybko doprowadzić do obniżenia poziomu 
niskiej emisji w gminach Metropolii.

Dziewięćdziesięciominutowy czas zare-
zerwowany przez organizatorów na debatę 
minął błyskawicznie, a uczestnikom spo-
tkania wyraźnie nie było w smak kończyć, 
poruszone zostały bowiem dopiero główne 
tematy, natomiast w kolejce oczekiwały te-
maty lokalne, a także wspólne rozwiązywanie 
problemów, jak choćby solidarność w walce 
z odorem. Po pierwszym spotkaniu wydaje 
się, że tego typu debaty powinny się odbywać 
regularnie w każdym z miast członkowskich 
Metropolii. 

PIOTR KOCHANEK

TU METROPOLIA - 
PIERWSZA DEBATA ZA NAMI

W lipcu 2018 r. polska statystyka publiczna 
obchodzi setne urodziny. System statystyki 
publicznej tworzą Główny Urząd Statystyczny 
oraz 16 urzędów statystycznych w każdym 
województwie. W województwie śląskim jest to 
Urząd Statystyczny w Katowicach wraz z pod-
ległymi 5 oddziałami. Siemianowice Śląskie są 
w zasięgu działania oddziału w Bytomiu, który 
mieści się przy ul. Stanisława Moniuszki 26A.

Statystyka jest obecna w niemal każdym 
aspekcie naszego życia. Prowadzi badania 
o bardzo istotnym znaczeniu dla obserwacji 

procesów demograficznych, społecznych, 
gospodarczych oraz środowiska naturalne-
go. Zgromadzone dane stanowią podstawę 
podejmowania strategicznych decyzji ekono-
micznych, społecznych i administracyjnych. 
Statystyka publiczna dysponuje bardzo bo-
gatym zasobem rzetelnych informacji, które 
dostarcza szerokiemu kręgowi odbiorców. 
Użytkownikami tych danych są m.in. pracow-
nicy administracji rządowej i samorządowej, 
środowiska naukowo-badawcze, media, a także 
osoby prywatne. Bezpłatny, ogólnodostępny 

zbiór informacji statystycznych znajduje się 
na stronie katowice.stat.gov.pl .

Źródłami danych statystycznych są: spra-
wozdania składane przez podmioty gospodarki 
narodowej, reprezentacyjne badania ankietowe 
przeprowadzane w wylosowanych gospodar-
stwach domowych, badania rolne, czy też spisy 
powszechne. 

Jakość badań ankietowych oraz ich komplet-
ność w znacznej mierze zależy od przychylności 
osób biorących udział w ankietach, tj. responden-
tów. Liczy się każda odpowiedź na pytanie ankie-

„100 LAT RZETELNYCH  
DANYCH STATYSTYCZNYCH GUS”

tera. Zagwarantowana jest poufność informacji 
uzyskanych od respondentów, bowiem statystykę 
obowiązuje  bezwzględnie przestrzegana zasada 
zachowania tajemnicy statystycznej. Badania 
ankietowe na terenie województwa śląskiego 
przeprowadza profesjonalna sieć ankieterska. 
Każdy ankieter posiada ważną legitymację służ-
bową potwierdzającą jego tożsamość. Tożsamość 
ankietera można również sprawdzić dzwoniąc pod 
numer 32-77-91-291 (w godzinach pracy urzędu) 
lub w godzinach popołudniowych i wieczornych 
 – 695-255-244.

PIOTR KOCHANEK
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INWESTYCJE

82 MILIONY
POZYSKANE W CIĄGU TRZECH LAT
Wśród 81 miast w całej Polsce, Siemia-
nowice Śląskie znalazły się na 8. miej-
scu w ramach kwot pozyskiwanych ze 
środków Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych (fundusze europejskie). 
Jeszcze lepiej to wygląda w zakresie pozy-
skiwanych kwot przypadających na 1 miesz-
kańca (wśród miast na prawach powiatu). 
Tutaj zajęliśmy 5. miejsce. - Obiecałem,  
że pozyskamy rekordową ilość środków unij-
nych i słowa dotrzymałem. W tej kadencji 
to prawie 50 milionów złotych w ramach 
ZIT – mówi Rafał Piech, prezydent miasta.

w podregionie katowickim 
w zakresie kwoty pozyskanych 

śródków na 1 mieszkańca

wśród 81 miast w całej Polsce w ramach kwot 
 pozyskiwanych ze środków Zintegrowanych  

Inwestycji Terytorialnych (fundusze europejskie)

w podregionie katowickim  
w zakresie kwoty  

pozyskanych środków w ramach ZIT

8 2 3

 Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej na odcinku 0,6 km. 
 Ten fragment trasy jest częścią drogi tranzytowej przebiegającej ulicami Siemianowic 

Śląskich. Pozyskana kwota: 1 800 000,00 zł.
 Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami  
(skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Maciejkowickiej i Kościelnej).  
Pozyskana kwota: 2 600 000,00 zł.

 Budowa lewoskrętu przy ul. Wróblewskiego. Przebudowa wylotowej trasy  
naszego miasta przy granicy z Katowicami, celem rozładowania dużego natężenia 
ruchu. Pozyskana kwota: 1 850 000,00 zł.

 Przebudowa ulicy Krupanka. Pozyskana kwota 333 800,00 zł.
 Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z Michałkowicką. 

 Pozyskana kwota: 5 200 000,00 zł.
 Utworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz przystanków  
Bike&Ride i Park&Ride, połączonych z 17 kilometrami ścieżek rowerowych.  
Pozyskana kwota: 7 500 000 zł.

DROGI 19,3 mln

  Budowa ścieżki dydaktycznej w okolicach Bażantarni. Realizacja w partnerstwie z Nad-
leśnictwem Katowice. Pozyskana kwota: 12 000 zł.

  Projekt mający na celu ochronę różnorodności biologicznej w stawach Brysiowych, 
zlokalizowanych na terenie gminy. Polega na uszczelnieniu dna zbiorników wodnych 
i ochronie gatunkowej zwierząt i roślin. Pozyskane środki: 642 000 zł.

