
- Szanowni Państwo to jest pierwszy skwer 
w moim życiu, który otwieram – mówił Michał 
Wójcik, Wiceminister Sprawiedliwości, który 
w poniedziałek (3.09) wspólnie z Rafałem 
Piechem, Prezydentem Miasta oraz Adamem 
Cebulą, Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich przecięli wstę-
gę, otwierając tym samym zrewitalizowane 
Planty Michałkowickie. – Bardzo dziękuję za 
to zaproszenie panie Prezydencie, chociażby 
również dlatego, że jako - Michał w Michał-
kowicach - będę mógł uczestniczyć w tej uro-
czystości  – dodał żartobliwie wiceminister.
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urzędowo i nie tylko...
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Adres: ul. Jana Pawła II 10  
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Redaktor naczelny: 
Szymon Duczek
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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu "Jakie to miejsce". Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 24 września 
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  09.08.2018 r.
1. Krystyna z Centrum
2. Stefan z Oś.Tuwim
3. Krzysztof z Centrum
Zdjęcie przedstawiało skwer przy ulicy  
Sienkiewicza, przed bramą wschodnią  
kopalni Richter. 

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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GODOMY PO ŚLONSKU

IPTY 
Jeszcze niydowno bajtle (dzieci) faj-
rowali (świętowali) zakończynie szu-
li (szkoły), a tu zaś muszom suchać 
rechtorof (nauczycieli), co ci za ro-
stomajte (różne) rzecy wynokfiajom 
(wymyśląją).  Jedni korzom marginesy 
robić na 2,5 cm inksi (inni) na 2 cm, 
jedni chcom coby boły cerwone, a ink-
si modre (niebieskie), kożdy mo inne 
wymagania, ale to niy ino rechtory tak 
wydziwiajom, bo inksi ludzie tysz. Mom 
kamrata policmajstra, kery (który) mi 
pedzioł, co ros psziszoł facet, kery chcioł 
godać (rozmawiać) z policmajstrym 
z drogofki. Jak sie potym łokozało, to łon 
chcioł, coby tyn policmajster psziklejił 
mu apcybilder (naklejka) na szyba s 
numerym rejestracyjnym ałta naklejić, 
bo sie boji coby sztrofy (mandat) niy 
zabulił za źle pszyklejony apcybilder. 
Inkszo kamratka mi padała, co do go-
laca (fryzjera) tako baba psziłaziła, co 

wsadzała sie ładowarka s telefonu do 
sztromu (prądu) i padała ji, coby jom 
szczigła i fizura robiła pomału, bo musi 
ji sie telefon naładować a kej psziszło 
do płacynio to pedziała, co zapłaci 15-
tego jak geltak (wypłata) dostanie, bo 
teroski ni mo ani grosza. Boł taki okres, 
co jo pszes jakiś cas stoł som  za ladom 
w sklepie i pamiynto, kej psziszła jed-
na baba reklamować jajca, a to besto, 
co łone niy miały żołtka we śrotku ino 
z boku, a łona chciała te jajca cymsik 
nafilować (nafaszerować) i to niyfajnie 
wyglondało, bo boło niyrowno. Zaś jedna 
baba pszebiła fszystke, bo kej pszisza 
dran (jej kolej), a za niom boła raja (ko-
lejka) asz do drzwi, to mi pado, że chce 
mielonka turystyczno, ino mom ji wybrać 
tako myni (mniej) tusto (tłustą), no 
toch podloz (podszedłem) do fachu 
(półki) z konserwami, wzionech ta bik-
sa (puszka) do rynki, klupia (pukam) 

w nia i padom, (mówię) teee jeżeś tu-
sto cy mni tusto, acha mni tusto to cie 
spszedom, i ftedy fszyske baby w raji 
(kolejce) zacły sie chichrać (śmiać się), 
a ta kero ta mielonka chciała, zrobiła 
sie cerwono jak ćfikła i nojchyntni pizła 
by mie f pysk, ale to tak jes, kej sie niy 
pomyśli, co sie godo.  

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

Drogi pożarowe, szczególnie te na osiedlach bardzo często bywa-
ją nieprzejezdne. Są zastawione ciasno zaparkowanymi samocho-
dami. Taka sytuacja niestety bezpośrednio przekłada się w razie 
konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej na jej utrudnienie 
i znaczne opóźnienie, a drogi pożarowe nie będą spełniały swej 
głównej funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub 
zdrowia mieszkańców.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na terenie naszego miasta, 
szczególnie w obrębie osiedli mieszkaniowych, odnotowujemy 
powtarzające się przypadki utrudnień podczas dojazdu inter-
weniujących pojazdów ratowniczo–gaśniczych do budynków 
mieszkalnych. Powyższą sytuację potwierdziły również ćwiczenia 
na obiektach, które Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza przeprowa-
dziła w ubiegłym i bieżącym roku. W wyniku przeprowadzonych 
ćwiczeń stwierdzono, że dojazd do budynków, szczególnie 
w godzinach popołudniowych, był utrudniony przez zaparkowane 
na drodze pożarowej samochody mieszkańców. Odnotowano 
również przypadki występowania drzew oraz innych stałych 
elementów infrastruktury w pasie pomiędzy drogą pożarową 
a budynkiem, powodujące brak możliwości dostępu do budynku 
sprzętu wysokościowego.

Powyższe sytuacje mogą spowodować wydłużony czas podjęcia 
interwencji przez ratowników, co w konsekwencji może stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Za parkowanie na drodze pożarowej właścicielowi pojazdu 
grozi jego odholowanie (odpowiednie uprawnienia ma Straż 
Miejska i Policja) na własny koszt oraz mandat karny za łamanie 
zakazu parkowania lub postoju. W przypadku pożaru właściciel 
auta może być pociągnięty do odpowiedzialności za utrudnia-
nie prowadzenia działań ratowniczych, co zagrożone jest karą 
aresztu, grzywny (do 500 zł) albo pouczenia.

Jeśli pod budynkiem nie ma wolnego miejsca parkingowego, 
to poszukajmy go dalej, zamiast zastawiać drogi pożarowe 
i dojazdowe. Jeśli nie będziemy mogli dostać się bezpośrednio 
pod budynek, to konieczność ustawienie wozu gaśniczego kilka-
naście metrów dalej i przeciągnięcie stamtąd węży strażackich, 
to wprawdzie strata „tylko” kilkunastu sekund, ale już w razie 
konieczności użycia samochodu z drabiną mechaniczną  musimy 
mieć bezpośredni dostęp do budynku. Także w razie interwencji 
pogotowia, wspomniane kilkanaście sekund jest bardzo ważne, bo 
lepiej znieść poszkodowanych bezpośrednio do karetki stojącej 
pod klatką, niż tracić cenny czas na ich niesienie do pojazdu 
zaparkowanego dalej.

Pamiętajmy, że źle zaparkowany samochód może być przy-
czyną dłuższego dojazdu Straży Pożarnej oraz innych służb  na 
miejsce zdarzenia. Powoduje to zwiększenia czasu oczekiwania na 
pomoc i ratunek. Ten czas może decydować o życiu lub śmierci.

Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Siemianowicach 
Śląskich apeluje  o zachowanie 
drożności dróg pożarowych!

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH



Z RATUSZA

 Muszę się Państwu do czegoś przyznać. 
W wakacje, w trakcie uroczystego otwarcia 
zrewitalizowanego skweru Laury, podeszła do 
mnie mieszkanka, by złożyć podziękowania za 
nowe miejsce, gdzie będzie mogła chodzić 
z wnukami na spacer. Zapytała przy okazji, czy 
mi się jeszcze dalej chce pracować na rzecz 
miasta, bo tyle się już udało zrobić i pewnie 
jestem tym wszystkim zmęczony. Odpowie-
działem wtedy tej Pani, a przyznam się też do 
tego Państwu na łamach gazety, że chce mi się 
pracować nawet jeszcze bardziej. Entuzjazm 
do działania na rzecz miasta wzrósł we mnie 
dzięki Wam – mieszkańcom, i tego, co razem 
z Państwem oraz urzędnikami udało się nam 
zrobić w tak krótkim czasie. 

Przez cztery lata zrealizowaliśmy, w poro-
zumieniu z Państwem, ponad 600 mniejszych 
lub większych projektów inwestycyjno-spo-
łecznych, które mają wpływ na jakość naszego 
codziennego życia, na drogi, na przyrodę, na 
rozwój mieszkalnictwa, na tworzenie miejsc 
pracy, edukację lub nasze zdrowie. Teraz mam 
pewność, i mocno wierzę, że w tak zbudo-

wanym modelu współpracy z Wami, może-
my zrobić jeszcze więcej dla naszego miasta. 
Czasami człowiek chciałby naprawić wszystko 
naraz: w jednym roku wyremontować wszystkie 
kamienice i klatki miejskie, posprzątać każdy 
zakamarek i uliczkę, zrewitalizować wszystkie 
parki, wymienić wszystkie nawierzchnie dróg. 
Tak się jednak nie da, trzeba bowiem pilnować 
miejskiego budżetu i wydawać tyle, na ile nas 
stać, spłacając jeszcze kredyty. Mam jednak 
nadzieję, że aktualne tempo zmian społecz-
nych i inwestycji w mieście cieszy Państwa nie 
mniej niż mnie, zwłaszcza, że po raz kolejny 
możemy się im przyjrzeć na łamach naszej 
gazety samorządowej. 

Jak co roku po wakacjach rozliczamy się 
z naszej urzędniczej pracy w obszarze inwe-
stycji miejskich, zrealizowanych w 2018 roku. 
Wśród moich faworytów inwestycyjnych są na 
pewno Michałkowickie Planty, które miałem 
okazję z Państwem otworzyć kilka dni temu. 
To piękny kawałek przestrzeni miejskiej, który 
na nowo tętni życiem i integruje pokolenia za 
sprawą zainstalowanych urządzeń, ławek, placu 

zabaw, fontanny przy Zameczku, leżaków, 
zieleni czy pergoli. 

W dalszym ciągu trwają intensywne prace 
remontowe dróg. W tej kadencji samorządowej 
zbliżamy się już do trzydziestego kilometra 
wyremontowanych nawierzchni, ale trzeba 
działać dalej. Kolejne prace remontowe trwa-
ją aktualnie na ulicach: Waryńskiego, Prusa, 
Kapicy i Matejki. Kilka dni temu oddaliśmy 
do użytku nową siłownię pod chmurką typu 
Crossfit, zlokalizowaną na osiedlu Wróbla-
-Korfantego. Rozwijając dalej infrastrukturę 
sportową dla młodzieży przekazaliśmy w tym 
miesiącu dwa nowoczesne boiska do piłki noż-
nej przy zespole szkół specjalnych oraz przy  
ul. Wyzwolenia. Kolejnym zaś wydarzeniem, 
ważnym zwłaszcza dla rodzin jest otwarcie 
Skweru Rodzinnego „Jarzębinka” na osiedlu 
Tuwim. Nastąpi ono 28 września i bardzo ser-
decznie Państwa na nie zapraszam. Szczegóły 
jak zwykle znajdziecie  na stronie internetowej 
urzędu miasta oraz na plakatach miejskich. 

