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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce?”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 7 października 
2019 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  18.07.2019 r. 
1. Franciszek z Centrum 
2. Halina z Bytkowa

Zdjęcie przedstawiało ulicę Powstańców, 
z bramą wjazdową na Dni Siemianowic.
Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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K O N K U R S

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

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

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

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

Zajęcia komputerowe Śląskiej Akademii Senior@ odbywają się 
zgodnie z cyklem szkoleń. Szczegóły: koordynator ds. Seniorów, 
Biuro ds. Senirów – Beata Łuczak tel. 730 600 506

Muzeum Miejskie, ul. Fryderyka Chopina 6
Senioralia 2019 Warsztaty
10.10, godz 12:00, historyczny spacer „Śladami Donnesmarcków”; 
liczba miejsc ograniczona; zapisy mail: biuro@muzeum.siemia-
nowice.pl, tel. 32 228 50 80 :
17.10, godz 17:30; jesienne warsztaty florystyczne, liczba miejsc 
ograniczona zapisy mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl,
tel. 32 228 50 80
24.10, godz. 10:30 – tablet bez tajemnic, liczba miejsc ograniczona; 
zapisy mail: biuro@muzeum.siemianowice.pl,
tel. 32 228 50 80
24.10, godz. 12:30 – „Zdrowie psychiczne w wieku dojrzałym, jak 
żyć szczęśliwie i mieć dobry humor”
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Sportowców 3
Senioralia 2019 Warsztaty
3.10, godz. 16:00 – Tablet bez tajemnic; liczba miejsc ograniczona, 
zapisy mail: mbp@mbp.siemianowice.pl, tel. 32 228 13 29
3.10, godz. 17:30 – Mówimy, a nie rozumiemy – warsztaty co robić 
aby dobrze rozumieć; liczba miejsc ograniczona, zapisy mail: 
mbp@mbp.siemianowice.pl, tel. 32 228 13 29
17.10, godz. 11:00 – Dbamy o siebie i o swoje życie – pokazy roz-
wiązań i narzędzi ratujących życie, zapisy mail: mbp@mbp.sie-
mianowice.pl, tel. 32 228 13 29
Śląski Klub Golfowy, ul. Sowia 14
Senioralia 2019 Warsztaty
3.10 godz. 10:00 – „Spotkanie z golfem”, liczba miejsc ograniczona; 
zapisy mail: biuro@skgolf.pl, tel. 32 608 33 71

ELŻBIETA NIESZPOREK

SCK Bytków
17.10, godz. 18:00 – spotkanie podróżników
SCK Park Tradycji
4.10, godz. 16:00 – Kino Seniora
6.10, godz. 18:00 – koncert piosenek Witka Wolnego w wykonaniu 
Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego, bilety – 5 zł
10.10, godz. 15:00 – Wiem, co podpisuję – warsztaty jak omijać 
pułapki niekorzystnych umów, Senioralia 2019 Warsztaty
10.10, godz. 16:00 – Bezpieczeństwo w Internecie i nie tylko, 
Senioralia 2019 Warsztaty
11.10, godz. 18:30 –koncert inaugurujący obchody XIX Dnia Papie-
skiego na Śląsku „Wstańcie, chodźmy!”.
SCK Willa Fitznera
29.09, godz. 17:00 – koncert arii operetkowych w wykonaniu 
Sylwestra Targosza–Szalonka, bilety – 20zł
3.10, godz. 17:00 – prelekcja dotycząca historii Parku Śląskiego pt. 
„Od WPKiW do Parku Śląskiego”
3.10 godz. 20:00 – Wieczór filmowy, repertuar tel. 32 763 27 33
4.10, 11.10, 18.10 godz. 16:00 – Fitzner Cafe,
8. 10, godz. 17:00 – Byzuch, czyli otwarte spotkanie biesiadne, za-
prasza Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych
11.10, 25.10, godz. 19:30 – karaoke „Każdy Śpiewać Może”
17.10, godz. 18:00 – Spotkanie z klasą, koncert muzyki klasycznej 
w wykonaniu laureatów Międzynarodowego Festiwalu Młodych 
Laureatów Konkursów Muzycznych.
19.10, godz. 20:00 – „Wieczór szantowy”, w programie: wernisaż 
prac kapitana Jana Wątrobińskiego, morskie opowieści, wspo-
mnienia, szanty.
21.10, godz. 18:00 – konkurs poezji śpiewanej „O Złoty Jesienny Liść”.
24. 10, godz. 18:00 – wernisaż prac Katarzyny Karkoły, „Moje błękity”
SCK Jarzębina
6.10, godz. 17:00 – koncert Miesiąca, Darek Nowicki,
bilety: seniorzy 20 zł
11.10, 18.10, 25.10 godz. 17:00–21:00 – Potańcówka na Tuwimie, 
bilety: 10 zł.
11.11, godz. 17:00 –koncert Pieśni Patriotycznych, śpiewa
Katarzyna Muller-Wantuła. 

LUX MED po raz kolejny zaprasza panie w wieku 
50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne 
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, finan-
sowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział panie w wieku 50-69 
lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu 
raka piersi, a także:

 nie miały wykonanej mammografii w ramach Pro-
gramu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

 są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzy-
mały pisemne wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED 

będzie oczekiwała na panie w Siemianowicach Ślą-
skich 16 października 2019 r.,  w godzinach od 10.00 
do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Ks. Jana Kapicy 10

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.  
58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnień do badania przed po-
łączeniem telefonicznym prosimy przygotować 
dowód osobisty.

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy 
o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. 

ERW

BEZPŁATNA 
MAMMOGRAFIA 
19 PAŹDZIERNIKA

ZDROWIE

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH

WARSZTATY Z DIETETYCZKĄ!
Wracamy do cotygodniowych spotkań
w czwartki – Willa Fitznera, godz. 11:00
w piątki – SCK Jarzębina, godz. 11:00.
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Ilekroć mam okazję z Państwem rozmawiać, za 
każdym razem dochodzimy do takiego momen-
tu, w którym słyszę sugestie, co warto jeszcze 
zrobić, na co zwrócić uwagę, gdzie skierować 
środki z budżetu miasta czy też co Państwa 
boli i bulwersuje. Jedną z takich bolączek, która 
często nam wszystkim ostatnio doskwiera, jest 
pojawiający się odór, który – jak nie z północy, 
to z południa, jak nie z południa, to ze wschodu 
– wieje i śmierdzi. To oczywiście sprawia, że 
bardzo często słyszę zdanie: „Prezydencie, 
pozamykać to wszystko w pierony”.

Chętnie bym tak zrobił, gdyby miasto 
i wszystkie tereny należały do Prezydenta 
Miasta, jak to jest np. w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich. Jednak w Polsce urzędnicy za-
rządzają jedynie miastami, działając w oparciu 
o prawo, dlatego, chcąc zmienić tę uciążliwą 
sytuację, muszą wpierw wprowadzić zmia-
ny w prawie, które zaakceptują mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, radni Rady Miasta, a na końcu 

nadzór prawny wojewody. Droga wprawdzie 
dłuższa, ale możliwa i – jeśli wszystko uda się 
sprawnie przeprowadzić – nie mniej skuteczna. 
Jeszcze w poprzedniej kadencji, obiecałem Pań-
stwu, że wprowadzimy urzędowe restrykcje, 
dzięki którym żadna nowa firma, przetwarzają-
ca cuchnące odpady, nie powstanie na terenie 
miasta, zaś te, które już działają, zmusimy do 
hermetyzacji swojej działalności w halach.

Od pięciu lat pracy na rzecz miasta do-
trzymuję danego słowa i nie zamierzam tego 
zmieniać. Stąd podjęcie przeze mnie obieca-
nej inicjatywy wprowadzenia wspomnianych 
zmian i de facto naprawy Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzenią dla dzielnicy 
Srokowiec, na obszarze której – w niemal bez-
pośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych 
– znajdują się tereny przemysłowe, na których 
działają firmy funkcjonujące w branży odpa-
dowej. Na podstawie Planu z 2003 roku firmy 
te mogą tam rozpocząć niemal każdy rodzaj 

działalności gospodarczej i Urząd Miasta ma 
obowiązek wyrazić na to zgodę. Wprowadzone 
przez nas w tym roku zmiany naprawią tę sy-
tuację raz na zawsze, blokując powstawanie 
nowych firm uciążliwych zapachowo, a na 
istniejących wymuszą modernizację linii tech-
nologicznych. Myślę, że w trakcie trwających 
konsultacji, licząc na dobrą wolę, uszanowanie 
interesów i zdrowia mieszkańców oraz prawo 
do prowadzenia działalności gospodarczej, 
uda nam się zakończyć ten uciążliwy odo-
rowo problem w szczelnych i bezpiecznych 
dla zdrowia budynkach. Życzę tego zarówno 
naszemu miastu, jak i innym gminom naszego 
regionu i kraju, bo niemal każda boryka się 
z problemami odorowymi. Jeśli nie własnymi, 
to tymi, które potrafi przywiać wiatr. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Gospodarze czterech sąsiadują-
cych miast (Chorzów, Mysłowice, 
Ruda Śląska, Świętochłowice) wraz 
z prezydentem Siemianowic Śląskich, 
odebrali dziś z rąk Wojewody Śląskie-
go Jarosława Wieczorka, symboliczne 
czeki, potwierdzające pozyskanie 
przez ich gminy środków finanso-
wych na projekty inwestycyjne, re-
alizowane w ramach tzw. Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Czek opiewający na kwotę ponad 
3,8 miliona złotych przeznaczo-
ny będzie na pokrycie ponad 50% 
kwalifikowanych kosztów budo-
wy kolejnego łącznika drogowego 
w naszym mieście, który tym razem 
będzie przebiegał pomiędzy uli-
cą Michałkowicką i Oświęcimską. 
Inwestycja ta ma z założenia roz-
ładować intensywny ruch samo-

chodowy, jaki odbywa się na osi 
północ-południe naszego regionu.

Poza częścią oficjalną samorzą-
dowcy mieli okazję przedstawić 

wojewodzie wnioski i sugestie do-
tyczące sposobu kierowania środków 
z przedmiotowego funduszu. Pre-
zydent Rudy Śląskiej Grażyna Dzie-

dzic podniosła kwestię budowy drogi 
wojewódzkiej z rudzkiego budżetu 
miasta, gdzie poziom wymaganych 
środków na połączenie kluczowego 
odcinka autostrady A4 oraz DTŚ wy-
magać będzie jej zdaniem – wsparcia 
środkami marszałkowskimi.

Z kolei Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śląskich, przedstawił 
wniosek o wsparcie działań gmin-
nych w zakresie budowy kolejnych 
tras wojewódzkich, mogących sta-
nowić rodzaj by-passów dla dróg 

PONAD 3 MLN 800 TYS. ZŁ  
POZYSKALIŚMY NA BUDOWĘ  
KOLEJNEGO ŁĄCZNIKA

wewnętrznych w miastach. Nawiązał 
tym samym do bumu na inwestycje 
mieszkaniowe w naszym mieście, ale 
i w sąsiednich gminach, zlokalizowa-
nych w północnej części centrum 
Metropolii. – By-passy – jak argu-
mentował prezydent – mają zapo-
biec korkom wynikającym z coraz 
większej liczby zmotoryzowanych 
mieszkańców, osiedlających się w na-
szym mieście oraz regionie.

