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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
28 grudnia  2020 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 19 listopada 2020 r

1. Piotr z Bytkowa
2. Krzysztof z Centrum
3. Zbigniew z  Oś. Tuwima

Zdjęcie przedstawiało Aleję Młodych w kierun-
ku ulicy Westerplatte 

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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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

Dla wielu osób bycie seniorem, nie jest samo w sobie po-
wodem do radości, a teraz jeszcze doszło do tego poczucie 
zagrożenia i często większej niż wcześniej bezradności. Bo 
nie można się dodzwonić do przychodni, bo nie wiadomo czy 
ktoś o mnie będzie pamiętał, nie wiem, jakie będą te święta. 
Czy izolacja w czasie świąt musi oznaczać samotność? Czy 
razem czy osobno? 
Czy można znaleźć jakiś złoty środek?
Nie ma złotego środka. Każdy senior czy rodzina musi sama, 
najlepiej w szczerej rozmowie, określić, co będzie dla wszystkich 
najlepsze i najbezpieczniejsze. Jeśli osoby starsze radzą sobie 
same i do tego mają duże obawy, że mogą się zarazić, warto 
uszanować ich wolę i nie naciskać na wspólne święta. Nawet 
z narażeniem na komentarze typu: „bo co ludzie powiedzą, że 
samą w święta zostawili”. Jeśli jednak starsza mama lub ciocia 
czuje się bardzo samotna i święta bez zobaczenia najbliższych 
będą dla niej bardzo negatywnym i przytłaczającym przeżyciem 
– należy się zastanowić przynajmniej nad odwiedzeniem jej 
z krótką wizytą, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, żeby 
jednak poczuła, jak jest ważna i jak ważne są dla nas jej uczucia.

Kilka podpowiedzi, jak sobie poradzić w ten świąteczny czas. 
To tylko niektóre z możliwości, nie dla każdego najlepsze, ale 
może posłużą jako inspiracja.
Świąteczna gorączka zakupowa
Najlepiej jeśli osoba starsza zrobi listę potrzebnych zakupów, 
z podziałem na miejsca, gdzie można je kupić. Mniej czasu 
spędzi się w sklepie, szybciej zrobi zakupy i można uniknąć 
kupowania „oczami” czegoś, co wydaje się potrzebne, a po-
tem niekoniecznie jest przydatne. Jeśli rzeczywiście jest nam 
potrzebne coś, co jest trudno dostępne lub dostępne tylko 
w kilku miejscach, lepiej wcześniej powiadomić kogoś, kto 
pomoże w zakupach. Będzie mógł łatwiej zaplanować i np. 
kupić dla osoby starszej produkty przy okazji robienia zakupów 
dla siebie. Pamiętajmy, że nadal obowiązują godziny zakupów 
dla seniorów od 10:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku. Jeśli 
korzystamy z pomocy zakupowej zorganizowanej przez wo-
lontariuszy, postarajmy się zaplanować ostatnie zamówienie 
świąteczne nieco wcześniej, bo przed świętami wolontariusze 
mają z reguły mniej wolnego czasu.
Słuchajmy siebie z szacunkiem
Zarówno osoby starsze, jak i ich rodziny powinny unikać, po-
uczania i dyskusji, czy np. senior może wychodzić z domu. 
Osoby starsze mają prawo decydować o sobie. Zamiast prze-
konywać podniesionym głosem o tym, jak jest niebezpiecznie, 
a czasem użyć nawet szantażu, np. „Jak nie zostaniesz w domu 
to już więcej...”, lepiej  delikatnie negocjować i rozmawiać po 
partnersku. „Proszę, nie ryzykuj, załóż maseczkę – chroń sie-
bie, jesteś dla mnie ważny/ważna”, bez reagowania w sposób 
emocjonalny. Bo emocje zwykle działają odwrotnie, ograniczając 
możliwości  komunikacji.

Czasem wystarczy mała zmiana i zamiast zapytać: „Czego 
potrzebujesz?” można powiedzieć: „Martwię się o Ciebie, jak 
się czujesz?”. Potrzeba wyjdzie wtedy w rozmowie. Czasem 
sama rozmowa jest najważniejszą potrzebą do spełnienia.

Bezpośredni kontakt
Bardzo ważne jest, żeby nie rezygnować z bezpośredniego 
kontaktu. Okazuje się, że ludzie odkrywają różne sposoby – 
spotkania, np. „przez drzwi”. Odwiedzający stoi lub siada na 
składanym krzesełku po jednej stronie, np. w korytarzu, a  senior 
na krześle w progu swojego mieszkania rozmawiają, zachowu-
jąc dystans. Jeśli nie mamy możliwości odwiedzin, pozostaje 
kontakt telefoniczny. Ważny jest również ten codzienny, nawet 
krótki. Najlepiej o regularnych ustalonych porach. Seniorzy 
zwykle dobrze radzą sobie z rozmowami przez telefon, bo to 
coś, co znają i ogarniają. Warto też pomóc Seniorom uruchomić 
po raz pierwszy komunikatory typu Messenger, bo motywacja do 
zobaczenia drugiej osoby jest wtedy na tyle duża, że przekonują 
się do nowego sposobu komunikacji. Kontakt z kuzynką z drugiego 
końca Polski staje się w ten sposób tak samo prosty, jak z sąsiadką.

Warto przekazywać również informacje o wsparciu czy 
pomocy osobom starszym, bo często i łatwo dostępna wiedza 
internetowa nie jest dla nich tak oczywista. Poniżej przypomina-
my garść informacji, które mogą się przydać osobom starszym.

Aby ułatwić naszym Seniorom poruszanie się w gąszczu in-
formacji, powstał poradnik w wersji elektronicznej, dostępny 
na stronie www.siemianowice.pl oraz profil ngo.siemianowice 
na Facebooku.  Stąd apel do wszystkich jeszcze „nie seniorów” 
- pomóżcie osobom starszym znaleźć i otworzyć te adresy po 
raz pierwszy. Co znajduje się w poradniku? Gdzie można znaleźć 
pomoc i poradę? Akcje trwające w naszym mieście skierowane do 
seniorów. Przydatne numery telefonów - miniksiążka telefoniczna, 
w tym dane kontaktowe urzędu, centrum kultury, spółdzielni itp. 
Zasady działania szpitala miejskiego. Dostępne usługi dla senio-
rów oraz dane restauracji, w których można zamówić jedzenie 
z dostawą. Dodatkowo w poradniku dostępne są również częste 
pytania i odpowiedzi, z którymi spotykają się operatorzy naszych 
infolinii wsparciowych oraz Siemianowickiej Infolinii dla Seniorów.

ELŻBIETA NIESZPOREK

JAK SENIOR MA SOBIE DAĆ RADĘ  
W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS W „KORONIE”

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



3

Kończy się rok, który był niepodobny do 
żadnego wcześniejszego. Zarówno w skali 
globalnej, jak i lokalnej – samorządowej. Rok, 
którego nieodłącznym składnikiem wielu 
naszych działań była niepewność. Jednakże 
był to też rok, w którym – chyba pierwszy 
raz od wielu lat – zaczęliśmy na nowo do-
ceniać wartość bezpośredniego kontaktu 
z drugim człowiekiem oraz łączyć solidarnie 
siły w wielu akcjach społecznych, mających 
na celu wspólną obywatelską walkę z koro-
nawirusem. W urzędzie miasta, pierwszy raz 
w historii 30 lat samorządności, musieliśmy 
zarządzać uchwalonym budżetem miasta, 
w którym wpływy z podatków drastycznie 
spadały, podczas gdy zaplanowane, wydatki 
i inwestycje czekały w kolejce na realizację. 
Jednak pomimo wszystkich tych wyzwań fi-
nansowych, organizacyjnych i zdrowotnych, 
zdołaliśmy wraz ze śp. Henrykiem Falkusem, 
Skarbnikiem Miasta, moimi zastępcami, na-
czelnikami i kierownikami poszczególnych 
komórek, utrzymać przyjęte kilka lat temu 
tempo pracy. Działaliśmy trochę na przekór 
pandemii, by przynajmniej tu, na poziomie 
lokalnym, w jak największym stopniu osłabić 
skutki spowolnienia gospodarczego i zatrzy-

mania przepływu pieniądza, tak potrzebnego 
do utrzymania biznesu i miejsc pracy. Dzięki 
takiej postawie, pozyskaliśmy dla miasta kolejne 
87 milionów złotych środków zewnętrznych 
i zrealizowaliśmy ponad sześćdziesiąt inwe-
stycji miejskich, wśród których znalazło się 
kilka godnych wyróżnienia. Kluczową z nich, 
a z pewnością najpiękniejszą, była rewitalizacja 
michałkowickiego Zameczku. Nie sposób także 
pominąć rozpoczęcia kolejnego etapu rewita-
lizacji osiedla Nowy Świat, które przestało już 
straszyć zarówno przejeżdżających przez tę 
część miasta, jak i samych mieszkańców do-
mów przy ulicy Kołłątaja. Inną, nie mniej ważną, 
częścią naszych inwestycji były dalsze remonty 
dróg i budowa nowych łączników drogowych, 
usprawniających ruch samochodowy w mie-
ście. Najbardziej cieszą nas jednak zadania 
i inwestycje związane z szeroko rozumianą 
ekologią i ochroną środowiska, w efekcie 
których ociepliliśmy wiele budynków miesz-
kalnych i publicznych oraz doprowadziliśmy 
do wyeliminowania wielu źródeł uciążliwo-
ści zapachowych, które przez długi czas 
doskwierały mieszkańcom naszego miasta. 

Przed nami nowy rok, na który możemy pa-
trzeć z odrobinę większym optymizmem. Po 

pierwsze dlatego, że pandemia covid-19 już 
nas trochę zahartowała i wiemy, że nie moż-
na się jej poddać psychicznie, bo przecież 
wraz z każdą następną falą zachorowań, jej 
wpływ na nasze życie gospodarczo-społecz-
ne powinien mimo wszystko słabnąć. Drugim 
powodem pozwalającym na optymizm jest 
fakt, że zaledwie kilka dni temu otrzymaliśmy 
dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji 
Lokalnych ponad 20 milionów złotych dotacji 
na przyszłoroczne projekty inwestycyjne. 
Ten potężny zastrzyk finansowy pomoże 
nam m.in. pokryć koszty termomodernizacji 
kolejnych budynków użyteczności publicz-
nej, w tym siemianowickich szkół. Umożliwi 
także wymianę nawierzchni drogi przy ulicy 
Katowickiej, budowę wielofunkcyjnego boiska 
przy szkole COGITO czy uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych pod przyszłe miejsca pracy 
przy ulicy Bytomskiej. Szerzej piszemy o tym 
w bieżącym numerze „Głosu Miasta”.

Chociaż nie samym chlebem żyje człowiek, 
a samorząd to nie tylko inwestycje, głębo-
ko wierzę, że nie zwalniając tempa pracy 
na rzecz miasta, po – ufam szczęśliwym 
– zakończeniu pandemii, zdołamy wszyscy 
odnaleźć się w zupełnie innym, lepszym 

miejscu. Życzę więc Państwu, by ten nowy 
lepszy czas w życiu każdego z nas nastał 
jak najszybciej, a do momentu, kiedy tak 
się stanie i w nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia, życzę zdrowia i pogody ducha, 
bo wtedy łatwiej jest działać na rzecz lep-
szego jutra. 

POZDRAWIAM
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

Przed nami cudowne święta - Boże Narodzenie.
Ich przesłania, jakim są pokój, miłość i nadzieja

płynące z betlejemskiej stajenki, 
w której Bóg stał się człowiekiem,

aby udzielić drogocennego daru zbawienia,
nie są nam w stanie odebrać tegoroczne okoliczności.