Na koniec, już tradycyjnie, zapraszam Pań-
stwa na bezpośrednie spotkanie, w trakcie 
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 DALEJ ROZWIJAMY MIASTO 

którego rozliczę się z bieżącej pracy naszego 
urzędniczego zespołu oraz przedstawię plany 
inwestycji miejskich, obejmujące najbliższą 
przyszłość. Zapraszam 3 października do Li-
ceum im. Jana Śniadeckiego oraz 4 października 
do michałkowickiego Zameczku. Oba spotkania 
rozpoczną się o godz. 18.00.  

 POZDRAWIAM,
 RAFAŁ PIECH

7 września w hali konferencyjnej Stadionu 
Śląskiego odbyły się oficjalne uroczystości 
związane z obchodami 60–lecia istnienia 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, trzeciego 
co do wielkości w Polsce. Głównym punktem 
spotkania była ceremonia uhonorowania Me-
dalem Pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego 
Konstantego Wolnego, ustanowionym przez 
Sejmik Województwa Śląskiego za wieloletnie 
wspieranie działalności statutowej zoo. Otrzy-
mali go samorządowcy naszego regionu w oso-
bach prezydentów Katowic, Chorzowa, Zabrza, 
Rybnika, Żor oraz Siemianowic Śląskich. Medale 

wraz z certyfikatem dla gmin wręczał Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Stanisław Dmitruk wraz z wnukiem marszałka 
Wolnego, panem Konstantym Wolnym oraz 
Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego, 
Henrykiem Mercikiem.  Kontekst siemianowicki 
tej uroczystości zaznaczył się podwójnie. Po 
pierwsze za sprawą uhonorowania prezydenta 
miasta, po wtóre poprzez fakt, że od blisko de-
kady, śląskie ZOO zarządzane jest przez Jolantę 
Kopiec, siemianowiczankę, menedżerkę, wie-
loletnią społeczniczkę i była radną Rady Miasta 
Siemianowice Śląskie. W trakcie uroczystości 

dyrektor Kopiec przybliżyła zgromadzonym 
gościom, do których należeli między innymi 
dyrektorzy wszystkich ogrodów zoologicznych 
w Polsce oraz przedstawiciele dwóch ogrodów 
europejskich, historię zrealizowanych inwesty-
cji w ciągu ostatniej dekady. Dodatkowo odkryła 
również plany dalszego rozwoju Śląskiego ZOO 
Największe zainteresowanie gości wzbudził 
projekt budowy nowoczesnej hali, która pozwoli 
podziwiać egzotyczne zwierzęta przez cały 
rok.  Połączy ona funkcję domu dla zwierząt 
i miejsca zwiedzania dla turystów. 

PIOTR KOCHANEK

ŚLĄSKIE ZOO – 60 LAT ISTNIENIA  
A 10 Z NICH POD STERAMI SIEMIANOWICZANKI
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CO NOWEGO W MIEŚCIE?

W poszczególnych częściach miasta trwa 
realizacja inwestycji drogowych. Zakończyła się 
wymiana nawierzchni ulicy Kapicy, obejmująca 
odcinek od ulicy Waryńskiego do Olimpijskiej. 
W trakcie realizacji jest także budowa chodnika 
oraz remont ulicy Głowackiego. 

Zakończono przebudowę odcinka ulicy Matejki 
wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi, 
a także wyremontowano fragmenty ulic: Ja-
giełły, Dolnej (wraz z chodnikiem), Pocztowej, 
Kolonii Wojewódzkiej (Mysłowickiej), Gansińca 
(wraz z miejscami postojowymi) oraz Sikor-
skiego. Ponadto zmodernizowano chodnik 
łączący ulicę Kapicy i Szkołę Podstawową Nr 
1, Przedszkole Nr 7 oraz osiedle „Chemik”. Wy-
konano również parkingi z kostki brukowej przy 
ulicach Dąbrowskiej i Klonowej. W najbliższym 

MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW – 
NIE ZWALNIAMY TEMPA

czasie planuje się prace budowlane na odcinku 
ulicy Korfantego, które oprócz remontu jezdni, 
obejmą zabudowanie lub regulację krawężni-
ków drogowych i obrzeży chodników, wymianę 
nawierzchni chodnika, a także budowę miejsc 
postojowych z kostki brukowej. Prace rozpocz-
ną się po podpisaniu umowy z wykonawcą, 
a ich zakończenie przewidziano na listopad 
bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Wyremontowany chodnik na ul. Sobieskiego

Zakończył się remont ulicy Kapicy

Odcinek ul. Korfantego wymaga naprawy

Nowe chodniki na ul. Wyzwolenia28  km nawierzchni dróg

13  km

Nowy skwerek, który powstał w okolicach 
niedawno wyremontowanej ulicy Matej-
ki, to kolejny krok w rewitalizacji dzielnicy 
Hugo. Jeszcze cztery lata temu była ona 
jedną z najbardziej zaniedbanych części 
miasta. Tymczasem poprzez działania władz 
miasta oraz zaangażowanie mieszkańców, 
Hugo nabiera blasku. Obok nowego placu 
zabaw, systematycznie modernizowanych 
ulic i chodników oraz świetlicy środowi-
skowej, powstała przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom, mająca służyć ich rekreacji 
i odpoczynkowi. Na nowo powstałym skwerku 
nasadzono zieleń, w tym rabaty kwiatowe, 
trawniki, drzewa, krzewy i byliny. Dodatko-
wo pojawiły się pergole z pnącą hortensją, 
zostały także zamontowane elementy małej 
architektury- ławki i stoły.

nawierzchni chodników
przez ostatnie cztery lata 
w mieście wyremontowano 

Wyremontowane nawierzchnie dróg i chodników
ulic Matejki i Głowackiego i nowy skwerek w dzielnicy Hugo 
stanowią elementy planu rewitalizowanej dzielnicy.

DZIELNICA HUGO 
                            PIĘKNIEJE
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Na początku czerwca rozpoczęła się reali-
zacja jednej z największych tegorocznych 
inwestycji drogowych - budowa łącznika, 
o długości 1,4 km. 

Do tej pory na około 900-metrowym 
odcinku wykonana została asfaltobetono-
wa warstwa konstrukcyjna i kładziona jest 

TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE 
PRZY BUDOWIE ŁĄCZNIKA

Koszt inwestycji  to 5,9 mln 
Miasto otrzymało 5,2 mln dotacji.

warstwa wiążąca. Obok nowego odcinka 
drogi powstanie również ścieżka rowerowa 
i chodnik. Oprócz tego zaplanowano m.in. 
budowę kanalizacji deszczowej oraz oświe-
tlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji 
sanitarnej i elektroenergetycznej, a także 
rozbudowę sieci wodociągowej.

Koszt inwestycji oszacowano na 5 892 536, 39 zł  
z czego 5,2 mln stanowi dotacja celowa, 
udzielona Siemianowicom Śląskim przez 
„Metropolitalny Fundusz Solidarności”. 
Zakończenie prac budowlanych łącznika 
przewidziano na listopad 2018 roku.

W planach jest również poprowadzenie 
kolejnych łączników: pomiędzy ulicami: 
Michałkowicką i Oświęcimską (na wysoko-
ści Kotłomontażu) oraz ulicą Oświęcimską 
a ulicą  Watoły, gdzie powstanie osiedle 
domów jednorodzinnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Rozpoczęła się realizacja nowej inwestycji, do-
tyczącej poprawy efektywności energetycznej 
w budynkach mieszkalnych będących własnością 
Miasta Siemianowice Śląskie. Oznacza to, że do 
końca grudnia bieżącego roku budynki komunalne 
przy ulicach Franciszka Deji 1,2,3,4,5,6, Żwirki i Wi-
gury 1,2,4,5,6, Michałkowickiej 37, oraz przy ulicy 
Wróblewskiego 29 i Wiejskiej 49 przejdą  kom-
pleksową termomodernizację wraz z wymianą 
oświetlenia na energooszczędne. Zakres prac 
remontowych obejmie docieplenie ścian poniżej 
i powyżej   poziomu  gruntu, izolację pionową 
ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie dachu budynku wraz z re-
montem pokrycia dachowego, ocieplenie stropu 
nad ostatnią kondygnacją, wymianę oświetlenia na 
energooszczędne, wymianę obróbek blacharskich 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA NOWYM ŚWIECIE

oraz remont kominów ponad dachem. Po zakoń-
czeniu renowacji, planowane jest podświetlenie 
elewacji powyższych budynków.

Projekt wpisuje się w Lokalny Program Rewi-
talizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 
2016-2022. Inwestycja dofinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach RPO Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 – kwota 
dofinansowania wynosi 3 mln zł.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Kolejne budynki z zasobu gminy wyremontowane. Po za-
kończonym remoncie kamienicy przy ulicy Śląskiej 18, który 
objął docieplenie ścian i naprawę elewacji, przyszedł czas na 
odnowienie kolejnych domów wielorodzinnych. Jeszcze we 
wrześniu sfinalizowane zostaną prace termomodernizacyjne 

prowadzone przy ulicy Krótkiej 2, Śniadeckiego 9 i Karola Miarki 
12. Dzięki termomodernizacji budynki mieszkalne nabiorą nie 
tylko estetycznego wyglądu, ale przede wszystkim zostaną 
zabezpieczone przed utratą ciepła, a co za tym idzie zmniejszy 
się zużycie energii potrzebnej do ich ogrzania.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

KAMIENICA NA ŚLĄSKIEJ 18 
 OCIEPLONA, Z NOWĄ ELEWACJĄ



Oprócz boiska, Zespół Szkół Specjalnych 
zyska jeszcze bieżnię, na której będzie 
można ćwiczyć bieganie i skok w dal.
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INWESTYCJE

Modernizacja kompleksu Staw Rzęsa 
składa się z trzech etapów: budowy 
oświetlenia wzdłuż alei Spacerowej, 
oczyszczenia z namułu dna zbiorników 
wodnych II i III oraz wykonania błoni.