PIOTR KOCHANEK
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SAMORZĄD MUSI DZIAŁAĆ 
W OPARCIU O PRAWO
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

MONITORING MIEJSKI –  
PRZYBĘDZIE 37 NOWYCH KAMER

INWESTYCJE DROGOWE W TOKU
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W poszczególnych częściach miasta 
realizowane są inwestycje drogowe, 
a wśród nich zadania z Budżetu Oby-
watelskiego 2019, tj. budowa chod-
ników wraz oświetleniem między 
ulicami Okrężną i Wróbla (pomysł 
autorstwa Ewy Cierpioł i Agnieszki 
Dydy) oraz ulicami Domina i Bu-
dryka (pomysł autorstwa Izabeli 
Rajzer-Wysockiej). Prowadzone są 
także roboty polegające na wykona-
niu miejsc postojowych przy drodze 
osiedlowej, pomiędzy ulicami Kapicy 
i Wróbla. Oprócz tego trwa remont 
ulicy Krupanka, obejmujący wymianę 
nawierzchni jezdni, ułożenie chodni-
ka z kostki betonowej wraz z zabu-
dowaniem krawężników drogowych 
na odcinku od ulicy Zachodniej do 

połączenia z istniejącym chodnikiem 
przy zakładzie ADIENT. Zakończenie 
powyższych działań zaplanowano na 
październik bieżącego roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W Siemianowicach Śląskich syste-
matycznie podnoszony jest poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców, m.in. 
poprzez rozbudowę siemianowickie-
go systemu monitoringu wizyjnego. 
Obecnie w ramach niego funkcjonuje 
70 kamer, które całodobowo moni-
torują różne obszary naszego mia-
sta. Do końca października zostanie 
zainstalowanych i uruchomionych 
kolejnych 37 urządzeń. Kamery będą 
zlokalizowane w 26 punktach i obej-
mą nadzorem m.in. ulice: Górniczą, 

Jana Pawła II, Kościuszki, Gansińca, 
Spokojną, Krótką, Michałkowicką,  
św. Barbary, Matejki, Wyzwolenia 
(wjazd na Fabud), Krupanka (skrzy-
żowanie z ul. Zwycięstwa), Wróblew-
skiego (skrzyżowanie z ul. Jagiełły), 
a także takie miejsca jak: kompleks 
rekreacyjno-przyrodniczy „Staw 
Rzęsa”, Park Akcji i Reakcji, teren 
MDK „Jordan”, skwery na Wyzwolenia 
i Akacjowej, planty Michałkowic-
kie, Park Miejski, Park Górnik, skwer 
bańgowski oraz strefa wypoczynku 

i rekreacji na Bańgowie, pumptrack 
przy ul. Wróbla czy Zameczek. 

Monitoring miejski jest ważnym 
elementem systemu bezpieczeń-
stwa miasta. Stanowi skuteczne 
narzędzie w walce z przestęp-
czością, aktami wandalizmu czy 
chuligańskimi wybrykami. Ponad-
to ułatwia prowadzenie działań 
prewencyjnych, kontrolę ruchu 
ulicznego i innych sytuacji wy-
magających reakcji służb porząd-
kowych.

POWSTAJĄ NOWE ŁĄCZNIKI ULIC I MIEJSCA PARKINGOWE

Należy wspomnieć, że w Siemiano-
wicach Śląskich wsparciem dla sieci 
miejskich kamer jest aplikacja mobilna 
i portal internetowy „Bezpieczne Sie-
mianowice” (www.bezpieczne.siemia-
nowice.pl), służące do zgłaszania przez 
mieszkańców problemów zaobserwo-
wanych w przestrzeni publicznej. Za 
jej pomocą w łatwy, szybki i skuteczny 
sposób można zgłosić zdarzenie wy-
magające interwencji służb miejskich 
lub mundurowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Nowe chodniki wraz oświe-
tleniem to efekt głosowania 
mieszkańców w Budżecie 
Obywatelskim. Chodnik mię-
dzy ulicami Okrężną i Wró-
bla to pomysł autorstwa Ewy 
Cierpioł i Agnieszki Dydy, 
natomiast pomysł na chodnik 
między ulicami Domina i Bu-
dryka zgłosiła Izabela Rajzer-
-Wysocka.

Parking przy ulicy Wróbla powiększy się  
o kolejnych 25 miejsc parkingowych. 

500 m nowego chodnika na ulicy 
Krupanka z pewnością polepszy  
bezpieczeństwo pieszych, uczęszczających 
tą drogą do okolicznych  firm.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE
SIŁOWNIA I SKWER  
NA RZEPUSA SĄ JUŻ GOTOWE

UCZNIOWIE JEDYNKI JUŻ CIESZĄ SIĘ   
CIEPŁĄ I KOLOROWĄ  SZKOŁĄ
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Mieszkańcy Starego Bytkowa mogą 
już korzystać z nowego miejsca, 
przystosowanego zarówno do ak-
tywnej rekreacji, jak i spokojnego 
wypoczynku wśród zieleni. Wraz 
z nadejściem września zakończy-
ły się prace związane z budową 
siłowni plenerowej w okolicach 
skrzyżowania ulicy Rzepusa i Wa-
loszka. Siłownia zlokalizowana jest 

w pobliżu placu zabaw i składa 
się z ośmiu urządzeń do ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie całego 
ciała oraz poprawiających kondycję 
i samopoczucie. Obszar wokół niej 
został obsiany trawą i obsadzony 
krzewami. Ponadto w ramach za-
gospodarowania terenu pojawiły 
się chodniki oraz elementy małej 
architektury tj.: ławki, pergola ze 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Nie-
podległości 47) zmienił się nie do poznania. 
Wszystko za sprawą kończącej się termo-
modernizacji, która nie tylko przyczyni się 
do ograniczenia zapotrzebowania obiektu na 
energię cieplną i zmniejszenia jej zużycia, ale 
również do obniżenia kosztów ogrzewania 
i poprawy komfortu cieplnego użytkowników. 
Jej dodatkową, i jakże istotną, korzyścią jest 
poprawa estetyki budynku – dotychczas 
szare mury SP 1 zostały zastąpione kolorową 
elewacją w ciepłych barwach, która wręcz 
zachęca by wejść do środka. Oprócz ener-
gooszczędnych i estetycznych rozwiązań, 
celem termomodernizacji jest zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń i szkodliwych sub-
stancji do atmosfery.

Przypomnijmy, że remont szkoły trwał nie-
spełna rok, a w tym czasie przeprowadzono 
szereg prac remontowych, obejmujących: 
docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 
dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, 

docieplenie stropodachu, wymianę obróbek 
blacharskich wraz z orynnowaniem, wzmoc-
nienie ścian warstwowych oraz wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o. (bez przebudowy 
węzła cieplnego i instalacji c.w.u.). Wyremon-

towano także szkolną aulę (która od lat była 
wyłączona z użytkowania) wraz z wentylacją 
mechaniczną i pracami wykończeniowymi. 
Ponadto wykonano remont naświetli, kominów, 
okratowań, schodów, podestów i balustrad.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
Kwota przyznanego dofinansowania z Unii 
Europejskiej wyniosła 1,75 mln zł. Poza tym 
Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała na to 
zadanie dodatkowe środki z Metropolitalnego 
Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 
130 tys. zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia 
wyniósł 2 863 446,10 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

stołami i ławkami, kosze na śmieci 
i stojak na rowery.
Koszt realizacji zadania wyniósł  
77 558,88 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Inwestycja to efekt zwycięskiego projektu ubie-
głorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego,  
autorstwa Henryka Lisieńskiego (skwer) i Marka 
Witora (siłownia na wolnym powietrzu).

Na Nowym Świecie, przy ulicy Kołłą-
taja 17, wyburzono budynek socjalny. 
Obiekt był w złym stanie technicz-
nym i nie nadawał się do kapitalnego 
remontu, stąd zapadła decyzja o jego 
wyburzeniu. W budynku zamieszka-
łe były trzy mieszkania, względem 
lokatorów dwóch z nich zrealizo-

WYBURZONO BUDYNEK PRZY KOŁŁĄTAJA 17 
wano wyroki eksmisyjne, natomiast 
najemca trzeciego mieszkania 
otrzymał lokal zastępczy. Aktualnie 
w miejscu wyburzonego budynku 
trwa wyrównywanie i oczyszczanie 
terenu. W tej lokalizacji nie planuje 
się kolejnych rozbiórek.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE

W związku z licznym zainteresowaniem, jakim 
cieszyła się instalacja ogniw fotowoltaicznych 
u części mieszkańców Siemianowic Śląskich, 
podjęto decyzję o aplikowaniu o dodatkowe 
środki finansowe na realizację kolejnej – drugiej 
już edycji projektu „Słoneczne Siemianowi-
ce. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł 
Energii w Siemianowicach Śląskich”. Obecnie 
trwa przygotowywanie dokumentów, które 
będziecie mogli Państwo składać, by docelowo 
zamontować instalację fotowoltaiczną.

Na dwóch michałkowickich przej-
ściach dla pieszych – przy ulicy 
Oświęcimskiej oraz Maciejkowic-
kiej – wkrótce zadziała nowa sy-
gnalizacja świetlna. Jej lokalizacja 
została zaproponowana i zgłoszo-
na do zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego przez Joannę Sza-
farczyk. Jako że montaż świateł ma 
poprawić bezpieczeństwo niechro-
nionych uczestników ruchu drogo-

wego (pieszych) w tych miejscach 
– zwłaszcza dzieci uczęszczających 
do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 
4, a także usprawnić płynność ruchu 
drogowego. Pomysł ten został po-
party głosami mieszkańców i znalazł 
się na liście zwycięskich projektów. 
Sygnalizacja zostanie uruchomiona 
w październiku, a jej koszt wyniósł 
227 550,00 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W MICHAŁKOWICACH POWSTAJE 
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
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FOTOWOLTAIKA CIESZY SIĘ
DUŻYM ZAINTERESOWANIEM MIESZKAŃCÓW

Dokumenty wraz z regulaminem uczestnic-
twa będą do pobrania na stronie interne-
towej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:  
www.siemianowice.pl oraz w siedzibie Wydziału 
Ochrony Środowiska. O terminie składania de-
klaracji oraz dostępności wniosków będziemy 
informować poprzez stronę internetową oraz 
prasę lokalną.

PATRYCJA ZADRUŻNA
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

W siemianowickim Powiatowym Urzędzie Pra-
cy zorganizowany został punkt konsultacyjno-
-informacyjny, prowadzony przez ekspertów 
ZUS. Pierwsze konsultacje odbędą się 27 wrze-
śnia 2019 (piątek), w godzinach 8.00-12.00, po 
uprzednim zapisaniu się na spotkanie.  

Jak podkreśla Hanna Becker, dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy, jest to duże ułatwienie 
dla naszych mieszkańców. O taki punkt sta-
raliśmy się kilkanaście lat i  w końcu się udało.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
indywidualni odbiorcy mogą otrzymać infor-
macje z zakresu spraw obsługiwanych przez 

CHCESZ ZNAĆ WYSOKOŚĆ EMERYTURY JAKĄ DOSTANIESZ?  
MASZ PROBLEM Z WYPEŁNIENIEM FORMULARZA DO ZUS?
PRZYJDŹ DO PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO. OTRZYMASZ POMOC EKSPERTÓW!

ZUS, takich jak wysokość emerytury czy też 
renty oraz innych świadczeń.  

Również przedsiębiorcy oraz osoby zakła-
dające działalność gospodarczą potrzebujący 
pomocy w wypełnieniu formularzy, czy też 
złożeniu dokumentu do ZUS, będą mieli możli-
wość skorzystania z fachowej wiedzy eksperta.

Na spotkanie trzeba się wcześniej umówić. 
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 
32 765 29 57 lub osobiście w siedzibie  Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach 
Ślaskich (Wyzwolenia 17, I piętro, pok. nr 28).

PUP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

KONSULTACJE
będą odbywać się 
w każdy piątek, 
w godzinach 8:00-12:00

UMÓW SIĘ

tel. 32 765 29 57



7

W piątek, 13 września, w Hotelu Dia-
ment Vacanza odbyło się pierwsze 
Śniadanie Branżowe. Formuła tego 
spotkania zbliżona była do dotych-
czas organizowanych przez Biuro 
Obsługi Inwestora Śniadań Bizne-
sowych. Różnica polegała na tym, 
że tym razem zaproszono przed-
siębiorców z konkretnej branży – 
budowlano-deweloperskiej.

