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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
12 kwietnia  2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10) 
pod numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 25 lutego 2021 r.:
1. Antoni z Centrum
2. Franciszek z Centrum
3. Józef z oś. Korfantego

Zdjęcie przedstawiało ulicę Sobieskiego przy 
numerze 12. 

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

Przydatne telefony
112 – ogólny alarmowy, pogotowie, policja, straż pożarna
112, 47 853 12 01, 47 853 12 02 – Policja, Komisariat Siemianowice Śl
986, 32 228 47 00 – Straż Miejska
32 220 01 80 – MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
32 762 81 44, 32 762 81 00 – Ośrodek interwencji kryzysowej

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodociągowe

790 211 074 (nr tymczasowy) – Biuro ds. Seniorów, Siemianowicka Rada Seniorów

32 765 62 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. usługi opiekuńcze

32 330 05 44 – Siemianowicka Infolinia dla Seniorów

32 760 53 53 – Program „Siemianowicka Karta Seniora 60+”

22 505 11 11 – Ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia dla Seniorów

800 190 590 – całodobowa infolinia Covid-19 Narodowego Fundusz Zdrowia

22 25 00 115 – całodobowa infolinia Covid-19 Głównego Inspektora Sanitarny

22 532 82 50 – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej.

800 120 002 – „Niebieska Linia” - ogólnopolskie pogotowie 
dla ofiar przemocy w rodzinie

32 760 53 57, 32 760 53 89 – nieodpłatna pomoc prawna, 
poradnictwo obywatelskie, mediacje w godzinach pracy Urzędu Miasta 
lub e-mail na adres npp@um.siemianowice.pl

32 228 72 80 – Siemianowickie centrum kultury

32 228 50 80 - Muzeum Miejskie

32 228 08 48 - Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji

32 228 13 29 , 32 228 38 64 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny SZANECKIEJ

 Wsparcie i paczki świąteczne przygotowy-
wane przez Parafialne Koło Caritas przy Parafii 
Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. 
Więcej informacji na ten temat udzielają ko-
ordynatorki i wolontariuszki, tel. 518 522 515, 
695 607 565.  
 „Paczuszka dla Staruszka”  - coroczna akcja 

MOPS oraz rzeszy darczyńców, pozwala na 
organizację wsparcia dla seniorów w potrzebie. 
Więcej informacji, tel. 32 765 62 16. 
 Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla 

samotnych i potrzebujących. Fundacja Wolne 
Miejsce zaprasza osoby samotne, potrzebujące 
i w trudnej sytuacji materialnej, do zgłaszania 
na infolinii 517 989 813 (w dni robocze od 9.00 
– 17.00). Do każdej osoby trafi świąteczny 
poczęstunek

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim dar-
czyńcom, dzięki którym co roku akcję mogą 
się odbywać nieprzerwanie.

WSPARCIE W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
Przypominamy również przydatne telefony, 
infolinie 
Szczepienia Covid-19
 989  - całodobowa infolinia Narodowego 

Programu Szczepień przeciw Covid-19, w tym 
rejestracja na szczepienia. 
 32 765 62 99, 730 600 506 – koordynator ds. 

szczepień, w sprawie transportu na szczepienia 
w Siemianowicach (w godz. 8.15-15.15 od pon. 
do pt.), organizowanego przez Urząd Miasta 
oraz Państwową Straż Pożarną. 
 881 238 400 pon-pt 8-16 – transport i pomoc 

w transporcie na szczepienia, organizowaną 
przez wolontariuszy Stowarzyszenia Samo-
rządowcy. 
 Mobilny punkt szczepień oraz punkt szcze-

pień w Szpitalu Miejskim, tel.: 32 228 30 30 
wew. 312 oraz 739 202 807

 

Infolinie wsparcia rozmową
„Chwila dla seniora”. Moż-
na dzwonić, by podzielić się 
swoimi troskami i obawami. 
Można porozmawiać z wo-
lontariuszami Fundacji Piastun 
Wyrównywanie Szans  - adep-
tami psychologii, którzy pełnią 
dyżury  od 10 do 16:
Łukasz, tel. 697 614 550,
Barbara, tel  791 201 244

Telefon wsparcia dla Seniorów, zorganizowany 
i koordynowany przez Ewę Kulisz z Fundacji 
Park Śląski, wsparcie telefoniczne zostało 
uruchomione jako pierwsze wiosną i działa do 
czasu, aż przestanie być potrzebne. 
 Janina, tel. 511 287 927, Stowarzyszenie Nasze 
Osiedle Ścigały, godz.9:00-17:00
Ewa, tel. 666 031 514, Park Śląski,  godz. 17:00-
20:00

Formy wsparcia i inne akcje
32 765 62 16 „Pomoc zakupowa dla osób star-
szych” dla mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
Organizowana wspólnie przez Urząd Miasta 
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgłosze-
nia należy składać telefonicznie w godz. 9.00-
14.00, od poniedziałku do czwartku. Zakupy 
będą realizowane w sklepach zlokalizowanych 
w najbliższej okolicy, a koszty zamówionych 
zakupów ponosi osoba zainteresowana.
22 505 11 11 - Ogólnopolski Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia dla Seniorów 
32 765 62 00 - Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życio-
wych, opiekę higieniczną zaleconą przez le-
karza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
32 330 05 44 - Siemianowicka Infolinia dla 
Seniorów, uruchomiona przez Prezydenta 
Miasta, gdzie można uzyskać podstawowe 
informacje o działaniu urzędu, aptek, placówek 
zdrowa, zniżkach i ofercie dla seniorów. 

32 220 42 59 – „Książka pod drzwi”, wspól-
na akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
wolontariuszy Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic. Seniorzy mogą wypożyczyć 
książkę z biblioteki z dostawą do drzwi, wy-
starczy zadzwonić.

Pomoc psychologiczna dla seniorów
32 444 67 71 - psycholog, poniedziałek i pią-
tek, w godz. 10:00-13. Żródło: Śląska Rada ds. 
Seniorów

Porady dietetyka dla seniorów
32 444 67 96 -  dietetyk, poniedziałek i piątek 
w godz. 13:00-15:00, źródło: Śląska Rada ds. 
Seniorów

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy 
800 120 002  „Niebieska Linia” - ogólnopolskie 
pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, or-
ganizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia 
Psychicznego. https://www.niebieskalinia.pl/

ELŻBIETA NIESZPOREK 
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Mija rok, odkąd w codzienną samorządową 
rzeczywistość wtargnął wirus Covid-19, a wraz 
z nim odmienny styl pracy, współpracy i realizo-
wania przez nasz urząd zadań własnych gminy. 
Choć to był, i nadal jest, okres pełen wyzwań, 
bo przecież do miejskiej kasy wpływa mniej 
środków pochodzących z podatków, a zespół 
pracowniczy co rusz jest uszczuplany przez 
choroby lub kwarantanny, to mimo wszystko 
mamy okazję przyznać z satysfakcją, że miasto 
nadal się rozwija. Zauważył to już dwa lata temu 
Polski Instytut Ekonomiczny, który po otrzy-
maniu danych z miasta, zaliczył Siemianowice 
Śląskie do grupy średnich miast, określonych 
mianem „Lokomotyw Rozwoju Rynków Lokal-
nych”. Z kolei z końcem ubiegłego roku, czyli już 
po kilku miesiącach pandemii, autorzy raportu 
opublikowali drugi dokument, wskazujący na 
nadal istniejące szanse, których wykorzystanie 
pomoże nam utrzymać dynamiczne tempo 
rozwoju gminy. Zachęcam do pobrania tych 
raportów z internetu i zapoznania się z nimi 
(linki podajemy w aktualnym numerze „Gło-
su Miasta”). Ich lektura utwierdzi Państwa 

w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek 
rozwoju dla naszej gminy, a przykładem tego są 
kolejne inwestycje prywatne i samorządowe.

Najświeższym przykładem takich inwestycji 
niech będzie projekt pełnej rewitalizacji tere-
nów po byłej Walcowni Rur Jedność, w ramach 
którego – dzięki współpracy Towarzystwa Fi-
nansowego Silesia oraz Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej – powstanie Śląskie 
Centrum Biznesu i Technologii. Wierzę, że 
zagospodarowanie ponad dwudziestu dwóch 
hektarów terenu i kilkudziesięciu tysięcy me-
trów kwadratowych hal i pomieszczeń, wpłynie 
pozytywnie na kondycję gospodarczo-spo-
łeczną naszego miasta, przynosząc m.in. wiele 
nowych miejsc pracy i zleceń dla mniejszych 
lokalnych firm. 

Równie nowym przykładem wykorzystywania 
szans na rozwój jest połączenie sił z sąsied-
nim Chorzowem w projekcie, którego celem 
jest odciążenie szlaku komunikacyjnego na 
linii północ–południe naszej aglomeracji. To 
kolejna wspaniała okazja, by wykorzystać sa-
morządową szansę i postawić krok naprzód 

w kilku obszarach. Po pierwsze – odciążyć 
kierowców, po drugie – podzielić się w pewnym 
stopniu kosztami inwestycji z Chorzowem i po 
trzecie – połączyć komunikacyjnie dotychczas 
niedostępne dla transportu nowe tereny in-
westycyjne w Strefie 333.

W 2014 roku, kiedy – jako świeżo upieczony 
prezydent – zaczynałem pracę na rzecz na-
szego miasta, pierwszą rzeczą, którą wziąłem 
sobie do serca po spotkaniach z mieszkańcami, 
seniorami i przedsiębiorcami, było to, żeby 
w każdej – nawet najtrudniejszej – sytuacji, 
szukać szans na rozwój. Dzięki temu razem 
z Państwem, bez względu na przeróżne za-
wirowania gospodarczo-społeczne, mogę 
twardo stąpać po ziemi, a jednocześnie patrzeć 
z optymizmem na przyszłość Siemianowic 
Śląskich. Życząc Państwu tego optymizmu 
przez cały rok, ufam, że nadchodzące święta 
będą dla nas wszystkich okazją wyłącznie do 
uśmiechu i radości ze Zmartwychwstania Pań-
skiego i wspólnie przeżytych rodzinnie chwil.

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy, 

aby Zmartwychwstanie Chrystusa było dla nas wszystkich 
źródłem niegasnącej wiary, nadziei i miłości, 

prawdziwej i szczerej radości, siły do pokonywania trudności życia 
oraz motywacji, aby z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech ten świąteczny czas 
obfituje w piękne spotkania w gronie rodzinnym i upływa 

w radosnej atmosferze budzącej się wiosny 
oraz wzajemnej życzliwości.

Przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
POWSTANIE NOWY ŁĄCZNIK DROGOWY
NA GRANICY SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH I CHORZOWA
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Projekt „Słoneczne Siemianowice. Promocja 
i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Sie-
mianowicach Śląskich II”, złożony w ramach 
poddziałania 4.1.1 RPO WSL 2014-2020, do 
którego nabór zakończył się 10 stycznia 2020, 
zostanie dofinansowany kwotą 2 410 510,75 zł 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

W ramach projektu w siemianowickich do-
mach jednorodzinnych zostaną dofinansowa-
ne instalacje fotowoltaiczne. Projekt zakłada 
stworzenie koncepcji i wykonanie instalacji 
kolektorów słonecznych z kolektorami cieczo-
wymi płaskimi w budynkach znajdujących się na 

terenie  Siemianowic Śląskich. Przewiduje też 
zaprojektowanie, dostawę, montaż, urucho-
mienie i przeprowadzenie procedury włączenia 
do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 2 410 510,75 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór do projektu został już zamknięty. 
Szczegółowych informacji udzielają pracow-
nicy Biura Ochrony Środowiska pod numerami 
telefonów: 32 760 5463 i 32 760 54 60.

BETINA BOBER-OGON
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

PRAWIE 2,5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA  NA „FOTOWOLTAIKĘ”  
W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNE SIEMIANOWICE...”

Od kilku miesięcy w Chorzowie i Siemianowicach Śląskich trwają 
równoległe prace przygotowawcze do inwestycji drogowych. 
Ich rezultatem będzie stworzenie nowego odcinka, łączącego 
drogę krajową DK94 z ulicą Siemianowicką w Chorzowie. To 
dobra wiadomość, na którą czeka wielu kierowców z Michał-
kowic, Bytkowa i północnych gmin, sąsiadujących z naszym 
miastem. Dzisiaj kierowcy z tych terenów, którzy chcą się do-
stać o poranku do Chorzowa, zmuszeni są korzystać z jedynej 
możliwości tranzytu z północnej części Metropolii GZM, który 
przebiega ulicami Tarnogórską – Kościelną – Oświęcimską – 

Bytkowską – Niepodległości – Wróblewskiego, generując tym 
samym ruch samochodowy na poziomie kilkunastu milionów 
przejeżdżających pojazdów rocznie.

Nowy szlak komunikacyjny pobiegnie równolegle do wyżej 
wymienionych ulic, tworząc alternatywę dla lokalnego ruchu 
samochodowego, wspierającego mieszkańców osiedli zloka-
lizowanych w zachodniej części Michałkowic i Bytkowa. Nowa 
droga to również szansa dla dalszego rozwoju gospodarczego 
miasta i przyłączenia nowych terenów inwestycyjnych w zapla-
nowanej już w poprzedniej kadencji samorządowej Strefie  333, 

czyli kilkunastu hektarach miejskich gruntów mogących stać 
się nową subdzielnicą przemysłowo-biznesową.

Obecnie w obu urzędach miejskich prowadzone są prace 
nad przygotowaniem przetargu na utworzenie dokumentacji 
projektowo-technicznej na budowę nowo planowanych od-
cinków, leżących na terenie Chorzowa i Siemianowic Śląskich. 
Obie strony podejmują się koordynacji kalendarium swoich 
inwestycji, by powstanie drogi z połączonych odcinków zbiegło 
się w możliwie najkrótszym odstępie czasowym.

PIOTR KOCHANEK
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
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Jedną z inwestycji zgłoszonych i wybranych 
przez mieszkańców do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2021 był projekt pn. 
„Park leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na 
terenie przy Alei Młodych”. Autorami zwy-
cięskiego pomysłu są Małgorzata Gościniak 
i Piotr Machalica.

Budowę nowego miejsca zaplanowano na 
niezagospodarowanym dotychczas obszarze 
o powierzchni 1,33 ha, położonym w okolicy 
Alei Młodych i ulicy Kapicy. Powstaną tam 
ścieżki spacerowe o nawierzchni mineral-
nej, a przy nich – w wybranych miejscach 
– pojawią się ławki, kosze na śmieci i stojak 
na rowery. Skwer wzbogaci i upiększy łąka 
z krokusami, a także nowe nasadzenia roślin. 
Od strony Alei Młodych zostanie wydzielony 

OSIEDLE MŁODYCH:  
POWSTANIE NOWE MIEJSCE DO SPACERÓW

i ogrodzony wybieg dla psów, który będzie 
wyposażony w różnorodne urządzenia służą-
ce czworonowom do aktywnej zabawy. Wokół 
wybiegu oraz istniejącej ścieżki rowerowej 
zostanie zamontowane energooszczęd-
ne oświetlenie.

Zadanie inwestycyjne jest aktualnie w trak-
cie postępowania przetargowego. Jeżeli uda 
się wyłonić wykonawcę, już za kilka miesię-
cy mieszkańcy będą mogli skorzystać z no-
wej przestrzeni miejskiej. Realizację zadania 
przewidziano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 
dlatego zanim rozpoczną się prace budowla-
ne, konieczne będzie sporządzenie projektu 
stanowiącego podstawę do przeprowadze-
nia inwestycji.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Pod koniec lutego na terenie miasta rozpo-
częły się naprawy ulic i chodników, polegające 
na likwidacji pozimowych ubytków i pęknięć. 
W pierwszej kolejności modernizację przeszły 
ulice, które po okresie zimowym wymagały pil-
nego remontu. Mowa tu o ulicach: Wyzwolenia, 
Plebiscytowej, Kolejowej, Kościelnej, Głowac-
kiego, Bańgowskiej, Bocznej, Stalmacha, Budry-
ka,  Chemicznej i Katowickiej. Kolejne miejsca 
wymagające usunięcia uszkodzeń będą na 

bieżąco lokalizowane i naprawiane przez ekipy 
drogowe. Oprócz tego, do końca kwietnia zo-
staną wykonane remonty gwarancyjne – m.in. 
na ulicach: Powstańców, Śląskiej, Westerplatte, 
Mysłowickiej, Orzeszkowej i Michałkowickiej, 
które obejmą naprawę nawierzchni oraz regu-
lację studzienek kanalizacyjnych. Prowadzone 
prace mogą powodować tymczasowe utrud-
nienia w ruchu drogowym.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

POZIMOWE 
REMONTY DRÓG

Trwa postępowanie przetargowe, którego ce-
lem jest wyłonienie operatora Siemianowickie-
go Roweru Miejskiego (SRM). Uruchomienie 
czwartego sezonu rowerowych wypożyczalni 
będzie możliwe po podpisaniu umowy z wy-
konawcą i wstępnie zostało zaplanowane na 
12 kwietnia 2021 roku. Tegoroczna edycja SRM 
potrwa ponad 6 miesięcy, do 30 października.
Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem 
miłośnicy miejskich jednośladów będą mieli 
do swojej dyspozycji 120 rowerów (w tym 107 
rowerów standardowych, 3 tandemy oraz 10 
rowerów dziecięcych), które zostaną rozmiesz-
czone w 12 samoobsługowych stacjach, w na-
stępujących punktach: ul. Grunwaldzka, Plac 
Alfreda, Centrum I – skrzyżowanie ul. Śląskiej 
i Jana Pawła, Centrum II –  okolice ul. Mysłowickiej, 
Park Pszczelnik, osiedle Młodych, osiedle Bańgów, 

Bańgów – ul.  Krupanka, Tuwim, Węzłowiec – ul. 
Jagiełły, Michałkowice – ul. Wyzwolenia, Mi-
chałkowice – Plac 11 listopada. Wypożyczalnie 
będą dostępne przez całą dobę we wszystkie dni 
tygodnia. Na stacjach będzie można się zareje-
strować, wypożyczyć rower, a także go zwrócić.

Siemianowicki Rower Miejski po raz pierwszy 
zagościł w naszym mieście w lipcu 2018 roku. 
W ramach pilotażu do dyspozycji mieszkańców 
przekazano 32 rowery, zlokalizowane na czte-
rech stacjach. Jako, że system zyskał dużą rzeszę 
zwolenników rozbudowano go do 12 stacji, które 
rozlokowano w najważniejszych punktach miasta. 
Pod koniec 2020 roku w programie zarejestrowało 
się ponad 6,8 tysiąca użytkowników, którzy łącznie 
przez ostatnie lata wypożyczyli siemianowickie 
jednoślady blisko 25,5 tysiąca razy.     

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SIEMIANOWICKI ROWER MIEJSKI 
PO RAZ CZWARTY



6

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
Wraz z nadejściem wiosny coraz więcej 
czasu spędzamy na świeżym powietrzu, 
korzystając m.in. z placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych i boisk. Aby odbywało się to 
w komfortowych i bezpiecznych warun-
kach na terenie całej gminy, systematycznie 
sprawdzana jest czystość oraz stan obiek-
tów rekreacyjno-sportowych. Na bieżąco 
dokonywane są naprawy, konserwacje i de-
zynfekcja urządzeń, a także prace związane 
z utrzymaniem czystości i porządku, obej-
mujące m.in. sprzątanie śmieci, koszenie 
trawy czy też wymianę piasku w piaskow-
nicach. Jak informuje Wydział Gospodarki 
Komunalnej, wszelkie urządzenia zabawowe 
oraz siłownie podlegają regularnej kontro-

li stanu technicznego, a powstałe awarie 
urządzeń oraz elementów małej architektury 
są natychmiast usuwane. Ponadto w maju 
każdego roku wszystkie place zabaw oraz 
siłownie przechodzą obowiązkowe przeglądy 
techniczne, które wykonuje osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane.

Wyżej wymienione prace stanowią część 
zadań wchodzących w zakres zamówienia 
pn. „Naprawa i konserwacja urządzeń za-
bawowych oraz utrzymanie obiektów re-
kreacyjnych będących we władaniu Gminy 
Siemianowice Śląskie”, które realizowane jest 
przez cały rok na placach zabaw, siłowniach, 
skate parkach, boiskach itp., zlokalizowanych 
w 34 punktach w różnych częściach miasta.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

PLACE ZABAW  
PRZYGOTOWANE NA WIOSNĘ

Dobiega końca realizacja projektu unijnego pn. 
„Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta 
Siemianowice Śląskie”. W ramach przedsięwzięcia 
pięć miejskich terenów zielonych – Park Górnik, 
Park Pszczelnik, Lasek Bytkowski, Park Ludowy 
i Osiedle Budryka zostało poddanych rewitalizacji, 
która objęła prace związane z zielenią oraz do-
stawą i montażem małej architektury.

W marcu bieżącego roku zakończono bu-
dowę obiektów małej architektury na terenie 
Lasku Bytkowskiego oraz Osiedla Budryka. Były 
to już ostatnie działania rewitalizacyjne prze-
prowadzone w tych miejscach. Wśród nowych 
elementów, które uatrakcyjniły przestrzeń 
Lasku Bytkowskiego znalazło się stanowisko do 
obserwacji przyrody, zegar słoneczny, tablice 
informujące o występującej tu faunie i florze 
oraz budki lęgowe dla ptaków. Z kolei na mi-
chałkowickim osiedlu pojawiło się boisko do 
siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna, grille 
kamienne, ławki i kosze na śmieci, a także tabli-
ce informacyjno-edukacyjne. Koszt wykonania 
zadań wyniósł 136 436,03 zł. Przypomnijmy, że 
w 2020 roku, we wspomnianych lokalizacjach, 

ZIELEŃ MIEJSKA: FINAŁ REWITALIZACJI 
LASKU BYTKOWSKIEGO  
I OSIEDLA BUDRYKA

wykonano szereg prac pięlęgnacyjno-po-
rządkowych, polegających m.in. na wycince 
sanitarnej wybranych drzew, usunięciu za-
nieczyszczeń (śmieci), a przede wszystkim 
na rozbudowie zieleni i posadzeniu drzew, 
krzewów, krzewinek i bylin.