Kwestia dużego zbiornika wodnego 
była wielokrotnie dyskutowana, zarów-
no przez mieszkańców, jak i najbar-
dziej zainteresowanych – wędkarzy 
z siemianowickiego koła. Spacerując 
wokół stawu, można było usłyszeć naj-
częściej jedno stwierdzenie; „wygląda 
tragicznie”. Panujące upały oraz brak 
opadów spowodowały obniżenie wód 
gruntowych, co doprowadziło do tego, 

JESIENIĄ ZAKOŃCZY SIĘ MODERNIZACJA RZĘSY

INWESTYCJE

że zbiornik zaczął wysychać. Gmina 
podjęła decyzję o rewitalizacji tego 
pięknego zakątka.

Polegała ona na odmuleniu stawu, 
w taki sposób, aby móc skorzystać 
z zasilania nie tylko wodą deszczową, 
ale także wykorzystać wodę gruntową.

Kto spaceruje po Rzęsie, już teraz 
może stwierdzić, że będzie przepięknie. 
Linia brzegowa została już ukształto-
wana, zbiornik wizualnie powiększył 
się. Został opracowany system jego 
nawadniania. Będą to trzy doprowa-
dzenia: zasilanie poprzez wody grun-
towe, zasilanie poprzez przepływ ze 

Pod koniec września do użytku mieszkańców zostanie 
oddana siłownia plenerowa przy ul. Rzecznej, która 
dopełni kompleks sportowo-rekreacyjny na Przełajce. 
W ramach inwestycji zostaną zamontowane urządzenia 
kształtujące całą sylwetkę oraz wspierające rozwój 
fizyczny, a wśród nich: siedzący przywodziciel nóg, 
biegacz wraz z orbitrekiem eliptycznym, twister, step-
per, prasa nożna wraz z wioślarzem, wahadło i trenażer 
bicepsu, koła Tai Chi itp. Teren wokół siłowni zostanie 
oświetlony latarniami typu parkowego oraz latarniami 
z oprawami kierunkowymi. Pojawią się również nowe 
kosze na śmieci i stojak na rowery. Siłownia powstaje 
w oparciu o zeszłoroczny budżet obywatelski.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

 

Pod koniec sierpnia zakończono prace związane 
z budową wielofunkcyjnego boiska środowi-
skowego przy ulicy Wyzwolenia. W efekcie 
dzieci starsze oraz młodzież z tej części miasta  
zyskały nowy obiekt sportowy, przeznaczony 
do gry w minipiłkę nożną i koszykówkę. Boisko 
ma nawierzchnię poliuretanową, o wymiarach 

WIELOFUNKCYJNE BOISKO NA WYZWOLENIA JUŻ JEST!
KOLEJNE BOISKA POWSTAJĄ

Pomysłodawcą projektu stworzenia boiska przy ul. Wyzwolenia,  
w ramach Budżetu Obywatelskiego, była Karina Siwiec-Magielnicka

29x16 m. Inwestycja została zrealizowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2018, a jej koszt 
wyniósł 188 000,00 zł. Jeszcze we wrześniu 
do użytku zostaną oddane dwa kolejne bo-
iska, zlokalizowane przy Szkole Podstawowej 
nr 6 (ul. Chopina 4a) oraz przy Zespole Szkół 
Specjalnych (ul. Myśliwiecka 6).

zbiornika z fontanną oraz odzysk wód 
deszczowych, które mają gromadzić 
się w trzcinowisku z wyprowadzenia 
kolektora głównego wód deszczowych. 
Trzcinowisko ma być naturalnym eko-
logicznym filtrem. Zanim woda desz-
czowa trafi do trzcinowiska, przejdze 
przez dodatkowy system podczysz-
czania. Woda po przefiltrowaniu ma 
przelewać się do zbiornika głównego.

Na końcowy efekt będziemy musieli 
poczekać do jesieni. 

SZYMON DUCZEK

SIŁOWNIA DOPEŁNI  
CENTRUM AKTYWNOŚCI  
FIZYCZNEJ NA PRZEŁAJCE
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Dotychczas w naszym mieście powstawa-
ły tradycyjne place zabaw, chcąc jednak 
stworzyć przyjazną i atrakcyjną przestrzeń, 
sprzyjającą integracji dzieci sprawnych z ich 
niepełnosprawnymi rówieśnikami, gmina przy-
stąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa integracyjnych placów zabaw 
na terenie miasta Siemianowice Śląskie”.  
Inwestycję podzielono na dwie części. Pierwsza 
z nich – już zakończona – dotyczyła budowy 

INTEGRACYJNE 
PLACE ZABAW 
WKRÓTCE GOTOWE

integracyjnego placu zabaw na ulicy Grabo-
wej 2 przy Przedszkolu nr 19. W ramach niej 
opracowano projekt, a następnie zgodnie z nim 
wykonano bezpieczną nawierzchnię z trawy 
i piasku, posadowiono urządzenia zabawo-
we przeznaczone dla dzieci w wieku 3-7 lat, 
a wśród nich: huśtawki wahadłowe, huśtawkę 
typu „bocianie gniazdo”, karuzelę, integracyjną 
huśtawkę wagową, płotek z gier, piaskownicę, 
mały zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką 

Wrzesień przywitał nas wyjątkowo słoneczną pogodą, tymcza-
sem w Siemianowicach Śląskich do dyspozycji mieszkańców 
przygotowano sześć altan wraz z betonowymi grillami. Po 
dwa domki grillowe, wyposażone w stoły i ławy, oraz grille, 
zamontowano w okolicach ulicy Wyzwolenia, w Parku Byt-
kowskim oraz Lasku Bytkowskim. Nowe altanki, bez względu 
na pogodę, umożliwią spędzanie wolnego czasu na świeżym 
powietrzu w towarzystwie rodziny i znajomych.

ALTANKI GRILLOWE 
Miasto chce, by takie miejsca intergrowały mieszkańców  
- mówi Jakub Nowak, jeden z pomysłodawców budowy altanek.

W ostatnim czasie w naszym mieście zaku-
piono pięć wiat przystankowych. Nowe wiaty, 
które zastąpiły stare i zniszczone, zostały 
posadowione na następujących przystankach 
komunikacji miejskiej: dwie na ulicy Oświę-

Zakończono prace związane z zagospo-
darowniem zielenią okolic ulicy Krupanka. 
W efekcie przestrzeń wokół skrzyżowania 
została upiększona m.in. kompozycją kwia- DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

STARY BAŃGÓW  
Z NOWĄ ZIELENIĄ

tową, kwietnikami z  ozdobnymi kamieniami, 
nowym trawnikiem oraz kwitnącymi krzewa-
mi. Inwestycja została wykonana w ramach 
budżetu obywatelskiego.

NOWE WIATY  
PRZYSTANKOWE

cimskiej, kolejne dwie na ulicy Wł. Jagiełły 
oraz jedna na ulicy Wróblewskiego (Chemik). 
Wykonane zadaszenia zapewnią oczekującym 
pasażerom komfort oraz schronienie podczas 
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

i linarium oraz domki zabawowe. Koszt placu 
zabaw wyniósł około 109 839,00 zł. Druga część 
inwestycji to budowa integracyjnego placu 
zabaw na ulicy Lipowej 3 przy Zespole Szkół 
Integracyjnych – koszt jego budowy wyniesie 
332 275,00 zł. Tu również w pierwszej kolejności 
przeprowadzono prace projektowe, a następnie 

budowlane, które obejmują wykonanie chodni-
ka z kostki brukowej, nawierzchni bezpiecznej 
(gumowej) i trawiastej, a także alejki mineralnej 
i nasadzeń wysokich traw, które utworzą strefę 
„wyciszenia dla autystyków”.  Zamontowane urzą-
dzenia będą przeznaczone dla dzieci w wieku 6-16 
lat. Pojawią się tam m.in.: zestaw sprawnościowy 
typu workout ze ścianką wspinaczkową i linarium, 
huśtawki typu „bocianie gniazdo”, huśtawka dla osób 
poruszających się na wózku inwalidzkim, urządzenia 
siłowni plenerowej wraz z urządzeniami dla osób 
niepełnosprawnych, jak również elementy ścieżki 
sprawnościowej. Otwarcie placu zabaw odbędzie 
się jeszcze w tym miesiącu.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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PLANTY MICHAŁKOWICKIE 
ODDANE MIESZKAŃCOM

Bardzo mi się tutaj podoba, cho-
-ciaż przydałoby się więcej ławek 
z oparciami. Dużo się dzieje dla 
dzieci, i to widać. Cieszę się, że 
w Siemianowicach w wielu miej-
scach można posłuchać różnych 
koncertów. Tutaj przychodzimy 
razem z koleżankami i tak po pro-
stu... klachomy – Iza Tomanek, Te-
-resa Rynkiewicz, Anna Stobrawa.

Jest tutaj bardzo ładnie, choć mine-
ralna nawierzchnia może być dys-
kusyjna. Ja rozumiem historyczne 
zaszłości, ale obawiam się jak to 
będzie wyglądało jesienią. Bywa-
my tutaj na rodzinnych spacerach 
dosyć często i jednego czego może 
brakować i o co chcielibyśmy prosić, 
to więcej ławek. Zmiany jakie zaszły 
w naszym mieście na przestrzeni 
tych kilku ostatnich lat oceniam 
bardzo pozytywnie. Szczególnie 
w kontekście dróg czy chodników 
– Jan Kupski z rodziną, Michałko-
wiczanin od 40 lat.

Widzę, że miasto się zmienia w do-
brym kierunku. Planty wydają się być 
zagospodarowane bardzo dobrze. 
Regularnie odwiedzam to miejsce 
z rodziną i nadal będę to robiła. 
Generalnie podoba mi się tutaj  - 
Agnieszka Musielak, Siemianowi-
czanka od 11 lat, mama 8-letniej 
Natalii i 4-letniego Dominika.

W poniedziałek (3.09) centrum Michałkowic za-
roiło się od roześmianych, wesołych dzieciaków 
z rodzicami na których czekała cukrowa wata, 
popcorn, lody i dmuchane zamki. Tego bowiem 
dnia oficjalnie oddano do użytku zrewitalizowane 
Planty Michałkowickie.

- Szanowni Państwo cieszę się, że mogę otworzyć 
tę inwestycję, z którą mieliśmy trochę problemów – 
mówił Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. 
– Mam nadzieję, że to miejsce będzie przyciągało, 
będzie integrowało rodziny. Będzie służyło Wam 
przez długie lata. Nadal będę wsłuchiwał się w głos 
mieszkańców i starał się realizować ich potrzeby. 
Chociażby w kwestii dodatkowych ławek – dodał 
prezydent, przecinając wstęgę.