Głównym celem spotkania było 
stworzenie właściwego klimatu do 
nawiązywania bądź rozwijania wza-
jemnych kontaktów oraz wymiany 
tak przecież cennych doświadczeń, 
pomiędzy przedsiębiorcami re-
prezentującymi lokalne firmy bu-
dowlane i deweloperskie. Właśnie 
takie, nieformalne, spotkania są 
idealną okazją, która przyczynia 
się do integracji całego środowiska 
obydwu ściśle współpracujących 
ze sobą branż.

W trakcie oficjalnej części spo-
tkania przedstawiono zmiany do-

tyczące działek przeznaczonych 
pod budownictwo jedno- i wielo-
rodzinne, które będą wprowadzone 
w Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego.

Ważnym punktem spotkania było 
przedstawienie propozycji współpra-
cy urzędu miasta z deweloperami, 
która zakłada między innymi pro-
mocję nowo powstałych inwestycji 
(mieszkaniowych), z wykorzysta-
niem narzędzia Google Maps.

Na czym miałaby polegać taka 
współpraca? Pracownicy Biura 
Obsługi Inwestora odpowiedzialni 
będą za wprowadzenie na war-

stwach mapy interaktywnej Go-
ogle Maps danych dotyczących 
inwestycji prowadzonych na terenie 
miasta, w oparciu o dostarczone 
przez dewelopera niezbędne dane, 
takie jak: nazwa inwestycji, opis 
inwestycji oraz pełne dane kontak-
towe. Dane te są przez pracownika 
biura wprowadzane i integrowane 
z warstwą mapy Google Maps. 

Rozwiązanie to jest olbrzymim 
ułatwieniem dla każdego, kto szu-
ka mieszkania. Ma on w ten sposób 
bardzo łatwy dostęp do informacji 
o wszystkich trwających, czy też 
rozpoczynających się w naszym 
mieście inwestycjach. Z informa-
cji tych można dowiedzieć się, co 
buduje dany deweloper, jak duże 
domy powstaną, czy też ilu pokojowe 

PIERWSZE ŚNIADANIE BRANŻOWE ZA NAMI
TEMATY BUDOWLANO-DEWELOPERSKIE

mieszkania będą dostępne na nowo 
powstającym osiedlu. Dodatkowo, 
teren inwestycji od razu zaznaczony 
jest na mapie – mówi Jakub Nowak, 
kierownik Biura Obsługi Inwestora.

W piątkowym śniadaniu brali udział 
prezydent miasta Rafał Piech oraz se-
kretarz miasta Adam Skowronek, z któ-
rymi deweloperzy mogli swobodnie 
porozmawiać na wszystkie interesujące 
ich tematy, związane z inwestycjami na 
terenie Siemianowic Śląskich.

– Łącznie na śniadanie przybyło 
około 30 przedsiębiorców i mamy 
nadzieję, że wszyscy oni skorzystają 
na tym, zawierając chociażby nowe 
kontakty biznesowe czy przyjmując 
kolejne zlecenia. – dodaje Nowak.

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ne śniadanie biznesowe, tym razem 
jednak w tradycyjnej formule, skie-
rowane do wszystkich branż, któ-
re odbędzie się 25 października br. 
w Willi Fitznera. Zapisy już wkrótce.

SZYMON DUCZEK
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W czwartek, 19 września br., w SCK Willa 
Fitznera w Siemianowicach Śląskich odbyło 
się pierwsze z cyklu spotkań organizowanych 
przez Metropolię GZM w ramach Metropoli-
talnej Akademii Obsługi Inwestora i Promocji 
Przedsiębiorczości. Gościliśmy na nim Wice-
przewodniczącego Zarządu GZM Grzegorza 
Podlewskiego wraz z reprezentacją Metro-
polii, a także kilkunastu przedstawicieli miast 
członkowskich. 

Przybyłych gości przywitała wiceprezydent 
miasta Agnieszka Gładysz. – Cieszę się, że 
skorzystali Państwo z naszego zaproszenia 
i że inauguracyjne spotkanie odbywa się wła-
śnie u nas, w Siemianowicach. Odpowiednia 
edukacja młodzieży i dostosowanie systemu 
szkolnictwa do warunków panujących na rynku 
pracy to jeden z najważniejszych priorytetów 
współczesnych samorządów, dlatego w ostat-
nich latach wdrożyliśmy szereg działań, by 
szkoły branżowe stały się atrakcyjnym wy-
borem dla młodych. Przy współpracy z pod-
miotami gospodarczymi otwarliśmy kilka klas 
patronackich, które nie tylko edukują młodzież 
w wybranym kierunku i przygotowują do pracy 
w konkretnym zawodzie, ale także dają gwa-
rancję zatrudnienia. To ważne, by w ramach 

METROPOLITALNA AKADEMIA OBSŁUGI INWESTORA  
I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WIZYTĄ W SIEMIANOWICACH
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Najwyższa Izba Kontroli w pokontrolnym raporcie pochwaliła 
naszą gminę za realizowane projekty na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości.  Zdobytmi na tym polu doświadczeniami 
chcemy podzielić się z innymi miastami naszej aglomeracji.

GOSPODARKA

Metropolii podejmować wspólne działania na 
wielu obszarach, również w obszarze szkolnic-

twa, co pozwoli stale podnosić atrakcyjność 
regionu w każdej dziedzinie.

– Pracujemy wspólnie dla jak najlepszego wyko-
rzystania potencjału społeczno-gospodarczego 
Metropolii – stwierdził z kolei Grzegorz Podlewski, 
Wiceprzewodniczący Zarządu GZM. – Dlate-
go takie spotkania są nieocenione. Wymiana 
doświadczeń powinna stanowić inspirację do 
działań, z których mogą skorzystać zarówno 
gminy, jak i cała konurbacja. Uczymy się od siebie, 
opieramy się na własnych doświadczeniach i lepiej 
się poznajemy” – dodał.

W trakcie spotkania Jakub Nowak, kierownik 
siemianowickiego Biura Obsługi Inwestora  
opowiedział o realizowanych przez gminę 

inicjatywach oraz projektach. – W mieście 
podejmujemy wiele inicjatyw dla przed-
siębiorców, takich jak bezpłatne szkole-
nia, targi firm, śniadania biznesowe czy 
funkcjonowanie Rady Gospodarczej przy 
Prezydencie Miasta. Nie zapominamy tak-
że o pracy u podstaw, czyli pobudzaniu 
przedsiębiorczego myślenia u młodzieży, 
organizując od kilku lat takie akcje, jak Aka-
demia Przedsiębiorczości czy konkurs „Firma 
na Start”. Potwierdzeniem słuszności obranego 
kierunku jest wskazanie naszych działań jako 
przykład dobrych praktyk w Raporcie Naj-
wyższej Izby Kontroli, opublikowanym w 2018 
r. Realizowany w naszym mieście program 
„Siemianowicka Karta Młodego Przedsiębior-
cy” oraz śniadania biznesowe spotkały się ze 
szczególnym uznaniem prezesa NIK.

Spotkanie stało się także świetną okazją do 
wymiany doświadczeń dotyczących współpracy 
z inwestorami oraz wspierania przedsiębiorczości.
Podczas wizyty w Siemianowicach Śląskich, uczest-
nicy spotkania mieli także okazję spędzić czas na 
polu golfowym, obejrzeć Siemianowicki Park Biznesu 
oraz zwiedzić największy w mieście zakład – Adient 
Seating Poland.

 MARTA SZALENIEC
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KULTURA

– Tegoroczne Senioralia za nami – 
odbyło się w ich ramach mnóstwo 
wydarzeń. Które z nich były szcze-
gólnie udane? Czy ich formuła usta-
liła się, czy jednak ciągle poddawana 
jest modyfikacjom?

– Senioralia 2019 rzeczywiście 
przeszły już do historii, opadły emo-
cje i niepokój o realizację wszystkich 
punktów programu tego trzydnio-
wego wydarzenia. Jak w przypadku 
każdej imprezy plenerowej, a siemia-
nowickie Senioralia taką właśnie z za-
łożenia są, aby dać szansę wzięcia 
w nich udziału możliwie największej 
liczbie uczestników – o jej powo-
dzeniu w znacznej mierze decyduje 
pogoda. O ile w zeszłym roku bardzo 
nam dopisała, w tym była nieco ka-
pryśna. Najbardziej spektakularnym 
elementem Senioraliów jest zawsze 
przekazanie kluczy seniorom przez 
prezydenta miasta. W tym roku do 
odebrania ich z rąk Rafała Piecha 
poproszono także liderów organizacji 
angażujących się we wzbogacenie 
programu artystycznego. Niejako 
poszerzeniem tego doniosłego aktu 
było przejęcie władzy w Ratuszu. 
Mój pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Zabawa była przednia, 
a zdziwione miny urzędników robiły 
wrażenie. Nowy Zarząd Miasta po-
rządnie „przetrzepał” obecny, z jego 
dotychczasowej działalności. Doko-

WZIĘLI KLUCZE, 
OPANOWALI RATUSZ 

rozmowa z Barbarą Mertą, wiceprzewodniczącą Siemianowickiej  Rady Seniorów

nano nawet zmian personalnych. Do-
brze, że prezydent Rafał Piech zna się 
na żartach i poddał się aurze zabawy. 
Wokół tego wydarzenia odbywały się 
inne, które sprawiały, że każdy dzień 
Senioraliów był wyjątkowy. Pierwszy  
– to „Seniorzy w akcji”, ze swoimi 
popisami artystycznymi na scenie 
Amfiteatru. Nowością w tym roku był 
występ kabaretu SUTW. Każdorazo-

wo organizacje senioralne, biorące 
udział w imprezie, wzbogacają swój 
repertuar. Zawsze też mamy go-
ścia specjalnego. W tym roku była 
nim  Alicja Boncol, gwiazda country. 
Drugi dzień zasadniczo wzbogaca 
wiedzę seniorów. W tym roku była 
to „Debata o zdrowiu”. Natomiast 
praktyczne działanie na warsztatach 
przenieśliśmy na wszystkie czwartki 
września i października. Trzeciego 
dnia seniorzy mają okazję bawić się 
na biesiadach. Liczyliśmy na większą 
frekwencję, ale tegoroczna aura tro-
chę pokrzyżowała nam plany. Chcę 
jeszcze podkreślić, że Senioralia 
traktujemy również jako okazję do 
budowy więzi międzypokoleniowej. 

Młodzież szkół ponadpodstawowych  
uczestniczy w barwnym korowodzie, 
bierze udział w programie artystycz-
nym pod hasłem „Młodzież – Senio-
rom”, wspomaga nas wolontariatem.

– W organizacji dorocznej imprezy 
Rada Seniorów  może liczyć na pomoc…

– Rada Seniorów jest współorga-
nizatorem Senioraliów, jeżeli chodzi 
o propozycje, pomysły, organizację 
wolontariatu, opracowanie programu 
i scenariusza, natomiast gros organiza-
cyjnych działań w kwestii  finansowania 
imprezy zapewniają nam pracownicy 
Biura Prasowego, Biura ds. Seniorów, 
Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału 
Polityki Społecznej, Siemianowickiego 
Centrum Kultury, MOSiR–u, Bibliote-
ki Miejskiej, Muzeum oraz partnerzy 
i sponsorzy. Jest to pokaźna rzesza 
ludzi dobrej woli, która nigdy nie odma-

wia pomocy. W organizacji Senioraliów 
i przepływie informacji między Radą 
Seniorów a Urzędem Miasta, wiele 
zawdzięczamy Elżbiecie Nieszporek 
– pełnomocnik ds. organizacji pozarzą-
dowych. Ucztę dla podniebienia w cza-
sie tegorocznych Senioraliów zapewnili 
seniorom Arek Sowiński z Restauracji 
„Parkowa” i członkinie SMS – Beata 
Gałecka,  Honorata Magnicka i Jolanta 
Hrybik. Nie wszystkich wymieniłam, ale 
wszsytkim, którzy nam pomogli bardzo 
serdecznie dziękuję.

