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K O N K U R S

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
 32 760 54 00

Biuro ds. Seniorów  
 32 765 62 99, 730 600 506

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 62 01 (62 02, 62 55)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

WEŹ UDZIAŁ  W WYDARZENIACH!
SCK Bytków
9.02, godz. 18:00, koncert karnawałowy „Śpiewające Forte-
piany”, duet fortepianowy Czesław Majewski i Janusz Tylman 
oraz Joanna Stefańska–Matraszek (sopran) i Ireneusz Miczka 
(baryton), bilety 50zł w kasach SCK oraz on-line www.siemck.pl
13.02, godz. 18:00 - „Spotkanie Podróżników”
SCK Park Tradycji
8.02, godz. 16:00 - Teatr z Suszca, przedstawienie „Kawaler 
z odzysku”, bilety 20 zł  w kasach SCK oraz on-line na www.
bilety.siemck.pl 
13.02, godz. 16:00 – Kino Seniora 60+
SCK Willa Fitznera
07.02, 14.02, 21.02, 28.02 godz. 16:00 Fitzner Cafe czyli klima-
tyczne popłudnie przy aromatycznej kawie i muzyce na żywo; 
prowadzi i występuje – Bohdan Wantuła; bilety 5 zł w kasach 
SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl 
7.02, 21.02, godz. 19:30 - karaoke „Jeśli potrafisz pchaj się 
na afisz…”
13.02,  godz. 18:00 - „Klasycy rocka i nie tylko” - AC/DC
16.02, godz. 18:00 - koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 
Kateriny Drosaki – altówka, Marii Gawrońskiej – fortepian; 
utwory Robert Schumanna, Cesara Francka; bilety 10,00 zł 
(seniorzy) w kasach SCK oraz on-line na www.bilety.siemck.pl.
25.02, godz. 17:00 - „Byzuch” otwarte spotkanie biesiadne 
Śląskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Osób Niepełnospraw-
nych. Wspólne śpiewanie, tańce, zabawy. 
SCK Jarzębina
7.02, godz. 17:00, „Roztańczony karnawał z Jarzębiną”; bilety 
15 zł (w tym kawa i pączek) w kasach SCK

25.02, godz. 18:00 - „Pochowanie basa” – zabawa połączoną 
ze staropolskim obrzędem pochowania basa; prowadzenie 
– Tadeusz Zdechlikiewicz; bilety 60 zł (w tym konsumpcja), 
w kasach SCK
–------------------------------------------------
Fundacja „Piastun Wyrównywanie Szans”, zaprasza siemianowic-
kich seniorów na zajęcia z obsługi komputera poziom podstawowy 
i średnio zaawansowany; w każdą środę o godz. 17.00 w siedzibie 
przy ul. Oświęcimiskiej 16. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
prosimy o wcześniejszą rezerwację tel. 668569099
–------------------------------------------------

ELŻBIETA NIESZPOREK

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za 
Państwa pomoc, jaką 
ofiarowaliście mi w mi-
nionych latach.  Dziękuję 
też za przekazywanie 
mi 1% swojego podatku 
w formie odpisu z PIT. Środki te wykorzystałem na pokrycie 
niektórych kosztów związanych z rehabilitacjią. W dalszym 
ciągu liczę na Państwa pomoc w utrzymywaniu – mimo 
choroby – sprawności fizycznej.  Stwardnienie rozsiane to 
choroba, która wymaga częstej, a właściwie nieustającej 
rehabilitacji, którą trudno sfinansować wyłącznie z własnych 
środków. Proszę więc o Państwa wsparcie. 

Wystarczy w rozliczeniu PIT, w części: Wniosek o przeka-
zanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku 
publicznego,  wpisać numer KRS Stowarzyszenia Chorych 
na Stwardnienie Rozsiane - KRS NR 0000025638, podać 
wnioskowaną kwotę, a w pozycji „cel szczególny” koniecznie 
wpisać: DUDEK JACEK. 

Z góry serdecznie dziękuję.
W tym miejscu pragnę Państwa poinformować, że 1/4 

zgromadzonej kwoty pozostanie do dyspozycji Stowarzy-
szenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, zatem pomagając 
mi, pomagacie Państwo także innym chorym – często 
w gorszej ode mnie kondycji fizycznej.

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam, jeszcze raz 
dziękując za wsparcie, które umożliwiło mi wstanie z wózka 
inwalidzkiego i utrzymywanie jako takiej sprawności fizycznej.

JACEK DUDEK

Informacja Prezydenta Miasta o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru jednostki ewidencyjnej (247401_1) - Miasto Siemianowice Śląskie 
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 897 z późn. zm.) informuję, że dla obszaru jednostki ewidencyjnej 247401_1 Miasto Siemianowice Śląskie utworzone zostały powiatowe bazy: 
Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500).

Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 10 lutego 
2020 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 502 777 989 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?” 
z dnia 30.12.2019 r. 
1. Marian z Michałkowic
2. Franciszek z Centrum

Zdjęcie przedstawiało Siemianowicką 
Oczyszczalnię Ścieków przy ulicy 
Brzozowej 13. 
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Katalog „Usługi dla Seniora”, 
w którym znajdują się informa-
cje o firmach oferujących objęte 
rabatem produkty bądź usługi 
dla siemianowickich seniorów, są 
dostępne w miejscach:
  w Urzędzie Miasta przy  
ul. Michałkowickiej 105  
w pokoju 21 na parterze,
   w Urzędzie Miasta przy  
 ul. Jana Pawła II 10 na portierni    
  w Siemianowickim Centrum 
Kultury, Bytków przy  
ul. Niepodległości 45 

Katalog „Usługi dla Seniora”
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Odkąd mam przyjemność zmieniać wraz 
z Państwem nasze miasto, co roku rozliczam 
się z wykonanych zadań i dzielę się informa-
cjami na temat zaplanowanych inwestycji. 
Te, które planujemy zrealizować w 2020 roku 
skupiają się na tym, co dla nas najważniejsze, 
czyli na bezpieczeństwie, zdrowiu, estety-
ce przestrzennej i komforcie mieszkania 
w zasobach miejskich. Przeznaczamy na 
nie w tym roku ponad 63 miliony złotych. 
Blisko jedną trzecią tej kwoty zainwestujemy 
w remonty kolejnych kilometrów dróg i chod-
ników, budowę nowego łącznika pomiędzy 
ulicami Oświęcimską i Michałkowicką, czy też 
budowę windy dla osób niepełnosprawnych, 
seniorów i rodziców z wózkiem na wiadukcie 
przy ulicy Staszica. Podobna część budże-
tu inwestycyjnego, wynosząca blisko 22 
milionów złotych, umożliwi termomoder-
nizację szkół i budynków mieszkaniowych 
oraz użyteczności publicznej, remonty lokali 
i klatek schodowych w miejskich zasobach 
mieszkaniowych oraz podłączenia do sieci 
cieplnych, co pośrednio przyczyni się do 
poprawy jakości powietrza w naszym mieście. 
Największą część budżetu inwestycyjnego 

– 23 miliony złotych, przeznaczymy na go-
spodarkę komunalną i ochronę środowiska, 
a wśród kluczowych zadań znajdą się m.in. 
modernizacja kanalizacji deszczowej naszego 
miasta, rozbudowa systemu gospodarowania 
odpadami, dotacje celowe dla mieszkańców 
rezygnujących z nieekologicznych źródeł 
ciepła czy też rewitalizacje kolejnych tere-
nów miejskich przeznaczonych pod rekreację 
i kontakt z przyrodą. 

Tegoroczny budżet miasta jest pierwszym 
i w pewnym sensie otwierającym wielolet-
ni plan minimalizacji, a docelowo likwidacji, 
źródeł ciepła zwiększających poziom niskiej 
emisji w naszym mieście. Jestem przekonany, 
że przyjęcie sobie za cel, by w ciągu najbliż-
szej dekady wyeliminować całkowicie z naszej 
gminy zatruwające powietrze źródła ciepła, 
jest naszym obowiązkiem wobec dzisiejszych 
i przyszłych mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich. Wierzę, że podjęcie podobnych decyzji 
na poziomie każdego samorządu w naszym 
województwie, spowodowałoby, że Śląsk będzie 
pierwszym regionem w Polsce, który zniknie 
z mapy terenów, gdzie przekraczane są nor-
my smogowe.

Zamknięcie tego numeru poprzedza sesję 
Rady Miasta, w trakcie której radni będą gło-
sować nad podwyżką nowych stawek, jakie 
zmuszeni jesteśmy wprowadzić w naszej gmi-
nie w wyniku przetargu, jaki rozstrzygnęliśmy 
w bieżącym miesiącu. Jeśli zmiany zostaną 
uchwalone, to od 1 marca każdy z nas będzie 
musiał zapłacić o 7,45 zł więcej za jedną osobę. 
O tym, dlaczego od ubiegłego roku dochodzi 
do takich podwyżek w całym regionie i kraju, 
przeczytacie Państwo wewnątrz tego numeru. 