Mieszkańcy z niecierpliwością oczekiwali finału 
prac związanych z rewitalizacją tej przestrzeni 
publicznej. Śledzili jej etapy niemal od samego 
początku. 

W konsekwencji trzeba było ogłosić przetarg na 
dokończenie prac. Wyłoniony nowy wykonawca 
przystąpił do poprawy istniejących chodników 
z nawierzchnią mineralną, która budziła u niektó-
rych wątpliwości. Wybudował brakujące chodniki 
wokół Pałacu Rheinbabenów. Ponadto poprawiono 
płyty oraz kostki granitowe na pozostałych cią-
gach komunikacyjnych, co wiązało się również 
z częściowym rozebraniem tych nawierzchni. Tym 
razem przeszkód nie było i cała inwestycja została 
ukończona z końcem sierpnia. Kolejne trudności 
napotkano podczas negocjacji z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.

- Na plantach pojawiła się fontanna chodnikowa, 
kolorowo podświetlona w nocy. Przebudowano 
parking oraz oświetlenie parkowe, zamontowano 
elementy tzw. małej architektury, czyli ławki, kosze 
na śmieci, leżaki, stoły do gry w piłkarzyki, sza-
chy czy ping-ponga. Pojawiły się też plac zabaw, 
ścianka wspinaczkowa, nowe rabaty kwiatowe 
– wylicza Maria Dębska, zastępca Naczelnika 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Siemiano-
wicach Śląskich.

Zadowolenie z zakończenia prac nie krył Adam 
Cebula. 

- Drodzy goście, powiem krótko, to była jedna 
z tych inwestycji, która spowodowała, że wspólnie 
z prezydentem przybyło nam siwych włosów – 
mówił uśmiechając się przewodniczący.  – Mam 
nadzieję jednak, że ten skwer będzie służył Pań-
stwu, będzie służył mieszkańcom Siemianowic. 
Gdy posadzimy dodatkowe krzewy, to ta zielona 
architektura będzie jeszcze ciekawsza. Jestem 
przekonany, że Państwo będziecie tutaj z przyjem-
nością przebywać. I tego Państwu życzę – dodał.

Prezydent zwrócił uwagę na historyczny aspekt 
związany z taką, a nie inną nawierzchnią ścieżek. 
– Moi drodzy, nawierzchnia mineralna, to wymóg, 
który został nam narzucony, a który związany jest 
bezpośrednio z historycznym charakterem tego 
miejsca. Zapewniam Was, że długo przekonywa-
liśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
do tego by tylko część ścieżek była „mineralna” 
i doszliśmy wspólnie do porozumienia, choć – nie 
ukrywam – nie były to łatwe rozmowy – dodał pre-
zydent.

 RAFAŁ JAKOKTOCHCE

INWESTYCJE

MINISONDA Z MIESZKAŃCAMI
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INWESTYCJE METAMORFOZA MIASTA

Dobra informacja dla zwolenników treningu na świeżym po-
wietrzu. W ramach końcowego zagospodarowania terenu, 
na obszarze kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 
Wróbla, powstała siłownia do crossfitu. Zgodnie z zapowie-
dzią, dotychczas niewykorzystany teren obok skateparku, 
pumptracku i siłowni plenerowej wzbogacono o urządzenia do 
ćwiczeń łączących w sobie kalistenikę, Crossfit i inne formy 
siłowego treningu mięśni. Ponadto zamontowano tam nowe 
oświetlenie, zaaranżowano meble miejskie i elementy małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) a także wymieniono 
nawierzchnię. Crossfit to rodzaj wymagającego treningu kon-
dycyjnego, który wpływa na ukształtowanie naszej sylwetki 
oraz poprawę sprawności fizycznej.

O tym jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia w tej dyscypli-
nie sportowej można było się przekonać podczas oficjalnego 
otwarcia obiektu, które odbyło się 12 września br. Wówczas 
instruktorzy z siemianowickiego klubu Interfit zaprezentowali 
mieszkańcom przykładowy zestaw ćwiczeń.

Koszt inwestycji wyniósł 273 000 zł. Dzięki niej przy uli-
cy Wróbla powstał naprawdę okazały i bardzo funkcjonalny 
kompleks rekreacyjno-sportowy, który oferuje mieszkańcom 
Siemianowic Śląskich oraz wszystkim odwiedzającym nasze 
miasto, wiele różnorodnych form aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Zatem serdecznie zapraszamy do Siemianowic.

Siłownia do Crossfitu dopełniła przestrzeń. Powstał cały kompleks 
sportowo-rekreacyjny, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.  
O rewitalizację całego terenu wnioskował radny Grzegorz Mól.

POĆWICZ CROSSFIT  
NA WRÓBLA

Skwer Laury Zameczek Park Hutnik

MOSIR Pszczelnik 

 Skwer Rodzinny „Jarzębinka

 Kompleks sportowy na Wróbla
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ATRAKCYJNA „MIEJSCÓWKA” NA NOWE DOMY
INWESTYCJE

Nie lada gratkę miasto przygotowało dla tych, 
którzy noszą się z zamiarem zmiany miejsca 
zamieszkania. Magnesem dla nich może być 
urokliwy, zielony zakątek, położony z dala od 
ruchliwych arterii przy granicy z Chorzowem. 
Ci, którzy szukają spokoju, „zielonych” widoków 
z okna, a jednocześnie nie chcą rezygnować 
z atutu bycia „mieszczuchem”, powinni zainte-
resować się terenami w okolicach ulicy Watoły.  

- W ubiegłym tygodniu Prezydent Miasta 
ogłosił pierwsze przetargi nieograniczone 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych przy ulicy Watoły, które 
stanowią własność Gminy Siemianowice 
Śląskie – mówi Mariusz Sobeczko, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami w Urzędzie Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.

- Co istotne, dla działek d, e, f, g, h, i, j 
przetarg obejmuje również zakup prawa 
użytkowania wieczystego działki będącej 
drogą dojazdową wewnętrzną – mówi Jacek 

Rembierz, naczelnik Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami.

Tereny inwestycyjne nabywców indy-
widualnych - przyszłych mieszkańców, 
zostały zakwalifikowane – zgodnie z ustale-
niami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego – jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej. I chociaż 
nieruchomości – na razie – nie posiadają 
„uzbrojenia” to, jak uspokaja Jacek Rembierz, 
jest to sytuacja, która ulegnie zmianie.

Ponadto, co istotne, powstanie nowa, 
utwardzona droga, która będzie przebiegać 
po śladzie kolejki wąskotorowej. Warto pod-
kreślić niewątpliwe zalety lokalizacji działek 
dla przyszłych rodzin. W pobliżu znajduje 
się bowiem przedszkole (nr2) oraz Zespół 
Szkół Sportowych z wyremontowanym 
basenem. Zaś niedaleko położony Park 
Śląski na pewno będzie brany pod uwagę 
jako miejsce wypoczynku i relaksu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

a) 21-4909/107 pow. 725m² cena 160 tys. zł (przetarg 26.09.2018 r., wadium  do dnia 20.09.2018r.)
b) 21-4907/107 pow. 811m² cena 175 tys. zł (przetarg 26.09.2018 r. wadium do dnia 20.09.2018r.)
c)  21-4905/107  pow. 812m² cena 175 tys. zł  (przetarg 26.09.2018 r. wadium do dnia 20.09.2018r.)
d) 21-4906/107 pow. 812m² cena 170 tys. zł (przetarg 3.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
e) 21-4908/107 pow. 811m² cena 170 tys. zł (przetarg 3.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
f) 21-4910/107 pow. 726m² cena 155 tys. zł (przetarg 3.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
g) 21-4911/107 pow. 722m² cena 155 tys. zł (przetarg 3.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
h)  21-4912/107 pow. 725m² cena 155 tys. zł (przetarg 4.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
i) 21-4913/107 pow. 778m² cena 165 tys. zł (przetarg 4.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
j) 21-4914/107 pow. 783m² cena 165 tys. zł (przetarg 4.10.2018 r. wadium do dnia 28.09.2018r.)
k)  21-4915/107 pow. 944m² cena 200 tys. zł (przetarg 10.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)
l) 21-4916/107 pow. 1 165m² cena 220 tys. zł (przetarg 10.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)
ł)  21-4917/107 pow. 650m² cena 140 tys. zł (przetarg 10.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)
m) 21-4918/107 pow. 873m² cena 165 tys. zł (przetarg 11.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)
n) 21-4919/107 pow. 1 176m² cena 235 tys. zł (przetarg 11.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)
o) 21-4920/107 pow. 937m² cena 185 tys. zł (przetarg 11.10.2018 r. wadium do dnia 5.10.2018r.)

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży  
obejmują następujące działki geodezyjne:

„Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców gminy 
Siemianowice Śląskie”, to projekt realizowany przez miasto, do-
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
poddziałania 11.4.1 ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest 
podniesienie kwalifikacji aktywnych na rynku pracy mieszkańców 
Siemianowic Śląskich, z zakresu umiejętności komputerowych 
oraz językowych.

Właśnie ruszyły szkolenia komputerowe, które zakończą 
się egzaminem oraz Europejskim Certyfikatem Umiejętności 
Komputerowych – jedynym w tym zakresie certyfikatem ho-

norowanym na obszarze całej Unii Europejskiej - wyjaśnia 
Marta Stec, z Wydziału Rozwoju Miasta, która koordynuje 
ten projekt. – Pierwsza grupa, licząca 12 osób, miała zajęcia 
w miniony weekend.

Już niebawem ruszy kolejna grupa szkoleniowa, a od 
nowego roku rozpocznie się druga część projektu - szko-
lenia językowe. Zostały jeszcze wolne miejsca. Serdecz-
nie zapraszamy!

Kontakt do Biura Projektu:
ul. Michałkowicka 105, pok. 35
tel. 32 760 54 14/21 , mail: ksztalcenie@um.siemianowice.pl

RUSZYŁY SZKOLENIA,  
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA
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Gmina wybuduje drogę dojazdową 
wzdłuż starej trasy wąskotorówki 
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EDUKACJA

Zwykło się mówić, że najlepsza inwestycja, to inwestycja 
w człowieka. I słusznie, bez niego, żadna inna nie byłaby moż-
liwa. W naszym mieście fundusze unijne pozyskuje się więc nie 
tylko na rozbudowę infrastruktury, ale także na kształcenie.