O pełnej realizacji projektu będziemy 
mogli mówić po zakończeniu rewita-
lizacji w Parku Ludowym, który jest 
już ostatnim obszarem czekającym 
na finał metamorfozy.

Projekt pn. „Zieleń Miejska – 
naturalne bogactwo miasta 

Siemianowice Śląskie” realizowa-
ny jest przy wsparciu środków unijnych, 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Jego celem jest 
nie tylko poprawa estetyki i wizerunku naszego 
miasta, ale przede wszystkim poprawa jakości 
powietrza, a także stworzenie przestrzeni 
przyjaznej dla spotkań i wypoczynku miesz-
kańców.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WŚRÓD LOKOMOTYW 
ROZWOJU RYNKÓW LOKALNYCH
Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w tym 
roku kolejny raport związany z projektem mo-
nitoringu i analizy kondycji gospodarczo-spo-
łecznej średnich miast. Dokument stanowi 
kontynucję opublikowanego wcześniej w 2019 
roku raportu, w którym dokonano wyjściowe-
go podziału na grupy miast wymagających 
- zdaniem autorów - podjęcia określonych 
działań lub przyjęcie odpowiednich strate-
gii rozwojowych.
W dziewięćdziesięciu poddanych autoocenie 
gminach, wyodrębniono trzy grupy:
1. miasta potrzebujące nowych strategii i po-
mysłu na rozwój,
2. miasta z z potencjałem bez silnych wy-
różników,
3. lokomotywy rozwoju rynków lokalnych.

Analiza przesłanych przez miasto danych, 
pozwoliła autorom raportu zakwalifikować  
Siemianowice Śląskie do grupy trzeciej. Cha-
rakterystyka gmin należących do tej grupy 
mówi że:

Siemianowicki Pałac Rheinbabenów zo-
stał zakwalifikowany do tegorocznej edy-
cji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek 
Zadbany 2021”. Impreza jest organizo-
wana przez Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Generalnego 
Konserwatora Zabytków, zaś procedurę 
konkursową prowadzi Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Ideą konkursu jest promocja 
właściwej opieki nad zabytkami, pro-
wadzonych wzorowo prac badawczych, 

„Mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację 
ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki dzia-
łalności gospodarczej i sytuacji społecznej. 
Wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim 
stopniem rozwoju na tle wszystkich bada-
nych miast średnich. Przede wszystkim cha-
rakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, 
o czym świadczą najwyższe średnie dochody 
na jednego mieszkańca oraz wysoki udział 
dochodów własnych na jednego mieszkańca 
w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzyst-
nie wygląda ich sytuacja gospodarcza. Na tle 
średnich miast mają najwyższy średni wskaźnik 
osób fizycznych prowadzących działalność na 
tysiąc mieszkańców oraz najwyższy wskaźnik 
podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku 
produkcyjnym, przy przeciętnym wskaźni-
ku udziału firm kreatywnych w liczbie nowo 
zarejestrowanych. Dobrze wypada sytuacja 
społeczna (najniższy na tle średnich miast 
poziom korzystania gospodarstw domowych 
z pomocy społecznej) oraz mieszkaniowa (sto-

sunkowo wysoki poziom średniego wskaźnika 
mieszkań na tysiąc mieszkańców)”.
Poniżej publikujemy listę miast, które w 2019 
roku Polski Instytut Ekonomiczny zaliczył do 
tej grupy („Lokomotywy rozwoju rynków lo-
kalnych” – łącznie 39 miast):
Będzin, Biała Podlaska, Czechowice-Dziedzice, 
Ełk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Gorlice, Gostyń, 
Grodzisk Mazowiecki, Gryfino, Jarocin, Kobyłka, 
Legionowo, Legnica, Lębork, Lubartów, Mińsk 
Mazowiecki, Nowy Sącz, Nysa, Piła, Płońsk, 
Pszczyna, Rawicz, Reda, Siemianowice Śląskie, 
Skierniewice, Sochaczew, Suwałki, Szczecinek, 
Śrem, Świdnik, Świecie, Świnoujście, Tarnowskie 
Góry, Tychy, Wejherowo, Września i Zamość.

Raport opublikowany w grudniu 2020 roku 
pt „Weryfikacja scenariuszy rozwoju średnich 
miast w perspektywie 2035 roku” wskazuje 
dodatkowe kierunki działań - uwzględnia-
jących róniez kontekst pandemii covid 19 - 
i aktywności samorządu, niezbędnych do reali-
zacji pożądanego scenariusza, jakim dla miast 
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PAŁAC RHEINBABENÓW BIERZE UDZIAŁ 
W KONKURSIE „ZABYTEK ZADBANY 2021”

konserwatorskich, czy adaptacyjnych 
oraz systematycznych działań na rzecz 
właściwego utrzymania zabytków.

Obiekty można było zgłaszać aż w sze-
ściu kategoriach:
1. utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej 

i krajobrazu,
3. adaptacja obiektów zabytkowych,
4. architektura i budownictwo drewniane,
5. zabytki techniki

Oraz w kategorii specjalnej:
6. właściwe użytkowanie i stała opieka 

nad zabytkiem.
Siemianowicki Pałac Rheinbabenów weź-

mie udział w konkursie, rywalizując z 48 
obiektami z całego kraju - właśnie w kate-
gorii pierwszej.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
tytułów laureatów i wyróżnionych przez Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków odbędzie 
się do końca listopada br. Trzymamy kciuki!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

(nazwanych wcześniej lokomotywami rozwoju 
rynków lokalnych) jest osiągnięcie stausu „Pę-
dzącej lokomotywy”. 
Pełne treści obu raportów znajdują się na stro-
nach internetowych Instytutu pod poniższymi 
adresami: www.bitly.com/siemce001, 
www.bitly.com/siemce002

Można ją pobrać również z serwisu 
www.siemianowice.pl 

PIOTR KOCHANEK

Z RATUSZA

BUDŻET OBYWATELKI

W miniony piątek (19.03) zakończył się pierwszy 
etap tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskie-
go, w którym mieszkańcy mogli zgłaszać swoje 
projekty inwestycyjne do realizacji w przyszłym 
roku. Do siemianowickiego magistratu wpłynęło 
36 wniosków, które teraz czeka merytoryczna 
weryfikacja zgodności z regulaminem BO. Lista 
projektów, które pozytywnie przejdą ten etap 
zostanie ogłoszona 26 kwietnia br. 

Wnioskodawcy, których projekty na tym etapie 
zostaną odrzucone, będą mogli, zgodnie z regu-
laminem, odwołać się od tej decyzji do Prezydenta 
Miasta, dlatego też ostateczną listę projektów 
poddanych pod głosowanie mieszkańców poznamy 
najpóźniej 28 maja.

ADRIAN MERTA

BUDŻET OBYWATELSKI - PO PIERWSZYM ETAPIE  
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ZDROWIE

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich 
przechodzi od pewnego czasu zauważalną 
metamorfozę. Wdrażane są nowoczesne, 
odnawialne źródła energii, czy  termomo-
dernizacja, a więc, co widać na zewnątrz. 
Również oddziały funkcjonujące w szpitalu 
chcą i mają się czym pochwalić. Mowa tu m.in. 
o oddziale ginekologiczno-położniczym, który 
w trudnym czasie pandemicznym wychodzi 
naprzeciw rodzącym kobietom. Przy czym 
drzwi do siemianowickiej „porodówki” otwarte 
są dla wszystkich mieszkanek naszego regionu.
- W przeciwieństwie do większości placówek 
miast ościennych, u nas nieprzerwanie od po-
czątku pandemii,możliwe są porody rodzinne 
– mówi Agata Jargan-Barańska, Pełnomocnik 
Zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o. o.

Bezpieczeństwo 
antycovidowe 
i porody rodzinne
Lekarze oraz położne pracujące w siemia-
nowickiej „porodówce” z olbrzymią troską 
podchodzą do tak delikatnej materii, jaką jest 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa mamie 
i dziecku, zarówno przed, jak i w trakcie porodu. 

Aby umożliwić rodzącej bliskość i asystę osoby 
towarzyszącej – najczęściej ojca dziecka – 
przeprowadzany jest tzw. „szybki wymaz”, 
który w ciągu kwadransa daje miarodajny wynik 
informujący o ewentualnym zakażeniu.
- W przypadku ujemnego wyniku testu oso-
ba towarzysząca może być obok rodzącej 

do dwóch godzin po porodzie – mówi Agata 
Jargan-Barańska. – Tatuś może także „kangu-
rować” swojego dzieciaczka, co jest niezwykle 
istotne dla maluszka w jego pierwszych go-
dzinach na tym świecie – dodaje.

Programy wspomagające 
dedykowane przyszłym  
mamom
Personel oddziału ginekologiczno-położni-
czego szpitala miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich już dawno za swój najwyższy priory-
tet uznał sprawowanie opieki nad kobietami 
w okresie ciąży, porodu i połogu na najwyższym 
poziomie. Między innymi dlatego nieustannie 
wprowadzane są nowości, które w olbrzy-
mim stopniu ułatwiają przyszłym mamom 
adaptację w nowej dla nich rzeczywistości. 
Mowa tu m.in.o„Diecie Mamy”, w ramach 
której pacjentki otrzymują dziennie pięć pra-
widłowo zbilansowanych posiłków, które – co 
ważne – dostosowane są do trymestru ciąży 
oraz laktacji. Do dyspozycji mam jest dietetyk 
kliniczny, który udziela BEZPŁATNYCH kon-
sultacji, ucząc, jak prawidłowo odżywiać się 
podczas ciąży i karmienia piersią. Oczywiście 
przekazuje także cenne wskazówki na temat 
rozszerzania diety niemowląt oraz wspiera 
kobiety w trudnych początkach laktacji. Co 
istotne, pacjentki po opuszczeniu szpitala, 
nadal mają możliwość kontaktu z dietetykiem. 
Kolejną kwestią pomagającą rodzącym jest tzw. 
Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży 
(KOC). W ramach tego programu prowadzona 
jest przyszpitalna – DARMOWA – poradnia 

Wysokie standardy bezpieczeństwa, intymność, bliskość partnera 
(porody rodzinne), dbałość o komfort psychiczny rodzącej – 
tym siemianowicka porodówka chce przyciągać przyszłe mamy. 
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ginekologiczno-położnicza, do której mogą 
zgłaszać się kobiety ciężarne na każdym eta-
pie ciąży. W ramach wizyt w poradni oferowane 
są: konsultacje z doświadczonymi lekarzami, 
badania USG, prowadzenie ciąży, skierowania na 
wszystkie niezbędne badania, objęcie programem 
koordynowanej opieki (KOC)*. 

Co istotne - każda pacjentka ma możliwość 
uczestniczenia w BEZPŁATNYCH zajęciach 
szkoły rodzenia, prowadzonej przez specja-
listów różnych dziedzin.