Życzymy w tych dniach wielu łask Bożych,
Niech wyjątkowa atmosfera Świąt wypełni Państwa serca,

dodając wewnętrznej siły i pogody ducha, a Nowy 2021 Rok
 niech będzie czasem dobrych zdarzeń,

czasem dobrego zdrowia i dobrych decyzji.

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Prezydent Miasta 
Siemianowice Śląskie

Rafał Piech

W NOWY ROK 
Z ODROBINĄ OPTYMIZMU
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Zgodnie z zapowiedzią budowa kolejnej ścież-
ki rowerowej w naszym mieście jest już na 
ukończeniu. Mowa tu o ponaddwukilome-
trowej trasie na Bańgowie biegnącej od ulicy 
Bańgowskiej, w dzielnicy Przełajka, przez os. 
Bańgów (ul. Skłodowskiej) i dalej przez ulicę 
Zachodnią do skrzyżowania z ulicą Krupanka.

Jak informuje Jan Chmielewski, zastępca 
naczelnika Infrastruktury Drogowej Urzędu 
Miasta w Siemianowicach Śląskich, aktualnie 
wykonano już wszystkie roboty zasadnicze. 
Trwają natomiast prace wykończeniowe w za-
kresie oznakowania, sprawdzania instalacji 
oświetleniowej i porządkowania terenu.

Ścieżka rowerowa na Bańgowie to już trzecia 
trasa, która zostanie oddana do użytku. Jed-
nocześnie trwa realizacja ostatniej, czwartej, 
wiodącej od ul. Przedsiębiorców wzdłuż ulic: 
Michałkowickej 47, Michałkowickiej 105 (bu-

dynek Urzędu Miasta) i Wyzwolenia do ul. 
Tarnogórskiej. Termin wykonania tej trasy (SR4) 
planowany jest zgodnie z umową na połowę 
przyszłego roku.

Rozbudowa siemianowickiej sieci dróg ro-
werowych odbywa się w ramach drugiego 
etapu zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie 
mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla 
wykorzystujących rower w mieście Siemia-
nowice Śląskie”, obejmującego m.in. budowę 
ok. 10 kilometrów ścieżek rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, komunikujących 
ze sobą główne dzielnice miasta. Inwestycja 
realizowana jest przy wsparciu środków unij-
nych, pozyskanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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ŚCIEŻKA ROWEROWA NA BAŃGOWIE 
NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Zakończyła się trwająca blisko pół 
roku gruntowna termomoderniza-
cja budynku Młodzieżowego Domu 
Kultury im. dr. H. Jordana. Obiekt 
został docieplony, a jego elewacja 
odnowiona i ozdobiona kolorowymi 
elementami. Dzięki inwestycji bę-
dzie nie tylko cieplej, ale również 
oszczędniej i przyjaźniej dla środo-
wiska naturalnego.

Zgodnie z zaplanowanym zakresem 
prac modernizacja placówki objęła 
wykonanie izolacji przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych ścian pod-
ziemia z ociepleniem, docieplenie 
ścian nadziemia wraz z robotami 

wykończeniowymi, roboty w zakresie 
instalacji c.o., wykonanie wentylacji 
mechanicznej, drenażu opaskowego, 
wymianę opraw oświetleniowych na 
oprawy typu LED, ocieplenie połaci 
dachu z pokryciem oraz przebudo-
wę strefy wejścia. Zadanie zostało 
dofinansowane z budżetu Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii kwotą 
1.275.000 zł, w ramach „Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji”. Koszt całości przedsięwzięcia 
wyniósł 1.171.925,01 zł.

Remont MDK-u był jedną z dzie-
sięciu tegorocznych inwestycji 
z zakresu termomodernizacji, re-

alizowanych na budynkach użytecz-
ności publicznej oraz należących do 
gminnego zasobu mieszkaniowego. 
Poza domem kultury, pracom termo-
modernizacyjnym zostały poddane 
także budynki Szkoły Podstawowej 
nr 20 oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych – ich 
finał przewidziano w pierwszej po-
łowie 2021 roku, jak również siedem 
domów wielorodzinnych na Nowym 
Świecie, których modernizację za-
kończono w maju br.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

KOLEJNA TERMOMODERNIZACJA ZA NAMI 
– MDK JORDAN W NOWEJ ODSŁONIE

Wkrótce na siemianowickich ulicach 
pojawi się więcej koszy na śmieci. 
To za sprawą podpisania umowy na 
zakup 170 sztuk koszy ulicznych 
o pojemności 50l, które będą syste-
matycznie rozmieszczane na terenie 

W MIEŚCIE PRZYBĘDZIE KOSZY NA ŚMIECI
całego miasta. Gmina przeznaczy na 
ten cel 57.750 zł.

Nowe pojemniki zostaną posta-
wione w lokalizacjach zgłaszanych 
przez radnych oraz mieszkańców. 
Oprócz tego część koszy będzie 

przeznaczona na bieżące dosta-
wianie, zgodnie z zapotrzebowa-
niem, np. wzdłuż nowo powstałych 
ulic. Warto zauważyć, że odpo-
wiednia liczba koszy na śmieci, 
jak i pojemników na psie odchody 

jest konieczna w celu utrzyma-
nia czystości w mieście. Dlatego 
również podczas realizacji inwe-
stycji miejskich związanych m.in 
z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej wśród elementów ma-

łej architektury uwzględniany jest 
montaż kolejnych koszy ulicznych 
i parkowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ



5

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

fo
t. 

Ar
ch

.U
M

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k

fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
M

at
eu

sia
k

Na dachach siedmiu placówek oświa-
towych, tj. Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 2, Szkoły Podstawowej 
nr  4, Szkoły Podstawowej nr 1, Żłob-
ka Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
nr  6, Młodzieżowego Domu Kultury 
JORDAN i Zespołu Szkół Specjalnych 
zamontowano instalacje fotowol-
taiczne do produkcji ekologicznej 
energii elektrycznej.

W sumie na budynkach umiesz-
czono 604 sztuki paneli, o łącznej 

FOTOWOLTAIKA  
NA SIEMIANOWICKICH 
SZKOŁACH

mocy 227,625 kWp, dzięki którym 
znacznie obniżą się koszty ich 
utrzymania. Panele fotowolta-
iczne nie tylko przyniosą spore 
oszczędności przy zakupie energii 
elektrycznej, ale przede wszystkim 
wiele korzyści dla środowiska na-
turalnego. Jak zapowiada Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie, w perspektywie 
najbliższych lat instalacje wykorzy-
stujące odnawialne źródła energii  

pojawią się również na pozostałych 
budynkach oświatowych.

Realizacja powyższej inwestycji 
kosztowała ponad 900 tys. zł i była 
możliwa dzięki dofinansowaniu po-
zyskanemu z budżetu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach 
„Programu działań na rzecz ograni-
czenia niskiej emisji”, które pokryło 
100 % kosztów zadania.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Od kilku miesięcy w trzech siemia-
nowickich szkołach technicznych 
realizowany jest projekt unijny pn. 
„Rozwój kompetencji i dopasowa-
nie do potrzeb rynku pracy uczniów 
techników i zasadniczych szkół za-
wodowych Siemianowic Śląskich 
– etap II”. W jego pierwszej fazie 
wybrane pomieszczenia szkolne 
zaadaptowano na nowoczesne 
pracownie kształcenia zawodowe-
go – w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych (ZSP) „Cogito” powstały 
pracownie: cukiernicza, językowa 
i multimedialna, w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
(ZSTiO) „Meritum” utworzono kla-
sopracownie lokalnych sieci kompu-
terowych i ekonomiczną, natomiast 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych (ZSOiZ) wzbogacił się 
profesjonalne pracownie: warsztatów 
szkolnych, technologii oraz rysunku 
technicznego. Koszt przebudowy 
i modernizacji pomieszczeń szkol-

NOWE KLASOPRACOWNIE  
CZEKAJĄ NA WYPOSAŻENIE

nych wyniósł ponad 1,2 mln zł (kwota 
ta obejmuje również część urządzeń 
stanowiących wyposażenie pracowni 
warsztatów szkolnych w ZSOiZ, do-
starczonych w ramach przeprowa-
dzonych robót budowlanych).

Teraz przyszedł czas na kolejny 
krok, jakim jest zakup odpowiednich 
mebli, narzędzi i urządzeń warsz-
tatowych, które umożliwią wysoką 
jakość kształcenia zawodowego. 

W tym celu ogłoszono przetarg 
na dostawę i montaż wyposażenia 
w nowo powstałych klasach. Po wy-
borze wykonawcy klasopracownie 
ZSOiZ zostaną zaopatrzone m.in. 
w stół warsztatowy, nożyce do cięcia 
blachy, zaginarki do rur i blachy, piłę 
do cięcia metali, wiertarkę stołową 
(pracownia warsztatów szkolnych), 
twardościomierze (pracownia tech-
nologii) oraz ploter (pracownia ry-

sunku). W przypadku ZSP „Cogito” 
będzie to m.in. piec konwekcyjny, 
robot planetarny, stół mroźniczy, 
chłodziarka i zmywarka (pracow-
nia cukiernicza), aparaty fotogra-
ficzne (pracownia multimedialna) 
oraz system komputerowych sta-
nowisk dla 16 uczniów, zarządzany 
ze stanowiska nauczycielskiego wraz 
z kompatybilnym zestawem me-
bli i oprogramowaniem (pracownia 
językowa). W ZSTiO „Meritum” do 
pracowni ekonomicznej zostanie za-

kupione urządzenie do frankowania 
korespondencji, a do pracowni sieci 
komputerowych- serwer z kontrole-
rem pamięci masowej. Zakończenie 
powyższych działań planowane jest 
w pierwszym kwartale 2021 roku.

Realizacja projektu dofinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Na początku miesiąca na stronach Sejmi-
ku Województwa Śląskiego pojawiła się 
informacja o rozstrzygnięciu XXI edycji kon-
kursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Wo-
jewództwa Śląskiego. Udział w nim - mimo 
pandemii - wzięło 30 samorządów, któ-
re zgłosiły w sumie kilkadziesiąt projektów. 
Wśród tak licznej konkurencji znala-
zła się również siemianowicka Pływalnia 
Miejska. I to właśnie nasza Badyhala zdo-
była Nagrodę Marszałka Województwa 
w kategorii obiektu użyteczności publicznej, 
wygrywając największą liczbą oddanych głosów. 
Rewitalizacja tego obiektu została zrealizo-

wana z dużym szacunkiem - mówi Mikołaj 
Machulik, prezes SARP, oddział w Katowicach, 
sędzia referent konkursu NPP Województwa 
Śląskiego 2020. - Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na to, jak zmieszczono współ-
czesną technologię basenową w tak dostojnym 
obiekcie - dodaje.

Wieloetapowa modernizacja zabytkowego 
budynku polegała m.in. na ujednoliceniu – 
również od zewnątrz - obiektu składającego 
się z kilku części. Dzięki wykonanym pracom 

z Badyhali mogą również bez przeszkód ko-
rzystać osoby z niepełnosprawnościami. 

Przypomnijmy, że w trakcie I etapu rewitalizacji 
Pływalni Miejskiej, w latach 2016-2018, uszczel-
niono i wzmocniono nieckę basenową oraz m.in. 
wyremontowano halę basonową wraz z szatniami.