Dzięki wnioskowi aplikacyjnemu, gmina otrzymała dofinan-
sowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 
2.802.520,00 zł na realizację  projektu  ”Wzmocnienie po-
tencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice 
Śląskie”. Jego celem jest poprawa jakości edukacji w 4 szkołach 
prowadzących kształcenie zawodowe. W ramach projektu 
planowano kursy podnoszące umiejętności zawodowe oraz 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla uczniów i doskonalenie 
kompetencji zawodowych nauczycieli. W czasie tegorocznych 
wakacji 30 uczniów skorzystało ze staży. Dwie uczestniczki 
podzieliły się z nami wrażeniami z tych praktyk.  

Julia, uczennica  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogi-
to”, kierunek technik obsługi turystycznej. Odbywałam staż 
w jednym z siemianowickich hoteli i muszę powiedzieć, że 
spośród tych, w których brałam udział do tej pory, przyniósł 
mi on najwięcej cennych doświadczeń. To zasługa szefostwa 
i pracowników obiektu. Miłe przyjęcie mnie przez kierow-
nictwo, otwartość i sympatia ze strony personelu stwo-
rzyły bardzo przyjazną atmosferę poznawania przeze mnie 
tajników zawodu. Dziewczyny z recepcji i panie pokojowe 

NIE POSYŁALI MNIE PO BUŁKI...

okazały się niezwykle życzliwe, z wielką chęcią opowiadały 
mi o swojej pracy, odpowiadały na moje pytania. Bardzo 
ceniłam sobie to, że starano się, abym jak najlepiej poznała 
pracę w hotelu, abym nauczyła się jak najwięcej. Nie byłam 
izolowana od klientów, w obawie, że popełnię jakiś błąd. 
Dano mi możliwość przyjmowania zamówień, prowadzenia 
rozmów telefonicznych, zapoznawano z używanymi w tym 
hotelu programami. Oczywiście moja szkolna, teoretyczna 
wiedza była bardzo przydatna i cieszyłam się, że mogę się 
nią posłużyć i skonfrontować ją z życiem. Oceniam ten staż  

jako bardzo ważne dla mnie doświadczenie i przygotowanie 
do pracy. Było mi miło, że szef hotelu zachęcał mnie, żebym 
po ukończeniu nauki w szkole, wróciła tu, powiększając 
grono personelu.  

Martyna, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Co-
gito”, kierunek technik obsługi turystycznej: Miejscem mojego 
stażu było jedno z chorzowskich biur podróży. Bardzo chciałam 
tam trafić, ponieważ wcześniej również w nim odbywałam 
praktyki i uważam, że jest to znakomita, profesjonalna 
firma, w której wiele można się nauczyć. Obiegowa opinia 
o praktykach, podczas których jest się posyłanym po bułki, 
tutaj absolutnie się nie potwierdziła - wręcz przeciwnie, 
powierzano mi poważne zadania, takie jak obsługa klienta, 
prowadzenie statystyki, czy rozliczeń firmy. To dawało mi 
wiele satysfakcji i weryfikowało przed samą sobą moje przy-
gotowanie do pracy w biurze podróży. Cieszę się, że także 
przez szefa firmy musiało ono zostać pozytywnie ocenione, 
ponieważ otrzymałam od niego zaproszenie do podjęcia tam 
pracy, po ukończeniu szkoły. Chętnie skorzystam z tej oferty, 
tym bardziej, że polubiłam się z tamtejszymi pracownikami.  

Warto dodać, że kolejne staże realizowane w ramach 
projektu, będą prowadzone do sierpnia 2019 roku. Łącznie 
skorzysta z nich 350 uczniów. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

PAPIEREK LAKMUSOWY  
POTRZEB PRZEDSIĘBIORCÓW

GOSPODARKA

Czy dzisiaj można powiedzieć, że siemianowicka Rada Gospo-
darcza zdała swój egzamin? Bo obaw, że to kolejna wydmuszka 
było jednak sporo...

Jakub Nowak, kierownik Biura Obsługi Inwestora w siemianowickim 
Urzędzie Miasta: - W żadnym wypadku o siemianowickiej Radzie Go-
spodarczej nie można powiedzieć, jak o wydmuszce. Dowodem jest 
bardzo wiele wspólnie podjętych inicjatyw, jak chociażby Karta Młodego 
Przedsiębiorcy. Ten mechanizm ma dwie funkcje. Po pierwsze pomoc 
dla tych, którzy dopiero co stawiają pierwsze kroki w krainie własnej 
działalności, a po drugie, integruje środowisko samych przedsiębiorców. 

Czy na stałym kontakcie przedsiębiorców z prezydentem i urzęd-
nikami nie zyskują obie strony?

Jakub Nowak: - Zdecydowanie tak. Bo największą wartością 
powołania do życia Rady Gospodarczej jest podjęty dialog, iden-
tyfikacja wzajemnych potrzeb i celów. Tylko w ten sposób, właśnie 
rozmawiając, dopytując, możemy poznać preferencje siemianowic-
kich przedsiębiorców i starać się – w miarę możliwości – pomagać 
je osiągnąć.

Jakie plany na przyszłość? Jak Rada Gospodarcza chciałaby 
jeszcze ułatwiać życie lokalnym przedsiębiorcom?

Jakub Nowak: - Przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby po 
zakończeniu tej kadencji Rady Gospodarczej, która upływa wraz 
z kadencją samorządu, Rada już w naszym mieście nie funkcjonowała. 
To naprawdę jest papierek lakmusowy potrzeb przedsiębiorców. Cele 
na przyszłość? Podobnie jak teraz, bodaj najważniejszym prioryte-
tem, który mocno akcentują członkowie Rady Gospodarczej, jest 
edukacja zawodowa. To naprawdę spory problem. Dzisiaj na rynku 
pracy po prostu brakuje takich fachowców, jak ślusarz, spawacz, czy 
elektryk. I Rada Gospodarcza kilkukrotnie ów problem podnosiła.

Jakiś pomysł na skuteczną receptę?
Jakub Nowak: - Tak, myślę, że wspólnie udało nam się wypra-

cować w miarę skuteczny mechanizm. Otóż dwa razy w roku 
przeprowadzamy wśród siemianowickich przedsiębiorców an-
kietę, by sprawdzić ich zapotrzebowanie etatowe. Taką infor-
mację następnie przekazujemy do Wydziału Edukacji, który 
odpowiada za kierunki kształcenia.  ROZMAWIAŁ: MICHAŁ TABAKA

Eugeniusz Sowa, 
przewodniczący Rady Gospodarczej  
przy Prezydencie Miasta 

Rozmowa z Jakubem Nowakiem, szefem Biura Obsługi Inwestora w siemianowickim magistracie

Pierwszy dzień roku szkolnego w Branżowej 
Szkole I stopnia nr 2 im. Św. Jana Pawła II przy 
ul. Witolda Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich 
rozpoczął się od uroczystej inauguracji nowego 
kierunku zawodowego – mechanik – monter 
maszyn i urządzeń. Jest to już drugi w tym roku  
kierunek, powołany do życia przez Urząd Miasta, 
Szkołę Branżową i amerykańskiego producenta 
siedzisk samochodowych Adient Seating Poland 
Sp. z o.o., którego fabryka – największa w Eu-

ropie – mieści się w Siemianowicach Śląskich. 
Nowy kierunek stanowi kontynuację pilotażowej 
współpracy, która rozpoczęła się już w lutym 
2018 roku, kiedy to utworzono klasę patronacką 
o profilu elektromechanik.

Uczniowie patronackich klas zdobywają wiedzę 
teoretyczną i praktyczną pod profesjonalną opieką 
merytoryczną wykładowców, zarówno w szkole, 
jak i na terenie hal produkcyjnych, gdzie również 
odbywają się zajęcia. Mają oni także dodatkowe 

RUSZYŁA KOLEJNA BRANŻOWA KLASA Z ADIENTEM

Kiedy Prezydent Miasta zaproponował mi udział 
w pracach Rady Gospodarczej, przyjąłem ten fakt 
z zadowoleniem, że w końcu w naszym mieście 
powstanie platforma współpracy z przedsiębior-
cami. Tak jak ma to miejsce w przypadku Rady 
Sportu czy Rady Seniora. Nie wszystko czego 
oczekują firmy może zostać zrealizowane, ale 
możliwość dialogu i znajdowanie rozwiązań 
pośrednich, które zadowolą obie strony to już 
sukces. 

Dla siemianowickich przedsiębiorców naj-
istotniejsze dziś to móc obsadzić wolne miej-
sca pracy wykfalifikowanymi pracownikami. 
I to był jeden z głównych tematów prac Rady 
– zmiany w systemie edukacji zawodowej.  
To o czym jeszcze chcemy rozmawiać to zde-
cydowanie ulgi podatkowe dla firm. Liczę, że 
kolejna kadencja samorządu będzie też kolejną 
Rady Gospodarczej.

przywileje, jak np. premie finansowe tj. kieszon-
kowe za systematyczne uczęszczanie na zajęcia 
oraz stypendium za najlepsze wyniki w nauce. 
Trójstronną umowę, dającą formalne podstawy 
do prowadzenia nowego profilu edukacyjnego, 
podpisali: Anna Zasada-Chorab – II  Zastępca 
Prezydenta Miasta, Mariusza Reczko – Pre-
zes Zarządu Adient Seatings Poland Sp. z o.o. 
oraz Sylwia Dylus – dyrektor szkoły, przy udziale 
uczniów – adeptów nowej specjalności.

PIOTR KOCHANEK
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W okresie od 24 maja do 16 lipca 2018 roku, 
zgodnie z informacjami dostępnymi w Biu-
letynie Informacji Publicznej, mieszkańcy 
naszego miasta mogli w ramach prowa-
dzonych konsultacji społecznych zgłaszać 
swoje  uwagi do opublikowanego projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Siemianowice Śląskie. Wpłynęło ponad 300 
uwag ze strony mieszkańców. Przeważa-
jąca część uwag dotyczyła zakazu lokali-
zowania nowej działalności związanej ze 
składowaniem i przetwarzaniem odpadów 
niebezpiecznych i komunalnych na terenie 

ZMIANY W STUDIUM SKONSULTOWANE –  
NIE BĘDZIE WIĘCEJ OTWARTEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW 

 Jaka jest różnica między studium a planem? 
Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Siemianowice Śląskie stanowi dokument o ogólnym charakterze, 
określający politykę przestrzenną gminy i determinujący kierunki jej rozwo-
ju, natomiast to plan miejscowego  zagospodarowania przestrzeni, jako akt 
prawa miejscowego, uszczegóławia przyjęte kierunki i ustala sposób zago-
spodarowania poszczególnych terenów i warunki ich zabudowy W proce-
durze sporządzania studium formułuje się kierunki przekształceń struktury 
przestrzennej obszarów oraz przeznaczenia terenów.