Poród bez bólu?
Nie bez znaczenia dla przyszłych mam jest 
świadomość, że personel oddziału jest pro-
fesjonalnie przygotowany do niesienia ulgi 
pacjentkom w uśmierzaniu bólu jaki towa-
rzyszy im przy porodzie. 

- Rodząca ma dostęp do szeregu sposobów 
łagodzenia bólu porodowego, zarówno far-
makologicznych, jak i niefarmakologicznych 
– zaznacza Agata Jargan-Barańska. – Przyszłe 
mamy mają do swojej dyspozycji m.in. immersję 

wodną, gaz rozweselający, worki sako, asystę 
przy ćwiczeniach oddechowych, nowoczesną 
aromaterpię, możliwość porodu w wodzie 
oraz wspomniane już znieczulenie ze-
wnątrzoponowe – wylicza pełnomoc-
nik zarządu.
Warto też wiedzieć, że na oddzia-
le przez całą dobę dostępny jest 
anestezjolog, który o każdej porze 
dnia czy nocy dobiera odpowiednie 
formy znieczulenia.

By zachęcić przyszłe mamy do skorzystania 
z usług siemianowickiego oddziału ginekolo-
giczno-położniczego, zarząd szpitala, w ścisłej 
współpracy z personelem, prowadzi szeroką 
kampanię informacyjną w mediach społecz-
nościowych. Na facebookowej stronie Rodzić 
w Siemianowicach – Porodówka Siemianowice 
Śląskie (@porodowkasiemianowice) na bie-
żąco umieszczane są aktualne informacje 
dotyczące pracy oddziału, przyjęć do szpitala 
oraz posty zawierające cenne informacje pa-
rentingowe, czyli związane z tzw. rodziciel-
stwem bliskości. Ponadto cyklicznie ukazują 
się odcinki z nowopowstałego cyklu wideo pt. 
„Poga-Wędki na Porodówce”, gdzie poruszane 
są tematy najbardziej interesujące z punktu 
widzenia przyszłych mam. Lekarze, położne 
czy dietetyk w trakcie luźnej rozmowy oma-
wiają sposoby i rodzaje znieczulenia, kwestie 
żywieniowe, obostrzenia covidowe i – oczy-
wiście – wszystko, co wiąże się z opieką nad 
maleństwem. Niebawem również rozpocznie 
się, zakrojona na szeroką skalę, kampania 
informacyjna, która ma zachęcić mieszkanki 
miast ościennych do porodów w Siemiano-
wicach Śląskich.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Program Żywienia „Dieta Mamy” 
to 5 zbilansowanych przez die-
tetyka posiłków dziennie. Indywi-
dualne konsultacje z dietetykiem 
klinicznym i możliwość kontaktu 
po wyjściu ze szpitala (jest także 
możliwość otrzymania diety np. 
wegetariańskiej)

Nowoczesny sprzęt i zgrany zespoł medyczny gwarantują 
bezpieczeństwo noworodkom i niemowlakom od 
pierwszych chwil życia.

Bezpłatny całodobowy dostęp do znieczulenia zewnątrz-
-oponowego dla każdej mamy, w każdym rodzaju porodu!  
Anestezjolog przypisany wyłącznie do oddziału położniczego.
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GOSPODARKA

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
informuje, iż Rada Miasta Siemia-
nowic Śląskich w dniu 25 lutego 
2021 r. podjęła uchwałę nr 312/2021, 
w sprawie zwolnienia i zwrotu części 
opłaty pobranej od przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, prze-

19 kwietnia br. w Dużej Sali Posiedzień w Urzę-
dzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 odbędą się 
przetargi na najem wolnych lokali użytkowych. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesie-
nie wymaganego i określonego w ogłoszeniu 
przetargowym – wadium w terminie do 13 
kwietnia 2021 r.

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów 
przeznaczone są na prowadzenie działalności 
gospodarczej, zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego, z wyłącze-
niem działalności gospodarczej, polegającej 
na prowadzeniu restauracji, barów, pubów itp.  

Wszystkim osobom, które planują otworzyć 
własną firmę i poszukują lokalu, bądź tym, 
którzy działalność już prowadzą, ale chcą zmie-
nić jej lokalizację, proponujemy zapoznać się 
z ofertą przetargową na najem wolnych lokali 
użytkowych w naszym mieście.

znaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie Siemianowic 
Śląskich w 2021 r.

Zapisy wskazanej wyżej uchwały 
zwalniają przedsiębiorców prowadzą-
cych lokale gastronomiczne z zapłaty 
drugiej raty opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoho-

Wśród nieruchomości przeznaczonych do przetargu znajdują się lokale zlokalizowane przy:  
  ul. Pszczelniczej 1 – lokal ma powierzchnię 24,35 m².  Stawką wywoławczą w przetargu 
jest miesięczna wysokość czynszu w wysokości 104,70 zł. Wadium wynosi 251,28 zł.
 ul. Powstańców 18 – lokal o powierzchni 62,24 m², stawką wywoławczą w przetargu na 

najem nieruchomości jest miesięczna wysokość czynszu w kwocie 329,87 zł. Wymagane 
wadium w wysokości 791,69 zł należy wpłacić do dnia 13 kwietnia br. 
 ul. Powstańców 24 – nieruchomość o powierzchni 30,79 m². Stawka wywoławcza wynosi 

163,19 zł, a wadium zostało ustalone na kwotę 391,66 zł. 
 ul. Powstańców 26 – lokal użytkowy o powierzchni 32,62 m². Stawka wywoławcza w prze-

targu wynosi 172,89 zł, wymagane wadium, które jest warunkiem udziału w przetargu, wynosi 
414,94 zł. 
 ul. Powstańców 30 – powierzchnia lokalu wynosi 34,80 m². Stawka wywoławcza wynosi 184,44 zł. 

Wadium w wysokości 20% rocznego czynszu, tj. 442,66 zł należy wpłacić do 13 kwietnia br.
 ul. Parkowej 15 – o powierzchni 33,50 m². Stawką wywoławczą w przetargu na najem lokalu 

jest miesięczna wysokość czynszu w kwocie 144,05 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest wpłata wadium w wysokości 20% rocznego czynszu, które wynosi 345,72 zł. 
Ceny podane powyżej to kwoty netto.

lowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży.

Przedsiębiorcom, którzy w termi-
nie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli 
w całości opłatę należną w 2021 roku, 
część opłaty obejmująca drugą ratę 
zostanie zwrócona bez konieczności 
składania wniosków w tym zakresie.

GASTRONOMIA - PRZEDSIĘBIORCY ZWOLNIENI Z OPŁAT
ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
Szczegółowe informacje oraz ogłoszenia 
przetargowe znajdą Państwo w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie Invest 
in Siemianowice Śląskie. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału 
Gospodarki Lokalowej, tel. 32 760 53 95. 

MARLENA JAGODA-RYBACKA
BIURO OBSŁUGI INWEWSTORA

To nie anons potencjalnej koope-
racji, to już jej oficjalne zawiązanie. 
W obecności prezydenta miasta, Ra-
fała Piecha, przedstawiciele zarządu 
Towarzystwa Finansowego Silesia 
sp. z o .o. (TFS), w osobach Jadwigi 
Dyktus – prezes i Moniki Domań-
skiej– wiceprezes zarządu oraz pre-
zesa zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (KSSE)Janusza 
Michałka, złożyli podpisy pod umo-
wą o współpracy. Jej celem będzie 
przekształcenie byłej Walcowni Rur 
Jedność w Śląskie Centrum Biznesu 
i Technologii. To jeden z największych 
projektów gospodarczych miasta 
ostatnich lat, bo dzięki niemu ma 
szansę powstać zupełnie nowa sub-
-dzielnica, dedykowana wyłącznie 
nowoczesnemu biznesowi.

KOLEJNY KROK 
DO ŚLĄSKIEGO CENTRUM BIZNESU I TECHNOLOGII 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

W kwietniu br. TFS finalizuje 
nabycie nieruchomości w Siemia-
nowicach Śląskich przy ul. Stal-
macha 8 w ramach egzekucji 
komorniczej. Umożliwi to uru-
chomienie zapowiadanego przez 
zarząd firmy projektu, który – 
m.in. dzięki rozległym kontaktom 
i doświadczeniu KSSE – ma szan-
sę zamienić 22 hektary miasta 
w nowoczesną przestrzeń usłu-
gowo-produkcyjną.

Jak zapewniają przedstawicie-
le obu stron umowy, kompleks hal 
już teraz przyciąga potencjalnych 
najemców i właścicieli. Z kolei dla 
samego miasta to nowa szansa, by 
wspierać rozwój przedsiębiorczości 
i tworzenie w Siemianowicach no-
wych miejsc pracy.

- Elastyczne możliwości aran-
żacji powierzchni magazynowych, 
biurowych oraz przemysłowych, 
połączone z dogodną lokalizacją, 
postrzeganą cały czas z perspek-
tywy dużych Katowic, pomagają 
nam przyciągnąć inwestorów z tak 

zwanej światowej i krajowej czo-
łówki, wierzymy, że już wkrótce, 
będziemy mogli się Państwu po-
chwalić pierwszymi podpisanymi 
umowami z nowymi właścicielami 
i najemcami – mówi Janusz Micha-
łek z KSSE.
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Treść uchwały dostępna jest na 
stronie: https://bip.msiemianowicesl.
finn.pl/bipkod/19806213

UWAGA: Powyższe przepisy nie 
dotyczą opłat za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży (sklepy).

ARKADIUSZ BĄCOL, 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dla gospodarza miasta to przede 
wszystkim szansa na najbardziej 
optymalne wykorzystanie postindu-
strialnych zasobów miasta. - Cieszy 
mnie fakt, że jako urzędnicy zapra-
cowaliśmy na zaufanie firm, takich 
jak TFS i KSSE, które dzisiaj owocuje 
podpisaniem umowy o współpracy. 
Wiem, że gdyby firmy te nie ufały, 
że miasto w pełni zaangażuje swój 
zespół do urzędniczej współpracy, to 
teren walcowni mógłby podzielić los 
innych – dziś nadal pustych – tere-
nów poprzemysłowych. Liczę, że ta 
inwestycja pozwoli na utworzenie co 
najmniej kilku tysięcy nowych miejsc 
pracy – mówi Rafał Piech, prezydent 
Siemianowic Śląskich.

PIOTR KOCHANEK
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Z RATUSZA

W TRAKCIE TEJ EDYCJI SPISU MOŻEMY  
ZROBIĆ TO SAMI – PRZEZ INTERNET
NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Już tylko 6 dni i kilkanaście godzin dzieli nas od 
rozpoczęcia Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP). Przeprowa-
dzany – na ogół – co dziesieć lat, ma wielo-
wiekową tradycję (pierwszy powszechny spis 
– ludności żydowskiej miał miejsce w 1765 r.) 
oraz olbrzymie znaczenie w kontekście sta-
tystyki oraz planowania. Spisy powszechne są 
bowiem najobszerniejszą informacją staty-
styczną o ludności, jej warunkach bytowania 
oraz innych objętych nimi zagadnieniach. Przed 
nami jego tegoroczna edycja, która rozpoczyna 
się 1 kwietnia br. Spisem objęci są mieszkańcy 
Polski (zarówno Polacy jak i cudzoziemcy) 
oraz mieszkańcy Polski przebywający w czasie 
spisu za granicą.