Na koniec pragnę zakończyć bardzo bu-
dującym akcentem, który pozwala z nadzieją 
patrzeć w przyszłość. Kilka dni temu miałem 
okazję pogratulować młodzieży z siemiano-
wickich szkół osiągnięcia najwyższych wyników 
w nauce, przyznając tym samym stypendia 
pieniężne. W stosunku do poprzedniego 
roku liczba najbardziej pracowitych uczniów 
zwiększyła się o blisko połowę, dzięki czemu 
w tegorocznej gali nagrodziłem blisko dwu-
stu prymusów. Choć opinie na temat nagród 
finansowych powiązanych z nauką są różne, to 
informacja zwrotna od samych nagrodzonych 
i ich rodziców jest jednoznaczna: „Rzetel-
na i systematyczna praca popłaca i buduje 

charakter”. A taki przecież był cel powołania 
tej nagrody i właśnie tak traktują ją stypen-
dyści, którzy cieszą się również z tego, że 
sami, zdobywając wiedzę z samozaparciem 
i wielkim zaangażowaniem, mogą samodzielnie 
zapracować na swoje potrzeby. Z tego miej-
sca, raz jeszcze, Wam – młodym – i Waszym 
rodzicom, gratuluję! 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Tradycyjnie już, z początkiem lutego, rusza w naszym mie-
ście procedura Budżetu Obywatelskiego. W tym roku nasi 
mieszkańcy już po raz ósmy będą mogli zgłosić swoje pomysły 
inwestycyjne, które w przypadku zwycięstwa w głosowaniu, 
będą zrealizowane w 2021 roku. Sama formuła tegorocznej 
edycji nie będzie odbiegać od tej z roku poprzedniego, kiedy 
pierwszy raz była przeprowadzana w zgodzie ze znowelizowaną 
ustawą o samorządzie gminnym, przewidującą obowiązkowy 
budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu. W tym 
roku uproszczone zostały jedynie zapisy dotyczace umowy 
użyczenia, w przypadku realizacji inwestycji na terenach nie 
będących w posiadaniu gminy, jak również wprowadzono 
zapis (wynikający z ustawy) o uniwersalnym projektowaniu 
inwestycji, tak aby zapewniały dostępność osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego można skła-
dać od 3 lutego przez cały miesiąc na specjalnym formula-
rzu, który można pobrać ze strony www.bo.siemianowice.pl, 
w kancelariach podawczych Urzędu Miasta bądź w punktach 
konsultacyjnych. 

HARMONOGRAM

Poprawnie wypełniony wniosek będzie można złożyć:
 listownie, na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. 

Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem 
„Budżet Obywatelski na rok 2021”,

 osobiście, w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie: przy ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałko-
wickiej 105,

 elektronicznie, za pomocą skanu wypełnionego dokumentu 
przesłanego na adres: bo@um.siemianowice.pl

Wszystkie szczegóły związane z tegoroczną edycją BO moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl 
bądź uzyskać w Urzędzie Miasta pod numerami telefonów: 
32-7605-321, 32-7605-311.

ADRIAN MERTA

1. Zgłaszanie propozycji projektów
od 03.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

2. Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów
od 02.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

3. Ogłoszenie zweryfikowanej listy projektów
13.04.2020 r.

4. Tryb odwoławczy od decyzji Zespołu
od 14.04.2020 r. do 08.05.2020 r.

5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie
11.05.2020 r.

6. Akcja promocyjno–informacyjna
od 12.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

7. Głosowanie mieszkańców
od 25.05.2020 r. do 07.06.2020 r.

8. Ogłoszenie wykazu zwycięskich projektów
do 30.06.2020 r.

RUSZA 8. EDYCJA 
SIEMIANOWICKIEGO 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

NOWE INWESTYCJE PRZED NAMI -  
BĘDZIE CZYŚCIEJ, BEZPIECZNIEJ I ZDROWIEJ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
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W połowie stycznia rozpoczęła się wymiana  
28 starych słupów oświetleniowych stojących 
przy ulicy Kapicy. Wcześniej te same prace miały 
miejsce przy ulicach: Królowej Jadwigi i Jagiełły.
- Termin realizacji umowy mamy do 21 lutego 
br. ale wszystko wskazuje na to, że prace za-
kończą się znacznie wcześniej – mówi Mariusz 
Koj z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie.

Kolejnym etapem modernizacji oświetle-
nia siemianowickich ulic, na który zostanie 
rozpisany przetarg będzie wymiana opraw 

ze starych, sodowych na oszczędne i ekolo-
giczne – ledowe, wraz z nowymi wysięgnikami, 
tabliczkami i okablowaniem.

Całość prac jest kontynuacją projektu „Jasno, 
bezpiecznie i ekologicznie – wymiana opraw 
oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem rozwią-
zań z zakresu oszczędności energii”, w ramach 
którego zmodernizowano łącznie już 2018 punk-
tów oświetleniowych. Dodajmy, że słupy zostaną 
wymienione w ramach środków z budżetu miasta, 
zaś oprawy - z funduszy unijnych.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

CIĄG DALSZY WYMIANY 
STARYCH SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

Dzięki łagodnej zimie prace związane z budową 
nowego połączenia drogowego pomiędzy ulicą 
Oświęcimską a Michałkowicką postępują w do-
brym tempie. Aktualnie zakończono wycinkę 
drzew i trwają roboty ziemne, a także roboty na 
kanalizacji deszczowej. 

Przypomnijmy, że realizowana inwestycja polega 
m. in. na budowie drogi o długości 631 m, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, zjazdów publicznych 
i skrzyżowań (rond), a także przejść dla pieszych 
i oświetlenia. Zakończenia prac możemy spodziewać 
się w lipcu bieżącego roku. Koszt przedsięwzięcia 
to ponad 6 mln zł . Zadanie zostało dofinansowane 
kwotą ponad 3,8 mln zł, pozyskaną przez gminę 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, która 
pokryje  50 % kwalifikowanych kosztów budowy 
nowego łącznika. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

TRWA BUDOWA NOWEGO 
ŁĄCZNIKA DROGOWEGO

W połowie stycznia bieżącego roku rozpo-
częła się rozbudowa placówki dla najmłod-
szych – Przedszkola nr 15, mieszczącej się 
przy ul. Grunwaldzkiej 10. Dzięki inwestycji 
przedszkole wzbogaci się o 50 dodatko-
wych miejsc i będzie mogło przyjąć pod 
swój dach więcej dzieci.

Rozbudowa obejmie budowę nowego 
skrzydła budynku, zawierającego dwie sale 
bawialne z łazienkami i ciągiem komunika-
cyjnym. W istniejącej części obiektu zostaną 
przebudowane szatnie oraz ciąg komunika-

WIĘCEJ MIEJSC DLA MALUCHÓW
 –  RUSZYŁY PRACE PRZY ROZBUDOWIE PRZEDSZKOLA NR 15

cyjny, prowadzący do nowo powstałej części 
budynku. Cały budynek przedszkola  będzie 
dostosowany do obowiązujących wymagań 
przeciwpożarowych, zostanie ocieplony i będą 
w nim wymienione okna.Końcowym etapem 
prac będzie zakup niezbędnego wyposażenia 
przedszkola. Co ważne, prace budowlane 
będą prowadzone w sposób możliwie najmniej 
zakłócający funkcjonowanie przedszkola.
Przypomnijmy, że umowę na powyższe za-
danie inwestycyjne podpisano w czerwcu 
ubiegłego roku, a prace budowlane zostały 

poprzedzone przygotowaniem dokumen-
tacji projektowej. Inwestycja prowadzona 
jest w ramach projektu: ”Dostępna eduka-
cja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form 
edukacji w mieście Siemianowice Śląskie”, na 
realizację, którego gmina Siemianowice Śląskie 
otrzymała, blisko 940 tys. zł dofinansowania 
ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt 
zadania przewidziano na 2 mln zł. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Ubiegły rok, podobnie jak lata poprzednie 
był czasem, w którym udało się zrealizować 
wiele nowych miejskich inwestycji (patrz 
wydanie specjalne Głosu Miasta z 2019). 
Zakończyliśmy go bardzo pozytywną in-
formacją: pozyskaliśmy ponad 20 mln zł na 
kluczowe w realizowanej polityce miejskiej, 
projekty inwestycyjne związane z walką 
z niską emisją i smogiem. Ponad 17 mln zł 
będzie pochodziło z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) 2014-2020, reszta w ramach 
Programu Operacyjngo Infrastruktura i Śro-
dowisko (POIiŚ) 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom w przyszłym 
roku będzie możliwe przeprowadzenie ter-
momodernizacji budynków użyteczności 

POZYSKALIŚMY 
KOLEJNE MILIONY 
NA TERMOMODERNIZACJĘ 
MIEJSKICH BUDYNKÓW

publicznej oraz tych, które należących do 
gminnego zasobu mieszkaniowego.