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, informujące o wynikach interwencyjnej 
kontroli przeprowadzonej po kwietniowym pożarze przy ul. 
Konopnickiej.

W wyniku kontroli na terenie BM Recykling, zakładu przetwa-
rzającego odpady przy ulicy Konopnickiej, stwierdzono wielo-
krotne naruszenie warunków decyzji Marszałka Województwa 
Śląskiego: m.in. przekroczenie ilości przetwarzanych odpadów, 
zaniechanie wykonania kontroli jakości ścieków przemysło-
wych dla stężenia rtęci w III kwartale 2017 roku, niespójność 
stanu faktycznego, rodzaju i ilości odpadów znajdujących się 
w firmie wobec dokumentów zbiorczych zestawień. Znalazł 
się też zapis o magazynowaniu odpadów w miejscu na ten 
cel nieprzeznaczonym (miejsce pożaru). WIOŚ w Katowicach 

w związku ze stwierdzeniem naruszeń zastosował sankcje 
w postaci nałożenia mandatów karnych, których wysokość 
nie została ujęta w piśmie. 

W dwóch przypadkach zadecydowano o wszczęciu postępo-
wania administracyjnego w celu wymierzenia administracyjnej 
kary pieniężnej. Pismo zawiera też informacje o uciążliwościach 
zapachowych, które zdaniem kontrolerów występują wyłącznie 
w obrębie sortowni odpadów, instalacji do produkcji paliwa 
alternatywnego oraz kompostowni. W końcowych wnioskach 
inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że w trakcie kontroli nie wykryli 
uciążliwości zapachowych poza ww. miejscami, odnotowując 
jednocześnie, że podczas kontroli działała na terenie zakładu 
instalacja antyodorowa. 

KONTROLA  
PO POŻARZE W BM RECYKLING ZAKOŃCZONA 

Co dalej?
Obecnie instalacje odpadowe  w firmie działają w oparciu 

o pozwolenia wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, który również został poinformowany o nałożonych 
przez WIOŚ karach. W przypadku ponownego naruszenia 
istniejących regulacji, Urząd Marszałka będzie mógł cofnąć 
zezwolenie. Jeśli chodzi zaś o pozwolenie wydane przez gminę 
Siemianowice Śląskie, jedyne jeszcze działające, wydane 14 
lutego 2014 roku zostało ono cofnięte przez prezydenta miasta 
16 kwietnia br. czyli dwa dni przed pożarem. Spółka odwołała 
się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławcze-
go w Katowicach. Przyjdzie nam zatem jeszcze poczekać na 
szczęśliwy koniec tej batalii o czyste i pachnące powietrze.

PIOTR KOCHANEK

miasta. Uwagi te pokrywają się w pełni 
z propozycjami prezydenta miasta i urzęd-
ników, którzy pracując nad studium oraz 
planem miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego, przygotowali odpowied-
nie zapisy, które uniemożliwią rozwój jak 
i samo otwarcie na terenie miasta nowej 
działalności uciążliwej dla mieszkańców. 
Warto dodać, że wśród propozycji nowych 
zapisów jest punkt nakazujący przetwa-
rzanie wszystkich odpadów potencjalnie 
niebezpiecznych wyłącznie w zamknię-
tych budynkach.      PIOTR KOCHANEK

Każdy kto ma ogródek działkowy wie, że to 
coś więcej, niż kawałek ziemi ogrodzony 
płotem lub siatką. To zwykle nasz mały 
ogród marzeń, oaza owocowo-warzyw-
na lub miejsce rodzinnych i rekreacyjnych 
spotkań, gdzie najmłodsi stawiają pierwsze 
kroki na świeżym powietrzu. Wiedzą o tym 
na pewno członkowie wszystkich stowarzy-
szeń ogrodowych funkcjonujących w mie-
ście. Dla wielu z nich przełom obecnego 
roku był kluczowy w kwestii uregulowania 
prawnego użytkowania przez nich terenów 
działkowych.  

Przypomnimy, że wraz z wejściem w życie 
ustawy nowelizującej kwestie funkcjonowania 
ogrodów działkowych w Polsce. Kilka tysięcy 
członków aż dwudziestu ROD-ów znajdują-
cych się w Siemianowicach Śląskich korzystało 
z ogródków w pewnym zawieszeniu legislacyjnym. 
Z jednej strony posiadali gwarancje prawne, wy-
nikające z ustawy, z drugiej nie posiadali w ręku 

DZIAŁKOWCY MOGĄ 
SPAĆ JUŻ SPOKOJNIE

SPRAWY SPOŁECZNE

żadnego dokumentu potwierdzającego, że taka 
działka jest traktowana przez urząd jako pełno-
prawny i chroniony ustawowo  ROD. Przełom 
2017 i 2018 roku to okres, w którym na polecenie 
prezydenta miasta, urzędnicy miejscy uregulo-
wali wszystkie sprawy formalne z działkowcami 
zrzeszonymi w Polskim Związku Działkowców. 
W wakacje zaś urząd podpisał finalne doku-
menty z dwudziestym pierwszym członkiem 
siemianowickiej społeczności ogrodowej, tj. sto-
warzyszeniem ogrodowym „Michałkowice” zarzą-
dzającym ROD „Towarowa”. PIOTR KOCHANEK
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Z ŻYCIA RADY MIASTA

www.siemianowice.pl

Panie Przewodniczący, podsumujmy mijającą kadencję. Pro-
szę powiedzieć, co było największym wyzwaniem w trakcie 
ostatnich 4 lat pracy Rady Miasta w Siemianowicach Śląskich?

Ostatnie cztery lata to okres wzrostu gospodarczego, in-
westycji, nowego budżetu unijnego. To wymusiło intensy-
fikację pracy zarówno pracowników ratusza jak i radnych. 
Aby wykorzystać boom inwestycyjny, Siemianowice Śląskie 
wykonały gigantyczną pracę związaną z polityką przestrzenną. 
Na szeroką skalę przeprowadzono wymianę nawierzchni dróg 
oraz rozpoczęto budowę łączników, aby odciążyć istniejące 
trasy. Dzięki temu w naszym mieście mogły powstawać nowe 
firmy, nadal rozwijało się budownictwo itp. Ważną sprawą 
było także właściwe wykorzystanie środków unijnych. Nowa 
perspektywa pozwoliła w sposób znaczący zwiększyć udział 
środków unijnych w budżecie miasta. Dzięki wspaniałej pracy 
urzędników, aktywności prezydenta, udało się pozyskać ok. 
100 mln PLN. Aktywność Rady Miasta również miała duże 
znaczenie dla właściwego wykorzystania środków zewnętrz-
nych. Radni kilkukrotnie przekładali termin sesji lub spotykali 
się na dodatkowych sesjach, aby zdążyć z terminami wniosków 
bądź ogłoszonych przetargów. Oczywiście nie wszystkim się 
to podobało, ale większość radnych z odpowiedzialnością 
angażowało się w pracę, aby żaden projekt z powodu nietermi-
nowości nie ominął naszego miasta.  Wspólnie z prezydentem 
Rafałem Piechem, na początku kadencji, wyznaczyliśmy trzy 
równorzędne cele: tj. drogi, mieszkania i najbliższe otoczenie 
mieszkańców. Oczywiście, poza tym, korzystaliśmy ze środków 
zewnętrznych podczas remontów pływalń, hal, parków itp.  
Ta polityka zrównoważonego rozwoju przyniosła nam sukces, 
Siemianowice stały się atrakcyjne i wiele osób zdecydowało się 

właśnie tutaj ulokować swój biznes lub wybudować dom czy 
kupić mieszkanie. Nie popadamy jednak w samozadowolenie, 
zdajemy sobie sprawę z wielu niedokończonych tematów. 
Są to wyzwania do realizacji dla nowego prezydenta miasta 
i nowej Rady Miasta.

Jaki był główny atut składu Rady Miasta VII kadencji. Jak 
pamiętamy, zdolność do kompromisu pomiędzy różnymi 
ugrupowaniami zaskoczyła nawet Andrzeja Dudę, prezydenta 
RP, podczas jego ubiegłorocznej wizyty w naszym mieście. 
Jak ocenia Pan współpracę z radnymi?

Rzeczywiście, Gród Siemiona jest jednym z niewielu miast 
w Polsce gdzie wokół pomysłów prezydenta miasta powstała 
tak szeroka koalicja. Od prawa do lewa, od partii politycznych 
po ruchy lokalne. Moim zdaniem siłą tej rady była mieszanka 
młodości i doświadczenia, połączenia wokół wspólnych celów 
ruchów lokalnych i partii politycznych, dzięki czemu łatwiej 
było rozmawiać w województwie i w ministerstwach. Tak jak 
pan wspomniał, zwróciłem na to uwagę prezydentowi Dudzie. 
Pogratulował nam tej zdolności. Ja zawsze powtarzam, że 
dziura w drodze nie ma koloru politycznego, po prostu należy 
schować animozje, ludzkie zawiści i to naprawić Oczywiście 
nie oznacza to, że nie było sporów i „walki” w Radzie. Przez 
całe cztery lata prezydent i koalicja była atakowana przez kilku 
radnych którzy występowali przeciwko inwestowaniu pieniędzy 
na cele społeczne np. postulowali zamknięcie części szpitala, 
opowiadali się przeciwko remontowi Zameczku, domagali się 
ograniczenia wydatków na edukację, głosowali przeciwko 
budżetom i nie chcieli udzielić absolutorium prezydentowi….
Moim zdaniem, miasto to nie jest spółka akcyjna której celem 
jest zarabianie pieniędzy lecz żywy organizm, a głównym obo-

wiązkiem władz jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Dzisiaj 
kiedy trwa kampania widać kto przyczynił się do tych zmian, 
kto popierał pomysły prezydenta, składał własne propozycje 
i je zrealizował. Ci radni dzisiaj zdają sprawozdanie ze swojej 
działalności wyborcom. Są też i tacy którzy przez cztery lata 
wszystko kontestowali a nie mogąc pochwalić się żadnymi 
efektami, próbują obecnie w mediach lokalnych atakować .

Czego nie udało się zrealizować podczas mijającej kadencji? 
Z czym będą musieli zmierzyć się radni przyszłej kadencji?