  Rewitalizacja 5 obszarów zielonych w mieście: Park Górnik, Lasek Bytkowski,  
Park Ludowy, Park Pszczelnik, teren przy ul. Budryka. Pozyskana kwota: 3 805 357,06 zł.

OCHRONA  ŚRODOWISKA

4,5 mln

MIEJSCE MIEJSCE MIEJSCE

 Nowoczesna szkoła. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.  
Pozyskana kwota: 394 000,00 zł

 Szkolenia, warsztaty, doradztwo oraz staże dla uczniów i nauczycieli siemianowickich 
szkół zawodowych. Pozyskana kwota: 2 800 000 zł.

 Remont, przebudowa/rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego  
w placówkach edukacyjnych. Pozyskana kwota: 2 000 000 zł.

 Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
Pozyskana kwota: 378 009,96 zł.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to głównie współpraca mię-
dzyinstytucjonalna, ale i międzysektorowa. Najlepszym tego przy-
kładem jest Rewitalizacja zdegradowanego Pałacu Donnersmarcków 
w siemianowickim Parku Miejskim.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE 
I EDUKACJA

5,6 mln

 Modernizacja zabytkowej Pływalni Miejskiej wraz z przyległą przestrzenią parkową. 
Pozyskana kwota: 6 267 349,50 zł.

 Utworzenie Michałkowickich Plant jako miejsca rekreacji i integracji społecznej.  
Pozyskana kwota: 2 911 296,85 zł.

 Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów część II: 3 700 000 zł

REWITALIZACJA  
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

12,9 mln
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 Remont 15 lokali socjalnych dla mieszkańców Siemianowic Śląskich (ze szczególnym 
uwzględnieniem bezrobotnych, samotnych matek i wychowanków opuszczających 
pieczę zastępczą). Pozyskana kwota:  1 140 000 zł.

 Otwrcie Centrum Usług Społecznych, w tym świetlicy środowiskowej dla dzieci oraz 
centrum pomocy dla bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Usługi w centrum będą 
świadczone przez MOPS, szczególnie dla terenów rewitalizowanych.  
Pozyskana kwota: 400 000 zł.

 Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości. Aktywizacja zawodowa 15 bezrobotnych 
mieszkańców zamieszkujących tereny rewitalizowane, dzięki dotacji na działalność 
gospodarczą. Pozyskana kwota: 943 000 zł.

 PUP - aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście – projekt syste-
mowy. Pozyskana kwota: 1 790 616,00 zł.

 PUP – gotowi do zmiany! Wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia. 
Pozyskana kwota: 1 231 964,48 zł.

 PUP – aktywni na co dzień – wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia. 
Pozyskana kwota: 1 211 311,83 zł.

 PUP – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+. Pozyskana kwota: 1 334 648,60 zł.
 MOPS – projekt „Rodzinna Integracja”, którego celem jest rozwinięcie środowiskowych 
form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez rozszerzenie oferty wsparcia  
dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci, obejmujący 49 osób.  
Poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez doskonalenie kompetencji  
20 tychże rodzin i 15 wychowanków rodzin zastępczych. Pozyskana kwota: 463 200 zł.

 MOPS – projekt „Inwestuj w siebie”. Aktywizacja społeczna i zawodowa  
200 osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Pozyskana kwota: 1 894 000,00 zł.

  MOPS – projekt „Triathlon: integracja, edukacja, praca”. Celem jest aktywizacja  
społeczna i zawodowa uczestników należących do III profilu zatrudnienia.  
Pozyskana kwota: 1 757 000,00 zł

 MOPS – projekt „Ucieczka od bierności”. Zwiększenie dostępności oraz jakości usług 
społecznych dla 140 osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, 
poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci oraz Centrum Usług  
Społecznych. Pozyskana kwota: 1 370 300,13 zł.

 MOPS – projekt SORSAL, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa miesz-
kańców terenów rewitalizowanych. Pozyskana kwota: 949 091,56 zł.

 MOPS – Inwestuj w siebie. Pozyskana kwota: 2 038 775,15 zł.

 Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, 
w postaci aplikacji mobilnej i internetowej. Rozbudowa monitoringu miejskiego. 

 Pozyskana kwota: 632 000 zł.
 Ułatwienie dostępu do usług świadczonych przez Urząd Miasta. Umożliwienie realizacji 
płatności (np. podatek od gruntów, nieruchomości) poprzez stronę internetową. Moż-
liwy również wgląd w plan swojej działki geodezyjnej. Doskonalenie kompetencji kadr 
w 5 jednostkach samorządu terytorialnego. Pozyskana kwota: 353 000 zł.

SMART
CITY 1 mln

PROJEKTY  
SPOŁECZNE

  Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w szkole sportowej, celem dywersyfika-
cji źródeł ciepła. Pozyskana kwota: 843 000 zł.

 Gruntowna modernizacja energetyczna:
 a) budynków Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pozyskana kwota: 2 120 000 zł.
 b) budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pozyskana kwota: 1 700 000 zł.
 c) budynku Zespołu Szkół Sportowych. Pozyskana kwota: 5 100 000 zł.

 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwiązań  
z zakresu oszczędności. Pozyskana kwota: 4 013 697 zł

 Budowa – w ramach Słonecznych Siemianowic - źródeł odnawialnych  
w 125 siemianowickich gospodarstwach domowych. Pozyskana kwota: 2 132 480 zł.

 Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE.  
Pozyskana kwota: 1 147 500 zł.

 Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1.  
Pozyskana kwota: 1 757 693,67 zł.

 Docieplenia 14 budynków gminnych, w większości na Nowym Świecie.  
Pozyskana kwota: 3 021 116,35 zł.

 Likwidacja niskiej emisji przez podłączenie budynków do sieci miejskiej.  
Eliminacja przestarzałych źródeł ciepła generujących smog.  
Pozyskana kwota: 734 556,11 zł.