Lwia część dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego, bo ponad 15 mln zł., zostanie przezna-
czona na energetyczną modernizację kolejnych 
siemianowickich szkół: ZSTiO „Meritum”, Ze-
społu Szkół Sportowych (cz.2), ZSOiZ przy ul. 
Budryka, Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. 
Lipowej oraz budynku Urzędu Miasta w Mi-
chałkowicach. W ramach kluczowych prac 
budowlanych przewidziano m.in: wymianę 

drzwi zewnętrznych i okien, ocieplenie połaci 
dachu z pokryciem, izolacje przeciwwodne 
i przeciwwilgociowe ścian podziemia z ocie-
pleniem, docieplenie ścian nadziemia, wymianę 
opraw oświetleniowych na oprawy typu LED, 
docieplenie stropodachów oraz modernizację 
instalacji grzewczej c.o. i c.w.u.
Pozostałe środki pochodzące z   RPO WSL 
2014-2020  w ramach POIiŚ 2014-2020 zo-
staną przeznaczone na termomodernizację 
kilkudziesięciu budynków na terenie miasta: 
trzynastu budynków na Nowym Świecie i dwu-

nastu  w Centrum. W ramach tych prac (w 
zależności od potrzeb) przewidziano m.in.: 
docieplenie elewacji, docieplenie stropów nad 
ostatnią kondygnacją, docieplenie dachów, 
wymianę zużytej stolarki okiennej i wymianę 
zewnętrznej stolarki drzwiowej.

MAGDALENA FARACIK-NOWAK, 
ADRIAN MERTA

W pierwszej kolejności termomodernizowane będą szkoły SP 20 przy ul. Lipowej i ZSOiZ przy ul. Budryka

W ubiegłym roku zakończono termomodernizację SP 1. 

Planowana jest również termomodernizacja ZSTiO Meritum, ZSS oraz budynek Urzędu Miasta w Michałkowicach

Planowane jest ocieplenie 13 
budynków na Nowym Świecie 
i 12 w Centrum
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Nowe ścieżki rowerowe, połączenia drogowe, termomodernizacje budyn-
ków użyteczności publicznej oraz szkół, modernizacja kanalizacji deszczowej  
to najbardziej istotne inwestycje zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok. 
Co najważniejsze, wymiana oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa systemu mo-
nitoringu wizyjnego sprawi, że mieszkańcy Siemianowic Śląskich poczują się bez-
pieczniej. Poniżej przedstawiamy  listę tego, co nas czeka w 2020 roku. To jeszcze 
nie wszystko. Z ewentualnych zaoszczędzonych środków z budżetu miasta będą 
dodawane nowe zadania.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

PLANOWANE INWESTYCJE 2020

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
Remonty i wykonanie kolejnych 
kilometrów dróg i chodników 
oraz parkingów
DROGI

 Wymiana/modernizacja nawierzchni:
   ul Sobieskiego, ul. Staszica

 Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych:  
ul. Jasna, ul. Klonowa, ul. Wróbla, ul. Kasztanowa.  

 Budowa drogi gminnej, łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską  
w Siemianowicach Śląskich, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Rozszerzenie możliwości komunikacyjnych na wiadukcie przy ul. Staszica -  
winda przy wiadukcie.

CHODNIKI
 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul Zachodniej. 
 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Leśnej.
 Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kasprzaka.
 Remont nawierzchni wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego osiedla.
 Poprawa infrastruktury na ulicy Budryka.
 Wymiana nawierzchni na ulicach: Jaworowa i Jagielońska.
 Trasa pieszo rowerowa przy ulicy Towarowej wraz z oświetleniem.
 Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika pieszo-rowerowego wraz z oświetle-
niem od Parku Miejskiego do stawu Rzęsa.

PARKINGI
 Budowa miejsc parkingowych przy Lecznicy Remedium,
 Kontynuacja budowy miejsc parkingowych i chodnika na ulicy Andersa.

21,7 
mln

 mln
63

W BUDŻECIE  
ZAPLANOWANO
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PLANOWANE INWESTYCJE 2020

ROWER MIEJSKI
  Wypożyczalnie rowerowe – dostawa i uruchomienie oraz zarzą-
dzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego. 

  Budowa ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-
tu:„Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wyko-
rzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II” – (realizacja 
w latach 2020-2021)

Powstaną cztery ciągi ścieżek rowerowych 
o długości ok. 10 km, komunikujących ze 
sobą główne dzielnice miasta. Zostaną one 
poprowadzone wzdłuż następujących ulic:
Planowane w 2020
Ścieżka nr 1: (długość 2,754 km)
Park Miejski – ul. PCK – ul. Obwodowa – ul. Cmentarna –
 ul. Szybu Pszczelnik – park Pszczelnik – Stara Szosa.
Ścieżka nr 2: (długość 2,519 km)
ul. Cmentarna – ul Brzozowa – ogródki działkowe –  
ul. Mysłowicka – granica Siemianowic Śl. z Katowicami
Ścieżka nr 3: (długość 2,257 km) 
ul. Krupanka (DK 94) – ul. Bańgowska – os. Bańgów –  
ul. Szymanowskiego – ul. Bańgowska – ul. Wiejska
Planowane w 2021
Ścieżka nr 4: (długość 2,330 km)
ul. Michałkowicka 47 – ul. Michałkowicka 105 (budynek Urzę-
du Miasta) – ul. Wyzwolenia – ul. Tarnogórska.

 Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie
W tym: modernizacja pustostanów, modernizacja lokali zamieszka-
łych poprzez wydzielenie łazienki oraz lokali zamieszkałych poprzez 
zmianę sposobu ogrzewania na c.o. gazowe.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskie-
go 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infra-
struktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL II 
W tym modernizacja wybranych lokali mieszkalnych (pustostanów) 
w rejonie ul. Kołłątaja.

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA
Remonty mieszkań, klatek schodowych, 
termomodernizacje budynków, podłą-
czenia do sieci cieplnych

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł 
projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach bę-
dących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap III”.
Zadanie podzielone jest na lata 2020-2021. W tym roku realizowana 
będzie pierwsza część termomodernizacji obejmująca budynki 
przy ulicach: Aleja Sportowców 4, Sobieskiego 8, Parkowa 6, 6a, 
Staszica 10, Poprzeczna 1, 3, Śląska 10, 10a.
W 2021 roku natomiast stermomodernizowane zostaną budynki 
przy ul. Kołłątaja 5, 7, 11, 12, 13, 14, Boczna 1, Szeflera 13, Szeflera 15.
W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się: docieplenie 
ścian, wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych, remont 
pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien 
i rur spustowych, wykonanie oświetlenia elewacji). 

  Podłączenie budynków do centralnego ogrzewania z sieci cie-
płowniczej w Siemianowicach Śląskich w rejonie Nowego Światu. 
Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021. Aktualnie przy-
gotowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji. Tegoroczny 
etap będzie obejmował dostosowanie pomieszczeń technicznych.

4,1 
mln

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k



01/20208

PLANOWANE INWESTYCJE 2020

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
tytuł projektu „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu 
małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie”.

 Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta.
 Modernizacja infrastruktury terenów zielonych.
 Budowa toalety publicznej w rejonie Parku Górnik.
 Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Rzecznej oraz zakup i montaż koszy na 
psie odchody w całej dzielnicy Przełajka.

 Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt „Zieleń Miejska 
– naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie”.

 Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.

GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Modernizacja i rewitalizacja terenów zielonych 
i rekreacyjno-spacerowych, rozbudowa systemu 
zagospodarowania odpadami

23 
mln

109 
tys.

5,5 
mln

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: 
„Jasno, bezpiecznie i ekologicznie –  wymiana opraw oświetlenia ulicznego z wyko-
rzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii – Etap 2”.

 Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż  
    nowoczesnego oświetlenia ulicznego:

 Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej.  
na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 

 Budowa oświetlenia na ulicy Okrzei i Turystycznej.
 Budowa oświetlenia strefy rekreacji na Bańgowie (boisko).
 Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta.
 Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie miasta. 

KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:
„Rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne cz. II” 
W 2019 r. podpisano umowę na realizację drugiego etapu rewitalizacji obiektu, 
z terminem zakończenia prac w czerwcu 2020 r. Zakres prac obejmuje wykonanie 
remontu wnętrza pałacu (m.in.: posadzek, stolarki, okładzin ściennych), instalacji 
wewnętrznych (m.in.: elektrycznych, wentylacji mechanicznej, co, cwu), renowacji 
zabytkowej. 