Ponieważ dotychczasowe działania dotyczące remontów 
dróg i „najbliższego otoczenia” sprawdziły się, uważam, że 
nadal powinny być kontynuowane. Intensyfikacji powinny ulec 
prace remontowe w zasobach komunalnych i budowa mieszkań 
komunalnych. Uważam, że można pomyśleć o przeznacze-
niu budynków zamkniętych szkół na mieszkania, skorzystać 
z atrakcyjnego kredytowania budownictwa mieszkaniowego 
itp. To jest problem bez którego rozwiązania, nie zatrzymamy 
młodych ludzi w Siemianowicach. Poważnym tematem jest 
również rozbudowa sieci wodociągowej. Umożliwi to konty-
nuowanie inwestycji oraz zachęci kolejnych inwestorów do 
podjęcia działalności w grodzie Siemiona. Innym poważnym 
wyzwaniem jest rozbudowa kanalizacji deszczowej. Wpro-
wadzone przepisy wymuszają takie działania. Jeżeli chcemy 
zapewnić naszym mieszkańcom niskie stawki za wodę i ścieki 
to musimy podjąć pracę w tym kierunku. Z tym zagadnieniem 
wiąże się również budowa własnej oczyszczalni ścieków. Własna 
oczyszczalnia pozwoli nie tylko kontrolować ceny ale również 
pozwoli uniezależnić się od Katowic.

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DZIURA W DRODZE NIE MA KOLORU POLITYCZNEGO, 
NALEŻY SCHOWAĆ  UPRZEDZENIA I JĄ PO PROSTU NAPRAWIĆ

Rozmowa z Adamem Cebulą, Przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich,  
podsumowująca mijającą VII kadencję

W ostatni dzień wakacji w Zespole Szkół Spor-
towych przy ulicy Mikołaja 3 w Siemianowicach 
Śląskich, odbyło się pilotażowe szkolenie ratow-
nictwa medycznego z zakresu pierwszej pomocy, 
które tym samym zainaugurowało start Siemia-
nowickiej Akademii Młodych Ratowników. Uru-
chomienie stałego programu szkoleń z pierwszej 

pomocy dla wszystkich grup wiekowych dzieci 
i młodzieży szkolnej w siemianowickich szkołach 
to pierwsza tego typu inicjatywa samorządowa 
zaplanowana na tak dużą skalę oraz bezter-
minowy cykl realizacji. Jej pomysłodawcą był 
Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Jak 
zapewnił – każdy uczeń, w każdej klasie i każdej 

siemianowickiej szkole będzie na koszt miasta 
uczony – początkowo poprzez zabawę – w jaki 
sposób może udzielić pomocy przedmedycznej, 
która czasami decyduje o czyimś życiu. Naszym 
celem jest też to, by takie umiejętności weszły 
każdemu w krew, dlatego takie szkolenia będą 
odbywały się co roku, by profesjonalne niesienie 
pomocy stało się naturalnym odruchem młodego 
człowieka. Karol Pichura, prowadzący ze swoim 
zespołem ratowniczym szkolenia, potwierdził też 
swoją wypowiedzią, że na kształcenie w udzielaniu 
pierwszej pomocy nigdy nie jest za wcześnie.  
- Przygotowany przez nas program jest w stanie 
objąć swoim zasięgiem przedszkolaków, którzy 
już mogą uczyć się prawidłowego dzwonienia na 
pogotowie i informowania o zagrożeniu czyjegoś 
zdrowia.  Dodam też, że kluczowe w opraco-
wanym dla wszystkich grup wiekowych są trzy 
elementy osobistych umiejętności, które są roz-
wijane na opracowanych dla uczniów szkoleniach:   

EDUKACJA

- Po pierwsze, pewność siebie, bo jeżeli znamy 
pierwszą pomoc, nie mamy obaw, żeby jej udzielić. 
Po drugie, odpowiedzialność, bo szkolenie uczy 
odpowiedzialności za drugiego człowieka, który 
jest w pobliżu nas. Trzeci punkt to umiejętność 
współpracy i wykorzystania potencjału grupy, 
która może być wokół nas, umiejętności szyb-
kiego budowania zespołu ratowniczego oraz 
przydzielania zadań i ról do czasu przyjazdu 
pomocy medycznej.

Program rusza już we wrześniu br. i będzie 
koordynowany przez powołanych w szkole na-
uczycieli-koordynatorów. Co roku każda klasa 
będzie przechodziła pełne szkolenie dostosowane 
do wieku uczestników trwające od 2 do 4 godzin. 
Dzieci i młodzież co roku nabywając kolejnych 
umiejętności będą otrzymywały certyfikaty po-
świadczające odbycie kursów pierwszej pomocy. 
Zajęcia będą bezpłatne.

PIOTR KOCHANEK

RUSZYŁA SIEMIANOWICKA  AKADEMIA MŁODYCH RATOWNIKÓW
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Z RATUSZA

BEZPIECZEŃSTWO

Siemianowice Śląskie mają nowego miej-
skiego konserwatora zabytków. To od 40 lat 
mieszkaniec naszego miasta Piotr Wybraniec. 
Dyplom magistra historii uzyskał na Uniwer-
sytecie Śląskim. Na początku jego zawodowej 
drogi znalazło się Biuro Badań Dokumentacji 
Zabytków – instytucji badawczej wspomagają-
cej wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po-
tem był m.in. dyrektorem Górnośląskiego Parku 
Etnograficznego, ostatnio, pracując w Muzeum 
w Chorzowie zajmował stanowisko konsultanta 
ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa.

-Obejmuje Pan pieczą siemianowickie za-
bytki- jakie to dla Pana wyzwanie? To typowe 
górnośląskie miasto, czy jednak mające, wartą 
wydobycia, specyfikę?

- Rozwój Siemianowic przebiegał według 
typowego w regionie scenariusza- miasto 
powstawało z połączenia kilku organizmów 
– obecnie jego dzielnic. Nie znaczy to jednak, 
że nie ma swojego charakterystycznego rysu. 
Określają go trzy korzenie, z których wyrosło. 
Zwykliśmy o nim mówić, jako o mieście węgla 

ZAWSZE „POD PRĄD”

170 OSÓB, KTÓRYM ZALEŻY  
NA SIEMIANOWICACH. DOŁĄCZ DO NICH.

rozmowa z miejskim konserwatorem zabytków Piotrem Wybrańcem

i stali, a należy pamiętać, że oprócz tego było 
też miastem cynku. Uważam, że ten jego cha-
rakter powinien zostać zachowany. Oczywiście 
nie pod względem gospodarczym. Mam tu na 
myśli natomiast docenienie, czyli pozostawie-
nie i wyeksponowanie świadectwa tej troistej, 
przemysłowej genealogii miasta, świadczących 
o niej zespołów i układów urbanistycznych. 

- Czyli zainteresowania przemysłową 
przeszłością regionu- czego wynikiem było 
przed kilku laty powierzenie Panu stanowiska 
konsultanta ds. utworzenia Muzeum Hutnic-

twa- będzie w głównej mierze determinowało 
pańskie działania w Siemianowicach?

-Ten kierunek działalności, aczkolwiek bliski 
mojemu sercu, jest uzasadniony. Najbardziej 
spektakularne zabytki, takie jak np. pałac Don-
nersmarcków, wpisane do rejestru zabytków, 
nie pozostają pod moją pieczą, ale pod opieką 
konserwatora wojewódzkiego. Przemysł stwo-
rzył to miasto i świadectwem tej przeszłości są 
nie tylko obiekty przemysłowe, ale też kolonie 
robotnicze, kamienice czynszowe, w których 
mieszkali pracownicy tutejszych zakładów, ko-
ścioły, szkoły, szpitale, budynki administracyjne 
itp. Wśród nich jest sporo pięknych obiektów 
o wielkich wartościach kulturowych. Siemia-
nowice są jednym z nielicznych , śląskich miast 
z zachowanym budownictwem secesyjnym. 
Mamy się więc czym chwalić i o co dbać.

-Pracy konserwatora towarzyszy dylemat: 
jak pogodzić związaną ze współczesnością 
funkcjonalność z imperatywem zachowania 
zabytkowej formy. Jaki jest pański stosunek 
do tego zagadnienia?

-No cóż, to odwieczny problem konserwa-
tora zabytków. My musimy iść zawsze „pod 
prąd”. Bez tego nasza funkcja nie miałaby 
sensu. Wycięte drzewo odrośnie po iluś la-
tach a zniszczony zabytek ginie bezpowrot-
nie. Naszym zadaniem jest jak najlepiej go 
zagospodarować i wyeksponować. Staramy 
się jednak szukać kompromisów i bywa, że 
znajdujemy takie rozwiązania, które są satys-
fakcjonujące i dla konserwatora (dbającego 
o zachowanie wartości kulturowych) i dla 
mieszkańców czy inwestorów. Najtrudniej 
osiągnąć je w przypadku budynków miesz-
kalnych. Jednak i tu są pewne pola manewru, 
które pozwalają uzyskać konsensus, tym 
bardziej, że po prostu trzeba ludziom pomóc 
w tych domach żyć.  Niestety nie ma w tej 
kwestii jednej, sprawdzonej recepty i każdy 
obiekt wymaga wypracowania osobnego, 
dostosowanego do danej sprawy, trybu po-
stępowania.  

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Jesteśmy ciągle online, fotografujemy, wy-
syłamy zdjęcia do internetu, komentujemy 
rzeczywistość. Niejednokrotnie w portalach 
społecznościowych umieszczamy fotografie 
przedstawiające akty wandalizmu, problemy 
ze śmieciami, problemy z kierowcami źle 
parkującymi, awarie, wypadki drogowe. Nie 
można się dziwić. Jest akcja, jest reakcja.  
Czy można zadziałać w takiej sytuacji efek-
tywniej, niż tylko zamieścić zdjęcie na tzw. 
”tablicy” w internecie i czekać na komen-
tarze? Owszem. 

Od niespełna roku istnieje portal i aplikacja, 
która przyjmuje zgłoszenia zdarzeń, związa-
nych z bezpieczeństwem publicznym.  Admini-
stratorem obsługującym jest Miejskie Centrum  
Zarządzania Kryzysowego.

Portal i Aplikacja Mobilna „Bezpieczne Sie-
mianowice” mają na celu przede wszystkim 
umożliwienie mieszkańcom sprawnej, szybkiej 
i skutecznej komunikacji z Urzędem we wszyst-
kich istotnych, a niepokojących sprawach. 
Wykorzystując dostępne narzędzie miesz-
kańcy mogą śledzić na jakim etapie znajduje 
się zgłoszona interwencja. Przekazując swoje 
zgłoszenia możemy uzupełnić je o fotografie, 

które bardzo często ułatwiają trafną i szybką 
ocenę sytuacji, skracając czas reakcji. 