CZYSTE  
POWIETRZE 22,1 mln

A TAKŻE ZE ŚRODKÓW WOJEWODY ŚLĄSKIEGO ORAZ MINISTERSTW: SPORTU I TURYSTYKI, 
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA ORAZ GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

16,5 mln

OPR. RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Zadłużenie mieszkań komunalnych to problem większości 
Miast Polskich w tym i Siemianowic Śląskich. Ilustracja 
zestawienia zadłużenia miast z naszego regionu jasno 
pokazuje, że pomimo iż zadłużenie Siemianowic Śląskich 
plasuje się na jednym z najniższych poziomów to nie 
przeszkadzało siemianowickim urzędnikom zorganizować 
pierwszą metropolitalną debatę na temat stworzenia 
nowego prawa pozwalającego na walkę z nieuczciwy-
mi dłużnikami. Wypracowane w trakcie debaty wnioski 
stanowić będą podstawę do dyskusji, która odbędzie 
się 15 czerwca br., podczas zebrania zarządu Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Tematem będzie podjęcie pracy 

ZWIĄZEK MIAST WYCIĄGA WNIOSKI 
Z DEBATY WS. DŁUŻNIKÓW

Poziom zadłużenia siemianowickich mieszkańców jest daleki od czołówki naszego regionu.
nad stworzeniem wspólnego apelu skierowanego do rządu 
polskiego, zawierającego następujące postulaty: 
1)Umożliwienie eksmisji na bruk przy jednoznacznie stwier-
dzonym braku chęci skorzystania z narzędzi oddłużających 
mieszkańca. W przypadku braku realizacji przez dłużnika 
zawartych umów/ugód pomiędzy nim a Gminą oraz brakiem 
chęci skorzystania z innych proponowanych możliwości spłaty 
zadłużenia, wyroki eksmisyjne nie będą nakazywały Gminie 
zapewnienia lokalu zamiennego/socjalnego.
2) Wprowadzenie tzw. bonu mieszkaniowego dla osób o najniż-
szych dochodach, finansowanego z budżetu państwa z prze-
znaczeniem na pokrycie bieżących rozliczeń czynszowych.

15 czerwca odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Śląskiego Związku Gmin 

i Powiatów w Katowicach, na  
którym zostaną ustalone wspólne 

treści apelu o wprowadzenie 
zmian legislacyjnych w obszarze 
walki z zadłużeniem. Podstawą 
będą propozycje wypracowane 

w trakcie debaty.

3) Zniesienie wypłat odszkodowań  z tytułu niedostarczenia 
lokali socjalnych przez gminę
4) Przekazanie na rzecz gmin nieruchomości z lokalami 
mieszkalnymi, należącymi do likwidowanych spółek skar-
bu państwa.
5) Wprowadzenie przez wszystkie podmioty gospodarujące 
lokalami mieszkalnymi na terenie gmin „funduszu gwaran-
cyjnego mieszkań socjalnych”. Polegałoby to na utworzeniu 
wspólnego funduszu, przeznaczonego na sfinansowanie 
przygotowania lokali socjalnych, gwarantujących jednolity 
standard i wyposażenie wszystkich lokali socjalnych.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Równo dwa miesiace temu (17.04) spotkali się delegaci miast i gmin Metropolii 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej, by wypracować wspólne stanowisko w temacie 
zadłużenia osób korzystających z gminnych zasobów mieszkaniowych. 
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17 maja br. miasto Siemianowice Śląskie 
oraz jego włodarz znaleźli się w pierwszej 
dziesiątce wszystkich gmin w kraju liczących 
do 100 tysięcy mieszkańców, w prestiżowym 
rankingu Perły Samorządu 2018, organizo-
wanym przez redakcję „Dziennika Gazety 
Prawnej”.  

W kategorii Najlepsze Gminy Miejskie 
poniżej 100 tys. mieszkańców zajęliśmy 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 
W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE 
PEREŁ SAMORZĄDU

GOSPODARKA

8. miejsce. Z kolei w kategorii Najlepsi Wło-
darze, prezydent Rafał Piech, uplasował 
się na 6. miejscu. Oba tytuły otrzymaliśmy 
podczas Ogólnopolskiego Kongresu Perły 
Samorządu 2018, który odbył się w Gdyni.

- To nasz kolejny wielki, wspólny sukces 
– mówi prezydent. - Obiecałem siemiano-
wiczanom, że dołożę wszelkich starań, by 
miasto było coraz silniejszym punktem na 

W ostatnich dniach maja w SCK Willa Fitznera odbyło się 
kolejne spotkanie mieszkańców miasta  z zarządem spółki 
Inspiration, Point, właścicieli rewitalizowanego Pałacu In-
spiracji nazywanego dotychczas od nazwiska pierwotnych, 
XVIII-wiecznych właścicieli – Pałacu Donnersmarcków. Po 
raz kolejny inicjatorem spotkania było siemianowickie koło 
Ruchu Autonomii Śląska, które pierwotnie zorganizowało kilka 
spotkań z przedstawicielami spółki, w czasie, gdy wśród wielu 
mieszkańców krążyła plotka o chęci zburzenia przez właścicieli 
ruin starego Pałacu. Z czasem gdy ruiny zaczęły przypominać 
prawdziwy pałac, grono sceptyków zmalało, zwiększając tym 
samym liczbę osób szczerze kibicujących inwestorowi w dzia-
łaniach rewitalizacyjnych. Ze strony urzędników i prezydenta 
miasta zaufanie i wsparcie istniało od pierwszych dni pałacowej 
inwestycji, co zaowocowało m.in. wpisaniem jej do Lokalnego 
Programu Rewitalizacji. Dzięki temu, w kwietniu br., spółka 

mapie aglomeracji śląskiej i słowa dotrzy-
małem – dodaje Rafał Piech.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2013 
roku. Rosnąca popularność rankingu i potrze-
ba zaangażowania nowych sił zaowocowała 
ciekawą współpracą. Od 2016 r. partnerem 
merytorycznym rankingu i wsparciem dla 
organizatorów jest firma Deloitte, znana 
na rynkach finansowych firma doradczo-
-zarządzająca.