 Częściowe przystosowanie budynku głównego biblioteki dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych – przebudowa strefy wejścia i montaż podjazdu. – 35 000 zł

 Zakup sprzętu do konserwacji boisk
 Górka wspinaczkowo-zjazdowa przy ulicy Budryka
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PLANOWANE INWESTYCJE 2020

  Zakup samochodu z napędem hybrydo-
wym dla funkcjonariuszy Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Śląskich 
w ramach tzw „sponsoringu”.

 Poprawa efektywności energetycznej 
poprzez gruntowną termomoderniza-
cję budynków KM PSP w Siemianowi-
cach Śląskich.

 Zakup samochodu służbowego z klatką 
do przewozu osób nietrzeźwych. 

 Rozbudowa Systemu Monitoringu Wi-
zyjnego Miasta Siemianowice Śląskie.

 Zakup sprzętu i oprogramowania  
dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

 Zakup i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych  
w budynku Urzędu Miasta przy ul Dąbrowskiego 13.

 Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 
 Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
 Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.
 „Zintegrowany, partnerski system monitoringu informacji o mieście jako narzędzie 
wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich”; realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA

4,9 
mln

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 Zakup samochodu ratunkowego dla OSP 
(współfinansowany ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości).

 Zakup Quada Fc Moto z przyczepką dla 
OSP (współfinansowany ze środków Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości). 

 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP 13, na ulicy Barlickiego 2. 
Planuje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią.

 Dokumentacja techniczna wykonania termomodernizacji: budynku dawnego 
Gimnazjum nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 (60 000 zł), budynku Szkoły Podstawowej 
nr 16 – projekt (58 750, 00 zł), Przedszkoli: Zespołu Przedszkolnego nr 1 przy ulicy 
Niepodległości 49, Przedszkola nr 9 przy ulicy Okrężnej 17, Przedszkola nr 12 przy 
ulicy Oświęcimskiej 3, Przedszkola nr 16 przy ulicy Stawowej 22, Przedszkola nr 20 
przy ul. Hermana Wróbla 11 ( każde po 35 000 zł).

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-
tu: „Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście 
Siemianowice Śląskie”.
Zadanie dotyczy rozbudowy Przedszkola nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej, na realizację 
którego umowę podpisano w 2019 roku, natomiast zakończenie inwestycji przewi-
dziano na sierpień 2020.

 Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP „COGITO” przy ul. Matejki 5.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projek-
tu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techni-
ków i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II” 
Utworzenie klasopracowni zawodowych w szkołach.

170 
tys.

OCHRONA 
ZDROWIA 
 Rozbudowa i przebudowa budynku za-
kładu terapeutycznego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia w Siemianowi-
cach Śląskich.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1,8 
mln

2,1
mln
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SKUTECZNA WALKA  
Z NISKĄ EMISJĄ 

EKOLOGIA

Siemianowice Śląskie podobnie jak inne polskie miasta, borykają 
się z problemem zanieczyszczonego powietrza, spowodowa-
nego tzw. niską emisją czyli emitowaniem szkodliwych pyłów 
i gazów na małej wysokości (do 40 metrów). Pochodzą  one  
z procesu spalania węgla o niskiej jakości, drewna czy śmieci 
w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach oraz 
z środku transportu, tzn. z samochodów i innych pojazdów 
spalinowych. Niska emisja jest głównym źródłem smogu, 
który ma bardzo zły wpływ na nasz organizm i jest przyczyną 
wielu chorób układu oddechowego, układu krążenia, a nawet 
nowotworowych. Chcąc poprawić stan jakości powietrza 
i komfort życia mieszkańców, gmina Siemianowice Śląskie od 
lat podejmuje szereg działań wpisujących się w siemianowicki 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który zakłada zredukowanie 
emisji gazów cieplarnianych, wzrost efektywności energe-
tycznej, wymianę oświetlenia, niskoemisyjny transport miejski 
oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 
Należy podkreślić, że realizacja, w tak szerokim zakresie, 
inwestycji ograniczających niską emisję możliwa jest przede 
wszystkim dzięki wysokim dotacjom unijnym pozyskanym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014 – 2020, programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oraz Funduszu Solidarności 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Dotacje na wymianę starych 
węglowych źródeł ciepła na bardziej 
proekologiczne oraz na instalacje 
odnawialnych źródeł energii cieplnej

Dotacje udzielane są w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4500  zł 

na lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny 
jednorodzinny. Do tej pory w Siemianowicach 

Śląskich w latach 2015-2019 udzielono 472 
dotacji na wymianę indywidualnych źródeł 

ciepła na bardziej ekologiczne oraz 19 dotacji na 
montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, kotły 

na biomasę, pompy ciepła).

W pierwszej edycji programu „Słonecznych 
Siemianowic”, zakończonej w 2019 r., 

zamontowano 92 instalacje fotowoltaiczne 
i 33 instalacje solarne. 

Aktualnie trwa realizacja drugiej edycji programu. 
Poza tym, do tej pory na budynkach ZSS i MOSIR-u 

znalazły się instalacje solarne, natopiast na 
budynkach MOPS-u i Pływalni Miejskiej – 

instalacje fotowoltaiczne.

W latach 2018/19  wymieniono 2000 sztuk 
opraw na energooszczędne oświetlenie typu LED. 

Na 77 słupach zainstalowano lampy hybrydowe 
zasilane energią odnawialną m.in. na ulicach 

Zachodniej, Olimpijskiej, Dworcowej, Wyzwolenia 
oraz łączniku ulicy Kościelnej z Domina

W 2020 roku wymienione zostanie kolejnych 340 
opraw oświetleniowych na energooszczędne, 

LED-owe.

Ograniczenie używania transportu samochodowego 
poprzez budowę komunikacyjnych ścieżek 

rowerowych. W latach 2015-2019 powstało 
ponad 20 km ścieżek i cztery Zintegrowane Centra 
Przesiadkowe, natomiast do 2021 roku planowana 

jest ich dalsza rozbudowa do łącznej długości 35  km.
W 2018  zapoczątkowano program Siemianowicki 

Rower Miejski, czyli system rowerów miejskich 
umożliwiający mieszkańcom szybkie poruszanie 

się po naszym mieście.

Od 2015 roku Straż Miejska przeprowadziła na 
terenie miasta 2250 kontroli instalacji, w których 

spalane są paliwa. W ramach tych kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości, które w 101 

przypadkach zakończyły się nałożeniem mandatu 
karnego, w 95 przypadkach zastosowano pouczenia. 

Skierowano 6 wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Od 2019 
strażnicy miejscy posiadają drona monitorującego 
rejony, w których jest największe zagrożenie tzw. 

„smogiem”. 

Montaż instalacji solarnych 
i fotowoltaicznych
w prywatnych domach mieszkalnych

Wymiana oświetlenia ulicznego  
na energooszczędne

Niskoemisyjny 
transport miejski

Działania i kontrole 
Straży Miejskiej

W 2019 roku do sieci centralnego ogrzewania 
podłączono budynki mieszkalne w rejonie ulicy 

Sobieskiego o numerach: 8, 9, 10, 10a, 36
 W latach 2020-2021 planowane jest podłączenie 

domów wielorodzinnych w rejonie osiedla 
Nowy Świat – obecnie przygotowywany jest 

projekt, a tegoroczny etap będzie obejmował 
dostosowanie pomieszczeń technicznych.

Podłączanie budynków miejskich 
do sieci centralnego ogrzewania

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych z zasobu gminy oraz 
budynków użyteczności publicznej.

1

3

6 7

4 5

2
W latach 2015-2019 przeprowadzono 

termomodernizację budynków mieszkalnych, 
wchodzących w skład zasobu gminy, m.in. 
przy ulicach: Michałkowickiej, Deji, Żwirki 

i Wigury, Kołłątaja, Zwycięstwa, Powstańców, 
Wróblewskiego, Wiejskiej, Śniadeckiego, 

Poprzecznej, Kościuszki czy Śląskiej. Gruntowne 
termomodernizacje przeszły również budynki 

użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół 
Sportowych (cz.I modernizacji), Szkoły 

Podstawowej nr 1, MOPS-u, PUP-u oraz MOSIR-u.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TO PRZEDE  WSZYSTKIM 
 ZAANGAŻOWANIE 
MIESZKAŃCÓW  
W PROPONOWANE 
DZIAŁANIA!
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ZDROWIE

Z RATUSZA

Z każdym miesiącem zwiększa się liczba przy-
szłych mam, które chcą urodzić nigdzie indziej 
w regionie, tylko na siemianowickiej porodówce. 
Wprowadzone z nowym rokiem bezpłatne 
znieczulenie dla każdej rodzącej mamy, wy-
remontowane sale z harmonijnie dobramymi 
relaksującymi kolorami i malowidłami, to tylko 
niektóre ze zmian wprowadzanych nie tylko na 
oddziale położniczym, ale w całym szpitalu. 