Ogromne zainteresowanie mieszkańców 
konkursem dostrzegają władze Województwa 
Śląskiego. 
- Konkurs jest ważny dla samorządów z na-
szego regionu, ponieważ jest to również pewna 

Pływalnia Miejska w Siemianowicach Ślą-
skich przeszła gruntowną modernizację 
podzieloną na dwa etapy. Pierwszy – w la-
tach 2016-2018 obejmował uszczelnienie 
niecki basenowej, wymianę wentylacji, 
wykończenie ścian hali basenowej i fi-
larów płytkami ceramicznymi. Poddano 
również renowacji zabytkowy świetlik, 
zaaranżowano wnętrze szatni, którą 
wyposażono w nowoczesne szafki, za-
montowano także nowe kabiny i prze-
bieralnie. Koszt prac wyniósł 1.067.075 zł 
Drugi etap rewitalizacji pływalni miał 
miejsce w 2019 r. W trakcie tych prac od-
restaurowano i podświetlono elewację, 
przebudowano wejście główne i dostoso-
wano je do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami, wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, zainstalowano ogniwa foto-
woltaiczne, wymieniono technologię wody 
basenowej, pokrycie dachowe i obróbki 
blacharskie. Ponadto zmodernizowano 
pomieszczenia natrysków oraz toalet. Ten 
etap prac pochłonął 4.193.428 zł.

ZAKOŃCZENIE SEZONU 
SIEMIANOWICKIEGO 
ROWERU MIEJSKIEGO 2020
Ponad 6,8 tysiąca zarejestrowanych użytkow-
ników łącznie przez ostatnie lata wynajęło 
siemianowickie jednoślady blisko 25,5 tysiąca 
razy. Zakończyliśmy trzeci sezon rowerowy 
w Siemianowicach Śląskich - czas zatem na 
podsumowanie. 

System rowerów miejskich obsługiwany 
przez firmę Nextbike Polska, największego do-
stawcę i operatora sieci wypożyczalni w kraju, 
gości w Siemianowicach Śląskich już od lipca 
2018 roku. Wypożyczalnie ŚRM w naszym 
mieście to aż 120 jednośladów dostępnych przy 
12 stacjach, w tym klasyczne rowery miejskie, 
rowerki dziecięce, tandemy i cargo.  

Zwiększające się zainteresowanie rowerami 
miejskimi, wynikające z licznych ograniczeń 
m.in. w transporcie miejskim, powoduje, że 

chętnych na rowery wciąż przybywa. W samym 
2020 roku użytkownicy ŚRM wynajmowa-
li jednoślady przez ponad 5525 godzin – to 
ponad 7 miesięcy ciągłego wynajmu jednego 
roweru. Sumując wszystkie wypożyczenia to 
czas 15658 godzin, czyli ponad 21 miesięcy! 

Najczęściej odwiedzana stacja w Siemiano-
wicach Śląskich to Centrum, skąd wynajęto 
rowery ponad 1,7 tys. razy. Warto zaznaczyć 
również, że w tym roku średni czas wynajmu 
wydłużył się do około 38 minut. Jest to trend 
zauważalny we wszystkich miastach, w któ-
rych funkcjonują rowery miejskie. Wydłużenie 
czasu jest oznaką, że mieszkańcy w czasach 
pandemii korzystają z jednośladów jako głów-
nego środka transportu miejskiego, a nie tylko 
jego uzupełnienia.

Łącznie Siemianowicki Rower Miejski liczy 
już sobie blisko 6809 użytkowników, a tylko 
w tym roku dołączyło do niego ponad 1200 
osób. Dnia 3 sierpnia 2020 roku rowery miej-
skie były wynajmowane blisko 123 razy – bijąc 
rekord wynajmów tego sezonu. 

Przed spółką Nextbike Polska czas intensyw-
nej przerwy zimowej, podczas której rowery 
z całego kraju przechodzą pełną kontrolę ser-
wisową, żeby wiosną móc powrócić na kolejny 
sezon rowerowy.

Dziękujemy! 
ZESPÓŁ NEXTBIKE POLSKA!  

Najpopularniejsze stacje  
w tym sezonie to: 
Centrum I 1782 wynajmów
Michałkowice 1120 wynajmów
Tuwim 982 wynajmów
Osiedle Młodych 813 wynajmów

Najczęściej pokonywane trasy  
tego roku to:
Park Pszczelnik do Centrum I 199
Centrum I do Park Pszczelnik 181
Michałkowice do Centrum I 179
Centrum I do Centrum II  144

nobilitacja tych działań, które te samorządy 
prowadzą - mówi Dariusz Starzycki, wice-
marszałek Województwa Śląskiego, a jedno-
cześnie przewodniczący konkursowego jury. 
Z naszej strony obiecujemy, że w przyszłorocz-
nej, XXII edycji konkursu NPP Województwa 
Śląskiego na pewno wystartujemy, bowiem 
w temacie rewitalizacji siemianowickich za-
bytków nie idziemy na żadne kompromisy!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICKA 
BADYHALA Z NAGRODĄ 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO!
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POTĘŻNY ZASTRZYK FINANSOWY 
DLA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH!

Ponad 20 milionów złotych - takie dofinan-
sowanie otrzymało nasze miasto w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RFIL). Powołana przy premierze komisja 
wybrała projekty infrastrukturalne, eduka-
cyjne lub związane z cyfryzacją, których 
realizacja zostanie w ten sposób - pod-
kreślmy - bezzwrotnie - dofinansowana.

Fundusze były przyznawane dwuetapowo. 
W pierwszym, letnim, rozdaniu, w którym 
otrzymaliśmy 7,5 mln zł, o rozdziale decy-
dował algorytm, zaś w drugim (jesiennym) 
nabór miał charakter konkursowy. Podczas 
oceny wniosków brano pod uwagę między 
innymi takie kryteria, jak: kompleksowość pla-
nowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności 
i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad 
zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom nie-
pełnosprawnym, liczbę osób, które skorzystają 
z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie 
klęskom żywiołowym czy koszt w stosunku do 
planowanych dochodów gminy.

- Cieszymy się, że dzięki temu dofinansowa-
niu uda nam się zrealizować kolejne, kluczowe 
inwestycje w naszym mieście – mówi Betina 
Bober-Ogon z Wydziału Rozwoju Miasta.

Warto tutaj wspomnieć, że do Województwa 
Śląskiego w ramach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych trafi w sumie aż 1,3 mld zł. 
Wśród miast i gmin naszego regionu, Siemia-
nowice Śląskie są w czołówce beneficjentów 
tego funduszu.

*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - to 
środki przeznaczone na dotacje dla gmin, po-
wiatów i miast w wysokości od 500 tysięcy zł 
do 93 mln zł. Żródłem finansowania projektu 
jest Fundusz COVID-19, zaś wsparcie jest 
bezzwrotne

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZSOIZ przy ul. Budryka - trwa,
SP nr 20 - trwa
ZSTiO „Meritum - planowane,
Zespół Szkół Sportowych - planowane
UM przy ul. Michałkowickiej - planowane 

W przypadku Siemianowic Śląskich wsparcie finansowe z RFIL otrzymają projekty:

 budowa alei spacerowej wraz  
z oświetleniem do ulicy Dworskiej, Stawu 

Rzęsa – w trakcie projektowania

budowa wielofunkcyjnego boiska 
przy ZSP „COGITO” - planowana

połączenie drogowe do terenów  
inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej –  

planowane

wymiana nawierzchni ulicy Katowickiej 
– planowana

uzbrojenie terenu przemysłowego przy  
ul. Bytomskiej – planowane

termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

budowa ronda na DK 94  
– w trakcie projektowania

połączenie drogowe do Chorzowa 
od ul. Watoły - planowane

 830 

tys. zł

 1,2 

mln zł

 3 

mln zł

 

PONAD

20 
mln zł

 1 

mln zł

 3,5
mln zł

 7
mln zł

 1,1 

mln zł

 2,5 

mln zł
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INFORMATOR MEDYCZNY 
SZPITALA MIEJSKIEGO  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

W DOBIE PANDEMII

AKCJA CHARYTATYWNA „TAK. POMAGAM!” 
TROCHĘ INACZEJ NIŻ W UBIEGŁYCH LATACH

Masło, wędliny, ser, ryby, pieczywo czy her-
metycznie pakowana kiszona kapusta - to 
wszystko chętnie przyjmą wolontariusze 
parafialnego koła charytatywnego Caritas, 
które działa przy siemianowickiej parafii pw. 
Krzyża Świętego.

Przyjmą, ponieważ - jak co roku o tej porze 
- organizują, w ramach akcji Tak. Pomagam!, 
zbiórkę żywności i środków czystości dla swoich 
podopiecznych, wśród których nie brakuje osób 
starszych, niepełnosprawnych, sparaliżowa-
nych, bezdomnych czy samotnych.

- Chcemy sprawić, by choć przez chwilę 
poczuli się pewnie, spokojnie i by z okazji nad-
chodzących świąt Bożego Narodzenia, na ich 
twarzach zagościł uśmiech - mówi Aleksandra 
Krążek, szefowa i koordynatorka akcji.

Wystarczy by w koszyku naszych codzien-
nych zakupów znalazł się jeden produkty 
żywnościowy więcej. Wolontariusze chętnie 
przyjmą produkty spożywcze, które można 
przez dłuższy czas przechowywać. Wdzięczni 
będą za każdą pomoc, a my, kupując paczkę 
makaronu, ryżu, kaszy czy cukru, więcej na 
pewno nie zubożymy własnego, domowego 
budżetu. Mile widziane są także produkty che-
mii gospodarczej. Wszak cóż to znaczy jedno 
mydło czy szampon więcej?

- Przed nami czas, który sprawia, że na bok 
odkładamy negatywne emocje, a ofiarowując 
komuś naszą pomoc, sami czujemy się... chyba 
lepiej - mówi Aleksandra Krążek.

Pomoc zorganizowana jest na dwa sposoby. 
Pierwszy, to dostawa do punktu parafialne-

go (oratorium przy kancelarii Parafii Krzyża 

Świętego) w każdy wtorek i środę w godzinach 
17.30-19.00. 

Drugi to odbiór osobisty przez wolontariuszy 
siemianowickiego koła Caritas:
CENTRUM: Aleksandra Krążek – 518 522 515, 
Agnieszka Kawka – 695 607 565, Paulina Brandy 
– 784 652 706,
MICHAŁKOWICE: Magdalena Jantos – 572 
222 202, Maria Glados – 501 336 280, Zofia 
Siegmund – 791 319 181,
BYTKÓW: Jolanta Sogórska – 513 847 787, Oskar 
Garncorz – 502 143 290, Grażyna Biskup – 881 
393 911,
BAŃGÓW: Katarzyna Okuńska – 513 066 931, Marcin 
Bryś – 693 011 050, Monika Spyra – 513 577 855,
PRZEŁAJKA: Ewa Pawełczyk – 517 465 620, 
Krystyna Sztych – 606 295 973, Monika Sa-
walach – 506 954 476,

TUWIM: Anna Kuberek – 784 044 618, Elżbieta 
Marketon – 534 045 309, Beata Zielewicz – 
790 488 205.

Akcja, z racji obostrzeń pandemicznych, jest 
organizowana na odrobinę innych zasadach, 
niż w ubiegłym roku. 

- Między innymi dlatego, mimo, że „świą-
teczna”, nie nazywamy jej tak - mówi Alek-
sandra Krążek - chcemy poprowadzić ją do 
marca przyszłego roku, tak by móc zapewnić 
bezpieczeństwo wolontariuszom i mieszkań-
com, a także dlatego, by móc zgromadzić jak 
największą ilość produktów dla naszych pod-
opiecznych - dodaje.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

METROPOLITALNA WIGILIA DLA SAMOTNYCH - 
W TYM ROKU MOBILNA

AKTUALNA SYTUACJA 
EPIDEMIOLOGICZNA - 
GDZIE SZUKAĆ DANYCH

Tym razem Metropolitalna Wigilia dla 
Samotnych będzie mobilna, podobnie 
jak organizowane było tegoroczne 
Śniadanie Wielkanocne. Z powodu 
pandemii covid-19, nie ma możliwo-
ści zaproszenie potrzebujących do 
wspólnego spotkania. Fundacja Wolne 
Miejsce podjęła decyzję o organizacji 
mobilnej Wigilii, aby nikt w tym dniu 
nie pozostał samotny. Wolontariusze 
fundacji odwiedzą, każdą zgłoszoną 
osobę, dostarczając wigilijną kolację, 
bezpośrednio do jej domu.