Nie należy tej daty i spisu traktować jako 
primaaprilis. Od spisu nie można się „wymi-
gać”. Bowiem zgodnie z ustawą o statystyce 
publicznej udział w NSP jest obowiązkowy. 
Kara, jaka grozi za nieudzielenie odpowiedzi 
rachmistrzowi – to nawet 5 tysięcy złotych.

Obowiązkową formą tegorocznego spisu, 
determinowaną względami bezpieczeństwa 
covidowego jest tw. „samospis internetowy”. 
W przypadku braku takiej możliwości można 
się spisać za pomocą ankiety telefonicznej (tel. 
22 279 99 99) lub podczas bezpośredniego 
kontaktu z rachmistrzem.

Podobnie jak podczas poprzedniego spisu, 
tak i teraz, pytania będą dotyczyły m.in. miejsca 
urodzenia, zamieszkania, relacji rodzinnych, 
narodowości i języka, którym się posługujemy 
czy aktywności ekonomicznej. Co istotne – 
wszystkie dane, jakie będziemy podczas spisu 
podawać są bezpieczne i podlegają szczególnej 
ochronie, zaś pracownicy statystyki publicznej 
są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące 
spisu znajdziecie Państwo na stronie: 
www.spis.gov.pl.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Wykaz pytań do Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021:

 dane osoby,
 ustalanie adresu zamieszkania osoby,
 osoby w mieszkaniu/pomieszczeniu nie-
będącym mieszkaniem/obiekcie zbioro-
wego zakwaterowania,

 osoby przebywające za granicą,
 relacje rodzinne,
 kwestionariusz mieszkania,
 kwestionariusz osobowy,
 kwestionariusz osobowy emigranta krót-
kookresowego,

 kwestionariusz osobowy emigranta dłu-
gookresowego.

Formularz do samospisu zaprojektowany zo-
stał w taki sposób, aby przejście do kolejnego 
pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na 
pytanie poprzednie. Tym samym nie należy 
utożsamiać liczby pytań w przedstawionym 
na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich 
pytań, na które dana osoba będzie udzielała 
odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało 
z indywidualnej sytuacji respondenta (np. 
wieku, jego historii migracyjnej, statusu na 
rynku pracy, bycia osobą z niepełnospraw-
nościami itp.).

ŹRÓDŁO: SPIS.GOV.PL

SIEMIANOWICCY STYPENDYŚCI 
MUSZĄ ZŁOŻYĆ PIT-37

EDUKACJA

Choć większość z nas jest przekonana, 
że podatki i coroczne zeznania podat-
kowe są zarezerwowane wyłącznie 
dla osób pracujących i dorosłych, to 
prawda jest jednak taka, że w świetle 
obowiązujących przepisów, każda oso-
ba – w tym nieletnia – która uzyskała 
przychód, powinna o tym fakcie poin-
formować Urząd Skarbowy, składając 
roczną deklarację na formularzu PIT-37.

W praktyce oznacza to, że każ-
dy uczeń siemianowickiej szkoły, 
który otrzymał w 2020 roku Sty-
pendium Naukowe Prezydenta 
Miasta, powinien złożyć do 30 
kwietnia br. deklarację do Urzędu 
Skarbowego w Siemianowicach 
Śląskich. Formalność ta wyma-
ga udziału rodzica lub opiekuna 
prawnego, który musi wypełnioną 

przez dziecko deklarację PIT-37, 
własnoręcznie podpisać.

Ważnym jest również fakt, że 
deklaracje podatkowe nieletnich, 
podpisywane przez ich opiekunów, 
wymagają osobistego złożenia 
w Urzędzie Skarbowym lub wysyłki 
listem poleconym. Na chwilę obecną 
portal rządowy umożliwiający skła-
danie e-deklaracji podatkowych nie 

posiada funkcji składania formularzy 
PIT-37 przez nieletnich.

Stypendyści pełnoletni, czyli 
uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych, którzy w 2020 roku byli pełno-
letni, składają i podpisują deklaracje 
samodzielnie w ustawowym terminie. 
Podstawą do wpisania w deklaracji 
PIT-37 odpowiednich kwot stypen-
dialnych jest formularz PIT-11, prze-

słany każdemu z siemianowickich 
stypendystów przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 
Warto zaznaczyć, że Urząd Miasta 
przed wypłatą stypendium pobrał 
należną zaliczką tytułem podat-
ku dochodowego.

PIOTR KOCHANEK
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SPRAWY SPOŁECZNE

BEZPIECZEŃSTWO

W ubiegły piątek (19 marca) przy 
ulicy Obwodowej, przedstawiciele 
siemianowickiej Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej i wolontariusze 
fundacji GROT, przez kilka godzin 
prowadzili wspólną akcję społecz-
no-edukacyjną „Pomaganie jest cool. 
Pomagaj, a nie stój i nie filmuj!”.

Celem przedsięwzięcia było losowe 
zatrzymywanie kierowców i zainsce-
nizowanie sytuacji, w której byliby 
uczestnikiem wypadku, zmuszonym 
udzielić pierwszej pomocy.

PIERWSZA AKCJA SZKOLENIA KIEROWCÓW ZA NAMI
O tym, czy wyobrażenia o swo-

ich umiejętnościach pokrywały się 
z rzeczywistością, kierowcy mogli się 
przekonać w trakcie bezpośrednich 
ćwiczeń na ludzkim fantomie.

Dodatkową atrakcją nieplano-
wanego szkolenia, była możliwość 
otrzymania bezpłatnej apteczki sa-
mochodowej w przypadku jej braku 
w pojeździe zatrzymanego kierowcy.

Organizatorzy zapowiedzieli, że 
akcja, choć jest pierwszą tego typu, 
będzie miała swoją kontynuację w in-

nych miastach regionu i kraju. Wśród 
organizatorów i stron wspierających 
przedsięwzięcie znalazły się takie 
podmioty, jak: Rosomak SA, Mia-
sto Siemianowice Śląskie, Komenda 
Miejska Policji w Siemianowicach 
Śląskich, Państwowa Straż Pożar-
na w Siemianowicach Śląskich oraz 
Fundacja „Grot”.

PIOTR KOCHANEK
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Od 22  marca ruszyła infolinia, dzięki 
której będzie można zapisać się na 
paczki ze Śniadaniem Wielkanocnym! 
Akcja Metropolitalnego Śniadania 
Wielkanocnego jest organizowana 
jak co roku przez Fundację Wolne 
Miejsce. Infolinia działa 9.00 - 17.00. 
Fundacja zaprasza osoby samotne, 

METROPOLITALNE 
ŚNIADANIE WIELKANOCNE

potrzebujące, i w trudnej sytuacji 
materialnej do zgłaszania potrzeb 
na infolinii 517 989 813. 

Dodatkowo na stronach fundacji 
www.wolnemiejsce.pl oraz profilu 
Facbook www.facebook.com/wol-
nemiejsce znajduje się aktualna lista 
potrzebnych produktów, oraz zapro-

szenie na spotkania wolontariuszy. 
Jeśli ktoś chciałby dołączyć prosimy 
o bezpośredni kontakt z Fundacją 
Wolne Miejsce tel. +48 694 019 254, 
biuro@wolnemiejsce.pl.

ELŻBIETA NIESZPOREK

Mobilna 
Wielkanoc 
2021
w służbie bliskości 
wobec samotności

DOŁĄCZ

EKOLOGIA

Uchwała antysmogowa wymusza wy-
mianę starych instalacji grzewczych 
już z końcem tego roku.
Obowiązująca od 1 września 2017 roku na 
terenie województwa śląskiego „uchwała 
antysmogowa” precyzyjnie określa, jakie 
urządzenia grzewcze, w których spalane 
są paliwa mogą funkcjonować, na jakich 
zasadach oraz jakie obowiązują terminy ich 
wymiany, w przypadku niespełniania przez 
nie określonych norm.

Zgodnie z jej zapisami instalacje użytko-
wane przed 1 września 2017 roku, które nie 
spełniają wymagań „uchwały antysmogowej”, 
muszą zostać wymienione, zgodnie zapisanymi 
w niej terminami. Jest to o tyle istotne, że coraz 
więcej osób zastanawia się, czy i kiedy muszą 
wymienić posiadany piec, kominek czy kocioł. 
Na „pierwszy ogień” idą piece, które dostarczają 
ciepło do systemu centralnego ogrzewania 
wyprodukowane w 2006 roku (i starsze, oraz 
te, które pozbawione są tabliczki znamionowej.
W jaki sposób klasyfikujemy nasz kocioł? Przede 
wszystkim należy sprawdzić, jak bardzo stare 
jest urządzenie grzewcze, które użytkujemy 
- licząc od daty produkcji, do dnia 1 września 
2017 roku, a następnie, na podstawie tak ob-

liczonego wieku, klasyfikujemy piec do odpo-
wiedniej grupy „terminowej”, która wyznacza 
datę jego wymiany. Uchwała antysmogowa 
określa  terminy wymiany źródeł ciepła: 

Dla urządzeń które dostarczają ciepło do sys-
temu centralnego ogrzewania to:
a) wymiana do 31.12.2021 r., gdy kocioł ma 

powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla 
instalacji bez tabliczek znamionowych,

b) wymiana do 31.12.2023 r., gdy wiek kotła 
jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. 
do 2012 r.),

c) wymiana do 31.12.2025 r., gdy kocioł ma 
poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),

d) wymiana do 31.12.2027 r., gdy kocioł jest 
Klasy 3 lub 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012.

Dla urządzeń, które wydzielają ciepło 
lub wydzielają ciepło i przenoszą je do 
innego nośnika, a których eksploatacja 
rozpoczęła się przed 1 września 2017 
roku (np.: piec kominkowy wolnostojący, 
piec kaflowy):
- wymiana do 31.12.2022 r., chyba że: insta-
lacje będą osiągać sprawność cieplną na 
poziomie co najmniej 80% lub zostaną 

wyposażone w urządzenie zapewniające 
redukcję emisji pyłu do wartości określo-
nych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Roz-
porządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 
24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Należy dodać, iż zapisy uchwały dotyczą 
wszystkich podmiotów eksploatujących in-
stalacje. 

Co istotne, przestrzeganie przepisów 
uchwały antysmogowej będzie kontrolowa-
ne  zarówno w kwestii posiadanych urządzeń 
grzewczych, jak i stosowanych rodzajów paliw. 
Użytkownik instalacji naruszający przepisy 

uchwały może zostać ukarany grzywną do 
5000 zł. lub mandatem do 500 zł. Trzeba pa-
miętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, 
udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia 
kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą 
pozbawienia wolności.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

DO KOŃCA TEGO ROKU TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ (PIEC), KTÓRY 
 NIE POSIADA TABLICZKI ZNAMIONOWEJ, LUB KTÓRY MA 10 I WIĘCEJ LAT

Pamiętajmy, że o dotacje celowe do wymiany kotła (pieca) może starać się każ-
da osoba fizyczna, osoba prawna i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacje udzielane są 
w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4500 zł na lokal miesz-
kalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny. Wnioski złożone do dnia 31 lipca 2021 r. 
będą realizowane w roku bieżącym do wyczerpania środków. Wsparcie finansowe moż-
na uzyskać również poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Więcej informacji dotyczących wsparcia finansowego udzieli
Biuro Ochrony Środowiska, pod nr tel.  32 760 54 60.
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: - Jest Pan radnym od 1994 roku, 
czyli już niemal 27 lat. Jak Pan, jako nestor 
siemianowickiej samorządności wspomina 
ten miniony czas?