Serce oddziału położniczego, czyli sama sala 
porodowa, też doczekała się doposażenia. Jak 
zapewnia Aleksandra Skowronek – członek 
zarządu szpitala – Cały zespół medyczny i ad-
ministracyjno-techniczny stara się, by nasza 
placówka przyciągała zarówno wysokim pozio-
mem obsługi medycznej, jak i wspaniałą, pełną 
empatii atmosferą. Wierzymy, że już wkrótce 
nasz szpital stanie się dla wielu przyszłych matek 
atrakcyjnym miejscem do rodzenia i tym samym, 
ważnym punktem na porodowej mapie Metropolii. 
Z tego też powodu doposażaliśmy salę porodową 
w nowe, funkcjonalne łóżko porodowe, prowadzi-
my bardzo popularną w regionie Szkołę Rodzenia 
oraz ubiegamy się o kontrakt na skoordynowaną 
opiekę nad kobietami ciężarnymi. 

PROFESJONALNIE I CORAZ PRZYTULNIEJ -  
SIEMIANOWICKI SZPITAL MIEJSKI 
SIĘ ZMIENIA

Zarząd siemianowickiej lecznicy nie poprze-
staje wyłącznie na podnoszeniu poziomu usług 
okołoporodowych. Oddziały chorób wewnętrz-
nych należące do ścisłej czołówki w obłożeniu 
szpitalnych miejsc, dzięki staraniom ordyna-
torów i zarządu, zostały doposażone w czte-
ry nowoczesne kardiomonitory i oddziałową 
centralę monitorującą. Sprzęt pozwalający na 
bieżący monitoring i rejestrację funkcji życio-

wych u najciężej chorych pacjentów, pozyskano 
w ramach ogólnopolskiego programu Polcard. 

Nie mniej ważnym projektem, zainicjowanym 
przez władze szpitala, jest doposażenie Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Efektem tych 
starań będzie instalacja urządzeń gwarantujących 
poprawę bezpieczeństwa chorych poddawanych 
zabiegom operacyjnym oraz tym, którzy znajdą 
się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, 
powinniśmy sobie życzyć, by nigdy nie musieć 
korzystać ze szpitalnej opieki. Jednak, gdy zajdzie 
taka konieczność, warto pamiętać, że siemiano-
wicki szpital ma się co raz lepiej, a świadczone 
przez niego usługi stoją na coraz wyższym i kon-
kurencyjnym poziomie.

PIOTR KOCHANEK

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich, 
w związku z koniecznością wy-
pełnienia obowiązku ustawowego 
przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego, dotyczącego prowadzenia 
rejestru wyrobów zawierających 
azbest, zwraca się z uprzejmą 
prośbą do mieszkańców o wypeł-
nienie przygotowanej ankiety, która 
pomoże w uzupełnieniu tzw. Bazy 
Azbestowej. 

ANKIETA - REJESTR WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Warto w tym miejscu wspomnieć, 
iż Program Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 przy-
gotowany przez dawne Ministerstwo 
Środowiska (obecnie Ministerstwo 
Klimatu) nadal utrzymuje wsparcie 
finansowe między innymi dla jed-
nostek samorządu terytorialnego 
w zakresie inwentaryzacji wyrobów 
azbestowych na poziomie 80 procent 
kosztów zadania (w szczególnych 
przypadkach do 100 procent).

URZĘDNICY APELUJĄ DO MIESZKAŃCÓW 
O POMOC I WSPÓŁPRACĘ

Uzyskane od Państwa dane, dotyczące 
ilości wyrobów zawierających azbest 
oraz miejsc ich zlokalizowania, zo-
staną wprowadzone do wspomnianej 
Bazy Azbestowej.

Ankiety prosimy dostarczyć do 
Biura Gospodarki Odpadami Urzę-
du Miasta Siemianowice Śląskie, 
przy ul. Michałkowickiej 105, pokój 
18, 19. W przypadku pytań proszę 
o kontakt z Panią Agnieszką Pakułą  
tel. (32) 7605- 375.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ankietę można pobrać 
ze strony internetowej
www.siemianowice.pl 
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GOSPODARKA

Z początkiem roku ruszyła kolejna, trzecia już edycja konkursu 
dla młodzieży pn. „Firma na Start”. Zadaniem konkursowym 
jest stworzenie pomysłu na firmę i opisanie go w formie biz-
nesplanu. W zmaganiach mogą wziąć udział uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, mieszkający lub uczący się w Siemia-
nowicach Śląskich. Czasu na przygotowanie i dopracowanie 
pomysłu jest coraz mniej, zgłoszenia można przesyłać do 28 
lutego br. A jest o co walczyć, na laureatów czekają bowiem 
atrakcyjne nagrody – laptop, tablet i czytnik e-book. 

- Celem konkursu jest wspieranie aktywności i rozwój przed-
siębiorczego myślenia wśród młodzieży, która wkrótce stanie 
przed wyborem swojej ścieżki kariery. – mówi Jakub Nowak, 
kierownik Biura Obsługi Inwestora w siemianowickim magistra-
cie - Chcemy pokazać młodym ludziom, że jedną z możliwych 
opcji jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

3, 2, 1… „FIRMA NA START”!
Wielu uczniów już dziś ma pomysł na ciekawy biznes, a dzięki 
udziałowi w konkursie mają niecodzienną możliwość skon-
frontowania swojej wizji firmy z funkcjonującymi od wielu lat 
na rynku przedsiębiorcami i biznesmenami, którzy ocenia-
jąc każdy z pomysłów chętnie wskazują na zalety, ale także 
punktują wszelkie nieścisłości, czy ryzyka w jego powodzeniu 
na rynku. Analizując prace bierzemy pod uwagę nie tylko na 
kreatywność i innowacyjność pomysłu, ale także realność 
założeń finansowych oraz pasję i zaangażowanie autora do 
przedstawianego tematu.

Więcej informacji o konkursie na stronie https://link.do/8Oyyy. 
W razie pytań prosimy o kontakt z Martą Szaleniec-Micha-
lik, pod numerem tel. 32 760 53 59, lub mailowo investor@
um.siemianowice.pl. 

MARTA SZALENIEC – MICHALIK

12 lutego br. o godzinie 9:30 w Siemianowickim 
Centrum Kultury Park Tradycji odbędzie się bez-
płatne szkolenie otwarte dotyczące ustawy o Pra-
cowniczych Planach Kapitałowych, organizowane 
przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w So-

snowcu, wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju.  
Na szkolenie, w trakcie których będzie 
można pozyskać niezbędne informacje 
zapraszamy zarówno pracodawców, jak i pra-
cowników zainteresowanych tematem PPK.  

Formularz rejestracyjny, którego wypełnie-
nie jest warunkiem wzięcia udziału w szko-
leniu, dostępny jest na stronie internetowej  
 www.mojeppk.pl/szkolenia 

MARLENA JAGODA-RYBACKA

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE  
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Tego spodziewali się wszyscy, jednak nie w takim 
rozmiarze. Styczniowe rozstrzygnięcie prze-
targu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Miasta Siemianowice 
Śląskie”, w którym ofertę złożyła tylko jedna firma, 
postawiło mieszkańców, radę oraz prezydenta 
miasta pod przysłowiowym murem. 

Złożona przez oferenta propozycja, pod-
dana następnie przez urzędników rekalku-
lacji, wymusza w praktyce uchwalenie, na 
styczniowej sesji Rady Miasta, natychmiasto-
wych podwyżek za wywóz każdego typu frak-
cji odpadowej. I tak stawka na osobę za wywóz 
odpadów segregowanych wzrośnie od 1 marca 
o 7,45 zł na osobę, co  w przypadku 3 osobowej 
rodziny daje łączny wzrost kosztów o 22,35 zł mie-
sięcznie za odpady poddane selekcji. 

Trwające już od ubiegłego roku podwyżki stawek, 
sięgające już w niektórych gminach 34 złotych za 
jedną osobę, są pokłosiem wprowadzanych w Polsce 
zmian prawnych, oraz obowiązku dostosowania 
krajowego systemu gospodarki odpadami do wy-
mogów Unii Europejskiej. Jednym z takich wymogów 
jest choćby obowiązujący od początku bieżącego 
roku przepis, wymuszający na wszystkich gminach 
osiągnięcie 50% poziomu recyclingu, liczonego 
wagowo od całości masy odpadów wytworzonych 

przez mieszkańców danej miejscowości. War-
to przypomnieć, że w przyszłości, obowiązkowe 
poziomy recyclingu będą sukcesywnie wzrastały: 
w 2025 r. do poziomu 55%, 2030 do 60%, a w 
2035 aż do 65%. Osiągnięcie  każdego z takich 
progów recyklingowych wymagać będzie także 
ogromnych inwestycji w rozbudowę kosztownej 
infrastruktury przetwarzania odpadów, które prę-
dzej czy później zostaną scedowane na gminę i jej 
mieszkańców. W przypadku niedostosowania się 
do w/w europejskich norm, Polska będzie musiała 
zapłacić wysokie kary środowiskowe, które z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, zostaną doliczone do 
rachunków przeciętnego Kowalskiego. 