Akcja dostarczania potraw odbę-
dzie się 24 grudnia 2020 w godzi-
nach 7.00-15.00. Fundacja Wolne 
Miejsce, ma nadzieję, że - pomimo 
obowiązujących obostrzeń - uda się 
poczuć prawdziwe Święta Bożego 
Narodzenia, wypełnić samotność 
dobrym słowem i życzeniami.

Wigilia dla Samotnych jest organi-
zowana w większości miast metropolii 
od kilku lat. Bardzo aktywnie pracują 
przy jej organizacji wolontariusze 
z Siemianowic Śląskich, a inicjatywy 

prowadzone przez Wolne Miejsce 
cieszyły się zawsze przychylnością 
i poparciem prezydenta miasta - Ra-
fała Piecha. 

Zapraszamy każdą osobę, która 
z powodu sytuacji życiowej, mate-
rialnej, rodzinnej, nie może pozwolić 
sobie na spędzenie Wigilii w gronie 
najbliższych.  Aby skorzystać z tego 
rodzaju świątecznego wsparcia, na-
leży skontaktować się bezprośrednio 
z infolinią fundacji Wolne Miejsce - 32 
723 28 28, która będzie czynna od 5 

do 20 grudnia. Jeśli chcecie zgłosić 
kogoś, kto potrzebuje takiego wspar-
cia, konieczne jest umożliwienie mu 
bezpośredniej rozmowy telefonicznej 
z operatorem infolinii.

Jeśli ktoś ma wolę i możliwości pomo-
cy, zachęcamy do kontaktu z fundacją 
Wolne Miejsce za pomocą formularza. 

www.bitly.com/wigilia2020 
Każde ręce się przydadzą zarówno 

w przygotowaniu posiłków, jak roz-
wożeniu paczek, ale również przy 
koordynacji zgłoszeń.

 ELŻBIETA NIESZPOREK

www.gov.pl/web/koronawirus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna informuje, 
że począwszy od dnia 24 listopada 2020 r., podobnie, 
jak wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, za-
przestaje publikowania na swoich stronach interneto-
wych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania 
związanego z SARS-CoV-2. Dane te będą upubliczniane 
w sposób scentralizowany.

Aktualne dane publikowane są na portalu gov.pl:

Sprawdź jak funkcjonuje obecnie  
Szpital Miejski w Siemianowicach 
Śląskich. 
Wpisz w przeglądarkę adres
 www.bitly.com/komunikat-szpital-03 
lub zeskanuj kod QR
Stan organizacyjny na 17 grudnia 2020 r.
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Z RATUSZA

WSPOMNIENIE

Jak bumerang wraca temat zadłużenia czynszo-
wego w naszym mieście. Na koniec bieżącego 
roku wynosi ono ok. 53 mln zł. Poziom zaległości 
jest porównywalny do tego z lat ubiegłych. 
Można się cieszyć, że tegoroczna pandemia nie 
była pretekstem do jego gwałtownego wzro-
stu. Nie chcemy się jednak pocieszać, tylko 
skutecznie je zmniejszać.

Od maja 2015 r. działa w Siemianowicach 
Śląskich tzw. Bank Zamiany Mieszkań. Jego 
ideą jest skojarzenie przez Wydział Gospodarki 
Lokalowej osób zainteresowanych zamianą 
lokalu komunalnego i dostosowanie wielkości 
lokalu do potrzeb mieszkaniowych i możliwości 
finansowych najemcy. Warunkiem pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o dobrowolną zamianę 
mieszkań jest posiadanie przez obie strony 
tytułu prawnego do zamienianego lokalu, brak 
zaległości z tytułu czynszu, lub – w przypad-
ku posiadania zadłużenia – jego spłata przez 
drugą stronę.

Inne sposoby na zmniejszenie zobowiązań, to 
rozłożenie zadłużenia na raty, bądź deklaracja 
jego odpracowania.

Oba rozwiązania są maksymalnie zoptymali-
zowane w stosunku do możliwości najemców. 
W przypadku rozłożenia na raty, możemy wnio-
skować o 5-letni okres spłaty zadłużenia, dołą-
czając do wniosku zaświadczenie o dochodach 
wszystkich osób stale zameldowanych w lokalu. 
Co istotne, po spłacie zaległości wnioskodawca 
będzie mógł się ubiegać o umorzenie odsetek.

Jeżeli chodzi o odpracowanie zaległości – 
sprawa jest prosta. Po złożeniu wniosku o za-
mianę świadczenia pieniężnego na świadczenie 
rzeczowe dłużnik otrzymuje do wyboru zakres 
prac. W zależności od swoich możliwości może 
m.in.: odśnieżać chodniki, place, sprzątać gmin-
ne tereny i budynki (piwnice, strychy, pusto-
stany, klatki schodowe czy schody), malować 
ściany, ogrodzenia, barierki czy inne elementy 
małej architektury, przeprowadzać drobne 
naprawy, prace stolarskie, roznosić na tere-
nie miasta korespondencję, grabić liście czy 
kosić trawniki.

- Są to trzy propozycje, które od paru lat 
funkcjonują w naszym mieście i do których 
skorzystania serdecznie namawiamy tych 

mieszkańców, którzy wpadli w finansowe kło-
poty – mówi Marcin Chodukiewicz, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Lokalowej. - Naszym ce-
lem nie jest piętnowanie czy stygmatyzowanie 
dłużników, tylko realna pomoc w zmniejszeniu 
ich zaległości czynszowych – dodaje.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta, 
siemianowiccy samorządowcy przegłosowali 
uchwałę w sprawie szczególnego trybu uma-
rzania należności pieniężnych z tytułu korzysta-
nia z lokali mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy.

Tym samym można się starać o umorzenie do 
40 procent zadłużenia oraz 100 procent odse-
tek za opóźnienie w zapłacie. By z tej możliwości 
skorzystać należy zawrzeć z miastem porozu-
mienie o umorzeniu należności i wypełnieniu 
obowiązków w nim zawartych. Jednym z nich 
jest m.in. wnoszenie terminowo bieżących 
opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład zasobu gminy. 

Pozwoli to dłużnikowi na:
 umorzenie 10 proc. należności głównej i 100 
proc odsetek za opóźnienie w zapłacie, gdy 

spłacimy 90 proc. należności głównej w mak-
symalnie 60 (miesięcznych) ratach,
 umorzenie 20 proc. należności głównej i 100 
proc. odsetek za opóźnienie w zapłacie – gdy 
spłacimy 80 proc. kwoty głównej w maksy-
malnie 36 (miesięcznych) ratach,
 umorzenie 30 proc. należności głównej i 100 
proc. odsetek za opóźnienie w zapłacie, gdy 
spłacimy 70 proc. kwoty głównej w maksy-
malnie 12 (miesięcznych) ratach,
 umorzenie 40 proc. należności głównej i 100 
proc. odsetek za opóźnienie w zapłacie, gdy 
spłacimy 60 proc. kwoty należności głów-
nej jednorazowo.
W jaki sposób należy przystąpić do wyżej 

wymienionych programów umożliwiających 
zmniejszenie zaległości? Należy skontakto-
wać się z Wydziałem Gospodarki Lokalowej, 
tel. 32 760 54 53, 32 760 54 78, gdzie krok po 
kroku pracownicy urzędu pomogą w wyborze 
najwłaściwszego sposobu wyjścia z zadłuże-
niowego kłopotu.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZMNIEJSZYĆ ZADŁUŻENIE  
MOŻNA NA KILKA SPOSOBÓW 

12 grudnia, na cmentarzu Para-
fii Zmartwychwstania Pańskiego, 
pożegnaliśmy Ewę Cabalską. Żyła 
skromnie i cicho, ale Jej wewnętrzny 
świat był niezwykle bogatą skarbnicą 
myśli i uczuć.

Niegdyś, pani Ewa była osobą 
bardzo aktywną. Jako psycholog, 
pracowała w pionierskim medycz-
nie zespole dr S. Sakiela. Podczas, 
gdy lekarz przywracał życiu ciała, 
Ona – przywracała życiu okaleczone 
chorobą dusze. Bardzo wiele czasu 
i empatii poświęcała młodzieży, gdyż 

również i z tym środowiskiem zwią-
zana była zawodowo.

Ewa Cabalska z wielką energią 
zaangażowała się w działalność sa-
morządową. Jako radna pierwszej  
kadencji Rady Miasta w latach 1990–
1994 pełniła funkcję przewodniczącej 
Komisji Oświaty i Kultury, pracowa-
ła społecznie w fundacji „Pałac”, 
uczestnicząc w organizacji dziewię-
ciu Międzynarodowych Warsztatów 
Ekologicznych. Patriotyzm miała 
we krwi – jej oboje rodzice w cza-
sie okupacji niemieckiej brali czynny 

udział w ruchu oporu. Pani Ewa miała 
niezwykle szerokie zainteresowania 
– fascynowała Ją fizyka kwantowa 
oraz malarstwo.

„Jej łatwość przenikania świata 
realnego, metafizyki i filozofii nie 
pozwalały pozostawać obojętnym 
wobec obrazów, które zawsze prowo-
kowały do chwili zadumy, przemyśleń 
i próby odpowiedzenia sobie - gdzie 
jestem, co robię i jaką rolę mam do 
spełnienia. Jej wędrówka w poprzek 
czasu nigdy się nie kończyła”. - tak 
wspomina Ją zaprzyjaźniony twórca 

z Grupy Artystycznej „Laura”, której 
była członkiem.

Pani Ewa tak wiele, bezinteresownie 
z siebie dawała. Sama, nie chciała 
sobą absorbować. Umarła chyłkiem, 
tak, jak żyła. Pozostało puste miesz-
kanie, tak, jak w wierszu Szymborskiej: 
„Coś się tu nie zaczyna/w swojej zwy-
kłej porze./Coś się tu nie odbywa/
jak powinno. Ktoś tutaj był i był/a 
potem nagle zniknął/i uporczywie 
go nie ma...”.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA

DAWAŁA Z SIEBIE WIELE – ODESZŁA TAK CICHO...

URZĘDNICY POMOGĄ 
W WYBORZE   
NAJKORZYSTNIEJSZEJ METODY

fot. Arch. Grupa Artystyczna Laura
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 W tegorocznej edycji konkursu „Gmina na piąt-
kę!”, przeprowadzonym przez Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie, przebadane zostały 
663 gminy oraz 18 dzielnic miasta Warszawy. 
Grupa miast  zakwalifikowanych do badania 
została wybrana w oparciu o ranking Poten-
cjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospo-
darki Narodowej, opracowanego przez Instytut 
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Gminy oceniane były pod kątem 
funkcjonowania dobrych praktyk w obsłudze 
przedsiębiorców. 

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie 
z przeprowadzoną analizą działań prowa-
dzonych przez samorządy, w stworzonym na 
tej podstawie rankingu, Siemianowice Śląskie 
znalazły się wśród 46 najlepiej ocenionych 
w Polsce miast, otrzymując tytuł „Gmina na 
piątkę!”. Wśród miast z województwa śląskiego, 
Siemianowice znalazły się na 7. pozycji, obok 
Dąbrowy Górniczej i Skoczowa. 