Udział w rankingu jest całkowicie bezpłat-
ny, nad prawidłowym przebiegiem wyboru 

czuwa Kapituła Rankingu, złożona z eksper-
tów ds. samorządu terytorialnego, ze świata 
nauki, biznesu oraz dziennikarzy „Dziennika 
Gazety Prawnej”.

W tegorocznej edycji rankingu, gminy 
oceniano pod względem jakości: zarzą-
dzania, usług publicznych, kapitału spo-
łecznego i przestrzeni. Natomiast włodarzy 
pod względem aktywności jako menedżer, 
koordynator, reprezentant oraz ambasador.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

otrzymała od Marszała Województwa Śląskiego blisko 20 
milionów złotych dotacji na remont. Pozyskanie dotacji oraz 
zamknięcie większości etapów prac zewnętrznych było okazją, 
by po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i przedstawić 
dalsze plany remontowe oraz podzielić się wizją funkcjonalności 
Pałacu. Przedstawiona na spotkaniu prezentacja multimedialna 
pokazała, że Pałac będzie funkcjonował nie tylko w kontekście 
biznesowym, ale i społecznym. Jak zapewniała Anna Bielak-
-Dworska, dyrektor kreatywny Inspiration Point prowadząca 
spotkanie i prezentację. – Chcemy, by Pałac Inspiracji był 
miejscem integrującym społeczność lokalną, metropolitalną 
i międzynarodową. Największą ciekawość wśród mieszkańców 
obecnych na spotkaniu wzbudzała kwestia otwarcia budowa-
nego w jednym ze skrzydeł browaru. Wyrażali też obawę, czy 
Pałac Inspiracji nie będzie aby tylko dla bogaczy. Właściciele 
zapewnili, że choć poziom usług hotelarskich i restauracyj-

W kategorii Najlepsze Gminy Miejskie poniżej 100 tys. mieszkańców zajęliśmy 8. miejsce
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nych  będzie na światowym poziomie, chcą by mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich mogli regularnie odwiedzać pałacową 
restaurację i zjeść prawdziwie śląski obiad w rozsądnej cenie. 
Ponadto zaprosili oni na wrześiową degustację pierwszych 
szklaneczek pałacowego piwka. 

PIOTR KOCHANEK

PAŁAC DONNERSMARCKÓW  
MIEJSCEM INSPIRACJI

fo
t. 

W
. M

at
eu

sia
k



12 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

„PIERWSZA WYŻSZA SZKOŁA W MIEŚCIE”
Kiedy nas uczą, nierzadko bywamy na nich źli, uskarżamy 
się na ich surowość. Gdy ich wspominamy po opuszczeniu 
szkolnych murów, dostrzegamy, że nie byli surowi, lecz 
wymagając, po prostu walczyli o naszą przyszłość. Wtedy 
dopiero zaczynamy ich doceniać. Bywa i tak, że uda im 
się zawojować nasze serca i umysły jeszcze w szkolnych 
czasach. Bardzo rzadko ich autorytet wyciska tak silny 
ślad, że uczniowie postanawiają ufundować swoim na-
uczycielom pamiątkową tablicę z wyrazami wdzięczno-
ści. Tak właśnie stało się w Śniadku, który przez jednego 
z uczniów, czołowego dziejopisarza miasta, dr. hab. Zdzi-
sława Janeczka, został nazwany siemianowickimi „Atenami”.  
Obecnie Śniadek - kuźnia patriotyzmu, przypieczętowa-
nego własną krwią przez niejednego ucznia i nauczyciela 
- buduje swój nowy model, dopasowany do aktualnych 
trendów edukacji i rynku pracy, ale dziedzictwo 95 lat  
nieodmiennie stanowi jego najważniejszy kapitał. Mówi 
o tym dyrektor Agata Krzysztofik.

-I LO im. Jana Śniadeckiego, mieszczące się w pięknym, 
starym budynku, tuż obok niedużego, dziś ewangelickie-
go kościółka i urokliwej uliczki prowadzącej do parku - jest 
jedną z architektonicznych pereł naszego miasta. Duże sło-
neczne okna, drzewa, miejski rozgardiasz powszednich 
dni, gwar uczniów na korytarzach; i tak od lat... 95-ciu.   
Antoni Halor, wybitny absolwent naszej szkoły, napisał, że I LO 
pełniło niegdyś funkcję „pierwszej wyższej szkoły w mieście”. 
A w słowach tych mieściło się wszystko: bardzo dobra szkoła 
średnia, wspaniała placówka kulturalna, krynica tradycji i pa-
triotyzmu, wybitne grono pedagogiczne. To właśnie nauczy-
ciele I LO dali miastu przykład oddania i prawości historycznej. 
Wychowywali swoich uczniów na ludzi mądrych i oddanych 
najwyższym wartościom. Uczniowie ci, absolwenci naszej szkoły, 
nie zapomnieli o tym. Przed wejściem do szkoły, po lewej stro-
nie – na prawie stuletnim murze - zawieszono tablicę z napisem: 
„NAUCZYCIELOM I L. O. im. Jana Śniadeckiego  w Siemianowicach 
Śl.,  którzy w trudnym okresie zniewolenia umysłów przekazywali 
nam prawdziwą i rzetelną wiedzę – Maturzyści z 1951 r.”

To słowa piękne, a przede wszystkim prawdziwe. Zapominamy 
o nich, a przecież właśnie takie wydarzenia stanowią o wielkości, 
poszanowaniu tradycji, dobrze pojętym patriotyzmie i szacunku 
do rzeczy najistotniejszych, których nie można w żaden sposób 

usunąć ze świadomości siemianowiczan. Ktoś mógłby rzec: 
„To już historia”. Otóż nie....