Kolejnym źródłem powstałych podwyżek jest 
wzrost kosztów pracy, płacy minimalnej oraz 

podwyżki ceny energii elektrycznej dla przed-
siębiorstw. Nie bez znaczenia pozostaje także 
drastyczny wzrost opłaty środowiskowej ze 170 
do 270 złotych za każdą tonę odpadów skiero-
wanych do składowania po przetworzeniu czy też 
konieczność segregacji odpadów BIO i wysokie 
koszty ich zagospodarowania. 

Pośrednio w przypadku podwyżek, kropkę 
nad „i” postawiły Chiny. Zamknięcie ich rynku 
na przyjmowanie odpadów z Europy przy stale 
rosnącej ilości śmieci produkowanych przez jej 
mieszkańców, spowodowało, że nasz rodzimy 
rynek staje się coraz mniej wydolny w zakresie 
gospodarki odpadami. W obecnych uwarunko-
waniach prawnych i przy aktualnej mocy przero-
bowej funkcjonujących instalacji przetwarzania 

odpadów, ich lokalni operatorzy, zaspokajając 
wyłącznie częściowy popyt ze strony gmin, win-
dują ceny za odbiór śmieci, zdając sobie sprawę, 
że ich gospodarze nie mają obecnie alternatywy 
dla zagospodarowania odpadów.

W całym tym ogólnokrajowym procesie zmian 
i naszej siemianowickiej podwyżki pocieszającym 
jest przynajmniej fakt, że w ślad za nią wzrośnie 
także standard i zakres gospodarowania naszymi 
odpadami komunalnymi. Po pierwsze, zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców, zostanie zwiększona 
częstotliwość odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych z zabudowy wielorodzinnej oraz częstotli-
wość mycia i dezynfekcji pojemników do zbierania 
bioodpadów. Po drugie, częstotliwość wywozu 
odpadów zmieszanych czy segregowanych (papier, 
szkło, tworzywa sztuczne czy metale) jest i będzie 
większa, w porównaniu do innych miast regionu.

Kolejna pozytywna wiadomość skierowana 
jest do właściciele nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy. Dla nich bowiem 
ogólne koszty zbiórki odpadów pozostaną 
w zasadzie bez zmian, pod warunkiem, że 
zgodnie z nowymi przepisami, złożą w Urzędzie 
Miasta nowe deklaracje na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

PIOTR KOCHANEK

FIRMY ŚMIECIOWE PRZERZUCAJĄ  NOWE KOSZTY NA MIESZKAŃCÓW – 

WZROŚNIE STAWKA ZA ŚMIECI
Stawka na osobę za wywóz odpadów segregowanych 
wzrośnie od 1 marca o 7,45 zł na osobę, co w przypadku 
3 osobowej rodziny daje łączny wzrost kosztów o 22,35 zł 
miesięcznie. Prezydent ani radni nie mają żadnego wpły-
wu na kształtujące się na rynku ceny. Kwota  z przetargu 
decyduje jaka będzie stawka za daną usługę.
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Wraz z końcem ferii zimowych, 24 stycznia 
dobiegła końca także 8 edycja Akademii Przed-
siębiorczości -  bezpłatnych, pięciodniowych 
półkolonii, organizowanych przez Urząd Miasta 
oraz MDK Jordan, które są formą nagrody dla 
najlepiej uczących się dzieci z siemianowickich 
szkół podstawowych. Zimowa edycja wydarze-
nia objęła 2 turnusy, w których udział wzięło 
łącznie 40 uczniów. Głównym celem Akademii 
Przedsiębiorczości jest zapoznanie młodzie-
ży ze światem biznesu i przedsiębiorczości 
poprzez wizyty w lokalnych firmach i zajęcia 
z przedsiębiorcami, którzy opowiadają dzie-
ciakom o swojej codziennej pracy. 

Uczestnicy turnusu swoją przygodę w ra-
mach półkolonii rozpoczęli zajęciami  zorga-
nizowanymi w MDK Jordan przez Fundację 
– Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy. Zakres 
tematyczny zajęć obejmował zagadnienia 
związane z kształtowaniem charakteru, bu-
dowaniem pozytywnego obrazu samego sie-
bie oraz poszukiwaniem drogi od porażki do 
sukcesu. 

Następnie przyszedł czas na spotkanie z sie-
mianowickim dostawcą internetu, firmą MMJ, 
która od lat angażuje się w realizację warsztatów 
dla dzieci w ramach Akademii. Przedstawiciele 
firmy wyjaśnili słuchaczom czym jest internet 
oraz jak działa łącze światłowodowe, dzieci miały 
także okazję przyjrzeć się, jak wygląda tworzenie 
kabli, a nawet wykonać je samodzielnie. 

Również w czasie tegorocznej Akademii 
Przedsiębiorczości, podobnie jak i w poprzed-
nich edycjach, uczniowie odwiedzili siemiano-
wickie zakłady produkcyjne, takie jak Adient 
Seating Poland Sp. z o.o. oraz Aperam Sta-
inless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. 
W obu zakładach dzieci  miały okazję zobaczyć 
hale produkcyjne oraz znajdujące się na ich 
terenie maszyny. Podczas wizyt nie zabrakło 
ćwiczeń z kreatywnego myślenia, podkreślenia 
dużej roli bezpieczeństwa podczas pracy oraz 
licznych pytań, na które pracownicy obu firm 
cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali dzie-
ciakom.

W ramach Akademii Przedsiębiorczości mło-
dzież udała się także do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, gdzie zaznajomiła się z zawodem 
bibliotekarza, odwiedziła również siemiano-
wicki magistrat, w którym poznała zarówno 
jego historię, jak i historię herbu miasta oraz 
dowiedziała się, czym właściwie zajmują się 
urzędnicy. Podczas wizyt w urzędzie uczestnicy 
akademii  spotkali się z prezydentem miasta 
Rafałem Piechem, a także z II zastępcą pre-
zydenta miasta Martą Suchanek-Bijak, którzy 
opowiedzieli o swojej codziennej pracy. 

W tegorocznej edycji Akademii Przedsiębior-
czości po raz pierwszy dzieci miały możliwość 
zobaczyć jak funkcjonuje firma Arsanit Sp. 
z o.o., specjalizująca się w wyrobach z zakresu 
chemii budowlanej. Na początku wizyty słucha-
cze zapoznali się z krótką historią firmy oraz 
zasadami bezpieczeństwa, o których opowie-
dział dyrektor produkcji – Mariusz Witaszewski, 

następnie przyjrzeli się pracy działu marketin-
gu, księgowości, sprzedaży oraz logistyki. Po 
krótkim wstępie uczniowie ubrani w kamizelki 
odblaskowe oraz okulary ochronne ruszyli do 
hali produkcyjnej, gdzie dowiedzieli się w jaki 
sposób powstaje styropian, z czego się go 
produkuje i zobaczyć wszystkie potrzebne do 
procesu jego wytworzenia maszyny. Na koniec 
słuchacze spotkali się z pracownikami labora-
torium, którzy pokazali dzieciom, w jaki sposób 
powstają różnego rodzaju tynki. Podczas wizyty 
w firmie Arsanit nie zabrakło również konkursu 
z nagrodami oraz drobnych upominków, które 
sprawiły najmłodszym wiele radości. 

Krótką lekcję przedsiębiorczości dla dzieciaków 
przeprowadził Maciej Kozubik – coach i trener 
biznesowy, reprezentujący firmę Grupa Kozubik 
i Partnerzy. W czasie spotkania uczestnicy Aka-

demii mieli niecodzienną możliwość sprawdzenia 
się w grze biznesowej, podczas której wcielili się 
w rolę konkretnych rzemieślników i przy użyciu 
posiadanych zasobów, w określonym czasie mieli 
tak poprowadzić grę, aby pomnożyć swoje zasoby 
i zostać mistrzem handlu. Gra szybko wciągnęła 
dzieciaki, które mocno rywalizowały ze sobą 
o zwycięstwo. 

O tym, jak to jest mieć własną firmę i co 
zrobić, aby odnieść sukces opowiedział Robert 
Budnik, właściciel firmy Rebus Consulting. Pod-
czas zajęć uczniowie otrzymali wiele cennych 
wskazówek o zakładaniu własnej działalności, 
jak napisać biznesplan, a także dlaczego warto 
mieć pieniądze, jak je zarabiać i przede wszyst-
kim jak dobrze nimi gospodarować.