- Mijający rok, z powodu pandemii, był inny 
i szczególnie trudny dla wszystkich, także 
dla samorządów. Pandemia wymusiła wiele 

zmian, do których staraliśmy się jak najlepiej 
dostosować. Podjęliśmy także szereg dzia-
łań, aby wspomóc lokalnych przedsiębiorców 
i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Cieszy, 
że nasze działania zostały dostrzeżone i do-
brze ocenione – mówi Jakub Nowak, Kierownik 
Biura Obsługi Inwestora w siemianowickim 
magistracie. 

MARTA SZALENIEC-MICHALIK

GOSPODARKA

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WYRÓŻNIONE 
TYTUŁEM „GMINA NA PIĄTKĘ!”

30 listopada oficjalnie wystartował nabór 
do II edycji Siemianowickiej Kuźni Przedsię-
biorczości. Przypomnijmy, że jest to projekt 
, którego celem jest pomoc mieszkańcom 
naszego miasta w rozpoczęciu własnej dzia-
łalności gospodarczej.

- Odzew jest olbrzymi, dziennie odbiera-
my co najmniej kilka telefonów z pytaniami 
o warunki rekrutacji i szczegółami projektu – 
mówi Dorota Rus z Wydziału Rozwoju Miasta. 
- Liczymy więc, że na dniach zaczną do nas 
spływać wypełnione formularze rekrutacyjne 
– dodaje.

Rekrutacja do Kuźni potrwa do końca bie-
żącego roku.

O tym jak wysoko oceniana jest siemianowic-
ka „Kuźnia” niech świadczy fakt, że o jej walo-
rach informują również w miastach ościennych.

Program, dzięki staraniom Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, uzyskał dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego.

- Z dotacji będzie mogło skorzystać dwu-
dziestu siemianowiczan w wieku powyżej 30 
lat – mówi Dorota Rus z Wydziału Rozwoju 

Miasta. - Podobnie jak w poprzedniej edycji 
tak i teraz chętnych do uczestnictwa będziemy 
rekrutować spośród osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz tych, którzy są zatrudnieni 
w oparciu o umowy krótkoterminowe, cywil-
no-prawne – dodaje.

Poprzednia edycja również cieszyła się du-
żym powodzeniem. Wzięło w niej udział pięt-
naścioro uczestników, co stanowiło sto procent 
frekwencji. Co istotne, mimo trudnego czasu 
na rynku usług i handlu, czyli wiodących branż 
w poprzedniej edycji, nikt nie zrezygnował 
z prowadzenia działalności.

Projekt dedykowany jest głównie mieszkań-
com będącym w trudnej sytuacji: długotrwale 
bezrobotnym, o niskich kwalifikacjach, z niepeł-
nosprawnościami oraz w wieku 50 i więcej lat.

Tym, którzy się zakwalifikują będzie przyzna-
na bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działal-
ności w wysokości 23.050 złotych, udzielone 
zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
a także wsparcie pomostowe w wysokości 2 

600 zł brutto, wypłacane przez okres 12 mie-
sięcy. Jak pokazuje doświadczenie poprzedniej 
edycji, było ono przeznaczane głównie na po-
krycie stałych, podstawowych kosztów pro-
wadzenia działalności, czyli opłat ZUS-owych, 
czynszu za lokal, promocji i reklamy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypeł-
nienia i złożenia formularza zgłoszeniowego 
wraz z  niezbędnymi załącznikami, który można 
pobrać ze strony internetowej: www.pliki.sie-
mianowice.pl/sckII.zip.

Dokumenty można składać w wersji papie-
rowej w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie 
przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 
105, a także drogą elektroniczną, wyłącznie jako 
przesyłkę opatrzoną bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Rozwoju Miasta pod numerami te-
lefonów:  32 760 54 70 i  32 760 54 96.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Członkowie Rady Gospodarczej, jak poinfor-
mowała na listopadowej sesji zastępca pre-
zydenta miasta Agnieszka Gładysz, wyrazili 
wolę zaopatrzenia siemianowickich uczniów 
w sprzęt umożliwiający im uczestniczenie 
w zdalnym nauczaniu.

Według zebranych przez Wydział Edukacji 
danych z poszczególnych szkół zapotrzebo-
wanie na wspomniane wyposażenie wynosi 62 
laptopy, 13 kamer internetowych, 2 głośniki 
oraz 13 usług mobilnego internetu..

RADA GOSPODARCZA 
ZAOPATRZY UCZNIÓW W KOMPUTERY

-Dyrektorzy szkół postarali się o to, aby 
wszyscy uczniowie mieli możliwość udziału 
w zdalnym nauczaniu, choćby poprzez ko-
rzystanie ze sprzętu w szkolnej pracowni. 
Doposażenie uczniów w wynikającą z prze-
prowadzonego rozeznania liczbę urządzeń, 
pozwoliłoby jednak poprawić w znaczący 
sposób warunki ich nauczania. Jesteśmy bar-
dzo wdzięczni, że w tej sytuacji członkowie 
Rady Gospodarczej chcą nam pomóc – mówi 
naczelnik Wydziału Edukacji Anna Sobieraj.

Przedstawiciele siemianowickiego biznesu 
nie po raz pierwszy pokazują, że nie chcą 
pozostawać obojętni wobec problemów 
dotykających tutejszą społeczność. Przypo-

mnijmy: wiosną w znaczący sposób wspierali 
miejską służbę zdrowia.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KOLEJNA SZANSA DLA SIEMIANOWICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW  
ROZPOCZYNAJĄCYCH SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
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GOSPODARKA

RUSZYŁ KONKURS „NAGRODA 
GOSPODARCZA PREZYDENTA MIASTA”

Od 5 grudnia kierowcy nie muszą mieć przy sobie prawa jazdy. 
W razie policyjnej kontroli nie zapłacą już 50 zł mandatu za brak 
tego dokumentu, bowiem funkcjonariusz „drogówki” z łatwością 
zweryfikuje tożsamość prowadzącego za pomocą CEPiK-u 
(Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). By jednak nie 
mieć problemów w razie ewentualnej „stłuczki”, rekomendujemy 
instalację w naszym telefonie aplikacji mObywatel. 

To nic innego, jak tylko elektroniczna odmiana wszystkich 
plastikowych dokumentów, jakie na co dzień nosimy w portfelu. 

Dzięki jego modułowej konstrukcji możemy mieć w telefonie 
elektroniczną wersję dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu 
rejestracyjnego - wraz z „przypominajkami” o kończącym się 
terminie ubezpieczenia czy przeglądu rejestracyjnego. Ponad-

to - co bardzo istotne - dzięki tej aplikacji jesteśmy w stanie 
w pełni skorzystać z dobrodziejstw eRecepty. Również dla 
uczniów i studentów przygotowano zakładki: mLegitymacja 
Szkolna oraz mLegitymacja Studencka.

Aplikacja mObywatel jest projektem autoryzowanym przez 
Ministerstwo Cyfryzacji. Co za tym idzie - jest w pełni za-
bezpieczona. By z niej skorzystać należy na internetowym 
serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (www.gov.pl) założyć tzw. 
profil zaufany, a następnie zainstalować jej odpowiednią wersję 
(IOS, Android) na nasz telefon. Co ważne - jest to aplikacja 
w pełni DARMOWA.

I mimo, że niesie za sobą (jeszcze) pewne ograniczenia - np. 
nie będziemy mogli za jej pomocą wylegitymować się w banku, 

na lotnisku, u notariusza czy u operatora telefonii komórkowej, 
to za jej posiadaniem - w naszej opinii - przemawia większe 
bezpieczeństwo. Dlaczego? Gdy zgubimy np. dowód osobi-
sty, który nosimy w portfelu, należy to jak najszybciej zgłosić 
w swoim banku lub (bądź i) policji. Gdy stracimy telefon, to 
nawet gdy nie jest zabezpieczony hasłem, aplikacja mObywatel 
jest zabezpieczona podwójną weryfikacją. To znacznie bardziej 
utrudni potencjalnemu złodziejowi uruchomienie na nasze 
konto np. kredytu czy pożyczki.

Gdzie może sie nam przydać ta aplikacja? Na pewno np. na 
siłowni, w recepcji, w przychodni, sklepie, komunikacji miejskiej, 
regionalnej oraz na poczcie.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TECHNOLOGIE

DARMOWA APLIKACJA 
MOBYWATEL  
Z NOWYMI USPRAWNIENIAMI
PUNKTY KARNE I PRAWO JAZDY 
W NASZYM SMARTFONIE

W celu uhonorowania przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą na terenie 
województwa śląskiego, którzy wnoszą zna-
czący wkład we wspieranie społeczności Sie-
mianowic Śląskich, zostaną przyznane Nagrody 
Gospodarcze. Będzie to jednocześnie wyraz 
uznania za ich działalność, przyczyniającą 
się do rozwoju lokalnego rynku oraz promocji 
miasta poza jego granicami.  

Nagrody zostaną wręczone w 4 kategoriach:
 Pracodawca Roku
 Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany
 Nowatorskie rozwiązania
 Firma Roku

Możliwe jest przyznanie przez Prezydenta 
Miasta również nagród specjalnych. 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń kan-
dydatów do nagrody w poszczególnych kate-
goriach. Termin przyjmowania zgłoszeń  mija 
21 grudnia 2020 r. Wypełnione formularze 
należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta 
Siemianowice Śląskie w kancelarii podawczej, 
listownie z dopiskiem na kopercie Konkurs 
„Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Sie-
mianowice Śląskie” lub w formie skanu wysłać 
na adres e-mail: investor@um.siemianowice.pl.

Kto może zgłosić 
swoje propozycje kandydatów 
do nagrody?

 Przedsiębiorca działający na terenie Siemia-
nowic Śląskich,

 Grupa co najmniej 5 mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich,

 Grupa co najmniej 3 radnych Rady Miasta 
Siemianowic Śląskie,

 Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta,
 Powiatowy Urząd Pracy,
 Biuro Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Sie-
mianowice Śląskie,

 Organizacja pozarządowa działająca na te-
renie Siemianowic Śląskich,

 Organizacja przedsiębiorców działająca na 
terenie Siemianowic Śląskich.