– To ostatnie Senioralia organizowane 
przez Radę Seniorów I kadencji. Jakie 
macie refleksje po tych trzech edycjach?

– Mamy ciągle niedosyt, jeżeli chodzi 
o frekwencję. Akcja informacyjna o Se-
nioraliach rozpoczęła się już w lipcu. 
Ciężko jest dotrzeć do seniorów, którzy 
uwielbiają domowe pielesze. To jest już 
jednak praca dla następnej kadencji 
Rady Seniorów. Doświadczenia I ka-
dencji wskazują też na konieczność 
wprowadzenia do statutu małych 
korekt i coraz większą integrację śro-
dowisk senioralnych, poprzez organi-
zowanie wspólnych działań.

ROZMAWIAŁA  
EWA ROCH-WYRZYKOWSKAfo
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GOSPODARKA

W kwietniu ubiegłego roku w Siemiano-
wicach Śląskich wystartował projekt pn.: 
Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczo-
ści. Jest to przedsięwzięcie mające na 
celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
oraz samozatrudniania w mieście po-
przez obniżenie stopy bezrobocia. Jego 
głównym mechanizmem napędzającym 
jest aktywizacja ludzi bezrobotnych za-
mieszkujących obszary rewitalizowane 
na terenie Siemianowic Śląskich.

Idea ta kierowana jest do siemianowiczan 
którzy spełniają poniższe warunki:

- mające powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- oraz mające niskie kwalifikacje.

Na wdrożenie projektu, który jest reali-
zowany od kwietnia ubiegłego roku do lipca 
2020 r., miasto otrzymało dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w kwocie niemal miliona złotych. Ze środków 
tych będzie w tej edycji korzystać 15 osób.

- Uczestnikom projektu przyznane zo-
stały bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości 25 
tysięcy złotych – mówi Dorota Rus z Wy-
działu Rozwoju Miasta siemianowickiego 
magistratu. – Ponadto każdy z uczest-
ników mógł wnioskować o tzw. wsparcie 
pomostowe w wysokości 2 tysięcy zło-
tych miesięcznie, przyznawane na pół roku 
z możliwością przedłużenia o rok – dodaje.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest 
to bardzo pomocne, szczególnie w przy-
padku osób, które rozpoczynają działalność, 
bowiem ta kwota pomaga opłacić kwestie 
związane z prowadzeniem firmy, takie jak 
np. ZUS, czynsz za lokal czy paliwo. 

Obecnie wypłacono już częściowo 
transze podstawowego wsparcia pomo-
stowego, a to nie wszystko, bowiem dla 
uczestników przygotowano również tzw. 
pomostowe wsparcie doradcze. 

- Ma to polegać na tym, że każda 
chętna osoba, która boryka się z jakimiś 
bieżącymi problemami w ramach swojej 
działalności, będzie mogła zwrócić się 
o bezpłatną poradę do doradcy zawo-
dowego, który pomoże jej ten problem 
rozwiązać – wyjaśnia Dorota Rus.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Kuźnia, owszem,  po-
mogła mi w wy-

startowaniu ze 
swoim biznesem, 
ale muszę pod-
kreślić, że całość 

prac adaptacyjnych 
poniosłem sam oraz 

przy olbrzymim wspar-
ciu żony, rodziny i przyjaciół. 

Już pięć lat temu prowadziłem foodtrucka, 
w którym sprzedawałem burrito. Jak wiado-
mo foodtruck to kwestia sezonowa, dlatego 
postanowiłem otworzyć coś stałego. Znala-
złem lokal i zacząłem go dostosowywać, co 

Cały czas uzupeł-
niam swój projekt 

d z i a ł a l n o ś c i ą 
marketingową, in-
formacyjną. Uzu-
pełniam zaplecze, 

kupuję materiały, 
cały czas obserwuję 

również rynek pod ką-
tem swojej działalności. Postanowiłam wejść 
w tę branżę „z przytupem”. Przede wszystkim 
postawiłam na najnowocześniejsze rozwią-
zania techniczne. Moje urządzenie ma duże 
możliwości realizacyjne.

wiązało się z olbrzymimi kosztami, bowiem 
wszystkie instalacje trzeba było robić od nowa. 
W pewnym miejscu jednak się zatrzymałem, 
ponieważ w ten projekt wsadziliśmy z żoną 
wszystkie nasze oszczędności, a do końca 
prac było daleko. O Siemianowickiej Kuźni 
Przedsiębiorczości dowiedziałem się przy-
padkiem w Katowicach. Zapisałem się i czeka-
łem. Były początkowo trudności, które komuś 
takiemu jak ja, czyli głowie rodziny, która ma 
świadomość odpowiedzialności za nią, mogły 
spędzać sen z powiek. Niemniej z początkiem 
sierpnia wystartowałem i jestem zadowolony. 
Przez pierwsze półtorej miesiąca zdobyłem 
zaufanie klientów, co przełożyło się na dużą 

liczbę sprzedanych burrito. Ponadto obserwuję 
tendencję wzrostową w działalności. Mam 
świadomość tego, że aby się utrzymać muszę 
cały czas się rozwijać. Stawiam na jakość. Nie 
mam zamrażarek ani mikrofalówek. Wszyst-
kie przyprawy, jak również salsy sprowadzam 
z meksyku. Mięso kupuję u sprawdzonych 
producentów. Przygotowuję się też do wpro-
wadzenia opcji dowozu jedzenia, czy yerba 
maty do menu.

Przyszłym uczestnikom projektu polecam 
tego typu pomoc. Szczególnie pod kątem, tak 
jak to jest w moim przypadku, wsparcia pomo-
stowego na opłaty związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Drukuję wszystko w zależności od zapotrze-
bowania rynku. Od części do maszyn, domu, 
poprzez elementy codziennego użytku, aż do 
zabawek dla dzieci. Widzę, że ludzie stawia-
ją na indywidualność. To daje mi możliwość 
realizowania ich marzeń czy hobby. Obecnie 
np. widzę duże ożywienie w kontekście japoń-
skich animacji. Sporo drukuję postaci z mangi. 
O Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczo-
ści dowiedziałam się ze strony internetowej 
urzędu miasta. Czekaliśmy na nabór do któ-
rego, oczywiście, przystąpiłam. Po spełnieniu 
wszystkich warunków formalnych, mogliśmy 
powoli rozpoczynać działalność gospodarczą. 

Na pomysł wydruków 3D nakierował mnie mój 
partner, który jest tym zafascynowany i który 
widzi w tym rynkowy potencjał ekonomiczny. 
Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości do-
towała zakup sprzętu. Tej klasy drukarka kosz-
tuje ponad 26 tysięcy złotych. Teraz skupiam 
się głównie na pozyskiwaniu klientów, których 
jest coraz więcej. 

Ponadto prowadzenie firmy o takim profilu, 
pozwala mi połączyć aktywność zawodową 
z opieką nad dzieckiem, co jest dla mnie nie-
zwykle istotne. 

cjalności w naszym mieście. Założenie było proste 
– pomoc w znalezieniu wszystkiego, co może się 
przydać rodzicom, którzy mogliby to znaleźć w sko-
masowanej formie w jednym miejscu. Sama jestem 
mamą i wiem jak trudno czasami znaleźć dobrego 
specjalistę czy przyjazną dzieciom kawiarnię. Cechą 
charakterystyczną portalu jest jego otwarty układ. 
Każdy po zarejestrowaniu będzie mógł dodać 
informację, która przyda się innym. Ponadto jest 
możliwość pobrania np. kolorowanek dla dzieci. 
Z portalu mogą korzystać zarówno mieszkańcy 
Siemianowic Śląskich, jak i miast ościennych. 

Wsparcie, jakie otrzymałam poprzez Siemia-
nowicką Kuźnię Przedsiębiorczości,  jest bardzo 
duże. Przede wszystkim wysoko sobie cenię po-
moc merytoryczną, w postaci szkoleń i spotkań 
ze specjalistami. Jesteśmy w ciągłym kontakcie 
z miłymi i sympatycznymi organizatorami i koor-
dynatorami projektu ze strony urzędu miasta. Co 
mogłabym poradzić wszystkim zainteresowanym 
ewentualnymi przyszłymi edycjami projektu? 
Nie bójcie się. Macie pomysł – realizujcie go, 
szukając różnych form wsparcia. Warto!

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

WSZYSTKIE INFORMACJE DLA NAJMŁODSZYCH  
W JEDNYM MIEJSCU
Anna Hajduk, właścicielka portalu internetowego dziecilubiaslaskie.pl

WYDRUKAMI 3D REALIZUJĘ MARZENIA INNYCH!
Gabriela Bogdanik, projektantka oraz twórca wydruków 3D

STAWIAM NA JAKOŚĆ!
Przemysław Krawczyk, właściciel „Burrito Bistro”

SIEMIANOWICKA KUŹNIA  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WSPIERA 
SIEMIANOWICKICH BIZNESMENÓW 
RÓŻNYCH BRANŻ

Mój portal skierowany 
jest do obecnych 

i przyszłych ro-
dziców, instytucji 
oświatowo-kultu-
ralnych oraz pla-

cówek medycznych 
i firm.  Ma informować 

na bieżąco o wydarzeniach, atrakcyjnych miej-
scach gdzie można spędzać czas z dziećmi,  
o produktach i usługach dla dzieci i rodziców, 
oferowanych przez firmy różnych branż i spe-



10

Z RATUSZA

GOSPODARKA

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Prezydent miasta informuje, że na 
terenie całego miasta Siemiano-
wice Śląskie wykonywana jest mo-
dernizacja szczegółowej osnowy 
wysokościowej, w ramach zgłoszonej 
pracy geodezyjnej o identyfikatorze 
RG.6642.1.394.2019. Zgodnie z ustawą 
z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
725) przez osnowę geodezyjną ro-
zumie się usystematyzowane zbiory 

jednoznacznie identyfikowalnych 
punktów, które zostały oznaczone 
w terenie znakami geodezyjnymi oraz 
których położenie wyznaczone zostało 
w państwowym systemie odniesień 
przestrzennych w sposób właściwy dla 
danego rodzaju osnowy i umożliwiający 
określenie dokładności tego wyzna-
czenia. Osnowa stanowi podstawę 
wykonywania prac geodezyjnych, a jej 
modernizacja obejmuje m.in. wywiad 

terenowy, inwentaryzację istniejących 
znaków osnowy wysokościowej oraz 
stabilizację nowych punktów geode-
zyjnej osnowy szczegółowej. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego, osoby wykonujące 
prace geodezyjne mają prawo:

 wstępu na grunt i do obiektów bu-
dowlanych oraz dokonywania nie-
zbędnych czynności związanych 
z wykonywanymi pracami;

 dokonywania przecinek drzew 
i krzewów, niezbędnych do wyko-
nywania prac geodezyjnych;

  nieodpłatnego umieszczania na grun-
tach i obiektach budowlanych znaków 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magne-
tycznych oraz urządzeń  zabezpieczających 
te  znaki. Wykonawcą w/w prac geode-
zyjnych jest firma PMG Silesia z Katowic, 
która prace modernizacyjne ma wykonać  
do 10.12.2019 r.

W związku z powyższym zwracam się 
z prośbą do mieszkańców Siemiano-
wic Śląskich o przychylne traktowanie 
wykonawców prac oraz rozpowszech-
nienie przedmiotowej informacji w do-
stępnym sobie kręgu osób, które mogą 
mieć do czynienia z obsługą tego za-
dania na terenie miasta.