Jerzy Becker: - W pierwszych wolnych wy-
borach samorządowych w czerwcu 1990 r. 
pełniłem funkcję „męża zaufania” Komitetu 
Obywatelskiego dzielnicy Bytków, więc nie 
mogłem kandydować na funkcję Radnego 
Rady Miasta. Podsumowaniem tej kampani 
wyborczej był mecz (na stadionie ówcze-
snego Górnika Siemianowice - obecnie KS 
Siemion z boiskiem do hokeja na trawie) 
księża - lekarze, który zgromadził na try-
bunach blisko 5000 kibiców, wśród których 
olbrzymią część stanowiły dzieci. Niestety, 
drużyna lekarzy musiała uznać wyższość 
księży. Przegraliśmy ten mecz z kretesem 1:7.
Faktycznie od kadencji 1994-1998 nieprze-
rwanie pełnię funkcję Radnego RM naszego 
miasta. To już siódma kadencja. Pragnę za-

TRZY PYTANIA DO... ROZMOWA Z JERZYM BECKEREM, CHIRURGIEM-ORTOPEDĄ-TRAUMATOLOGIEM, 
HARCMISTRZEM ORAZ RADNYM Z... NAJDŁUŻSZYM STAŻEM W SIEMIANOWICKIM SAMORZĄDZIE

ZDARZAŁY SIĘ SESJE RADY MIASTA 
TRWAJĄCE NAWET DO GODZINY 22.30

znaczyć, że w latach 1990-1998 Rada Miasta 
liczyła 40 radnych (Siemianowice Śląskie były 
wówczas miastem ponad 80-tysięcznym), 
a w komisjach stałych Rady Miasta oprócz 40 
radnych zasiadało 40 tzw. członków spoza 
RM. Posiedzenia Rady Miasta rozpoczynały 
się o godz. 10.00 i trwały do późnych godzin 
wieczornych - nawet do 22.30.

W kadencji 1990-1994 powstał też Siemia-
nowicki Ruch Samorządowy, którego byłem 
członkiem-założycielem, a który przez wiele 
lat był wiodącą siłą Rady Miasta.

Głos Miasta: - Czy po tak długim czasie można 
jeszcze czerpać satysfakcję z pełnienia funkcji 
samorządowca? A może każda kadencja to 
nowe wyzwanie?

Jerzy Becker: - W moim odczuciu każda 
z tych kadencji miała „swój klimat”. Prze-
ważnie byłem członkiem tzw. koalicji pre-
zydenckiej, ale przez 2 lata byłem również 

w opozycji. Kto dzisiaj pamięta, ile emocji 
wywołała budowa stadionu o sztucznej na-
wierzchni (2-gi w Polsce), Parku Tradycji, 
rewitalizacja stawu Rzęsa, adaptacja dawnej 
pralnio-kuchni szpitala na poradnie spe-
cjalistyczne czy likwidacja dawnej Szkoły 
Podstawowej nr 7, gdzie dzisiaj siedzibę ma 
Pogotowie Ratunkowe i Straż Miejska...? 
Czas pokazał, że decyzje były trafione - 
a ja – przyznaję z dumą i satysfakcją - mam 
w tym swój cząstkowy udział.

Głos Miasta: - Jerzy Becker - samorządowiec, 
społecznik, harcmistrz, także znany i po-
wszechnie ceniony siemianowicki lekarz. Jak 
udało się Panu zagospodarować przysłowiową 
dobę tak, że znajduje na to wszystko czas. Co 
sprawia, że ciągle się Panu „chce”?

Jerzy Becker: - Tak się stało, że samorzą-
dowcem byłem „od zawsze”,- pełniąc funk-
cję przewodniczącego klasy i samorządu 

uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 
15 w Michałkowicach, jak i poprzez bycie 
szczepowym IV szczepu ZHP im. J. Gagarina 
w latach 1973-74 w LO Śniadeckiego.

Zawód lekarza niewątpliwie ułatwia kontakt 
z ludźmi - przede wszystkim mieszkańcami 
Siemianowic Śląskich. Rozmowa z nimi po-
zwala poznać problemy, z jakimi borykają się 
mieszkańcy w mieście, a w konsekwencji daje 
możliwość eliminowania tychże.

Od 27.11.2020 r. jestem zasłużonym emery-
tem, ale pracuję na pełny etat jako Kierownik 
Przychodni Specjalistycznej. Prywatnie je-
stem szczęśliwym dziadkiem dwóch wnuków 
(10,5-letniego Iva i 4-letniego Igora). Nie 
będę ukrywał, że przebywanie z nimi sprawia 
mi olbrzymią radość.

Głos Miasta: - serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SPRAWY SPOŁECZNE

Jest ich piętnaścioro – tych, którzy pomagają 
stale. W razie potrzeby mogą jednak liczyć na 
swoich bliskich czy przyjaciół, którzy w awa-
ryjnych sytuacjach są gotowi, aby udzielić 
wsparcia. Aktualnie mają pod opieką około 
sześćdziesięciu osób. Parafialny Zespół Caritas 
w Siemianowicach Śląskich rozpoczął szósty 
rok swojej działalności. W minionym, szykował 
się na skromny jubileusz – spotkanie, na którym 
można by we własnym gronie cieszyć się tym, 
co udało się zrobić, tymi wszystkimi licznymi 
kłopotami, zdjętymi z ludzi starszych, chorych, 
samotnych, bezradnych. Ale na drodze jubile-
uszu stanęła pandemia, więc uroczystości nie 
było, przybyło za to zajęć.

-Pandemia odcisnęła oczywiście ślad i na 
naszym funkcjonowaniu – mówi Aleksandra 
Krążek, koordynator działań Caritasu w Siemia-
nowicach Śląskich – Poszerzyła zarówno zakres 
potrzeb, jak i zwiększyła liczbę potrzebujących 
pomocy. I tak, obiecaliśmy pomoc MOPS-owi 
w dokonywaniu zakupów dla osób, które, czy 
to ze względu na stan zdrowia, niesprawność, 
czy też izolację, nie mogą zrobić ich samo-

dzielnie. MOPS świetnie sobie z tym radzi, 
jednak bywają takie sytuacje, kiedy nawał zajęć 
utrudnia sprawne reagowanie na wszystkie 
zgłoszone potrzeby – wówczas wkraczamy 
do akcji. Nasze kontakty z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej nie ograniczają się zresztą 
do ostatniego roku. Zostały nawiązane już na 
początku naszego istnienia – przecież dzia-
łamy, można powiedzieć, na jednym froncie.

Baza siemianowickiego zespołu Caritasu 
mieści się przy parafii Krzyża Świętego. To 

tutaj, osobom dotkniętym ubóstwem, wy-
dawana jest żywność o dłuższym terminie 
zdatności do spożycia, jak na przykład mąka, 
makarony, czy konserwy. Tu także znajduje 
się punkt operacyjny, podejmujący działania 
w najróżniejszych sytuacjach, w których nie-
zbędne jest udzielenie pomocy.

-Pomagamy  zdobyć brakujące meble, 
pralkę, czy lodówkę – wyjaśnia A. Krążek 
– Czasem trafiają do nas sprawy bardzo 
trudne, ale i w takich nie opuszczamy rąk. 
Udało nam się znaleźć dwa mieszkania dla 
osób bezdomnych, innym razem udzieliliśmy 
pomocy dwojgu starszym osobom, którym 
spłonęło mieszkanie. Nasz wolontariusz 
wyremontował je – pomalował ściany, su-
fity i drzwi. Położył gumolity na podłogach. 
Zakupiliśmy też nowy bojler.

Ludzkie troski trafiają do Caritasu często 
sposobem starym, jak świat, ale ciągle skutecz-
nym, mianowicie „pocztą pantoflową”. Ktoś po 
prostu dowiaduje się, że będący w podobnych 
opresjach inny człowiek właśnie w Caritasie 
otrzymał pomoc – więc i on tu przychodzi. 

Oczywiście informacja o zespole Caritasu jest 
popularyzowana też przez parafię, często sy-
gnały otrzymywane są od ludzi, którzy widząc 
czyjeś kłopoty powiadamiają o nich Caritas.

-Nierzadko osoby przeżywające trudności, 
krępują się prosić o pomoc, dlatego jesteśmy 
wdzięczni, jeśli ktoś z otoczenia poinformuje 
o takim potrzebującym. A czasem, przy okazji 
właśnie zakupów, wychodzi na jaw i inny 
problem, z którym zmaga się dana osoba. 
Staramy się choć troszkę porozmawiać, 
aby się o tym przekonać. A czasami sama 
rozmowa jest czymś, co pokrzepia kogoś 
samotnego, zamkniętego w czasie pande-
mii w czterech ścianach. Bywa, że komuś 
pomaga już sama rozmowa telefoniczna, 
w której czuje, że jest wysłuchany, że może 
opowiedzieć o tym, co aktualnie go poru-
sza, poradzić się w jakiejś kwestii, podzielić 
troskami i radościami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń do 
nas. Nasze numery telefonów: 518 522 515, 
695 607 565.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NA KŁOPOTY - CARITAS
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Co ma pisanka do zdrowia i urody? A co 
mają wybitni matematycy do pisanki? Cen-
ny zabytek architektury na... jajku? Bajoń-
sko drogie jajka - niespodzianki – oto dla-
czego jest to tekst z jajem. Bez żartów.

Jajko z mocą
Jedno z pierwszych skojarzeń, gdy pomyślimy 
o Wielkanocy, to oczywiście jajka, pisanki. 
Najstarszą do tej pory odnalezioną na terenie 
Polski – konkretnie na jednej z wysp Poje-
zierza Myśliborskiego - jest pisanka licząca 
sobie według archeologów około tysiąca 
lat. Niegdyś wierzono, że pisanki, ale i też 
w ogóle jajka, mają szczególną moc – w kro-
nikach z XIII wieku znajdujemy zapisy o ich 
właściwościach leczniczych i cudownych 
uzdrowieniach. I tak gorączkę, żółtaczkę, 
febrę oraz inne przypadłości leczono, tocząc 
jajko po ciele chorego. Innym sposobem było 
przenoszenie choroby na jajko – w tym celu 
chory trzymał je w ręku, po czym wyno-
szono je poza teren obejścia i porzucano, 
najczęściej na rozstajnych drogach. Skorupki 
pisanek zakopywano pod drzewami owoco-
wymi, aby zapewnić urodzaj. Wierzono, że 
gdy ktoś umyje się wodą z miski, w której 
leżała pisanka, zachowa zdrowie i urodę.