- Wszystkie zajęcia sprawiły dzieciom nie 
tylko wiele frajdy  ale przyniosły również 
nową wiedzę, która z pewnością posłuży im 
w przyszłości.  Dzięki niezwykłej otwartości 
siemianowickich firm oraz zaangażowaniu 
przedsiębiorców, uczniowie mają niepowta-
rzalną szansę na poznanie konkretnego zawodu 
„od podszewki”. Być może dzięki udziałowi 
w projekcie już dziś wybiorą swoją ścieżkę 
kariery – mówi Jakub Nowak, kierownik Biura 
Obsługi Inwestora. 

Trzeba wspomnieć, że podczas Akademii 
Przedsiębiorczości nie brakuje też czasu na 
zabawę, bowiem w grafiku przedsięwzięcia 
po raz kolejny pojawiły się zajęcia w Pracow-
ni Kreatywnej H2O - doświadczenia z parą 
wodną, powietrzem sprężonym oraz prądem 
elektrycznym o niskim napięciu dostarczyły 
dzieciom wiele radości.
Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom 
i instytucjom, które włączyły się we współpracę 
i współorganizację Akademii Przedsiębiorczości 
za zaangażowanie i otwartość na młodych 
mieszkańców naszego miasta. 

MARLENA JAGODA-RYBACKA

8.  EDYCJA   AKADEMII  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
ZAKOŃCZONA!
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Zima-tylko w kalendarzu, ale ferie zimowe 
to fakt, którego nie zlekceważono w mieście, 
przygotowując dla dzieci bogaty wachlarz 
różnorodnych zajęć. Jak co roku, w Młodzie-
żowym Domu Kultury, na dwóch turnusach, 
finansowanych ze środków gminy, wypoczywało 
łącznie 200 milusińskich. Wspólne zabawy 
w placówce stanowiły jedynie dopełnienie 
licznych wypraw  po mieście oraz wycieczek po 
regionie, których celem były ciekawe zabytki, 
czy muzea. W programie zajęć nie zabra-
kło seansów filmowych, zajęć rekreacyjno-
-sportowych w miejskich ośrodkach, czy poza 
Siemianowicami, jak np. w Parku Trampolin 

w Tarnowskich Górach. Oprócz półkolonii, 
w MDK odbywały się także zajęcia dla uczest-
ników Zimowej Akademii Przedsiębiorczości.
Tradycyjnie już półkolonie organizuje również 
Dom Kultury „Chemik”. Od lat są one współ-
finansowane przez miasto i podobnie, jak te 
w MDK, cieszą się ogromną popularnością, 
gdyż i w tym przypadku organizatorzy-Sto-
warzyszenie NASZ DOM oraz  Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, wkładają wiele sta-
rań, aby zapewnić dzieciom ciekawą rozrywkę. 

Gwarno i wesoło jest jak zawsze w cza-
sie ferii w obiektach MOSiR-u. W tym roku 
bardzo dużym powodzeniem i uznaniem 

malców cieszyła się darmowa nauka jazdy na 
łyżwach oraz zajęcia z curlingu. Z radością 
przez wypoczywających uczniów przyjęta 
została propozycja Zespołu Szkół Sportowych, 
udostępniającego im bezpłatnie swój basen. 

Jak każdego roku dzieci chętnie korzystały 
z wycieczek autokarowych, przygotowanych 
przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Mia-
sta. Podczas minionych ferii wybrały się do 
mysłowickiego Muzeum Pożarnictwa oraz do 
Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach. 

Nie zasypiały gruszek w popiele SCK, Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Miejskie, 
z którymi także czekało dzieci wiele ciekawych 
zajęć. A brak białego puchu, choć w małym 
stopniu rekompensował naszym milusińskim 
snowtubing na Rynku Miejskim, gdzie mogli 
zakosztować radości zjeżdżania z górki.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SPRAWY SPOŁECZNE

Jego nazwisko powtarzały największe polskie stacje telewizyjne, 
pisano o nim na łamach prasy krajowej i zagranicznej. Bo i też 
siemianowiczanin Leszek Naziemiec dostarczał do tego, swoimi 
budzącymi podziw wyczynami pływackimi, wielu powodów. 
Wziął m. in. udział w pierwszym, historycznym wyścigu pływac-
kim na Antarktydzie, gdzie w wodzie o temperaturze zaledwie 
minus 1 stopnia Celsjusza, przepłynął 1 kilometr w niespełna 
15 minut. Spośród czternaściorga pływaków, zajął wówczas 
5. miejsce. Leszek był pierwszym człowiekiem w historii, który 
przepłynął milę w lodowatych wodach Arktyki, w okolicach 
Kapsztadu natomiast, zaliczył słynną Shark Alley, gdzie wy-
stępują utrudnienia takie, jak duże fale, zmienna pogoda, prąd 
antarktyczny i… żarłacze białe. Wreszcie, z początkiem stycznia 
br., zmierzył  się z kolejnym wyzwaniem – biciem rekordu w pły-
waniu w Jeziorze Titicaca. Ten peruwiański akwen jest położony 
3812 m n.p.m., co w ogromnym stopniu utrudnia oddychanie. 
Właśnie to ono stanowiło największą barierę w pokonywaniu 
dystansu. Tym razem - bo jak zapewnia L. Naziemiec ponowi 
próbę bicia rekordu - udało się przepłynąć odległość 10,5 km 
w czasie 4 godzin 9 minut, co plasuje naszego pływaka na 
czwartym miejscu na świecie.

Na swoim Facebooku tak napisał: „Przez pierwsze dwa kilometry 
było mi ciężko. Nie mogłem kraulować normalnie, ciągle się dusi-
łem z powodu wysokości 3812m n.p.m. W końcu zacząłem robić 
na zmianę 50 ruchów do kraula i odpoczynek żabką. Z czasem 

było lepiej, jednak marzłem ( zwykle w takiej wodzie nie marznę). 
Nie mogłem zwiększyć tempa, by się rozgrzać, bo zaczynałem 
się dusić. Może potrzebowałbym więcej niż 4 dni aklimatyzacji.”

Ledwie powrócił z Peru, już na Facebooku pojawiła się zapowiedź 
kolejnej, ambitnej próby, którą zamierza podjąć - tym razem to 
Lena - jedna z trzech największych rzek na Syberii. „Chciałbym 
zakosztować wielkiej rzeki”- rozmarza się, a poza tym zmierzy się 
z nowym wyzwaniem, które stanowi duża energia kinetyczna nurtu.

Zapytany, co pociąga go w podejmowaniu tak ekstremalnych 
prób, odpowiada” Mam poczucie jedności z przyrodą, jeśli udaje mi 
się jakaś trudna przeprawa”. Takie stwierdzenie odkrywa przed nami 
inne, pozasportowe oblicze Leszka. Zresztą, jak kiedyś powiedział, 
jego wyczyny pływackie, oprócz tego, że stanowią próbę własnych 

umiejętności, własnego hartu, odwagi, dostarczają również cen-
nych informacji na temat ludzkiego organizmu - np. w kwestii 
hipotermii, czy zapotrzebowania na tlen.

 „ Zastanawiam się, czy aby nie potrzebujemy mniej tlenu, czy 
nie szafujemy nim zbytnio. Indianie żyjący wysoko, w Andach, 
dysponują znacznie mniejszą jego ilością i zdrowo żyją. Są zaada-
ptowani do takich warunków - ciekawi mnie zagadnienie adaptacji”.

Na co dzień ten „lodowy mistrz”- jak go nazwano - jest pra-
cownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego oraz 
fizjoterapeutą rehabilitującym niepełnosprawne dzieci. To jego 
drugie oblicze. Czy ekstremalne doświadczenia mają jakiś wpływ 
na pracę fizjoterapeuty? Kiedyś Leszek Naziemiec wyznał, że 
mobilizowanie pacjentów, aby dali z siebie więcej, aby bardziej się 
starali, podziałało stymulująco także na niego. „ Wymagam od in-
nych, to przede wszystkim muszę wymagać od siebie”- powiedział 
w jednym z wywiadów. Teraz, rozmawiając z nim o zagadnieniu 
adaptacji ludzkiego organizmu, o przełamywanych przez pływaka 
granicach wytrzymałości, słyszę, że te osobiste przeżycia nie 
pozostają bez wpływu na jego postrzeganie procesu rehabilita-
cji. Wynika to z coraz bardziej z powszechnego przekonania, że 
możliwości ludzkiego ciała, to znacznie większy potencjał, niż nam 
się wydaje. A to oznacza pracę z małymi pacjentami z większą 
nadzieją, z większą wiarą, że mimo ich ograniczeń dadzą radę. 
Że mają moc.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

BEZ ŚNIEGU, ALE NIE BEZ RADOŚCI

128 tys. 848 zł oraz trochę kosztowności – to  efekt tegorocznej 
szczodrości siemianowiczan i zaangażowania tutejszych wo-
lontariuszy w XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Oznacza to, że po raz kolejny w naszym mieście poprawiony  został 
ubiegłoroczny wynik - w 2019 roku uzbieraliśmy bowiem 110 tys.  zł.