JOLANTA ŁUKOWSKA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej wraz z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Siemianowicach 
Śląskich oferują bezpłatną pomoc 
w przekwalifikowaniu lub podniesie-
niu kwalifikacji zawodowych. Pracow-
nicy Walcowni Silesia mają szansę 

skorzystać ze szkoleń zawodowych, 
dostosowanych do ich potrzeb. Na 
wsparcie Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemianowicach Śląskich otrzymał 
z Ministerstwa 500 tys. zł. Nale-
ży jednak pośpieszyć się z decyzją 
o podjęciu szkoleń i możliwości 

przekwalifikkowania się, bądź też 
o rozpoczęciu działalnosci gospo-
darczej, ponieważ niewykorzystane 
do końca roku środki będą zwrócone 
do ministerstwa.

PUP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

W ramach środków  
będą realizowane:

 szkolenia zawodowe  
– tel. 32 765 35 92

  dotacje na otwarcie 
działalności gospodarczej 
– tel. 32 765 29 56

 opieka doradców 
zawodowych oraz 
informacja o wolnych 
miejscach pracy

PÓŁ MILIONA DLA PRACOWNIKÓW 
BYŁEJ WALCOWNI SILESIA

W roku szkolnym 2019/2020 w siemianowic-
kich szkołach naukę od września rozpoczęło 
819 osób. W liceach ogólnokształcących (I, II, 
III-ZSTiO Meritum, V-Zespół Szkół Sporto-
wych) swoje miejsce znalazło 375 absolwentów 
szkół podstawowych i wygaszonych reformą 
edukacyjną gimnazjów. W ławkach szkolnych 
techników (T2 - Meritum i T1 - Cogito) zasiadło 
304 uczniów, a w szkołach branżowych I stop-
nia (Cogito, Budryk, ZSS nr3) – 140 uczniów.

W styczniu tego roku siemianowicki urząd 
miasta wystartował z akcją #Superedukacja. Jej 
celem było, pokazanie potencjału szkół średnich 
w naszym mieście oraz zachęcenie absolwentów 
podstawówek oraz gimnazjów do kontynuowania 
nauki w Siemianowicach Śląskich.

Dyrektorzy wszystkich szkół średnich z na-
szego miasta wspólnie prowadzili działania 
marketingowe skupione wokół platformy www.
superedukacja.siemianowice.pl. Można było 
znaleźć tam wszelkie informacje pomocne 
młodym ludziom w podjęciu decyzji. Oprócz 
tego szkoły organizowały dni otwarte oraz 
targi edukacyjne.

- Dzięki tym działaniom możemy dzisiaj cie-
szyć się z tego, że siemianowickie szkoły średnie 
i branżowe pełne są młodzieży – mówi Rafał 
Piech, prezydent miasta.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie tych 
szkół będą uczyli się w klasach o bardzo zróż-
nicowanych profilach: 

W I LO im. Jana Śniadeckiego mają do dyspozycji 
klasy: prawniczo-dziennikarską, artystyczno-ję-
zykową, biologiczno-chemiczną, architektonicz-
no-urbanistyczną. 

W II LO im. Jana Matejki funkcjonują klasy: 
medialno-artystyczna, medyczno-ratowni-
czo-przyrodnicza i psychologiczno-językowa.

V LO z oddziałami sportowymi uczy w klasach 
o profilu ogólnokształcącym i sportowym.

III LO przy ZSTiO Meritum, to klasa: kompetencji 
przyszłości/dziennikarsko-informatyczno-ję-
zykowa.

Siemianowickie technika oferują naukę w kla-
sach: - technik mechatronik, technik informatyk 
– z innowacją automatyka w nowoczesnym bu-
downictwie, technik ekonomista przy Technikum 
nr 2 w ZSTiO Meritum.

- technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik organizacji turystyki, 
technik reklamy, technik usług kelnerskich przy 
Technikum nr 1 w ZS Cogito.

Szkoły branżowe, natomiast będą kształciły 
uczniów w zawodach:

- kucharz, cukiernik, piekarz (BS I stopnia przy 
ZS Cogito),

- sprzedawca, fryzjer, elektryk, elektromecha-
nik z innowacją automatyka, mechanik - monter 
maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (BS I stopnia 
nr 2 przy ZSOiZ)

Jak przekonuje Anna Sobieraj, naczelnik Wy-
działu Edukacji UM, tak szeroka oferta edukacyjna, 
to wynik wielu konsultacji prowadzonych zarówno 
z potencjalnymi pracodawcami, jak i rodzicami 
oraz siemianowicką Radą Gospodarczą.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

819 UCZNIÓW WYPEŁNIŁO  
SIEMIANOWICKIE SZKOŁY ŚREDNIE
AKCJA #SUPEREDUKACJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM!

EDUKACJA

Siemianowickie szkoły średnie i branżowe przyciągają uczniów tworząc innowacyjne kierunki w oparciu 
i przy współpracy z uczelniami wyższymi lub przyszłymi pracodawcami. Przykładem tego może być 
współpraca liceów ogólnokształcących z m.in.: Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Uniwersy-
tetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Techniczną, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą 
Humanitas w Sosnowcu, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach czy Górnośląską 
Wyższą Szkołą Handlową, Politechniką Krakowską i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
Nowością w skali regionu są klasy patronackie. Wraz z inauguracją roku szkolnego 2019/2020 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II zawarła umowę patronacką z firmami: Adient 
Seating Poland Sp. z o.o., Rex-Pol Sp. z o.o. oraz salonem kosmetyczno-fryzjerskim „Isabel”. 
W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 (Cogito) nadal funkcjonuje klasa patronacka współpracująca 
z zakładem piekarniczo-cukierniczym, handel Andrzej Ścigała.
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Trwają ostatnie konsultacje spo-
łeczne związane z uchwaleniem 
nowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Srokowca. Do-
tychczasowy plan, uchwalony dla 
tej dzielnicy w 2003 roku, pozwala 
każdemu przedsiębiorcy prowa-
dzącemu działalność gospodar-
czą robić na tym terenie niemal 
wszystko i to w świetle lokalnego 
prawa. Prezydent Miasta wraz ze 
swoim zespołem, zgodnie z wcze-
śniejszymi obietnicami, wprowa-
dzają obecnie szereg restrykcji dla 
tego obszaru, które w praktyce 
uniemożliwią powstawanie nowych 
firm, a tym, które już funkcjonują, 
nakażą pełną hermetyzację swojej 
działalności w zamkniętych ha-
lach.

Znalazły się oczywiście w naszym 
mieście osoby, które – chcąc wpro-
wadzić mieszkańców w błąd – za 
pośrednictwem Internetu dyskre-
dytują uchwalone w maju br. przez 

Radę Miasta Studium Zagospoda-
rowania Przestrzenią oraz bieżącą 
propozycję uchwały nowego planu. 
Choć konsekwencje takich pomówień 
skończą się w prokuraturze, warto 
tu przypomnieć o fundamentalnej 
zasadzie, z której każdy z nas ko-
rzysta w demokratycznym państwie, 
a mianowicie pochodzącej z prawa 
rzymskiego: „Lex retro non agit”, czyli 
zasadzie niedziałania prawa wstecz, 
określanej często jako zasada niere-
troaktywności prawa. Dotyczy ona 
każdego bez wyjątku. Tym razem 
korzystają z niej przedsiębiorcy, któ-
rych legalna działalność rozwinęła się 
bez jakichkolwiek obostrzeń do takiej 
skali, że dziś choć jest dalej legalna, 
bywa bardzo często uciążliwa i nie-
bezpieczna dla zdrowia.

Uchwalenie nowego Planu to 
w skrócie znak STOP dla aktualnych 
i przyszłych przedsiębiorców chcą-
cych rozwinąć jakikolwiek biznes, 
który mógłby szkodzić naszemu 
zdrowiu lub pogarszać komfort co-

dziennego życia w naszym mieście. 
To wspólna obywatelsko-urzędnicza 
praca na rzecz czystego powietrza, 
która rozpoczęła się blisko 5 lat temu 
od wspólnych protestów antyodoro-
wych organizowana ramię w ramię 
przez urzędników, mieszkańców 
i stowarzyszenia.

Nowy Plan dla Srokowca to przede 
wszystkim hermetycznie zamknięte 
hale i teren ochronny dla stref za-
mieszkania. W przedłożonym obec-
nie do konsultacji, Miejskim Planie 
Zagospodarowania Przestrzenią dla 
dzielnicy Srokowiec, zawarty jest 

bezwzględny nakaz magazynowania, 
sortowania oraz przetwarzania od-
padów komunalnych oraz odpadów 
powodujących uciążliwości zapa-
chowe w hermetycznie zamknię-
tych budynkach.
Ponadto, wprowadzany jest całko-
wity zakaz:

 lokalizacji składowisk odpadów,
 stosowania komunalnych osa-

dów ściekowych,
 lokalizacji zakładów zwiększonego 

i dużego ryzyka wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej.
W odróżnieniu do funkcjonującego 
jeszcze dziś dla tej dzielnicy Planu 
z 2003 roku, w nowym Planie znajduje 
się całkowity zakaz lokalizacji przed-
sięwzięć typu:

 garbowania lub uszlachetniania skór,
 przetwarzania produktów zawie-

rających azbest,
 oczyszczania ścieków z wyłącze-

niem instalacji, które nie powodują 
wprowadzania do wód lub urządzeń 
ścieków zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowi-
ska wodnego,

 uboju zwierząt,
 produkcji tranu lub mączki rybnej,
 pakowania i puszkowania produk-

tów roślinnych lub zwierzęcych,
 gorzelni, zakładów przetwarzają-

cych alkohol etylowy oraz wytwa-
rzających napoje alkoholowe,

 sortowni odpadów,
 lokalizacji spalarni oraz współspa-

larni odpadów.
Ostatnim punktem wartym odnoto-
wania jest stworzenie na terenie mia-
sta tak zwanej Strefy Ograniczonego 
Użytkowania, która w odległości 300 
m od budynku mieszkalnego zakazuje 
lokalizacji nowych przedsięwzięć 
z zakresu gospodarki odpadami. 
Dotychczasowe przepisy nie chro-
niły w żaden sposób mieszkańców, 
umożliwiając budowę np. sortowni 
odpadów pod oknami sąsiadujących 
budynków mieszkalnych.

PIOTR KOCHANEK

NIEBEZPIECZNE EKO-MANIPULACJE

W najbliższych miesiącach – t.j. w terminie do 
5 marca 2020 roku – przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność na terenie miasta w zakresie 
gospodarowania odpadami (prowadzący insta-
lację, który posiada pozwolenie zintegrowane, 
uwzględniające zbieranie odpadów lub prze-
twarzanie odpadów, jak również posiadacze 
odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbiera-
nie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie od-
padów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 
odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów uwzględniające zbieranie lub prze-
twarzanie odpadów) są zobowiązani złożyć 
wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Prowadzący działalność w zakresie gospo-
darowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1592 
ze zm.) we wniosku aktualizującym muszą 
przedłożyć szereg dokumentów, które do-
tychczas przy uzyskiwaniu zezwoleń oraz po-
zwoleń w zakresie gospodarowania odpadami 
nie były wymagane.

Nowością wśród obowiązków przedsiębior-
ców jest przedłożenie do wniosku operatu 
przeciwpożarowego, uzgodnionego z Ko-
mendantem Państwowej Straży Pożarnej (w 
przypadku odpadów palnych). Każdorazo-
wo przed wydaniem decyzji administracyjnej 

REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH

przedsiębiorcy zbierający i przetwarzający 
odpady kontrolowani będą przez Wojewódzkie-
go Inspektora Ochrony Środowiska, oraz przez 
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto przedsiębiorcy składają szereg za-
świadczeń i oświadczeń, w tym o niekaralności 
za przestępstwa przeciwko środowisku, które 
stanowić mogą powód odmowy udzielenia bądź 
zmiany posiadanego zezwolenia.