I LO w Siemianowicach Śląskich to szkoła, która kontynuuje 
powyższe założenia, bo są one właściwe i ponadczasowe. Moż-
na je odnaleźć w tak zwanej „filozofii szkoły” - w wieloletnich 
programach wychowawczych, „żywych” lekcjach historii i języka 
polskiego, w organizowaniu i uczestniczeniu w konkursach 
i olimpiadach, w udziale uczniów i grona pedagogicznego 
w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, 1 Wrze-
śnia, czy 3 Maja. Nasze liceum nie zapomina o opuszczonych 
mogiłach żołnierzy – i nie tylko... To właśnie uczniowie I LO 
aktywnie uczestniczyli w odsłonięciu Pomnika Czynu Niepod-
ległościowego w roku 2008, to Kawiarenka literacko-teatralna 
„To i Owo” przygotowywała przez wiele miesięcy autorski 
spektakl, pt.: „Dziś o Polsce. Dygresje o «Melancholii» Jacka 

Malczewskiego”, który zachwycił nie tylko siemianowiczan, 
i który zapoczątkował ogólnopolskie „wędrowanie” Kawiarenki. 
Istotnym przedsięwzięciem liceum była realizacja programu: 
Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, w latach 2013-2017. 
Projekt promował przez kilka lat Siemianowice Śląskie. Między 
innymi powstawały filmy historyczne, odwołujące się do wy-
bitnych postaci naszego miasta, takich jak nauczyciele historii 
– Józef Skrzek - który za swoją działalność patriotyczną zawisł 
na bytkowskim drzewie, czy wywodząca się z arystokracji 
Anna Szanecka,  która całe swoje życie poświęciła młodzieży 
siemianowickiej, rozpalając w niej umiłowanie Ojczyzny poprzez 
poznawanie jej pięknych zakątków. 

Obecne liceum to szkoła nowoczesna, piękna i wyremon-
towana. Wszyscy przychodzimy do niej z radością. Jesteśmy 
dumni z naszych uczniów, którzy biorą udział w turniejach, 
konkursach oraz olimpiadach  - i wygrywają je. Szanujemy 
również tych uczniów, którzy z różnych powodów miewają 
problemy dydaktyczno-wychowawcze. Nie często, ale zawsze 
pomagamy im i pochylamy się nad ich problemami. Odczuwamy 
satysfakcję, kiedy odnoszą sukcesy na miarę swoich możli-
wości. Stwarzamy im dobre warunki dla rozwoju, wpisując się 
w ten sposób w motto, które przyjęła szkoła „Twój sukces jest 
naszym celem”. W liceum powstały nowoczesne pracownie 
specjalistyczne, działają koła zainteresowań rozwijające pasje 
oraz przestrzeń wypoczynkowa. Mamy także nową ofertę 
edukacyjną w postaci klasy prawno-dziennikarskiej, języ-
kowej i matematyczno-fizycznej. Z optymizmem patrzymy 
w przyszłość i mamy nadzieję, że w tej „odmłodzonej” wersji 
zapiszemy kolejne karty historii szkoły.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

EDUKACJA

Do dnia 31 sierpnia 2018 roku przedłużona 
została rekrutacja do projektu „Kształcenie 
ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gmi-
ny Siemianowice Śląskie”, w zakresie kursów 
komputerowych, kursu języka francuskiego 
oraz walidacji i certyfikacji umiejętności kom-
puterowych, z języka angielskiego, francuskiego 
i niemieckiego nabytych poza projektem. Mogą 
więc Państwo zdobyć certyfikat umiejętności 
bez uczęszczania na kurs, wystarczy zgłosić 

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA CERTYFIKATU  
UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH I JĘZYKOWYCH!

się do projektu i po zakwalifikowaniu podejść 
do egzaminu. Do projektu zgłosić się mogą 
mieszkańcy Siemianowic Śląskich, osoby za-
trudnione, które złożą komplet dokumentów 
rekrutacyjnych dostępnych na stronie http://
ksztalcenieustawiczne.pl/ lub w Biurze Projektu 
mieszczącym się w Urzędzie Miasta Siemia-
nowice Śląskie przy ulicy Michałkowickiej 105 
w pokoju 35. Szczególnie zapraszamy kobiety, 
osoby zamieszkujące na terenach objętych 

Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta 
Siemianowice Śląskie, osoby z niskim wykształ-
ceniem/niskimi kwalifikacjami, którzy z własnej 
inicjatywy chcą je podnieść, mają powyżej 50 
lat, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 
telefonów 32 7605470, 32 7605421 oraz ma-
ilowo ksztalcenie@um.siemianowice.pl.

MARTA STEC

Z historią szkoły można zapoznać się  
przeglądając tablice wystawiowe na ul. Śląskiej  
naprzeciw Poczty Polskiej w galerii Gesto.

W liceum powstały nowoczesne pracownie 
specjalistyczne, działają koła zainteresowań 
rozwijające pasje oraz przestrzeń wypoczynkowa.
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SPRAWY SPOŁECZNE

KULTURA

Jest bez wątpienia rozdziałem dzieciństwa bardzo wielu sie-
mianowiczan. W okresie powojennym pod opieką tutejszej 
kadry znajdowało się 1000 dzieci, działało aż 70 kółek za-
interesowań! Tu jadło się obiadki, tu odrabiało lekcje, no i tu 
oczywiście bawiło się i rozwijało swoje pasje. Stąd  wyruszało 
się pod okiem legendarnej wręcz postaci - Anny Szaneckiej 
na wspaniałe wycieczki, poznając piękno ojczystego kraju. 
Młodzieżowy Dom Kultury im. dr. Henryka Jordana obcho-
dzi 80-lecie działalności. Oto kilka zaledwie głosów byłych 
uczestników prowadzonych tu zajęć, dla których Jordan był 
wręcz drogowskazem na dorosłe życie.