Każdy ze zgłaszających może zaproponować 
nie więcej niż trzy podmioty w każdej z kategorii. 
Wyniki konkursu, o których zadecyduje kapituła 
konkursowa, składająca się z przedstawicieli 
biznesu, Urzędu Miasta oraz Rady Miejskiej, 
zostaną ogłoszone  najpóźniej do 28 lutego br.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do 
Państwa dyspozycji: Marta Szaleniec-Michalik, 
tel. 32-760-53-59, Jakub Nowak, nr tel. 502-
693-575 oraz mailowo: investor@um.siemia-
nowice.pl.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK
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EKOLOGIA

EKOLOGIA

Za nami kolejny miesiąc segregowania odpadów 
komunalnych. Okazuje się, że „najmłodsza” 
z frakcji, które segregujemy w naszym mieście 
jest dla nas najbardziej problematyczna. Chodzi 
tutaj o frakcję BIOODPADÓW. Od tamtego roku 
segregujemy ją we wszystkich nieruchomo-
ściach zamieszkałych w mieście. Bioodpady 
wyrzucamy do brązowych podpisanych po-
jemników. Niestety pomimo zamieszczonej 
na pojemnikach wyraźnej instrukcji, bardzo 
często znajdują się w nich odpady, które nie 
powinny tam trafić. Najczęściej popełnianym 
błędem jest wyrzucanie wysegregowanej frak-
cji bioodpadów w foliowej reklamówce. Te 
oraz inne błędy mogą sprawić, że odpady tej 
frakcji nie zostaną odebrane przez podmioty, 
które mogą je finalnie zagospodarować i będą 
musiały trafić do frakcji odpadów zmiesza-
nych. Niestety wystarczy jedna osoba, która 
wrzuci do pojemnika coś, co nie powinno się 
tam znaleźć, np. resztki z obiadu lub popiół, 
a cała frakcja znajdująca się w tym samym 
czasie w pojemniku na tym ucierpi. Szanujmy 
pracę i zaangażowanie innych i starajmy się 
świadomie podejmować decyzje dotyczące 
wyrzucanych przez nas odpadów. Jeżeli nie 
jesteśmy pewni – edukujmy się, np. przeczy-
tajmy instrukcję zamieszczoną na pojemniku 
lub zróbmy ściągę na lodówkę. Foliowe re-
klamówki lub inne plastikowe opakowania, 
które dotychczas mylnie wyrzucaliśmy do 

brązowych pojemników możemy za-
stąpić workami specjalnie do tego 
przeznaczonymi (czyli workami na 
bioodpady). Jakiś czas temu Wydział 
Gospodarki Komunalnej poprzez 
spółdzielnie mieszkaniowe rozdys-
ponował woreczki na bioodpady 
wśród mieszkańców. Taki pilotaż 
miał na celu pokazanie tego rozwią-
zania w praktyce. Na rynku istnieje 
już sporo sklepów sieciowych, które 
posiadają je w sprzedaży. Najczęściej 
wykonane są ze skrobi i ulegają roz-
kładowi w warunkach kompostowych.

Dodatkowo przypominamy, że zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia to okres re-
kordowej ilości odpadów komunalnych, jaką 
wytwarzamy w ciągu roku. Zastanówmy się 
czy i tym razem możemy postawić na bardziej 
przyjazne środowisku rozwiązania. Przede 
wszystkim – zaplanujmy zakupy spożywcze. 
Starajmy się robić przemyślaną listę zakupów 
i unikać kupowania pod wpływem impulsu 
produktów, których nie potrafimy odpowiednio 
wykorzystać. Zawsze możemy po nie wrócić 
lub nabyć je przy kolejnych zakupach. Jeżeli 
możemy kupujmy na wagę do własnych wielo-
razowych opakowań. Nośmy swoje wielorazowe 
siatki na zakupy.  Zaplanujmy prezenty – każdy 
z nas chce podarować podczas świąt bliskim 

osobom coś wyjątkowego. Warto dobrze to 
przemyśleć, np. zastanowić się czy dana osoba 
nie posiada już rzeczy, którą chcemy jej kupić, 
czy też nie powielać prezentów z poprzednich 
lat. Zamiast tego może warto coś przerobić lub 
zrobić samemu z czegoś, co już mamy? Przy 
zakupie zabawek dla naszych najmłodszych 
również starajmy się zachować rozsądek – 
często skupiają one ich uwagę tylko na chwilę. 
Przy pakowaniu prezentów również możemy 
wykazać się proekologicznie! Zamiast kupo-
wać nowe torby na prezenty, użyjmy tych, 
które już mamy. Możemy również rozwinąć 
naszą kreatywność i zapakować prezent we 
własnoręcznie zrobione pudełko lub zamiast 
papieru do pakowania wykorzystać stare mapy, 
gazety czy materiały.

AGATA STRYHA 
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ODPADY BIO - SEGREGACJA „Z GŁOWĄ”
WRZUCAJ: 

kwiaty cięte i doniczkowe, 
skórki po owocach i warzywach, 
resztki owoców i warzyw, 
skorupki po jajkach i orzechach tutaj 
wrzucaj także w przypadku zabudowy 
jednorodzinnej 
skoszoną trawę,
liście, 
małe kawałki drewna 

(gałązki po przycinaniu drzew), 
skorupki po jajkach i orzechach. 

NIE WRZUCAJ: 
 resztek ryb, wędlin, mięs, kości, 
 folii i reklamówek, 
 pampersów, tekstyliów, 
 papieru lakierowanego lub foliowanego, 
 zatłuszczonego i brudnego papieru, 
 płynnych odpadów kuchennych, 
 odpadów higienicznych, leków, 
 popiołu z pieców węglowych, 
 odpadów niebiodegradowalnych, 
 roślin trujących, 
 chorych części roślin, 
 kłączy i rozłogów perzu, 
 roślin potraktowanych chemicznymi  
środkami ochronnymi 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY BIO

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOTACJE CELOWĄ NA ZMIANĘ 
STARYCH WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Przypominamy, że realizowany jest program 
udzielania dotacji celowych na zmianę starych 
węglowych źródeł ciepła na bardziej ekolo-
giczne oraz na instalację odnawialnych źródeł 
energii. O dotacje celowe na finansowanie za-
dań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, realizowanych na terenie miasta, może 
starać się każda 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.

Dotację można otrzymać w przypadku gdy 
planowany system ogrzewania będzie opar-
ty na:
 podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 kotle gazowym,
 kotle olejowym,
 elektrycznym urządzeniu grzewczym,

 włączeniu do systemów grzewczych, opar-
tych na kotłach innych niż na paliwo stałe 
odnawialnych źródeł energii, takich jak: 

 kolektory słoneczne, 
 kotły przeznaczony wyłącznie do spalania 

biomasy, definiowanej zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów insta-
lacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów, które 
spełniają minimum standard emisyjny 
zgodny z piątą (5) klasą pod względem 
granicznych wartości emisji zanieczysz-
czeń normy PN-EN 303-5:2012,

 pompy ciepła.
Pierwszy etap to złożenie wniosku o przy-

znanie dotacji. Wnioski składa się do dnia 31 
lipca roku, w którym dotacja będzie udzielona. 
Po weryfikacji wniosku przez Biuro Ochrony 
Środowiska właściciel lokalu podpisuje umowę, 
w której zobowiązuje się do realizacji przedsię-
wzięcia – inwestycji zmiany systemu grzew-
czego. Po wykonaniu inwestycji najpóźniej do 

dnia 31 października składa wniosek o rozli-
czenie dotacji celowej. 

Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym, 
jednak złożone po 31 lipca 2020 r. do 31 lipca 
2021 r. będą rozpatrywane w roku 2021.

Istotnym jest fakt, iż przedsięwzięcie może 
zostać zrealizowane wyłącznie po podpisaniu 
umowy z gminą.

Należy pamiętać, że gmina nie dotuje inwe-
stycji wykonanych przed podpisaniem umowy.

Zachęcamy mieszkańców do przystąpienia 
do programu udzielania dotacji celowej na 
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 
Pozwoli to na osiągnięcie znacznych efektów 
ekologicznych. Efekty te przyczynią się do 
ograniczenia tzw. niskiej emisji i poprawy stanu 
środowiska, a tym samym poprawy jakości 
i komfortu życia wszystkich mieszkańców 
i osób przebywających na terenie gminy.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego 
tzw. uchwała antysmogowa, wyznacza terminy 
obowiązku wymiany źródeł ciepła:
 kocioł pozaklasowy, eksploatowany w okresie 

powyżej 10 lat od daty produkcji lub niepo-

siadający tabliczki znamionowej - wymiana 
do końca 2021 r.
 kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji – wy-

miana do końca 2023 r.
 kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji – wy-

miana do końca 2025 r.
 kocioł 3 lub 4 klasa wg normy PN-EN 303-

5:2012 – wymiana do końca 2027 r.
Wymiana kotłów zainstalowanych przed 

1 września 2017 r., które wydzielają ciepło lub 
wydzielają ciepło i przenoszą do innego no-
śnika (np.: piec kominkowy wolnostojący, piec 
kaflowy)- wymiana do końca 2022 r., chyba że 
instalacje będą osiągać sprawność cieplną na 
poziomie co najmniej 80% lub zostaną wypo-
sażone w urządzenie zapewniające redukcję 
emisji pyłu, zgodnie z normami określonymi 
w Rozporządzeniu Komisji (UE).

Szczegółowych informacji można uzyskać 
w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
przy ul. Michałkowickiej 105; nr telefonu 32 
76 05 460.

KATARZYNA MROCZKA,
BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE



13

Z RADY MIASTA

Głos Miasta: Jakie Pani widzi wyzwania i jakie 
szanse dla samorządów w metropolii i w ogóle 
w Polsce, związane z prowadzeniem polityki 
społecznej w dobie pandemii?
Karina Siwiec Magielnicka: - W zakresie polityki 
społecznej skutki obecnej pandemii są i będą 
wyzwaniem, gdyż obejmują ważne sfery życia 
mieszkańców, tj.: pomoc społeczną, rynek 
pracy, ochronę zdrowia, edukację, kulturę, 
opiekę senioralną. Wyzwania to: bezrobo-
cie, wykluczenie społeczne, osłabienie więzi 
społecznych, wzrost patologii społecznych. 
Pandemia pokazała również, kluczową rolę 
służby zdrowia oraz szkoły, która nie tylko uczy, 
ale również pełni funkcję placówki opiekuńczej, 
aby rodzice mogli pracować i płacić podatki. 
Musimy wyciągnąć lekcję na przyszłość, aby 
wesprzeć te sfery życia, które najbardziej 
ucierpiały podczas pandemii. 

Samorząd musi roztoczyć parasol ochron-
ny nad najsłabszymi mieszkańcami - dziećmi 
dotkniętymi przemocą domową, w pandemii 
zamkniętymi ze swoimi oprawcami. Musimy 
wzmocnić dotychczasową ochronę nad oso-

TRZY PYTANIA DO KARINY SIWIEC-MAGIELNICKIEJ, PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ

SAMORZĄD MUSI CHRONIĆ
 NAJSŁABSZYCH MIESZKAŃCÓW

KULTURA

Synek z Siemianowic. 
Pracował w kopalni, 
teraz – emeryt, wio-
dący spokojne życie. 
Wybiera się z żoną na 
zakupy, wyprowadza 
na spacer psa. Ale to 
tylko pozory zwyczaj-
ności, bo oprócz tego 
jest autorem niewąt-

pliwego przeboju siemianowickiego rynku 
wydawniczego. Jego książka, napisana pod 
pseudonimem Stary Korzyń, a zatytułowana 
„Siemianowice kerych niy znocie” doczeka-
ła się już kilku wydań. Nie pamiętam, aby do 
urzędu miasta, przychodziło tylu mieszkańców 
pragnących wejść w posiadanie egzemplarza 
innej  książki, a niejednokrotnie także z misją 
od sąsiada, czy znajomego, aby przy okazji 
i dla niego zdobyć „Korzynia” - jak zwykli ją 
nazywać.   

Stefan Maruszczyk, bo o nim mowa, jak 
wyznał, od młodzieńczych lat, miał pasję do-
kumentowania zdarzeń.

„Gdy miałem 16 lat, dostałem taki gruby 
kalendarz techniczny. W nim zapisywałem 
różne wydarzenia, które wówczas uznawa-

KALENDARZE STAREGO KORZYNIA
łem za istotne, czy szczególnie ciekawe. 
Kiedy go zapisałem do ostatniej kartki, po 
jakimś czasie nie wiedziałem, co z nim zro-
bić i...schowałem go pod podłogą w jednym 
z domów folwarcznych przy ul. Chopina. 
Pomyślałem, że może po wielu latach, ktoś 
go tam odnajdzie i przeczyta...”

Wewnętrzna potrzeba utrwalania faktów, nie 
okazała się w przypadku pana Stefana „słomia-
nym ogniem”. Jako pracownik kopalni, zawsze 
kupował sobie kalendarzyki kieszonkowe, aby 
mieć je pod ręką i notować.