Nowe przepisy umożliwiają organowi właści-
wemu do wydania stosownej decyzji, odmowę 
udzielenia zezwolenia oraz zmiany posiadanego 
zezwolenia w przypadku negatywnej opinii Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 
w przypadku negatywnej opinii Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej. Organ może odmó-

wić zmiany zezwolenia m.in. w przypadku, gdy 
zamierzony sposób gospodarowania odpadami 
mógłby powodować zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi lub dla środowiska; jest niezgodny 
z planami gospodarki odpadami; jest niezgodny 
z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w za-
kresie gospodarowania odpadami są zobowią-
zani do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń 
w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów 
wykonania zastępczego w przypadkach okre-
ślonych ustawą o odpadach.

Liczymy na to, że zmiany te skutecznie 
zniechęcą nieuczciwych przedsiębiorców, 
a podmioty niewłaściwie postępujące z od-
padami znikną z rynku.

W ślad za zmianami dotyczącymi uzy-
skiwania zezwoleń wprowadzono kolej-
ne zmiany ustawowe. Ostatnia, z dnia 
6 września 2019  r.,  umożliwiła wła-
dzom miasta skuteczniejsze postę-
powanie z odpadami znajdującymi się 
w miejscach nieprzeznaczonych do 
ich składowania lub magazynowania.  
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie 
w dniu 6 września 2019 r., to jest w dniu wej-
ścia w życie art. 26 a ustawy z dnia 14 grud-
nia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019  r. 
poz. 701 ze zm.) wszczął z urzędu postę-
powanie administracyjne w przedmiocie 
wydania decyzji w sprawie konieczności 
niezwłocznego usunięcia odpadów z miej-
sca nieprzeznaczonego do ich składowa-
nia lub magazynowania, tj. nieruchomości 
położonej przy ul. Wyzwolenia 2 w Siemia-
nowicach Śląskich. Obecnie postępowanie 
administracyjne zmierza do rozstrzygnięcia. 
Postępowanie to wiąże się z koniecznością 
usunięcia dużej ilości odpadów niebez-
piecznych i obwarowane jest poniesieniem 
sporych nakładów, liczymy więc, że część 
z nich pozyskana zostanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska w ramach 
projektu „Usuwanie porzuconych odpadów”.

PATRYCJA ZADRUŻNA 

Nowe przepisy dyscyplinujące przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami
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EDUKACJA SPRZĘT WOJSKOWY  
W PARKU TRADYCJI

EUROPEJSKI TYDZIEŃ  
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

15 września w Siemianowicach Śląskich 
odbyło się coroczne święto pasjonatów 
militariów - Piknik Militarny z Roso-
makiem. Po raz kolejny na terenie przy 
Siemianowickim Centrum Kultury - 
Park Tradycji pojawiło się kilkadziesiąt 
pojazdów wojskowych, stanowisk służb 
mundurowych, straży granicznej, sa-

Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów ETZT w naszym mieście 
był, trzeci już, Piknik Komunikacyjny, który w sobotę, 21 września, przyciągnął 
do SCK Park Tradycji przede wszystkim miłośników dwóch kółek. Podczas 
imprezy jej organizatorzy (UM Siemianowice Śląskie, Siemianowickie Cen-
trum Kultury oraz Metropolia GZM) starali się zachęcić mieszkańców do 
wyboru alternatywnych środków transportu m.in. poprzez organizację 
miasteczka rowerowego, autochodzików dla dzieci w Miasteczku Umiejęt-
ności Drogowych, promocję car- i bike-sharingu, aplikacji multimedialnych 
pomocnych w podróżowaniu komunikacją miejską czy rozwiązań bazujących 
na energii elektrycznej. Te ostatnie zapewnił PKM Katowice, podstawiając 
autobus elektryczny nowej generacji, w którym każdy mógł sobie zasiąść 
za przysłowiowym „kółkiem” i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Niewątpliwie największą atrakcją imprezy był pokaz trialu rowerowego 
w wykonaniu mistrza w tej dziedzinie – Piotra Bielaka, który zademonstrował 
niezwykłe umiejętności podczas akrobacji na rowerze, mrożące nierzadko 
krew w żyłach widowni. 

W trakcie wydarzenia można było także zapoznać się z informacją na temat 
obecnej i planowanej  infrastruktury rowerowej,  w naszym mieście oraz zagrać 
w komunikacyjną grę planszową, przygotowaną specjalnie na tę okazję przez 
urzędników i Klub Gier Planszowych działający przy Siemianowickim Centrum 
Kultury oraz wygrać atrakcyjne na-
grody ufundowane przez Minister-
stwo Infrastruktury, firmę City-Nav, 
twórcę aplikacji „JakDojadę” oraz 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie. 
Kto poczuł się zmęczony nadmiarem 
wrażeń mógł odpocząć na „metro-
politalnych” leżakach i skosztować 
waty cukrowej i popcornu.

ADRIAN MERTA

perów, stowarzyszeń i fundacji zwią-
zanych z obronnością naszego kraju. 
Odbyły się prelekcje i pokazy, a każdy 
chętny mógł spróbować swojej celno-
ści w strzelnicy. Niewątpliwą atrakcją 
imprezy była możliwość zobaczenia 
wewnątrz kołowego transportera 
opancerzonego Rosomak.

Dla odwiedzających to niesamowite 
wydarzenie Fundacja Grot zadbała 
również o poczęstunek – oczywiście 
żołnierską grochówkę.
Piknik odwiedziła jeszcze większa 
liczba mieszkańców naszego regionu 
niż w roku ubiegłym.

MAREK KOŁBUK - SCK

„Należy przyklasnąć inicjatywom promującym komunikację publiczną, 
wykorzystanie roweru i bezpieczną jazdę. Jest to ważne, jeśli w punk-
cie zainteresowania są dzieci i młodzież. Uśmiech dzieci na Pikniku 
Komunikacyjnym w Siemianowicach Śląskich jest najważniejszy.

#MetropoliaGZM- byliśmy z Wami!”

3 PIKNIK KOMUNIKACYJNY
PRZEDSTAWILIŚMY ALTERNATYWNE ŚRODKI TRANSPORTU, 
BY ZACHĘCIĆ MIESZKAŃCÓW DO ICH WYBORU

Każdego roku, w dniach 16-22 wrze-
śnia, obchodzony jest Europejski Ty-
dzień Zrównoważonego Transportu. Ta, 
zainicjowana w 2002 r. przez Komisję 
Europejską, akcja ma na celu promocję 
ekologicznych form mobilności, takich 
jak środki transportu zbiorowego, ro-
wer, ruch pieszy oraz transport multi-
modalny czyli łączenie różnych gałęzi 
transportu. Tegoroczna edycja akcji 
odbywa się pod hasłem „Bezpieczny 
ruch pieszy i rowerowy”.

Transport zrównoważony to idea 
transportu efektywnego, spełniają-

cego oczekiwania społeczeństwa, 
korzystnego ekonomicznie, minima-
lizującego jednocześnie szkodliwy 
wpływ środków transportu na śro-
dowisko. Transport zrównoważony 
zakłada także zmniejszenie skali 
niszczenia przestrzeni (szczególnie 
miejskiej) wskutek dominacji indywi-
dualnego transportu samochodowe-
go (wielkie parkingi lub samochody 
zajmujące chodniki i inną przestrzeń 
dla pieszych).

W ramach ETZT główny nacisk 
kładzie się na zachęcanie ludzi do 

zmiany niekorzystnych dla zdrowia 
i środowiska przyzwyczajeń i wybie-
ranie ekologicznych środków podró-
żowania, np. roweru czy komunikacji 
miejskiej. A jeśli już ktoś musi jechać 
do pracy własnym samochodem, 
warto znaleźć współpasażerów. 
Wszędzie, gdzie możemy dostać 
się na piechotę, warto skorzystać 
właśnie z takich opcji, idąc choćby 
na zakupy do pobliskiego sklepu czy 
na siłownię, basen.

Siemianowice Śląskie od kilku lat 
wdrażają zasady zrównoważonego 

rozwoju, dbając o to, aby w sposób 
spójny i przyjazny dla mieszkańców 
kształtować nowe przestrzenie lub 
adaptować już istniejące. Dlatego też, 
po raz drugi, aktywnie włączyliśmy się 
w tegoroczne obchody Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 
przybliżając naszym mieszkańcom jego 
idee i przedstawiając korzyści, jakie dla 
naszego otoczenia może przynieść 
zmiana nawyków związanych z po-
dróżowaniem.

Mimo, iż samochód nadal jest 
najbardziej popularny, to w mieście 

nie powinien być podstawą naszego 
transportu. Jest to bowiem najmniej 
efektywny środek do poruszania się 
po mieście. Postarajmy się więc 
zmieniać swoje przyzwyczajenia na 
co dzień, wybierajmy spacer zamiast 
jazdy samochodem, przy większym 
dystansie do pokonania wskakujmy 
na rower, korzystajmy z komunikacji 
miejskiej. Miasta będą wtedy nowo-
czesne i bezpieczne, przyjazne dla 
środowiska naturalnego i środowi-
ska człowieka.

ILONA CZERNECKA-SUCHANEK
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KULTURA

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
POZNAJ APLIKACJE NAWIGACYJNO-INFORMACYJNE
Czy znasz to uczucie, kiedy – przyjeż-
dżając do miasta, którego zupełnie nie 
znasz – przychodzisz na przystanek 
autobusowy i z rezygnacją zauważasz, 
że ktoś zerwał lub zniszczył wiszący 
tam zwykle na tablicy rozkład jazdy au-
tobusów czy tramwajów? Wielu z nas 
potwierdzi, że nie jest to najprzyjem-
niejsze uczucie.

Można jednak tego typu dołujące 
sytuacje całkowicie wyeliminować. 
Pomogą w tym mobilne aplikacje na-
wigacyjno-informacyjne. Dzięki nim 
będziesz mógł sprawdzić rozkład jazdy 
dowolnego środka komunikacji (auto-
bus, tramwaj, pociąg), w dowolnym 
mieście, z dowolnego przystanku. Ale 
to nie wszystko – będziesz także mógł 
znaleźć optymalne połączenie, kupić 
na nie bilet czy odnaleźć drogę. A to 

wszystko sprawi, że – używając takich 
aplikacji – będziemy mogli lepiej korzy-
stać z dobrodziejstw zrównoważonego 
transportu.Istnieje cały szereg aplika-
cji mobilnych, ułatwiających podró-
żowanie komunikacją miejską, które 
są niezbędnym elementem nie tyl-
ko codziennego życia i poruszania 
się po mieście, ale także wypraw 
i wycieczek w czasie wolnym od 
pracy. Są one powszechnie nazy-
wane aplikacjami transportowymi. 
Korzystanie z nich jest naprawdę 
łatwe, a wręcz intuicyjne. Pozwalają 
one nie tylko sprawdzić rozkład 
jazdy bez konieczności szukania 
go na tabliczce przystankowej, 
ale też posiadają szereg innych 
opcji, począwszy od wyszukiwania 
optymalnych połączeń, planowa-

nia trasy, przez kupno biletów, na 
śledzeniu pojazdu w czasie rzeczy-
wistym skończywszy.