Michał Kuryś, pianista zespołu KRUK: Do „Jordana” trafi-
łem wraz z kolegami z młodzieżowego zespołu rockowego. 
Wówczas wziął nas pod swoje skrzydła Jarek Janik, który zajął 
się nami, jako grupą muzyczną. Ja rozwijałem również swoje 
umiejętności w grze na klawiszach u Krystiana Hadasza. Wiele 
im obu zawdzięczam, jeśli chodzi o rozwój muzyczny. Zresztą 
kształtowały mnie też rozmowy o muzyce i w ogóle spotkania 
z nimi. Te kontakty trwały także później, kiedy już nie przycho-
dziłem do MDK-u. Z Jarkiem nadal je utrzymujemy, a z panem 
Krystianem, który także zawsze bardzo interesował się moimi 
muzycznymi losami i któremu zawsze przynosiłem najświeższe 
płyty, niestety nie jest to już możliwe. Cóż, gdyby nie „Jordan”, 
nie spotkałbym ich i nie wiem, czy w tej chwili byłbym  życiowo 
w tym miejscu, gdzie jestem. (A trzeba powiedzieć, że zaszedł 
już daleko, bo kapela,  której jest członkiem, zaliczyła wspólne 
koncerty z Deep Purple i Carlosem Santaną - przyp.red.)

Julia Pilecka, właśnie pod koniec tego miesiąca będzie składać 
egzamin dyplomowy w katowickiej ASP: Od dziecka bardzo 
lubiłam rysować, malować, więc z chęcią chodziłam na zajęcia 
prowadzone przez panią Anię Styś, tym bardziej, że były one 
bardzo ciekawe i jednocześnie stanowiły dla mnie świetną 
zabawę. Tu poznawałam rozmaite techniki, tu przyjemnie spę-
dzałam czas, tu wreszcie usłyszałam od instruktorki sugestię, 
abym szlifowała swoje zdolności w szkole plastycznej. Moje 
doświadczenia z udziału w zajęciach plastycznych w „Jordanie” 
zachęciły siostrę do posłania tam swojej córeczki. Moje kon-
takty z MDK-iem nadal trwają i z przyjemnością biorę udział 

w dorocznych wystawach plastycznych, odbywających się 
w okresie świątecznym.

Anna Stępień, choreograf:  Przez około 7 lat tańczyłam 
w „Kleksie”. Wspominam ten okres, jako bardzo rodzinny. 
Pani Bożena Lempa poświęcała nam mnóstwo uwagi, miała 
ogromną cierpliwość. Preferowała taniec współczesny i to mi 
bardzo odpowiadało. Nie tylko wprowadzała w jego tajniki, ale 
też kształtowała w nas poczucie odpowiedzialności, umiejęt-
ność pracy w grupie, kreowała nasze postawy i wrażliwość. Jej 
układy choreograficzne najczęściej niosły ze sobą jakieś ważne 
przesłanie i obok problemów tanecznych stawiały przed nami 
i inne - natury  egzystencjalnej. Chodziłam na zajęcia w okresie 
gimnazjalnym i licealnym, a potem wybrałam naukę na Wydziale 
Artystycznym łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 
gdzie ukończyłam studia  na kierunku taniec i choreografia. 
Teraz zajmuję się oprawa choreograficzną rozmaitych projek-
tów, m.in. współpracuję z teatrem Fabryka Kultury. Oczywiście 
nadal widuję się z panią Bożeną. Zresztą ona też jest taka, że 
kiedy już kogoś zagarnie, to ciężko jej się z nim rozstać. O niej, 
zespole, o naszym MDK-u - myślę, jak o rodzinie...

Gabriela Kotas, poetka, autorka książek dla dzieci: Mło-
dzieżowy Dom Kultury, to ważna część mojego dzieciństwa. 
Początkowo uczyłam się tam grać na mandolinie, ale szybko 
stwierdziłam, że bardziej cieszyłoby mnie śpiewanie w chórze. 
Tak trafiłam do zespołu Siemianie, prowadzonego przez panią 
Joannę Toborek. Wraz z tym siemianowickim „wydaniem” po-
pularnych Słonecznych, przeżyłam wiele miłych i ciekawych 
chwil. W Jordanie więc moja wrażliwość kształtowała się wie-
lowymiarowo. A poza tym jadłam tam obiady, nauczyłam się 
pływać. Tak mocno zapisało mi się to w pamięci, że ilekroć 
jestem na basenie, zawsze wyświetla mi się w pamięci MDK.  
Lubię wracać wspomnieniami do Jordana, bo panowała tam 
prawdziwie rodzinna atmosfera. Ale wracam tam nie tylko 
pamięcią - chociaż nie mieszkam już w rodzinnym mieście- nie 
zerwałam więzów z tym Domem, który podarował mi tyle ciepła. 
Bardzo ucieszyłam się, kiedy dzieci z Jordana wykonały piękne 
ilustracje do jednej z moich książek dla najmłodszych. Aktualnie 
pracuję nad kolejną książką o pewnym chłopczyku i jego piesku 
i zamierzam w niej wykorzystać sytuacje z życia dzieciaków 
z Jordana, w których jako mała dziewczynka - uczestniczyłam.

SPISAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

TU WYKUWAŁY SIĘ TALENTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich 
od kilku lat prowadzi akcje „Otwórz drzwi swojego serca”, której 
celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
W ramach tej inicjatywy pracownicy ośrodka starają się przybliżyć 
mieszkańcom temat rodzicielstwa zastępczego i tym samym 
pozyskać kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce zapewnić dzieciom 
doświadczonym przez los bezpieczny i wymarzony dom, oparty 
na miłości, zrozumieniu i bezpieczeństwie. Dlatego właśnie 
poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych.
Rodzice zastępczy to osoby, które decydują się wycho-
wywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami.  

Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba 
samotna – niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy 
mogą być bezdzietni  lub posiadać własne dzieci, być spokrewnieni 
lub niespokrewnieni z przyjmowanym dzieckiem. Ponadto, aby 
zostać rodzicem zastępczym, nie trzeba rezygnować z pracy.
O tych i wielu innych kwestiach związanych z rodzicielstwem 
zastępczym można dowiedzieć się w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl., pokój 28 
nr tel. 32 765 62 28 lub pokój 35 nr tel. 32 765 62 35 
Pracownicy ośrodka odpowiedzą na Państwa pytania i poin-
formują o tym, jak wygląda procedura zawiązania rodziny za-
stępczej.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
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KULTURA

WSPOMNIENIE XXXVI DNI MIASTA
I INDUSTRIADY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W piątek ulicami miasta, w barwnym korowodzie, zawładnęła wesoło  
hałasująca, siemianowicka młodzież siemianowickich szkół.