„Wszystko w nich pisałem: ile dostałem 
wypłaty, ile «Barbórki», kto wizytował naszą 
kopalnię, kiedy było tąpnięcie, kiedy ktoś zgi-
nął. Odnotowywałem też osobiste zdarzenia, 
ale nigdy nie uwieczniałem jakichś sytuacji, 
które pozostawiałyby urazę do kogoś «że ten 
pieron to, czy tamto zrobił». Bardzo żałuję, że 
te kalendarzyki wyrzuciłem. Stało się to pod-
czas przeprowadzki, kiedy po prostu pomyliły 
mi się worki i zamiast tego z niepotrzebnymi 
rzeczami, pozbyłem się innego, w którym były 
moje zapiski ...”

Tak, czy inaczej, po przejściu na emeryturę, 
gdy pan Stefan dorabiał sobie, jako kontroler 
instalacji w osiedlowej przychodni i siedząc 

w dyżurce czuwał nad tym, aby nie doszło do 
przekroczenia wskaźników, stwierdził, iż mógł-
by ten czas wykorzystać jeszcze na pisanie 
wspomnień. Tak też zrobił. Do opublikowania 
owych historii zachęciła go nieżyjąca już czo-
łowa postać siemianowickiej bohemy – Ruta 
Kubac. Fragmenty wspomnień pana Stefana 
zamieścił w „Siemianowickim Roczniku Mu-
zealnym” nieodżałowanej pamięci Krystian 
Hadasz, wielkie zasługi w popularyzowaniu 
reminiscencji położył obecny radny Paweł Sie-
gel, wreszcie książkę wydał urząd miasta. Jak na 
wstępie zaznaczyłam, spotkała się ona z wiel-
kim zainteresowaniem. Autor wystąpił w audycji 
radiowej, został zaprezentowany w programie 
telewizyjnym, pojawił się na łamach prasy. 
Któregoż twórcy nie cieszy medialny szum 
wokół jego dzieła, jednak najwięcej uśmiechu 
wywołuje na  twarzy Stefana Maruszczyka 
przypomnienie spotkania z dziećmi w Szkole 
Podstawowej nr 20. Opowiadał im, jak to będąc 
w ich wieku z kolegami zjeżdżał, górki w Lasku 
Bytkowskim, zwanej Kuchenbergiem, o tym, 
jak tam wypełzały spod ziemi niebieskie ogniki 
roznosząc bardzo smakowitą woń ciasta, co 
ponoć związane było ze znajdującym się pod 
powierzchnią wapnem.

„Cieszyło mnie to, że zaciekawiłem dzieci 
swoimi opowieściami, że zadawały mi dużo 
pytań. Nieraz, kiedy spaceruję z pieskiem, 
a one wracają z lekcji, kłaniają mi się, a nawet 
podchodzą i zadają kolejne pytania o dawne 
Siemianowice. Zresztą dorośli też chcą się ode 
mnie dowiedzieć czegoś o interesujących ich 
siemianowickich obiektach, czy o dawnych wy-
darzeniach”.

Bo i pan Stefan nosi w swojej pamięci 
znacznie więcej wiadomości o dawnym życiu 
siemianowiczan i o mieście, niż to zawarł 
w swojej książce. Żal mu każdego nieza-
pisanego wspomnienia, więc wykorzystuje 
okazję, aby ocalić od zapomnienia choć jesz-
cze jedno i kolejne wydania książki opatruje 
uzupełnieniami, poszerza. A „odkurzając” ten 
dawny świat, myśli o swojej wnuczce Kamili, 
o innych, młodych siemianowiczanach. Kie-
dy zaś mali uczniowie dopytują go, co też 
było wcześniej na miejscu ich szkoły, co się 
działo tu, gdzie teraz oni siedzą w ławkach 
na lekcjach, to czuje, że ta jego pasja do 
utrwalania przeszłości swojej małej ojczyzny 
ma sens nie tylko dla niego.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

bami wykluczonymi społecznie z powodu biedy, 
niepełnosprawności; samotnymi, dotkniętymi 
alkoholizmem, narkomanią oraz ich rodzinami. 
Grupą wymagającą wsparcia są nasi Seniorzy, 
którzy często są osobami samotnymi. Dlatego 
niezmiernie ważne dla miasta będzie pozyski-
wanie środków zewnętrznych, które odegrają 
szczególnie ważną rolę we wsparciu inwestycji 
oraz pomocy społecznej, aby zapewnić pomoc 
mieszkańcom oraz rozwój miasta. Rozwiązaniem, 
z którego będziemy mogli skorzystać, będą m.in. 
środki z Unijnego Instrumentu Odbudowy na 
kwotę 285 mld zł w skali kraju, na przeciwdziałanie 
społeczno-ekonomicznym skutkom pandemii. 
Samorząd jako organ będący najbliżej miesz-
kańców powinien kształtować aktywną politykę 
społeczną skierowaną dla mieszkańców. 

Głos Miasta: - Jakie są kompetencje komisji 
i w jaki sposób jej prace przekładają się na 
zwykłego mieszkańca Siemianowic Śląskich?
Karina Siwiec-Magielnicka: - Zadaniem ko-
misji, które przekłada się na funkcjonowanie 
miasta, mieszkańców i przedsiębiorców jest 

udział w opiniowaniu projektów uchwał przed-
kładanych radzie przez prezydenta miasta. 

Uchwały dotyczą m.in. wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, ustalenia wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Najważ-
niejsze tematy, którymi zajmowała się komisja 
to: działalność oświatowa, mieszkalnictwo 
komunalne, sytuacja finansowo-ekonomiczna 
szpitala miejskiego, sytuacja ludzi bezdom-
nych, przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem 
węgla oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe 
budynków komunalnych, wykaz nieruchomości 
w “przymusowym zarządzie”.

Głos Miasta: - Jak wyglądała praca w Komisji 
Polityki Społecznej w tym trudnym roku?
Karina Siwiec-Magielnicka: - Komisja zre-
alizowała tematy założone w planie pracy na 
2020 r. mimo tegorocznej pandemii i wielu 
obostrzeń. W listopadzie opiniowaliśmy bu-
dżet miasta. Efektem prac komisji jest m.in. 
wniosek, że istotnym pominięciem w projekcie 

budżetu miasta jest brak dokapitalizowania 
szpitala miejskiego. 

Podczas grudniowego posiedzenia analizowa-
liśmy ważny temat dotyczący szpitala. Na czas 
pandemii szpital musiał zabezpieczyć 50 łóżek 
covidowych. Przystąpił do Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 
do programu – „KOC” – koordynowanej opieki nad 
kobietą w ciąży, prowadzi mobilny punkt pobrań 
wymazu „Drive-thru”, planowane jest utworzenie 
oddziału neurologicznego. 

Dziękuję służbom medycznym, pracownikom 
socjalnym oraz wszystkim, którzy w okresie 
pandemii niosą pomoc drugiemu człowiekowi. 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia życzę radosnych i spokojnych świąt, 
spędzonych w rodzinnym gronie. Niech Nowy 
Rok 2021 przyniesie Państwu wiele szczęścia, 
pomyślności oraz satysfakcji z podejmowa-
nych wyzwań.

Głos Miasta: - Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Co miał wspólnego z choinką św. Bonifacy? Czy 
świąteczne drzewko łączy coś z rajskim drze-
wem?

No właśnie, nasz kochany zielony, świąteczny 
gość jest nie tylko radosny, ale i tajemniczy, 
można powiedzieć cały utkany z symboli, ukry-
tych znaczeń. Niewielu z nas zna też piękną 
legendę (w której, jak ponoć w każdej, jest 
choć ziarno prawdy) z życia św. Bonifacego. 
Będąc arcybiskupem Germanii nakazał ściąć 
potężny dąb Donara – starogermańskiego boga 
nieba i piorunów. Upadające drzewo znisz-
czyło wszystkie inne, rosnące obok, oprócz 
małej jodełki.

- Ta mała jodełka jest potężniejsza od wasze-
go dębu. I jest zawsze zielona, tak jak wieczny 
jest Bóg dający nam wieczne życie. Niech ona 
przypomina wam Chrystusa – miał powiedzieć 
w trakcie kazania św. Bonifacy.

Potęga choinki wiąże się nie tylko z przy-
toczonym wyżej przekazem, czyniło ją taką 
dodatkowo to, czym ją strojono. A nie były 
to przypadkowe ozdoby. I tak, słodycze, czyli 
najczęściej kruche ciasteczka i pierniczki, sym-
bolizowały radość z narodzenia Bożej Dzieci-

ny, miały zapewniać miłość, przychylność sił 
nadprzyrodzonych, a także długie i zdrowe 
życie. Dzwoneczki oznaczały dobre nowiny, 
zwiastowały radość z pokonanego zła. Wiesza-
jąc je na choince, wierzono, że rodzina będzie 
dostawać dużo dobrych nowin. Z kolei łańcuch 
znamionował scalenie, w tym przypadku rodzi-
ny. Musiał być tak długi, aby można nim było 
dokładnie opleść całą choinkę, od szczytu po 
sam dół. Tylko taki pomagał utrzymać jedność 
i nierozerwalność więzów, łączących domow-
ników i dalszych krewnych. Anioł, to opiekun 
ludzi i umieszczany wśród choinkowych ozdób 
miał chronić dom i jego mieszkańców przed 
złymi mocami. Niezmiennie na choince muszą 
znaleźć się światełka – oznaczają one nadejście 
Jezusa. Na świątecznym drzewku pojawiały się 
często orzechy, stanowiące znak dobrobytu.
Nie mogło również zabraknąć gwiazdy, jako 
tej, która wskazywała Trzem Królom drogę do 
stajenki, gdzie narodziło się Dzieciątko i jako 
znaku ułatwiającego wędrowcom powrót do 
domu. I jeszcze o jednym elemencie – niegdyś 
nieodzownym – wspomnieć należy, a mianowi-
cie o jabłkach. Umieszczane na świątecznym 

drzewku symbolizują zdrowie i urodę. Wieszano 
je małe i średniej wielkości, koniecznie czerwo-
ne o twardym miąższu. Stanowiły jednocześnie 
przypomnienie biblijnego owocu, którym wąż 
kusił Ewę.

Mało kto wie, że koneksje świątecznej choinki 
z Rajem są znacznie silniejsze. Otóż łączono ją 
z drzewem życia tam się znajdującym, które 

wraz z drzewem poznania złego i dobrego, 
czyli nieszczęsną jabłonią, było szczególną 
rośliną w Edenie.

W średniowieczu popularne były bożona-
rodzeniowe misteria, z których wywodzą się 
nasze jasełka. W tych przedstawieniach po-
kazywano narodziny Jezusa, jako odzyskanie 
utraconego Raju. Na przedstawieniach odgry-
wanych na schodach kościołów obowiązkowym 
elementem dekoracji było rajskie drzewo. Kiedy 
w XV wieku zanikł zwyczaj misteriów, drzewo 
skojarzone już mocno z Bożym Narodzeniem 
wyewoluowało w choinkę. To pokrewieństwo 
świąt Bożego Narodzenia z Rajem ma swój 
ślad w kalendarzu – 24 grudnia to dzień wspo-
mnienia, a więc imienin, Adama i Ewy, jako tych, 
którzy zaprzepaścili swoim nieposłuszeństwem 
krainę szczęśliwości, jako tych, którzy wobec 
tego oczekują zbawienia.