W ramach zgłoszeń mamy do dyspozycji 
kategorie według rodzaju interwencji. Jest 
ich naprawdę dużo: awarie, oświetlenie jezd-
ni, sygnalizacja drogowa, dewastacja, pas 
drogowy, wypadek, zagrożenie, zwierzęta, 
osoby bezdomne, osoby potrzebujące po-
mocy, zastrzeżenia/uwagi,  Akcja Zima/Akcja 
Lato, Wiatrołom, udzielenie informacji, pożar, 
nieprzyjemny zapach, znaki drogowe, we-
zwanie do zwłok, zabezpieczenie zagrożeń, 
pokrywy studzienek, bomba/niewybuch, kon-
trole. Chcąc wesprzeć trwającą akcję „Czyste 
Miasto” administrator uz upełnił kategorie 
zgłoszeń o dzikie wysypisko.

Poza opisywanymi wyżej funkcjonalnościa-
mi Dyżurni Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego wykorzystują portal i aplikację 
również do informowania o możliwych za-
grożeniach, szczególnie tych związanych ze 
zmiennościami pogody – nierzadko nagłymi 
i gwałtownymi. Miasto zmienia się dynamicznie, 
a to powoduje niejednokrotnie czasowe nie-
dogodności, szczególnie w ruchu drogowym 
i takie informacje są tam też publikowane.

Obecnie zarejestrowanych jest około 170 
użytkowników Bezpiecznych Siemianowic. 
Od początku działania systemu, podjęto 374 
nterwencje. Zachęcamy Państwa do korzysta-
nia z tego narzędzia. Aplikacja jest bezpłatna. 

 Dobrze jest zarejestrować się w aplikacji, 
podając e-mail i tworząc swoje hasło. Można 
również zgłosić interwencję anonimowo, je-
dynie wpisując adres e-mail, na który wysła-
ny zostanie link potwierdzający, po kliknięciu 
którego zatwierdzimy zgłoszenie. Trafia ono 
bezpośrednio do odpowiednich służb, które 
podejmują natychmiastowe działanie.

- Warto podkreślić, że miasto pozyskało 
środki unijne na aplikację i portal, ale również 
na rozbudowę Systemu Monitoringu Miejskiego.  
Sama aplikacja jest ciągle udoskonalana, wszyst-
kie opinie użytkowników brane są pod uwagę 
i na bieżąco uaktualniane - mówi Michał Czaja, 
naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

SZYMON DUCZEK

Wykorzystując swoje telefony reagujecie 
błyskawicznie, dzielicie się swoimi 
uwagami, zgłaszacie niepokojące 
zdarzenia i świadomie wpływacie na 
bezpieczeństwo i porządek w swoim 
mieście. 
Przede wszystkim powodujecie skrócenie 
czasu reakcji odpowiednich służb.

Portal internetowy 
www.bezpieczne.siemianowice.pl

Bezpłatna aplikacja 
Do pobrania jest w sklepach  Google 
Play, App Store i Microsoft Store. 
W wyszukiwarce sklepu należy wpi-
sać „Bezpieczne Siemianowice”.
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SPORT

Osiem zespołów z całego regionu rywalizo-
wało w pierwszy weekend września (1-2.09), 
w hali KS „Michał”, w turnieju o Puchar Śląska 
w Futsalu. W finale zmierzyli się reprezentanci 
Futsal Ekstraklasy – chorzowski Clearex po-
konał AZS UŚ Katowice.

Organizatorem Pucharu Ślaska w Futsalu był 
siemianowicki Futsal Club 2016 oraz Wydział 
Futsalu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Im-
preza, będąca oficjalną inauguracją sezonu 
futsalowego 2018/2019 na Śląsku, została 
reaktywowana po kilku latach przerwy i po 
raz pierwszy odbyła się w Siemianowicach 
Śląskich. Zaproszenie do udziału przyjęło osiem 
drużyn – dwóch reprezentantów Futsal Eks-
traklasy (Clearex Chorżów i AZS UŚ Katowice), 
cztery zespoły z I ligi (Gwiazda Ruda Śląska, 
GKS Futsal Tychy, GSF Gliwice i Remedium 
Pyskowice) oraz dwóch przedstawicieli II ligi 
(Kamionka Mikołów i gospodarze – Futsal Club 
2016 Siemianowice Śląskie). W sobotę (1.09) 
uczestnicy rywalizowali w dwóch grupach - 
w pierwszej z nich bezkonkurencyjny był 
chorzowski Clearex. Podopieczni Mirosława 
Miozgi pokonali kolejno Remedium (6:0), 
Gwiazdę (6:4) i GKS Tychy (7:3). Drugie 
miejsce w grupie zajęli rudzianie i wraz z Cle-
arexem awansowali do niedzielnych półfinałów. 
W drugiej grupie rywalizacja rozpoczęła się od 
sensacji – gospodarz turnieju Futsal Club 2016 
Siemianowice pokonał Akademików z Katowic 
2:1. Warto w tym miejscu dodać, że siemia-
nowiczan prowadzi Paweł Machura, który 
jeszcze w poprzednim sezonie był trenerem 
...AZS UŚ Katowice. Później jednak zawodnicy 
FC 2016 zaledwie zremisowali z Kamionką 
Mikołów (1:1) i wysoko ulegli GSF Gliwice (0:5), 
prowadzonym przez selekcjonera futsalowej 
reprezentacji Polski – Błażeja Korczyńskiego. 
Z kolei Akademicy z Katowic, po falstarcie 
w siemianowickim turnieju kolejne dwa spotka-
nia grupowe pewnie rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść (3:0 z GSF i 9:0 z Kamionką) i ostatecznie 
podopieczni Miłosza Kocota awansowali do 

półfinału z pierwszego miejsca, a na drugiej 
pozycji uplasował się zespół z Gliwic.

W niedzielnych (2.09) półfinałach Clearex 
Chorzów pokonał GSF Gliwice 2:1, a  AZS UŚ 
Katowice nie dał szans rudzkiej Gwieździe, 
zwycieżając 4:0. W rywalizacji o III miejsce 
Gwiazda Ruda Ślaska, prowadzona przez Łu-
kasza Kujawę, pokonała gliwiczan 4:2.

Wielki finał rozpoczął się od dwóch moc-
nych uderzeń Clearexu – w 2 minucie rywali-
zacji, w odstępie kilkudziesięciu sekund, niemal 
w identyczny sposób, po dograniu na długi słu-
pek, bramkarza katowiczan pokonali Vadym 
Ivanov i Tomasz Golly. Kontaktowe trafienie 
Adama Jonczyka dało nadzieję Akademikom 
na odwrócenie losów meczu, ale ostatecznie 
mecz zakończył się wygraną chorzowian 2:1 i to 
oni zdobyli futsalowy Puchar Śląska. Zawodnicy 
Clearexu zgarnęli również obydwa wyróżnienia 
indywidualne – najskuteczniejszy w turnieju, 
z dorobkiem 6 goli, okazał się Vadym Ivanov, 
a najlepszym bramkarzem uznano Rafała Krzyśkę. 

Zwycięskie drużyny uhonorowali przedstawicie-
le ŚZPN i Komisji Futsalu PZPN oraz zastępca 
prezydenta miasta – Anna Zasada – Chorab. 
Dodatkowym akcentem promocyjnym imprezy 
był fakt, że z niedzielnych spotkań półfinało-
wych i finałowych przeprowadzono bezpośrednią 
transmisję internetową, 

- Puchar Śląska w Futsalu był kolejną imprezą 
realizowaną przez nasz klub, która miała na 
celu nawiązanie do wspaniałych futsalowych 
tradycji w naszym mieście. Chcieliśmy, aby 

PUCHAR ŚLĄSKA 
DLA CLEAREXU

Chorzowski Clearex w finale pokonał AZS UŚ Katowice 2:1

siemianowiczanie mieli kontakt z futsalem na 
najwyższym krajowym poziomie i myślę, że 
z poziomu turnieju licznie przybyli kibice mogą 
być zadowoleni. Nieco żałuję, że po rewelacyj-
nym początku nie udało nam się awansować 
do półfinałów, ale z drugiej strony rywalizacja 
pokazała, że sporo nam jeszcze do najlepszych 
brakuje – zespoły z Futsal Ekstraklasy i I ligi 
są u progu rozgrywek nowego sezonu, więc 
na zupełnie innym etapie przygotowań niż 
nasz zespół – podsumował turniej Mariusz 
Kusak, prezes siemianowickiegu Futsal Clu-
bu 2016. - Bardzo się cieszę, że udało nam 
się pod względem organizacyjnym wszystko 
przeprowadzić zgodnie z planem. Chcielibyśmy, 
by ten turniej stał się imprezą cykliczną, by 
w kolejnych latach także w Siemianowicach 
Śląskich rozpoczynał się futsalowy sezon. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji, zwłaszcza naszym wolontariuszom, 
dziękuję również kibicom, którzy tak licznie 
zjawili się na trybunach – dodał Kusak.  

KRZYSZTOF NOS

Siemianowiczanin Leszek Małyszek został 
mistrzem Polski w biegu 24-godzinnym. 
Podczas Mistrzostw Polski, organizowanych 
w miniony weekend (8-9.09) przez PZLA, 
w miejscowości Łyse (powiat ostrołęcki), 
przebiegł 237 kilometrów !

Przypomnijmy, że na co dzień Leszek 
Małyszek jest nauczycielem wychowania 
fizycznego w tutejszym Zespole Szkół Sporto-
wych. Jest również trenerem pływania w UKS 
„Wodnik”, a jego podopieczni to mistrzowie 
i medaliści mistrzostw Polski w pływaniu.

Wraz z Leszkiem na jego sukces pracowała 
ekipa „serwisowa” - Dariusz Piotrowki i Jakub 
Śleziak, którzy wspierali siemianowiczanina 
w jego zmaganiach na trasie, pomagali po-
konać kryzysy i kontrolowali tempo, poziom 
zmęczenia i właściwe uzupełnianie płynów 
oraz regenerację organizmu.

- Bardzo się cieszę że udało mi się wygrać. 
Do tych zawodów przygotowywałem się od 4 
miesięcy,  zdobycie tytułu mistrza Polski jest 
ukoronowaniem tych przygotowań, ale z pew-
nością nie dałbym rady, gdyby nie wsparcie 
moich najbliższych oraz pomocy wspaniałego 

„serwisu” - Darka i Jakuba. Bardzo im wszyst-
kim za to dziękuję – podsumował na gorąco 
siemianowicki ultramaratończyk. 

(SON)

LESZEK MAŁYSZEK MISTRZEM POLSKI!
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