W ramach wieczoru w Muzeum Miejskim goście mogli podziwiać malarstwo 
Jarosława Bednarza, wysłuchać magnetycznych koncertów w wykonaniu 
zespołów „The Feel Harmonic” i „Lady D.”.

Benefis “Z miłości Jestem” Józefa Skrzeka otworzył obchody  
XXXVI Dni Siemianowic Śląskich.

PIĄTEK

Wernisażowi towarzyszył spektakl „Kobiety z węgla”, przygotowany  
na tę okazję przez Teatr MOMO.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem był spektakl plenerowy INDUSTRELLE,  
w wykonaniu kolektywu teatralnego Lufcik na Korbkę. Oprawę muzyczną 
widowiska zapewniła Erith.

Industriadowy Rozruchu Maszyn: wernisaż wystawy grupy  
WZORRO DESIGN „KOBIECE TROPY”. 

W sobotę INDUSTRIADĘ rozpoczęliśmy zwiedzaniem fabularyzowanym 
- „JEJ PUNKT WIDZENIA” z Małgorzatą Derus - Miejskim Konserwatorem 
Zabytków.

Dużym powodzeniem cieszyła się gra edukacyjno-fabularna, przygotowana 
przez SCK – Event Group, „MIEJSCA ZACIEMNIENIA”.Fanów rocka rozpaliły do białości przeboje starych, dobrych Wilków.

PIĄTEK (SCK PARK TRADYCJI)

Wieczór zakończył występ gwiazd: siemianowickiej artystki Agnieszki 
Adamczewskiej, Dawida Kwiatkowskiego oraz gwiazdy wieczoru – Agnieszki 
Chylińskiej.

Finałem siemianowickiej Industriady był  efektowny pokaz laserowy  
Indu(STARS).

W Światowtym Konkursie Gotowania Śląskiego Żuru I miejsce przypadło 
drużynie Wspólnie dla Siemianowic, II miejsce zdobyła Fundacja Siemianowickie 
Centrum Integracji, na trzecim przedstawiciele siemianowickiego SLD.

SOBOTA (Rynek Miejski) SOBOTA (SCK PARK TRADYCJI)

PIĄTEK (SCK PARK TRADYCJI) PIĄTEK (SCK PARK TRADYCJI) PIĄTEK (SCK PARK TRADYCJI)

PIĄTEK (MUZEUM MIEJSKIE)CZWARTEK (SCK PARK TRADYCJI)

SOBOTA (SCK PARK TRADYCJI) SOBOTA (SCK PARK TRADYCJI)

SOBOTA (SCK PARK TRADYCJI)

W Amfiteatrze w Parku Miejskim można było posłuchać znanych i lubianych 
piosenek w wykonaniu wokalistów sekcji wokalnej Siemianowickiego Centrum 
Kultury oraz gwiazdy popołudnia - Haliny Frąckowiak.

Szaleństwo discopolowe w wykonaniu D-BOMB, Top One oraz - gwiazdy 
wieczoru - Weekendu, a także porywający pokaz sztucznych ogni zakoń-
czyły XXXVI Dni Siemianowic Śląskich.

Niedziela w SCK Park Tradycji należała do zwolenników motocyklowego palenia 
gumy i ciężkich metalowych brzmień, którzy mieli okazję ku temu, by w akcji 
Motoserce oddać swoją krew potrzebującym. Uzbierano ponad 40 l krwi.

NIEDZIELA (SCK PARK TRADYCJI) NIEDZIELA (AMFITEATR) NIEDZIELA (SCK PARK TRADYCJI)

fot. P. Cwalina, Sz. Duczek, R. Jakoktochce, M. Jurkiewicz, W. Mateusiak, K. Nos, T. Staszewski 
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SPORT

W miniony czwartek (7.06) w hali 
Kompleksu Sportowego „Michał”, 
najmłodsi siemianowiczanie z tu-
tejszych przedszkoli, tradycyjną 
Spartakiadą Przedszkolaków, za-
inaugurowali obchody XXXVI Dni 
Siemianowic Śląskich. Organiza-
torzy – Wydział Kultury i Sportu, 
MOSiR „Pszczelnik” oraz siemia-
nowickie przedszkola – postarali 
się o to, by uczestnicy poczuli się 
bohaterami wielkiego sportowego 
wydarzenia, w którym wszyscy 
wspaniale się przy tym bawiąc, 
zostali oczywiście zwycięzcami.

W różnorodnych konkurencjach 
reprezentanci 14 siemianowickich 
przedszkoli oraz oddziału integracyj-
nego z Przedszkola nr 19 wykazywali 
się niesamowitą szybkością, skocz-
nością, zwinnością i skutecznością, 
ale przede wszystkim ogromnym za-
angażowaniem, ambicją i wolą walki. 
To wszystko oczywiście z uśmiechem 
na ustach i wypiekami na twarzy. 
Niewątpliwie imprezę uatrakcyjni-
ła obecność maskotek: Tygrysków, 
Pszczółki, Sznupka oraz Tosi, które 
w czasie trwania imprezy zagrzewały 
najmłodszych uczestników do walki, 

FESTIWAL UŚMIECHU,  
ZABAWY I EMOCJI

DNI SIEMIANOWIC
NA SPORTOWO

Znakomicie spisały się zawod-
niczki UKS Wołodyjowski podczas 
Mistrzostw Polski Młodziczek 
w szpadzie dziewcząt, które w minio-
ny weekend (9-10 czerwca) odbyły 
się w Katowicach. 

W rywalizacji drużynowej pod-
opieczne Krystyny Rachel–Świrskiej 
i Marty Halemby w składzie: Maja 
Osadnik, Katarzyna Ślęzak, Antonina 

SIEMIANOWICZANKI  
MISTRZYNIAMI POLSKI !