Pisanka – poważne zadanie matematyczne
Największa na świecie pisanka waży ponad 
2 tony, ma 10 metrów długości i znajduje się 
w Vegreville w Kanadzie. Zbudowany z ok. 3,5 
tys. aluminiowych elementów pomnik pisanki 

powstał jako ukłon pod adresem ukraińskiej 
wspólnoty w Kanadzie.

Jej konstrukcja była poważnym matematycz-
nym zadaniem – podczas projektowania po raz 
pierwszy opisano w matematycznej formule 
kształt jajka. Była też pierwszym zastosowa-
niem w praktyce tzw. krzywej B-sklejanej. To 
ten sam rodzaj krzywych, które w projektowa-
niu komputerowym są używane np. do opra-
cowywania kształtów samochodów. Pisanka 
z Vegreville w prowincji Alberta jest pierwszą na 
świecie konstrukcją zaprojektowaną całkowicie 
za pomocą komputera.

Z nim - bezpieczniej
Dawniej wierzono, że dom, w którego oknach 
umieszczone zostały jajka, omijają pioruny. 
Niektórzy zakopywali również jajka na miejscu 
budowy domu, mając nadzieję, że ten symbo-

liczny gest zapewni mieszkańcom pomyślność 
i dobrobyt. Jajko zakopano, co zaskakujące, na-
wet pod budowlą, która, mając opiekę niebios, 
nie musiała jej szukać w skromnym talizma-
nie, a mianowicie ...pod kościołem Mariackim. 
Faktem jest również, że to właśnie kurze jaja 
wraz z ich skorupkami stały się w średniowie-
czu istotnym składnikiem zaprawy murarskiej. 
Dzięki takim zaprawom średniowieczne mosty 
i budynki nie rozsypały się przez wieki w proch. 
Jaj w zaprawie murarskiej używali zarówno 
Krzyżacy, wznosząc swoje zamki, jak i Anglicy, 
naprawiając chociażby iglicę wieży kościoła 
w malowniczym Newark. Most Karola w Pradze 
zbudowano także dzięki zaprawie z kurzych jaj.

Jajko – niespodzianka za ponad 20 mln 
dolarów
Prawie od pół wieku na rynku królują jajka-
-niespodzianki, wprowadzone najpierw we 
Włoszech. Ale tak naprawdę mają one przodka, 
który pojawił się o cały wiek wcześniej w carskiej 
Rosji. Tak, tak, to słynne jajka Fabergé, które 
pierwsze kryły w sobie miłe zaskoczenie dla 
obdarowanego. Ich wytwarzanie rozpoczęto 
w 1884 r.  na zlecenie Aleksandra III Romanowa, 
który takie biżuteryjne jajko zamówił jako wiel-
kanocny prezent dla żony – Marii. Dzisiejsza 
wartość takiego jubilerskiego cudeńka to ponad 
20 mln dolarów.

Muza ekscentrycznego artysty
Jajko przez wieki fascynowało, kryło tajemnicę 
nieodgadnioną, znacznie większą, niż nawet 

carskie jajka- niespodzianki. Alchemicy utoż-
samiali je z czterema żywiołami, kosmosem, 
mocą tworzenia. Byli przekonani, że tylko 
w specjalnym szklanym jajowatym naczyniu, 
zwanym jajem filozoficznym, może dojść do 
przemiany nieszlachetnych substancji w złoto. 
A współcześnie – w 2001 r. duński minister 
gospodarki zainicjował powstanie jaja po-
mieszczenia do prowadzenia burzy mózgów 
– właśnie w kształcie jaja.. To pewnie kolejna 
wersja jajka- niespodzianki... Jajo, któremu 
ludzkość dopisywała tyle znaczeń, było także 
inspiracją artystów. Czołowy ekscentryk Par-
nasu, Salvador Dali dorobił się obsesji na jego 
punkcie. Twierdził, że sam „wykluł się z jajka”. 
Na jego obrazach pojawiają się one w setkach 
odsłon: całe i stłuczone, surowe i sadzone lub 
w formie pokruszonych skorupek. Są znakiem 
stworzenia, symbolem erotycznym, oznaczają 
(w zależności od kontekstu i nastroju artysty) 
narodziny i śmierć, bezlitosny upływ czasu.

Aby te dywagacje na temat wielkanocnego 
atrybutu zakończyć i artystycznie, i żartobliwie, 
jak na tekst z jajem przystało, zacytuję poetę 
Juliana Tuwima. Jego stwierdzenie być może, 
biorąc pod uwagę trwającą wieki fascynację 
kształtem  jajka i jego wielorakimi znaczeniami, 
ma wymowę bardziej uniwersalną, niż by się to 
zdawało. Napisał on mianowicie: „ Gdyby jajko 
miało inną formę, życie kury byłoby potworne”.
Wesołych Świąt.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KULTURA

TEKST Z JAJEM, CZYLI GDYBY 
ONO MIAŁO INNĄ FORMĘ...
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KULTURA

Już od 30 lat dzia-
ła w Siemianowicach 
Śląskich przy ulicy 
Fryderyka Chopina 
6, w budynku stare-
go, XVIII-wiecznego 
spichlerza, wchodzą-
cego w skład zespołu 
pałacowo-parkowe-
go, Muzeum Miejskie 

w Siemianowicach Śląskich, Jedno jest pew-
ne, w ciągu trzydziestoletniej historii tego 
miejsca zmieniło się tutaj wiele. Aby o tym 
opowiedzieć, należy cofnąć się do 1966 roku, 
kiedy to powstało Towarzystwo Miłośników 
Siemianowic Śląskich, przemianowane w latach 
osiemdziesiątych na Towarzystwo Przyjaciół 
Siemianowic, którego celem było gromadzenie 
pamiątek dokumentujących i popularyzujących  
historię miasta. 

To właśnie z inicjatywy członków Towa-
rzystwa, do których między innymi należy 
zaliczyć: Irenę Turczyńską, Krystynę Migałę, 
Alfredę Barnaś, Danutę Dryndę, Bronisławę 
Krzyżańską, prof. Zdzisława Janeczka, Zbi-
gniewa P. Szandara oraz Antoniego Halora, 
w 1972r. wystąpiono do ówczesnych władz 
z propozycją utworzenia Muzeum Miejskiego. 
Niestety inicjatywa spotkała się z odmową. 
Pomimo tego, dzięki determinacji członków, 
Towarzystwo postanowiło utworzyć Miejską 
Izbę Regionalną. Zorganizowano akcję zbie-
rania pamiątek i eksponatów muzealnych, 

„PRZESZŁOŚĆ- PRZYSZŁOŚCI. 30 LAT  HISTORII MUZEUM 
MIEJSKIEGO  W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH” (CZĘŚĆ I)

dzięki czemu udało się zgromadzić całkiem 
pokaźną kolekcję. Miejską Izbę Tradycji Ruchu 
Robotniczego i Perspektyw Miasta otwarto 
21 lipca 1974r., udostępniając  wówczas wy-
stawę historyczną. Wśród osób opiekujących 
się rozwijającą się kolekcją i  wystawą należy 
wymienić kierownika Wydziału Kultury - Al-
fredę Barnaś, pracownice - Gabrielę Budasz, 
Lidię Małek oraz wyznaczoną do opieki nad 
ekspozycją Martę Tomanek. Oprawą plastyczną 
prezentowanych wystaw zajmowali się arty-
ści plastycy: Stanisław Barnaś, Jan Jończyk, 
Waldemar Grabka i fotograf Janusz Weintrit. 

Od tego czasu zaczął się szybki rozwój placów-
ki,  czego punktem kulminacyjnym było powołanie 
do życia, uchwałą Rady Miejskiej w Siemiano-

wicach Śląskich z 27 stycznia 1989 r.,  Muzeum 
Społecznego, a następnie 25 lipca 1991 r. Muzeum 
Miejskiego i nadanie mu statutu (17 paździer-
nika). Pierwszym dyrektorem Muzeum została 
Mirosława Sikorska, następnie stanowisko to 
objął Krystian Hadasz, dzięki któremu placówka 

rozwinęła swoją działalność nie tyko muzealną, 
ale także naukową, edukacyjną (m.in. lekcje mu-
zealne, Mała Akademia Jazzu), czy wydawniczą 
– m.in. zapoczątkowane zostały Siemianowickie 
Roczniki Muzealne, które nieprzerwanie wyda-
wane są do dziś. Obecnie dyrektorem muzeum 
jest  Wojciech Grzyb.

Od początku swojej działalności muzeum 
tworzyli ludzie i instytucje, dla których histo-
ria, dziedzictwo kulturowe Siemianowic i jego  
zachowanie dla pokoleń obecnych i przy-
szłych było ważne. Dlatego przez wszystkie 
lata działalności to właśnie dzięki współpracy ze 
szkołami, urzędem miejskim w Siemianowicach 
Śląskich, siemianowickimi placówkami kultury, 
muzeum może tworzyć kolekcje i prezentować 
wystawy, nie tylko mieszkańcom miasta, ale 
także wszystkim zainteresowanym historią 
i współczesnością.  

Jak widać historia muzeum nie jest tak prosta 
i oczywista, jak mogłoby się wydawać. Jego 
powstanie jest zasługą wielu pokoleń siemia-
nowiczan, zdających sobie sprawę z tego, jak 
ważna dla tożsamości mieszkańców miasta 
jest jego historia oraz kultura. W ciągu trzy-
dziestu lat działalności muzeum było miejscem 
wielu spotkań, wystaw oraz innych ważnych 
wydarzeń z udziałem mieszkańców naszego 
miasta, ale o tym, najlepiej opowiedzieć przy 
następnej okazji. 
Autorzy: 

PATRYK LESZNER, WOJCIECH GRZYB
MUZEUM MIEJSKIE W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

1983r. PGR w zabudowaniach gospodarczych pałacu
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10-11 kwietnia br. odbędzie się w Siemianowi-
cach Śląskich bieg na orientację „OD SERCA 
DO SERCA”.  Organizatorami biegu są: Fundacja 
Piastun Wyrównywanie Szans oraz grupa bie-
gowa Siemianowice i Przyjaciele Biegają. Do 
udziału można zapisać się online do 5 kwietnia 
2021 r. na stronie www. fundacjapiastun.pl/
od-serca-do-serca/. Można będzie zapisać 
się również w dniu biegu w godzinach 10.00 do 
14.00 w biurze zawodów. Wszystko odbywać 
się będzie w reżimie sanitarnym - dezynfekcja 
rąk oraz maseczki ochronne obowiązkowe. 

W czasie biegu przeprowadzona zostanie 
zbiórka publiczna, a zebrane środki przezna-
czone będą na leczenie podopiecznego fun-
dacji - Manfreda Świętka – strażaka (z KM PSP 
Zabrze), który po przeszczepie szpiku kostnego 
boryka się z przewlekłymi powikłaniami.

BIEG NA ORIENTACJĘ „OD SERCA DO SERCA” 
- ZAPISZ SIĘ!