Aplikacje transportowe posiadają 
w zasadzie podobne możliwości, 
ale są także wyposażone w funkcje, 
które wzajemnie się uzupełniają. 
I tak np. aplikacja „jakdojade.pl” 
ma wbudowany moduł nawigacyj-
ny, który umożliwia poruszanie się 
po mieście i wskazuje optymalną 
drogę do wybranego przystanku. 
Z kolei aplikacje „mobileMPK” czy 
„Transportoid” mogą się pochwalić 
bogatą bazą rozkładów jazdy, obej-
mującą kilkadziesiąt polskich miast. 
Aplikacja „Moovit” natomiast daje 
dodatkową możliwość bezproble-
mowego poruszania się również 
poza granicami naszego kraju, bo-

wiem zawiera rozkłady jazdy i plany 
wielu aglomeracji na całym świecie. 
Inna –„e-podróżnik.pl” – oferu-
je aktualne rozkłady jazdy ponad 
1500 krajowych i międzynarodo-
wych przewoźników (autobusy, 
pociągi, door-to-door, komunikacja 
miejska). Można oczywiście za jej 
pomocą kupić również bilety.

Zanim jednak zaczniemy korzystać 
z dobrodziejstw tych i innych aplika-
cji, przedstawiliśmy bowiem jedynie 
niektóre z nich, trzeba je najpierw 
zainstalować na urządzeniu mobil-
nym. Warunkiem koniecznym jest 
więc posiadanie smartfona. Niektóre 
z przedstawionych wyżej aplikacji 
posiadają także wersję płatną (jak np. 
„jakdojadę.pl”), choć w porównaniu 
do korzyści, jakie daje korzystanie 

z nich, koszt rocznego abonamentu 
jest naprawdę symboliczny.
Mając w ręku taki zestaw – smartfon 
z pełną baterią i aplikację transportową 
(jedną lub więcej) – możemy w opty-
malny sposób korzystać z dobrodziejstw 
komunikacji miejskiej, jak również śmiało 
planować wyjazdy czy podróże nawet 
w nieznane miejsca, o czym wielu z nas 
miało pewnie niejedną okazję przekonać 
się empirycznie.
Ale przecież właśnie takiemu celowi 
służą aplikacje transportowe – pomóc 
nam, byśmy w racjonalny i optymalny 
sposób, zmieniając swoje dotychcza-
sowe niekorzystne nawyki, używali 
środków komunikacji miejskiej, która 
jest integralną częścią idei zrówno-
ważonego transportu.

PIOTR PINDUR

PAŁACOWE OPOWIEŚCI- HISTORIA OCALONA 
Pałac Donnersmarcków ożywa za 
sprawą Fundacji Stajnia, która wy-
pełnia go coraz to nowymi, intere-
sującymi wydarzeniami. Ostatnio, 
w ramach projektu Akademia Liderów 
Społecznych, fundacja postanowiła 
przywrócić i utrwalić wspomnienia 
siemianowiczan, związane z tym 
wspaniałym zabytkiem. Przedsię-
wzięcie to rozpoczęło spotkanie 
w Willi Fitznera, podczas którego 
uczestnicy – a zebrało się ich około 
sześćdziesiątki – dzielili się swoimi 
opowieściami. Spisywali je modera-
torzy, a w tym samym czasie graficy 
z Uniwersytetu Śląskiego wykonywali 
do nich ilustracje. Każdy z opowiada-
jących pałacową historię został też 

uwieczniony na zdjęciu portretowym. 
Kilka dni później fotografie, teksty 
spisanych opowieści oraz grafiki 
zostały wystawione w pałacowych 
wnętrzach. Wernisaż, podobnie jak 
spotkanie w Willi Fitznera, cieszył 
się dużą frekwencją. 150 osób, które 
przybyło na otwarcie ekspozycji, sta-
nowiło dowód na to, jak wiele miejsca 
w sercach siemianowiczan zajmuje 
ich czołowy zabytek.

Zwieńczeniem tych wydarzeń była 
zorganizowana w pałacu konferencja, 
zatytułowana „Przeszłość - przyszło-
ści. Historia mówiona, jako element 
dziedzictwa kulturowego”. Wykłady 
wygłosili prof. Zbigniew Kadłubek, dr 
Arkadiusz Kuzio-Podrucki, dr Marcin 

Wądołowski i dr Joanna Lusek. Swo-
imi refleksjami podzieliły się Monika 
Pojda-Dziekońska, Beata Tomanek 
i Aniela Kupny. Mówiono o potrzebie 
zbierania relacji świadków historii, 
o roli weryfikacji naukowej zebra-
nych opowieści. Podkreślano rolę 
pielęgnowania historii dla odkrywania 
tożsamości, zaś dr Kuzio-Podrucki 
wspominał swoje spotkania z ksią-
żętami von Donnersmarck.

Jak poinformował Piotr Bańczyk, 
dyrektor ds. rozwoju  Pałacu Inspira-
cji, wspomniana wcześniej wystawa 
zagości w Parku Tradycji, gdzie bę-
dzie ją można oglądać od 27 września 
do 8 października br.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Siemianowicki Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego obchodził 
20-lecie działalności. Z tej okazji po-
prosiliśmy o krótką rozmowę kieru-
jącego nim inż. Marcina Piowczyka.

– Nadzór budowlany to dziedzina 
działalności wiążąca się z ogromną 
odpowiedzialnością, a jednocześnie 
z wynikającym z jej zadań zapew-
ne niezbyt przychylnym odbiorem 
przez inwestorów, może czasami 
i administrację lokalną…

-W inspektoracie każdy temat jest 
ważny i podchodzimy do każdego indy-

NASZ CEL, TO BEZPIECZEŃSTWO LUDZI
widualnie, w oparciu o prawo budowla-
ne oraz obowiązujące przepisy. Nadzór 
budowlany służy pomocą mieszkań-
com w celu rozwiązania zgłaszanych 
mu problemów dotyczących spraw 
technicznych, zagrażających bez-
pieczeństwu, samowoli budowlanej 
a także związanych ze zgłaszaniem, 
czy zakończeniem robót budowlanych.

Każdy inwestor prowadzący in-
westycję ma możliwość konsultacji 
w sprawie prowadzenia robót oraz 
sprawnego odbioru nowo powstałej 
inwestycji, więc w moim odczuciu dzia-

łania PINB prowadzą do przychylnego 
postrzegania inspektoratu.

– Czy specyfika zabudowy terenu 
naszego miasta stanowi o szcze-
gólnej trudności pracy tutejszego 
PINB? 

– Na terenie miasta jest bardzo 
zróżnicowana zabudowa: od kamie-
nic, które nie mają czasem uregulo-
wanego stanu prawnego począwszy, 
poprzez nowoczesne hale prze-
mysłowe, po liczne budownictwo 
jednorodzinne. Taka różnorodność 
zabudowy sprawia, że i gama proble-

mów do rozwiązania jest bardzo sze-
roka. Z pewnością część zabudowy 
naszego miasta generuje szczegól-
nie trudne do rozwiązania sytuacje, 
jak w przypadku budynków, których 
właściciele przebywają gdzieś poza 
granicami kraju. W przypadku jednak 
nieuregulowanych stanów prawnych 
nadzór budowlany działa w oparciu 
o przepisy, umożliwiające ustale-
nia kuratora spadku lub wykonaw-
stwa zastępczego.

– Najbardziej cenione przez Pań-
stwa sukcesy w pracy, to…?

–Największym sukcesem PINB 
w Siemianowicach Śląskich jest to, że 
na skutek realizacji przez właścicieli 
czy zarządców obiektów naszych 
decyzji, polepszeniu uległ stan tech-
niczny tych budynków, co z kolei 
poprawiło stopień bezpieczeństwa 
mieszkających tam ludzi. Wszelkie 
nasze zabiegi, cała praca, zmierza 
ją przecież tylko do tego, aby ludzie 
byli bezpieczni.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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BEZPIECZEŃSTWO

SPRAWY SPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO

NIEWIELE - A DLA KOGOŚ WSZYSTKO
1 września, przed godziną dru-
gą w nocy, po imprezce w jednym 
z mieszkań przy ul. Komuny Pary-
skiej, 21-latek wraz z dziewczyną, 
kierują się do srebrnego audi. Jego 
zachowanie zdradza, że wychylił 
nie jeden kieliszek alkoholu. Pewien 
mieszkaniec próbuje wyperswado-
wać mu siadanie w tym stanie za 
kierownicą. Bezskutecznie. Dochodzi 
do szamotaniny. W tym czasie syn 
interweniującego powiadamia poli-
cję, inni z rozbawieniem obserwują 
zdarzenie z okien. Uskrzydlony tak 
reagującą widownią młody kierowca  
demonstruje próbkę swoich umiejęt-
ności rajdowych, wykonując fanta-
zyjne rundki samochodem. Po tych 
popisach, odjeżdża, zostawia audi na 
  ul. Śmiłowskiego i wraca, by prowo-
kować  interweniującego wcześniej 
mężczyznę i jego syna. Z uśmiechem 
czeka na policjantów, w przekona-
niu o swojej bezkarności, ponieważ 
uznał, że nikt nie udowodni mu jazdy 

samochodem. Arogancja i buta zo-
stały jednak skutecznie zgaszone 
przez mundurowych. Stróże prawa 
gołym okiem widzieli, że kierowca jest 
pijany. Potwierdziło to badanie jego 
stanu trzeźwości. Mężczyzna miał 
1,7 promila alkoholu. Ponadto łatwo 
ustalili świadków, którzy widzieli jak 
21-latek jechał samochodem.

Opisane zdarzenie nie tylko poka-
zuje godną uznania postawę osoby, 

której nie jest obojętne bezpieczeń-
stwo innych. Odsłania też prawdę, jak 
bardzo rozzuchwala brak zdecydo-
wanego, czy wręcz czynnego sprze-
ciwu świadków wobec tak nagannego 
i niebezpiecznego zachowania.

Swoistą puentą wspomnianej sytu-
acji jest fakt, że 21-latek, który z pro-
centami chciał siąść za kierownicą, 
wyszedł z towarzyskiego spotkania, 
odbywającego się w mieszkaniu, któ-

rego lokator w przeszłości został 
potrącony przez pijanego kierowcę...

Przy okazji warto wspomnieć, że 
lektura serwisu Komendy Miejskiej 
Policji przekonuje, iż coraz częściej 
funkcjonariusze mogą jednak li-
czyć na współdziałanie ze strony 
mieszkańców w walce z pijanymi 
kierowcami.  W czerwcu tego roku, 
dzięki przekazanej przez siemiano-
wiczanina informacji, zatrzymali 
astrę, prowadzoną przez 51-lat-
ka z prawie 4 promilami alkoholu 
w organizmie, za to zupełnie bez... 
prawa jazdy. 

W marcu przy ul. Kapicy ludzie nie 
dali odjechać spod sklepu  29-latko-
wi, u którego, jak się potem okazało, 
badanie ujawniło ponad 3,6 promila 
alkoholu we krwi. Na Orzeszkowej 
siemianowiczanin widząc, jak pija-
ny kierowca, wyjeżdżając zawadził 
o ogrodzenie, podbiegł do prowa-
dzonego przez niego citroena i unie-
możliwił dalszą jazdę. 

Najnowsze zdarzenie miało miejsce 
wprawdzie w Katowicach, ale to właśnie 
dzięki siemianowickiemu małżeństwu 
udało się zatrzymać mężczyznę z 3 
promilami za kierownicą. Nasi miesz-
kańcy widząc na ul. Kochłowickiej jadący 
slalomem samochód, zgłosili ten fakt 
policji i wykazali tyle determinacji, by 
pomóc w ujęciu niebezpiecznego dla 
innych użytkownika drogi, że jechali za 
nim, informując na bieżąco o jego trasie.