Halemba i Karolina Roner nie dały 
szans swoim rywalkom i stanęły na 
najwyższym stopniu podium, zdoby-
wając złote medale i tytuł mistrzyń 
Polski w kategorii wiekowej młodziczek.

Świetnie spisała się również Maja 
Osadnik, która w rywalizacji indywi-
dualnej szpadzistek zdobyła „srebro” 
i tytuł wicemistrzyni Polski.

(SON)

a także umilały czas w przerwach 
między konkurencjami.

- Nasza tradycyjna Spartakia-
da Przedszkolaków odbyła się 
już po raz dwudziesty siódmy. 
Jest to zdecydowanie najbardziej 
wdzięczna i sympatyczna impre-
za sportowa, spośród wszystkich 
organizowanych i współorganizo-
wanych w ciągu roku przez nasz 
wydział. Zaangażowanie, rywa-
lizacja w duchu fair play, urocze 
pokazy młodziutkich cheerleade-
rek, szczere dziecięce emocje, 
okraszone uśmiechem na buziach 
uczestników to wspaniała nagroda 
dla organizatorów – podkreśla ze 
wzruszeniem Małgorzata Pichen, na-
czelnik wydziału kultury i sportu sie-
mianowickiego Urzędu Miasta. - Do 
tego niezwykle ochocza współpraca 
przy realizacji tego przedsięwzięcia 
licznego grona naszych partnerów, 
na czele z lokalną policją, strażą po-
żarną, strażą miejską i WOPR-em 
oraz wieloma podmiotami prywat-
nymi, za co im z całego serca dzię-
kuję. Myślę, że wspólnie udało nam 
się stworzyć najmłodszym festiwal 
radości, uśmiechu i zabawy – dodaje 
Pani Naczelnik.

Podczas imprezy dzieciom i wi-
dzom na trybunach swoimi poka-
zami akrobatycznymi czas umiliły  
dziewczęta z UKS Katowice, a dla 
dorosłych widzów zorganizowano 
konkurs wiedzy o sporcie. Na na-
szych milusińskich czekały również 
dodatkowe atrakcje – mogli oni 
z bliska poznać specyfikę pracy 
i sprzęt policji, straży pożarnej, po-
mocy medycznej oraz ratownictwa 
wodnego WOPR. Ukoronowaniem 
sportowego święta naszych milu-
sińskich była ceremonia dekoracji 
zwycięzców, którymi okazali się... 
wszyscy uczestnicy. Otrzymali oni 
nagrody, medale i dyplomy, a przed-
szkola – zestawy upominków i po-
mocy dydaktycznych.

- Gratulujemy wszystkim przed-
szkolakom sportowego ducha walki, 
przedszkolom dziękuję za owocną 
i sprawną współpracę, a niezawod-
nym „matejkowskim” wolontariu-
szom pod kierunkiem Beaty Zaręby 
bardzo dziękuję za ogromną pomoc 
w organizacji – już po raz kolejny - tej 
niezapomnianej przygody – podsu-
mowała Małgorzata Pichen.

KRZYSZTOF NOS

Pierwsze w historii zawody RETROSWIM świetnie wpisały się  
w klimat zabytkowej Pływalni Miejskiej.

Drużyna S-Tuning po raz pierwszy w historii zdobyła puchar prezydenta 
miasta firm, w tradycyjnie rozgrywanym turnieju szóstek piłkarskich.

Najmłodsi adepci hokeja na trawie rywalizowali w turniejach w kategorii 
dzieci (U12) i super dzieci (U10).

Przez cały weekend rywalizowały młode szczypiornistki i młodzi 
szczypiorniści w turnieju piłki ręcznej „SIEMION CUP” oraz w finałach 
mistrzostw Śląska w kategorii chłopców.

NIEDZIELA (PŁYWALNIA MIEJSKA)

NIEDZIELA (PARK PSZCZELNIK)

CZWARTEK (KS MICHAŁ)

SOBOTA NIEDZIELA (KS SIEMION)

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA (KS MICHAŁ)
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JAK SIĘ ZACHOWAĆ  
W CZASIE POŻARU?

UWAGA!
  nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w sta-

nie opanować!
  nie ryzykuj życia i zdrowia! Nie dopuść, by pożar 

odciął Ci drogę wyjścia
  NATYCHMIAST OPUŚĆ ZAGROŻONĄ STREFĘ! 
  nie korzystaj z windy,
  alarmuj sąsiadów o zagrożeniu; wychodząc, pozamy-

kaj okna i drzwi, ale nie zamykaj na klucz,
  korzystając z windy możesz zostać w niej uwięziony 

- poruszaj się po klatce schodowej,
  w razie silnego zadymienia poruszaj się blisko podłogi 

(najlepiej na czworaka) – wyżej panuje wysoka tem-
peratura oraz gromadzą się drażniące i toksyczne 
gazy pożarowe,

  poruszaj się wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji,
  na zewnątrz rozejrzyj się i sprawdź czy widzisz swo-

ich znajomych, sąsiadów; jeśli kogoś brak, powiadom 
o tym strażaków.

GDY ZAUWAŻYSZ POŻAR:
  zaalarmuj osoby zagrożone,
 ewakuuj się wraz z pozostałymi osobami  
ze strefy zagrożenia,
 wezwij Straż Pożarną dzwoniąc na numer alarmowy 
998 lub 112, spokojnie i wyraźnie odpowiadaj na pytania 
przyjmującego zgłoszenie.

ZANIM PRZYJEDZIE STRAŻ POŻARNA:
  zadbaj by najbliżsi i sąsiedzi opuścili zagrożone miejsce 

(mieszkanie, zakład pracy, strefę),
  próbuj ugasić pożar w zarodku, używając gaśnic,  

koców gaśniczych, wody (nigdy nie gaś wodą urzą-
dzeń elektrycznych),

  wyłącz dopływ gazu i prądu lub przynajmniej wyłącz 
urządzenia elektryczne i gazowe,

  w miarę możliwości weź ze sobą dokumenty oraz nie-
zbędne lekarstwa.