Najstarszy siemianowicki sztab, zlokalizowany w MERITUM, 
skupiał w swoich szeregach, oprócz wolontariuszy swojej szkoły, 
także podopiecznych zaprzyjaźnionych szkół: Szkoły Podstawowej 
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły 
Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Zespołu Szkół 
Sportowych. Jak relacjonował wydarzenie na swoim Facebooku, 
puszki wypełniały się nie tylko w niedzielę 12 stycznia. W każdej ze 
szkół odbyły się kiermasze, w SP 11 turniej gier komputerowych, 

PONAD 128 800 ZŁ NA WOŚP
zaś w SP 16 turniej gier planszowych. Wspólnie udało się zebrać  
444 98,04 zł oraz garść kosztowności.

Także w Matei, tradycyjnie już zanim jej uczniowie ruszyli 
na ulice z puszkami WOŚP, odbyła się poprzedzająca wielkie 
granie, aukcja. W jej wyniku oraz z niedzielnego kwestowania 
Mateja dorzuciła Jurkowi Owsiakowi 66 tys. 900 zł . Tymcza-
sem sztab w Szkole Podstawowej nr 13, wspierający rokrocznie 
WOŚP wspólnie z Siemianowickim Centrum Kultury, uzyskał 
tym razem kwotę 17 tys.450 zł.

Reasumując, po raz kolejny siemianowiczanie pokazali serce, po 
raz kolejny – rozpędzone przez lata udziału w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy - zabiło ono jeszcze mocniej – tym razem, aby 
zakupić sprzęt dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.(ERW)

LESZEK NAZIEMIEC – MOŻEMY WIĘCEJ
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31 grudnia 2019 roku dobiegła końca 
trzecia edycja Akcji Biegowej „Siem-
runner”, organizowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
w Siemianowicach Śląskich. 20 stycz-
nia br. w Parku Pszczelnik odbyła się 
ceremonia zakończenia i podsumo-
wania ubiegłorocznej imprezy.

Akcja z roku na rok ciesząca się więk-
szym powodzeniem z założenia ma na 
celu zachęcenie społeczeństwa do 
systematycznego ruchu na świeżym 
powietrzu. Skierowana jest ona nie 
tylko do biegaczy, lecz również do mi-

łośników marszów nordic walking oraz 
spacerowiczów. Warunkiem udziału 
w akcji jest samodzielny udział w biegu, 
marszu nordic walking lub spacerze, 
którego trasa w części przebiega przez 
Park Pszczelnik.

W trzeciej edycji akcji „Siemrun-
ner 2019” udział wzięło 158 osób, 
z których 104 pokonały wymagany 
dystans. Łącznie uczestnicy pokonali 
71 562,57 km.

Zgodnie z regulaminem akcji, aby 
uzyskać tytuł „Siemrunner 2019” lub 
„Golden Siemrunner  2019” trzeba 

było pokonać odpowiednio dystans 
minimum 200 lub 600 km.

Wszyscy, którym udało się prze-
kroczyć te granice otrzymali pa-
miątkowy medal oraz certyfikat. 
Najwytrwalszych uczestników uho-
norowali: Dyrektor MOSiR „Pszczel-

nik” - Łukasz Wanot oraz jego 
zastępca Jan Komander.

1 stycznia 2020 roku rozpoczęła się 
czwarta edycja akcji biegowej. Podob-
nie jak w roku ubiegłym, aby uzyskać 
zaszczytny tytuł „Siemrunnera 2020” 
trzeba pokonać dystans minimum 

„SIEMRUNNER 2019” 
PODSUMOWANY

200 km – zaś „Golden Siemrunnera 
2020” -  minimum 600 km. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
zaprasza miłośników biegania na trasy 
wokół Parku Pszczelnik do czynnego 
udziału w kolejnej edycji imprezy.

WIESŁAW STRĘK

III Otwarte Mistrzostwa Siemianowic 
Śląskich w Curlingu odbyły się w mi-
nioną niedzielę (26.01.), na lodowisku 
w Parku Pszczelnik, Organizatorem 
imprezy był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemia-
nowicach Śląskich przy współpracy 
ze Śląskim Klubem Curlingowym. 
To właśnie członkowie tego klubu - 
Krzysztof Beck, Michał Kozioł oraz 
Tomasz Majorek pełnili rolę sędziów 
zawodów i czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem mistrzostw.

Do rywalizacji przystąpiło dzie-
sięć czteroosobowych drużyn, które 
podzielone zostały na dwie grupy, 
rywalizując systemem „każdy z każ-
dym”. Mecze składały się z dwóch 
partii tzw. „Endów”. Suma zdobytych 

CURLINGOWE ZMAGANIA NA „PSZCZELNIKU”

przez drużyny punktów po dwóch 
rozegranych endach dawała wynik 
końcowy. Aby wygrać spotkanie nale-
żało umieścić kamienie swojej druży-
ny bliżej środka wyznaczonego celu 
(tzw. „Domu”), przy jednoczesnych 
próbach wybijania kamieni drużyny 

przeciwnej. Każdy zespół miał do 
dyspozycji cztery kamienie.
Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy 
awansowały do półfinału. Drużyny 
z kolejnych miejsc w grupach roze-
grały spotkania o miejsca od piątego 
do dziesiątego. 

Zwycięzcami trzeciej edycji Otwar-
tych Mistrzostwach Siemianowic 
Śląskich w Curlingu  została dru-
żyna „Świętochłowicki Lodzik” 
w składzie: Adam Kruczalok, Ka-
mil Niesporek, Oliwia Baszczeńska 
i Szymon Piecha, pokonując w finale 

„Modro Kapusta” (Daniel Paster-
nak, Marta Pasternak, Joachim Son-
nenberger, Paweł Kuc) 2:1. 

Takim samym wynikiem zakończy-
ło się spotkanie o „brąz”, w którym 
drużyna „Silverstones” (Dominik Ja-
siok, Mateusz Lis, Marcin Skrabania, 
Daria Gilder) pokonała „Splendor” 
(Grzegorz Zorychta, Marcin Skwara, 
Wojciech Skwara, Piotr Gawenda).

Najlepsze drużyny odebrały pa-
miątkowe medale, puchary oraz 
dyplomy w rąk zastępcy dyrektora 
MOSiR „Pszczelnik” Jana Komandera 
oraz Prezesa Śląskiego Klubu Cur-
lingowego Krzysztofa Becka.

WIESŁAW STRĘK

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Ślą-
skich zaprasza miłośników biegania na 
jubileuszową piątą edycję rekreacyjnej 
imprezy pod nazwą „Siemianowicki Za-

wrót Głowy – Bieg Wokół Stołu”. Zawody 
odbędą się 9 lutego 2020 r. (niedziela) 
w hali Kompleksu Sportowego „Michał”.
Zasada biegu jest dość prosta. Każ-
dy uczestnik musi w jak najkrót-

szym czasie pokonać dystans 1 km, 
czyli 117 okrążeń, biegając wokół 
stołu. Zgodnie z regulaminem nie 
można w żaden sposób dotykać 
stołu. Biegacze rywalizować będą 

W miniony poniedziałek (27.01), 
na basenie Kompleksu Sporto-
wego „Michał”, 105 finalistów 
trzynastej edycji  akcji „Su-
perpływak 2019”, organizowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji „Pszczelnik” w Siemianowi-
cach Śląskich odebrało pamiątkowe 

medale, certyfikaty oraz koszulki. 
W tej edycji do walki o „Superpływa-
ka” przystąpiło 240 osób, z których 
105 przepłynęło wymagany dystans. 
Łącznie uczestnicy przepłynęli 16 
243,000 km.
Łącznie w dotychczasowych edy-
cjach imprezy udział wzięły już 

3454 osoby, z czego 1413 zdoby-
ło tytuł „Superpływaka”. Dystans 
jaki pokonali to 213 405,990  km, 
a dziewięć osób brało udział 
we wszystkich 13. edycjach! 

(SON)

FINAŁ AKCJI 

„SUPERPŁYWAK 2019”

w dwóch kategoriach: I - rocznik 
2007 i młodsi, II - rocznik 2006 
i starsi (osobna klasyfikacja kobiet 
i mężczyzn). Zapisy do biegu przyj-
mowane będą w dniu zawodów, 

w godzinach od 9:00 do 9:40. Start 
nastąpi o godzinie 10:00. Zawod-
nicy startować będą w seriach po 
6 osób.

WIESŁAW STRĘK

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWY „BIEG WOKÓŁ STOŁU”
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