To jedynie kilka przypadków, które 
przekonują, że coraz więcej jest wśród 
nas tych, którzy – bardzo słusznie – nie 
zwalniają się od odpowiedzialności od 
tego, co się wokół dzieje. Dzięki wspo-
mnianym wyżej reakcjom (oczywiście 
poza niezrozumiałym, oburzającym 
zachowaniem osób obserwujących 
z rozbawieniem zmagania z pijanym 
kierowcą przy ul. Komuny Paryskiej), 
życie i zdrowie zachował zapewne nie 
jeden człowiek. Tak niewiele - a dla 
kogoś może wszystko.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Ostatnio oddział Fundacji Piastun, działają-
cy od dwóch lat w Siemianowicach Śląskich, 
zdobył 5 000 złotych w konkursie „Decydujesz 
Pomagamy”, zorganizowanym przez TESCO.
Jak poinformował wiceprezes Adam Klacka, 
pieniądze te zostaną wykorzystane na urzą-
dzenie w siedzibie fundacji przy ul. Oświę-
cimskiej 16, sali rehabilitacyjnej dla dzieci, 
młodzieży oraz seniorów.

„PIASTUN” URUCHOMI  
SALĘ REHABILITACYJNĄ

- Pomieszczenie wyremontujemy własnymi 
siłami – zapewnia A. Klacka – Zajęcia będą 
przeprowadzane pod kierunkiem fizjoterapeuty. 
Udział w nich będzie bezpłatny, obowiązywać 
będą natomiast zapisy. Mam nadzieję, że jesz-
cze przed zimą nasza sala rehabilitacji będzie 
już działała.

(ERW)
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO,  
JAK PARKUJESZ SAMOCHÓD  
PRZED BLOKIEM

DROGA POŻAROWA DROGĄ ŻYCIA!

Pamiętaj, strażacy do działań 
gaśniczych wyjeżdżają ciężkimi 
samochodami bojowymi. Sa-
mochody te są znacznie szer-
sze i większe od samochodów 
osobowych. W sytuacji silnego 

zadymienia klatki schodowej 
i tym samym odcięcia jedynej 
drogi ucieczki, strażacy mogą Cię 
bezpiecznie ewakuować, wyko-
rzystując drabiny mechaniczne. 
Szybkie i skuteczne rozłożenie 

drabiny mechanicznej pod Two-
im blokiem wymaga dużej ilości 
miejsca. Nie odbieraj sobie i swo-
jej rodzinie szansy na ratunek. 
Zostaw miejsce pod blokiem 
dla strażaków.

Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Siemianowicach Śląskich

WEZWANIE*

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich w trosce o zdrowie i życie Twoje 

i Twoich bliskich wzywa Cię do przestrzegania polskiego prawa.

ZASTAWIANIE DOJAZDU I DROGI POŻAROWEJ JEST ZABRONIONE.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. KODEKS WYKROCZEŃ (Dz.U. 2018 poz. 618) 

utrudnienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zagrożone jest

mandatem karnym w wysokości 500 PLN.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, JAK PARKUJESZ SAMOCHÓD PRZED WŁASNYM BLOKIEM. Pamiętaj, strażacy 

do działań gaśniczych wyjeżdżają ciężkimi samochodami bojowymi. Samochody te są znacznie szersze 

i większe od samochodów osobowych. W sytuacji silnego zadymienia klatki schodowej i tym samym odcięcia 

jedynej drogi ucieczki, strażacy mogą Cię bezpiecznie ewakuować, wykorzystując drabiny mechaniczne. 

Szybkie i skuteczne rozłożenie drabiny mechanicznej pod Twoim blokiem wymaga dużej ilości miejsca. 

Nie odbieraj sobie i swojej rodzinie szansy na ratunek. Zostaw miejsce pod blokiem dla strażaków.

* Wezwanie jest elementem kampanii profilaktycznej pn. „Droga pożarowa drogą życia”. 

Nie stanowi ono mandatu karnego.
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UDANA INAUGURACJA FUTSALISTÓW
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Bardzo dobrze spisali się do-
świadczeni hokeiści na trawie 
HKS Siemianowiczanki podczas 
XVIII Mistrzostw Polski OldBoys, 
które w minioną sobotę (21.09) 
odbyły się na boisku kompleksu 
sportowego „Siemion”. Siemiano-
wiczanie pokazali ogromne serce 
do gry i spore umiejętności, zaj-
mując ostatecznie trzecią lokatę 
i zdobywając brązowe medale.

Przez cały dzień dziewięć drużyn 
z całej Polski, z godnym podziwu 
zaangażowaniem i poświęceniem, 
rywalizowało na siemianowickim 
obiekcie o tytuł najlepszej hokejowej 
ekipy w kraju w tej kategorii wieko-
wej.  Bezkonkurencyjni okazali się 

reprezentanci Gąsawy, którzy zdo-
byli komplet 24 punktów i wyjechali 
z Siemianowic Śląskich ze „złotem”. 
Srebrne medale przypadły w udziale 
oldbojom ze Środy Wielkopolskiej. 
Trzecie miejsce i „brąz” wywalczyli 

reprezentanci gospodarzy z dorob-
kiem 16 „oczek”. Drugi siemianowicki 
zespół – Lost Boys Ciaciana zajął 
w klasyfikacji generalnej piątą loka-
tę, tracąc do swoich kolegów z HKS 
zaledwie 3 punkty.

- W ciągu kilku godzin rozegra-
nych zostało 36 spotkań, wszyst-
kie obfitowały w spore emocje, ale 
w zgodzie z duchem fair play. Każ-
dy chciał wygrać, ale najważniejsze 
było to, że mogliśmy się spotkać 
w tak licznym gronie sympatyków 
hokeja na trawie i – w wielu przy-
padkach – po latach przerwy znów 
wystąpić na boisku – podsumował 
Marcin Kondracki, wiceprezes HKS 
Siemianowiczanka, który z ramienia 
klubu organizował całą imprezę. – Tym 
bardziej jesteśmy dumni i szczęśliwi, 
że nasza drużyna stanęła na podium. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, 

„BRĄZOWI” OLDBOJE 
HKS SIEMIANOWICZANKA

którzy wzięli udział w mistrzostwach. 
Wierzymy, że w tym samym albo i szer-
szym gronie spotkamy się na kolejnej 
edycji turnieju. Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że mogliśmy zorganizować 
w naszym mieście tak prestiżową im-
prezę (organizacja Mistrzostw Polski 
OldBoys była dofinansowana z bu-
dżetu Gminy Siemianowice Śląskie 
– dop. red.), a także kibicom, którzy 
przyszli, oglądali i dopingowali każdą 
drużynę. Z całą pewnością sprawili, 
że atmosfera była jeszcze lepsza – 
dodał Marcin Kondracki. 

KRZYSZTOF NOS

Znakomicie zainaugurowali 
rozgrywki I Ligi Futsalu – Gru-
py Południowej zawodnicy 
Futsal Club 2016 Siemiano-
wice Śląskie. Na starcie se-
zonu 2019/2020, w miniona 
niedzielę (22.09) w hali kom-
pleksu sportowego „Michał”, 
podopieczni Pawła Machury 
pokonali drużynę Maxfarbex 
Buskowianka Busko Zdrój 6:3 
(3:0).

Po 8 latach przerwy siemia-
nowiccy kibice futsalu znów 
mogli zobaczyć tutejszy ze-
spół w rozgrywkach na szczeblu 

centralnym. Inauguracja wy-
padła okazale – od początku 
do końca drużyna Futsal Club 
2016 Siemianowice Śląskie kon-
trolował przebieg wydarzeń na 

parkiecie i pewnie zgarnęła 3 
punkty. Strzelanie rozpoczął 
już w 2 minucie Łukasz Jagiełło, 
wykorzystując dobrze rozegra-
ny rzut wolny. Cztery minuty 

później Michał Tkacz wykorzystał 
znakomite podanie Damiana 
Wojtasa i było 2:0. Przez kilka 
kolejnych minut siemianowi-
czanie mieli nastęone okazje 
do strzelenia trzeciego gola, 
ale nie trafiali nawet w stupro-
centowych sytuacjach. 

Po drugiej stronie futsaliści 
z Buska Zdroju próbowali się 
odgryzać, ale bardzo dobrze 
w bramce gospodarzy spisywał 
się Bartosz Gruszczyński. W 16 
minucie meczu było już jednak 
3:0 dla podopiecznych Pawła 
Machury – wynik do przerwy 
ustalił Sławomir Pękala, po la-
tach gry na ekstraklasowych 

parkietach wracający do sie-
mianowickiej drużyny.

Po zmianie stron już w 13 ...se-
kundzie gry Jagiełło wykończył 
świetnie rozegrany rzut rożny 
i było 4:0. Piątego gola dla miej-
scowych strzelił Marcin Krzywka, 
także wracający do Siemianowic 
Śląskich, po kilku latach gry w in-
nych drużynach. Goście, grając 
z wycofanym bramkarzem pró-
bowali zmniejszyć straty, ale zo-
stali skarceni w 36 minucie przez 
Michała Włodarka. 

W końcówce meczu w sze-
regi siemianowiczan wkradło się 
rozprężenie, co skrzętnie wy-
korzystali goście, zdobywając 

Znakomicie spisała się siemianowicka teni-
sistka stołowa, reprezentantka Polski Dajana 
Jastrzębska, podczas Mistrzostw Europy Nie-
pełnosprawnych, które w miniony weekend 
(20-22.09) odbyły się w szwedzkim Hel-
singborgu.

W rywalizacji indywidualnej Dajana pokonała 
kolejne rywalki i dopiero w finale musiała uznać 
wyższość reprezentantki Francji, zdobywając 
„srebro” i tytuł wicemistrzyni Europy (w klasie 
8 niepełnosprawności). 

W turnieju drużynowym siemianowiczance 
w biało-czerwonych barwach poszło jeszcze 
lepiej, – bowiem wraz z Katarzyną Marszał oka-
zały się bezkonkurencyjne. W finale pokonały 
zespół Niemiec 2:1, zdobywając złote medale 
i tytuł drużynowych mistrzyń Starego Kon-
tynentu (w grupie 6-8 niepełnosprawności).

Przypomnijmy, że Dajana Jastrzębska jest 
wychowanką sekcji tenisa stołowego MKS Sie-
mianowiczanka.

(SON)

EUROPEJSKIE „ZŁOTO” I „SREBRO” SIEMIANOWICZANKI ! 

w krótkim odstępie czasu aż trzy 
gole. Nie zmieniło to jednak faktu, 
że 3 punkty na inaugurację pozo-
stały w Siemianowicach Śląskich.
– Cieszę się, że udanie rozpoczę-
liśmy rozgrywki. Mamy doświad-
czony zespół i to doświadczenie 
dziś zaprocentowało. Zdarzyła 
nam się chwila dekoncentracji przy 
pewnym wyniku pod koniec rywa-
lizacji, co się zdarza, ale będziemy 
starali się pracować nad tym, by 
taka sytuacja nie powtórzyła się 
więcej. Najważniejsze są zdobyte 
3 punkty, a teraz skupiamy się już 
na kolejnym rywalu –  podsumo-
wał szkoleniowiec FC 2016, Paweł 
Machura.                                      (SON)

Skład „brązowej” drużyny HKS Siemianowiczanki: Krzysztof Jaskólski, Sebastian Sien-
kiewicz, Mariusz Mierzwa, Michał Pajek, Tomasz Uznański, Marcin Michalak, Arkadiusz 
Sokołowski, Paweł Lazar, Mirosław Hoffmann, Sebastian Tobor, Marcin Kondracki, 
Michał Fetler, Łukasz Wojcieszak, Robert Bon, Tomasz Malordy.

Drużyna Lost Boys Ciaciana zagrała w składzie: Wojciech Szynawa, Christoph Nawrot, 
Sebastian Sroka, Zdzisław Świtała, Jarosław Krochmal, Christof Chabera, Jan Kulkowski, 
Jarek Stefanik, Paweł Siegel, Adam Ulbrich, Janusz Stefanik i Krzysztof Będkowski.
W drużynie AZS Katowice zagrał także siemianowiczanin - Gustaw Raczykowski.