Bieg ma również na celu kształtowanie po-
staw i zwiększanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, ponieważ punktami, do których 
trzeba dotrzeć są pojemniki w kształcie serc 
na nakrętki plastikowe. Trzeba je odnaleźć 
za pomocą wskazówek lub mapy, dotrzeć do 
nich i wrzucić nakrętkę plastikową do środka. 
Bieg odbywa się pod Patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie. Wydarzenie jest 
dofinansowane z budżetu gminy Siemianowice 
Śląskie

. 
Więcej informacji na naszej stronie 
www.fundacjapiastun.pl 

ADAM KLACKA
FUNDACJA PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS

SPRAWY SPOŁECZNE

Serca na nakrętki, po biegu, zostaną z nami i ułatwią 
mieszkańcom przekazywanie nakrętek na cele cha-
rytatywne. W ten sposób łatwiej będzie pomagać, 
jednocześnie dbając o ekologię.
Do serca trzeba będzie wrzucić symboliczną plasti-
kową nakrętkę. W zależności od długości wybranej 
trasy zaliczyć punkty A - 2 km,  A,B - 5km  lub 
A,B,C - 10km i wrócić na metę aby zaliczyć bieg. 



FUNDACJA „PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS”
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działania 
na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Pro-
wadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilitacyjne 
oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. Prowadzi 
również akcje charytatywne, kiermasze, bazarek, 
z których pozyskane środki przekazywane są in-
dywidualnie potrzebującym wsparcia chorym.  Cel 
szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie. www.
fundacjapiastun.pl 
KRS 0000292978

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMO-
CY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPE-
RIUM SŁOŃCA”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich pod-
opiecznych często jest jedyną możliwą formą 
wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. https://
imperiumslonca.pl 
KRS 0000052362 

SPORTOWY KLUB TANECZNY „FLAMENCO” 
Prowadzi zajęcia taneczne, organizuje kursy i tur-
nieje tańca towarzyskiego. 
http://sktflamenco.com  
KRS 0000105482

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „SIEMIANOWICZAN-
KA” SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, 
aktywizuje młodzież i dorosłych, promuje zdrowy 
sportowy styl życia. http://ciaciana.eu 
KRS 0000119986

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹ-
WOŚCIOWE „SZAFRAN” 
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych zmagających 
się z chorobą alkoholową i ich rodzin oraz  świe-
tlicę środowiskową dla dzieci – Szafranki. Całość 
środków przekazanych z 1% przeznaczona jest 
na prowadzenie świetlicy dla dzieci. Stowarzy-
szenie działa na rzecz zdrowienia moralnego 
i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, hazardu oraz osób współuzależnionych. 
www.szafran.rzsa.pl 
KRS 0000167689

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIK” 
Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie 
dwudziestokilkuletniej działalności klubu z grona jego 
wychowanków wyrosło wielu medalistów mistrzostw 
Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodo-
wej. www.ukswodnik.pl 
KRS 0000227483

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I ZA-
STĘPCZEGO RODZICIELSTWA 
NOWY DOM
Promuje ideę tworzenia rodzin zastępczych. Wspie-
ra rodziny, które podjęły się stworzenia nowego 
domu dla dzieci w potrzebie. www.nowydom.org.pl 
KRS 0000240167

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
AMAZONEK „RAZEM”
Amazonki pomagają kobietom chorym na raka 
piersi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, poko-
nać strach, powrócić do normalnego życia w rodzinie 
i społeczeństwie. www.amazonki.slask.pl 
KRS 0000284727

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI „LODOŁAMACZ” 
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody 
ludzkich serc, zwracając uwagę na najmłodszych 
niepełnosprawnych – dzieci. www.lodolamacz.ubf.pl 
KRS 0000357375

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE 
„PRO MERITUM”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród 
młodzieży szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. 
Nagradzane i wyróżniane za działania wolontariatu. 
www.promeritum.org 
KRS 0000380964

STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA
Prowadzi rehabilitację chorych na stwardnienie roz-
siane i przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu. 
KRS 0000585253

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec w Siemianowicach 
Śląskich. 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, 
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.
KRS 0000273051

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG 
ŚLĄSKI. 
Związek jest organizacją samopomocową powołaną 
przez niewidomych, działającą na rzecz niewido-
mych i zarządzaną przez niewidomych. Prowadzi 
działalność na rzecz ludzi, którzy na skutek utraty 
wzroku podlegają wykluczeniu społecznemu.
Cel szczegółowy: Siemianowice Śląskie
KRS 0000012847

TOWARZYSTWO POMOCY 
IM. ŚW. BRATA ALBERTA
Koło Siemianowice Śląskie działa na rzecz bez-
domnych, m.in. prowadzi noclegownię.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000069581

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY 
PSYCHICZNEJ 
Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasady pra-
widłowego rozwoju psychofizycznego, moralnego 
i duchowego, walcząc z dewiacjami i patologią 
społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OSP Siemianowice Śląskie działa na rzecz ochrony 
życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami 
pożarów, klęsk żywiołowych i zagrożeń ekolo-
gicznych.
Cel szczegółowy: OSP Siemianowice Śląskie.
KRS 0000116212

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ŚLĄSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi klub dla 
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000131323

ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS 
Koło Siemianowice Śląskie prowadzi działania na 
rzecz rodzin wielodzietnych. Koło siemianowickie 
organizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, 
angażuje się w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ 
ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KA-
ROLA BOROMEUSZA
Przeznaczony jest dla Dorosłych Niepełnospraw-
nych Intelektualnie Kobiet. Posiada 44 miejsca. Za-
pewnia mieszkańcom całodobową opiekę – zgodnie 
z ich aktualnymi potrzebami. DPS Michałkowice 
można wspierać wpłacając 1% z podatku na: Stowa-
rzyszenie św. Józefa „JESTEŚMY”. Cel szczegółowy: 
DPS Michałkowice.
KRS: 0000237740

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ PAŁACU DON-
NERSMARCKÓW W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
„PAŁAC INSPIRACJI”
Stowarzyszenia zamierza uruchomić fundusz, 
w ramach którego będą organizowane: spacery 
pałacowe, spotkania o historii pałacu i przemysłu 
na Śląsku,opracowanie i wydawanie publikacji oraz 
materiałów filmowych poświęconych naszemu pa-
łacowi, promocję pałacu i historii z nim związanych 
w regionie, w kraju i na świecie.
KRS: 0000543966.

SIEMIANOWICKIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WY-
CHOWAWCZE TZW. RODZINKOWE DOMY DZIECKA.
Od stycznia 2021 roku zostały wyodrębnione na-
stępujące jednostki:
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 

mieszkanko ul. Hutnicza,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 – 

mieszkanko ul. Mikołaja i ul. Andersa,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 

mieszkanko ul. Śląska i ul. Powstańców.
Pierwsza Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Nr 1 w Siemianowicach Śląskich (wcześniej Wie-
lofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza) 
powstała w grudniu 2009 roku.  Wzorując się na 
wdrażanych już w innych miastach rozwiązaniach 
zdecydowano się na „system rodzinkowy”, pomo-
cy dzieciom, które nie mogą pozostać w swoim 
rodzinnym domu. Od tego roku po raz pierwszy 
można przekazać 1% podatku na pomoc naszym 
podopiecznym, za pośrednictwem Fundacji Stu-
denckiej Młodzi Młodym.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 –  
mieszkanko ul. Hutnicza,
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Hutnicza 10194
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 –  
mieszkanko ul. Mikołaja i ul. Andersa,
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Mikołaja i Andersa 10195
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 – 
mieszkanko ul. Śląska i ul. Powstańców.
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Śląska i Powstańców 10196

Organizacje pozarządowe działające na terenie Sie-
mianowic Śląskich, które posiadają status OPP – orga-
nizacji pożytku publicznego a jednocześnie pomagają 
w rozliczaniu zeznań podatkowych (bezpłatnie) to:
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Ro-
dzicielstwa  NOWY DOM 
tel w tej sprawie. 503 135 766, e-mail st.nowydom@wp.pl ,
Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” 
e-mail:  imperium.slonca@wp.pl , tel. 32 228 29 81,
Fundacja PIASTUN-Wyrównywanie Szans tel. 32 376 42 00, 
mail. biuro@fundacjapiastun.pl, www.fundacjapiastun.pl

OPRACOWAŁA ELŻBIETA NIESZPOREK

Przypominamy, że jak co roku przygotowując 
indywidualne rozliczenie podatkowe można po-
dzielić się 1% z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie Siemianowic Śląskich: 

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA LOKALNIE!

PODARUJ
SIEMIANOWICKIM  
ORGANIZACJOM

SPORT

ZMARŁ WYBITNY TRENER I PIŁKARZ – ALOJZY ŁYSKO
Z ogromnym smutkiem i poczuciem wielkiej 
straty informujemy, że 22.03.2021 r., w wieku 
85 lat, zmarł Alojzy Łysko, znakomity zawod-
nik oraz wybitny trener piłkarski, ale przede 
wszystkim wspaniały człowiek, który spo-
rą część swojego życia związał także z na-
szym miastem.

Jako zawodnik reprezentował barwy m.in. 
HKS Siemianowiczanki (1954-1958), skąd trafił 
do chorzowskiego Ruchu oraz GKS Katowice. 
Z „Niebieskimi” zdobył tytuł mistrza i wicemi-
strza Polski, grał z tym zespołem w europej-
skich pucharach. Wystapił także w piłkarskiej 
reprezentacji Polski.

Po zakończeniu kariery zawodniczej posta-
nowił przekazywać swoją wiedzę i doświad-

czenie piłkarskie kolejnym pokoleniom. Jako 
trener prowadził m.in. ekstraklasowe zespoły: 
Ruch Chorzów, GKS Katowice, Zagłębie Lubin, 
Śląsk Wrocław i Cracovię.

Największe sukcesy na ławce trenerskiej 
Alojzy Łysko osiągnął z drużyną GKS Katowice. 
W sezonach 1985/1986  oraz 1990/1991 zdobył 
z katowiczanami Puchar Polski, w sezonie 
1991/1992 – wicemistrzoswo Polski i Superpu-
char Polski, przez kibiców GKS-y Alojzy Łysko 
został wybrany trenerem 50-lecia ! W 1986 roku 
został również przez tygodnik „Piłka Nożna” 
wybrany „Trenerem Roku” w Polsce.

Na zakończenie swej trenerskiej kariery 
Alojzy Łysko powrócił do swojego ukocha-
nego miasta - prowadził drużynę seniorów 

MKS Siemianowiczank. Mimo pracy w różnych 
częściach Polski nieprzerwanie od 1961 roku 
mieszkał w Siemianowicach.

Bez wątpienia to ogromna strata nie tylko 
dla siemianowickiego i śląskiego futbolu, ale 
dla całej sportowej Polski.  Zawsze uśmiech-
nięty, chętny do rozmowy, wielki pasjonat piłki 
nożnej, który potrafił przekazać tę pasję kolej-
nym pokoleniom. Wspaniały, dobry człowiek, 
który zawsze podkreslał, że najważniejsza jest 
rodzina – takim Go zapamiętamy, składając 
najszczersze wyraz współczucia najbliższym 
Pana Alojzego.

(SON)