Tak więc pojawiające się w naszych domach 
świąteczne drzewko niesie ze sobą mnóstwo 
symboli i sensów, co wyjaśnia słowa Juliana 
Tuwima, w którego wierszu czytamy: „Wszech-
świat stał w pokoju/ Świąteczną choinką”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

RAJSKIE DRZEWO - CHOINKA
ŚWIĄTECZNIE

REKREACJA

Od  6 grudnia, dnia św. Mikołaja, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemia-
nowicach śląskich zaprasza na Lodowisko 
w Parku Pszczelnik. Tegoroczny sezon będzie 
zgoła odmienny od poprzednich. Ze względu na 
panującą epidemię koronawirusa wprowadzone 
zostały obostrzenia, mające na celu przeciw-
działaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Wszelkie informacje dotyczące obostrzeń, 
godzin funkcjonowania, godzin ślizgawek, cen-
nika oraz regulaminów dostępne są na stronie:
http://www.mosir.siemianowice.pl
Każdy kto będzie chciał skorzystać ze ślizgawki 
winien zapoznać się z zasadami bezpieczeń-
stwa.
Wytyczne dotyczące korzystających:  
1. Na obiekcie jednorazowo może przebywać 
maksymalnie 40 osób.

2. Na obiekcie przebywają tylko osoby mające wy-
kupione bilety, nie przewiduje się miejsc dla widzów.
3. Na teren lodowiska mogą wejść osoby, które 
nie przejawiają widocznych oznak choroby 
COVID-19 (kaszel, katar podwyższona tem-
peratura), przeziębienia czy grypy.
4. W przypadku wystąpienia u uczestni-
ka niepokojących objawów COVID-19, jak 
duszność, stan podgorączkowy (tempera-
tura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawów 
przeziębienia lub bezpośredniego kontaktu 
uczestnika z osobą zakażoną wirusem SAR-
S-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, 
nie powinien on przychodzić na miejsce or-
ganizacji wydarzenia, ale pozostać w domu 
i skontaktować się z najbliższą stacją sa-
nitarno-epidemiologiczną lub skorzystać 
z teleporady u swojego lekarza POZ.

5. Warunkiem udziału w zajęciach sportowych/
ślizgawkach jest: 

 obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczest-
ników przy wejściu do obiektu lub na teren 
wydarzenia oraz opuszczając obiekt lub stoso-
wanie rękawiczek  ochronnych jednorazowych;

 obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na tere-
nie obiektu a także w kolejce oczekując na 
wejście na teren obiektu;

 samodzielne wyposażenie się uczestnika 
w materiały ochrony osobistej typu ma-
seczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;

 zachowanie dystansu 1,5 metra od innych 
klientów i pracowników obsługi. Wyłączo-
ne z tego obowiązku są osoby wspólnie 
zamieszkujące, prowadzące wspólne go-
spodarstwo domowe, rodzice z dziećmi 
wymagającymi opieki (do 13. roku życia);

 zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub 
chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak 
najszybsze wyrzucenie chusteczki do za-
mkniętego kosza i umycie rąk;

 ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. 
do wejścia, wyjścia, toalet, szatni) z zacho-
waniem dystansu 1,5 m;

 ograniczenie czasu przebywania na tere-
nie obiektu;

 zastosowanie się do środków bezpieczeń-
stwa sobowiązujących na terenie obiektu, 
instrukcji i poleceń obsługi w zakresie prze-
strzegania ww. środków.

6. Zaleca się używanie własnych łyżew.
7. Na lodowisku należy korzystać ze stref wej-
ście-wyjście.

WIESŁAW STRĘK 
MOSIR „PSZCZELNIK

LODOWISKO  
W PSZCZELNIKU
 ZAPRASZA,
ALE MUSIMY PRZESTRZEGAĆ  
WSZELKICH WYTYCZNYCH
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SPORT

Złoty, srebrny i brązowy to z pewnością 
ulubione kolory pływaków UKS Wodnik. 
Podczas Zimowych Mistrzostw Polski 
w   Pływaniu, które w miniony weekend, 
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
odbywały się w Łodzi, Lublinie i Gliwi-
cach, siemianowiczanie zdobyli medale we 
wszystkich wspomnianych kolorach. Z sze-
ściu zdobytych krążków dwa były z najcen-
niejszego kruszcu, trzy w kolorze srebrnym 
i jeden brązowy.

Pierwszy dzień rywalizacji (11 grudnia) w zimo-
wych mistrzostwach Polski dla siemianowic-
kich pływaków był zdecydowanie „srebrnym” 
dniem. W Łodzi, w rywalizacji 15-latków, Kamil 
Geisner zdobył srebro na 200m stylem grzbie-
towym, poprawiając przy okazji rekord Śląska. 
W tym samym czasie w Lublinie, w rywalizacji 
17-18-latków dwa srebrne krążki dołożył Ma-
teusz Chowaniec, który rywalizował z zawod-
nikami o rok starszymi od siebie. Nasz etatowy 
medalista zajął drugie miejsce na 50m stylem 
dowolnym oraz na 100m stylem motylkowym.

Także sobota (12 grudnia) przysporzyła 
sympatykom „Wodnika” powodów do radości 
- „złoto” z nowym rekordem życiowym i naj-

lepszym wynikiem na Śląsku na 100m stylem 
dowolnym wypływał Mateusz Chowaniec.

Ostatni dzień (13.12) rywalizacji na base-
nach w Łodzi i Lublinie to kolejne dwa medale 
dla siemianowickich pływaków. Drugi złoty 
medal i tytuł mistrza Polski dołożył Mateusz 
Chowaniec, z nowym rekordem życiowym, po 
fantastycznej walce wygrywając finał 100m 
stylem dowolnym o ...0.01 s i zdobył kolejny 
tytuł mistrza Polski! Z kolei Kamil Geisner, 
wzorując się na swoim starszym koledze, po 
wspaniałym finiszu i rzutem ręki na ścianę 
zdobył brązowy medal na dystansie 100m 
stylem grzbietowym. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że dokonał tego zaledwie 20 minut 

po wywalczeniu czwartego miejsca w finale  A, 
na jednym najbardziej wymagających dystan-
sów pływackich - 200m stylem motylkowym.

Dumy z występu swoich podopiecznych nie 
krył trener Leszek Małyszek, który przez cały 
weekend kursował między Łodzią i Lublinem. 
- Kamil i Mateusz spisali się znakomicie i nie 
chodzi już tylko o medale i tytuły, ale przede 
wszystkim po raz kolejny poprawili swoje ży-
ciowe rekordy. Nie ukrywam, że to ogromny 
wyczyn w tym niezwykle trudnym dla pływa-
ków, pod względem treningowym i startowym, 
roku. Zresztą bardzo dobrze spisali się również 
inni reprezentanci Wodnika, którzy startowali 
w Łodzi, Lublinie i Gliwicach, poprawiając swoje 

„życiówki” i kwalifikując się do finałów A i B 
mistrzostw Polski – podsumował szkoleniowiec 
siemianowickich pływaków.

Warto również odnotować, że Mateusz 
Chowaniec znalazł się w gronie najlepszych 
zawodników Zimowych Mistrzostw Polski 17-18 
lat - z 813 pkt FINA uplasował się na 3. miej-
scu, między innymi za...Kamilem Sieradzkim, 
czyli swoim kolegą z podwórka i wychowan-
kiem „Wodnika”, obecnie reprezentującym 
SMS Oświęcim.

W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływa-
niu rozegranych w miniony weekend, oprócz 
Mateusza Chowańca i Kamila Geisnera siemia-
nowicki UKS „Wodnik” reprezentowali: Maria 
Krętosz, Tadeusz Szymczak, Krzysztof Gott-
schling, Maciej Trzcionka i Michał Tomaszowski.

KRZYSZTOF NOS

Sześć drużyn przystąpiło do rywalizacji w te-
gorocznym XXVIII Barbórkowym Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej Grup Zawodowych, or-
ganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik”u. Po rozegraniu spo-
tkań grupowych przyszedł czas na decydujące 
mecze. 

Rewelacją tegorocznych zmagań okazała sie 
drużyna „Nauczyciele / Straż Miejska”. Wielcy 
nieobecni w ostatnich siedmiu turniejach, 
w 2012 roku, zajęli trzeci miejsce pokonują 
w rzutach karnych Urząd Miasta 3:2 (2:2; 0:2), 
a w 2007 roku po wygranej nad Powiatowym 
Urzędem Pracy, również w rzutach karnych 2:1 
(3:3; 1:2), powrócili w tym roku w wielkim stylu.

Wtedy, podobnie jak dziś, barw bronili: Jakub 
Komander, Tomasz Grądzki, Marcin Paul oraz 
Krzysztof Ślęzak. 

W pierwszym półfinale połączony zespół 
„Nauczyciele / Straż Miejska” dość łatwo ograł 
Dokę Polska strzelając cztery bramki, tra-
cąc jedną. Dwa trafienia w pierwszej połowie, 

najskuteczniejszego strzelca turnieju, Jakuba 
Komandera, ustawiły wynik spotkania.

Podobnym wynikiem zakończył się drugi 
półfinał pomiędzy Pocztą Polską i Adientem.

V miejsce w turnieju zajęła drużyna Abex Rekre-
acja, po wygraniu walkowerem z Barnshaws Polska. 

Dużo więcej emocji dostarczyły dwa ostat-
nie spotkania turnieju. W meczu o III miejsce 
Doka prowadziła już z Pocztą Polską 3:0, lecz 
po dwóch trafieniach pocztowców zrobiło 
się nerwowo. Na dwa kolejne trafienia Doki, 
Poczta odpowiedziała trzema, doprowadzając 

DRUŻYNA „NAUCZYCIELE / STRAŻ MIEJSKA” 
WYGRAŁA BARBÓRKOWY TURNIEJ PIŁKARSKI

do remisu. Rzuty karne skuteczniej wykony-
wali zawodnicy Poczty, zajmując ostatecznie 
trzecie miejsce.

W finale, wielokrotny zwycięzca turnieju  
– Adient, tym razem musiał uznać wyższość 
reaktywowanej drużyny „Nauczyciele / Straż 
Miejska” ulegając w rzutach karnych 2:3. Hat 
trickiem w spotkaniu finałowym popisał się 
Kamil Ogryzek.

Nagrody indywidualne przypadły zawod-
nikom drużyny „Nauczyciele / Straż Miejska” 
Siemianowice Śląskie. Najlepszym bramkarzem 
Turnieju wybrano Damiana Simona, a tytuł króla 
strzelców z dziesięcioma trafieniami przypadł 
Jakubowi Komanderowi.   

Puchary dla najlepszych zespołów oraz na-
grody indywidualne wręczył Jan Komander - 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich.  

WIESŁAW STRĘK
MOSIR „PSZCZELNIK”

TRZY MISTRZOWSKIE KOLORY 
„WODNIKA”



POMAGAMY

W roku 2020, który przyniósł nam wiele trosk 
i wyzwań. Wsparcie wolontariuszy było inne 
choć wyjątkowo potrzebne. Po raz pierw-
szy, zwłaszcza, wiosną ich pomoc wiązała się 
z dodatkowym nieznanym jeszcze niebezpie-
czeństwem związanym z zagrożeniem koro-
nawirusem. Okazało się jednak, że na naszych 
wolontariuszy można liczyć w każdych wa-
runkach. Przypomnijmy więc akcje i działania, 
które miały miejsce w Siemianowicach właśnie 
dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, zarówno 
tych zorganizowanych wokół organizacji po-
zarządowych, szkolnych klubów wolontariatu, 
ale również osób, które po prosty pomagały, bo 
była taka potrzeba. Kalendarium Wolontariatu 
2020 dzieli się trochę tak jak cały 2020 rok 
na okresy:

- Zima w normie: okres który trwał do mar-
ca 2020.

- Wiosna w koronie: pierwszy etap pandemii, 
kiedy wszystko zamiera, brakuje maseczek 
i środków ochrony. Mimo wielu wyzwań nie 
brakuje chętnych do pomocy.

- Lato w miarę w normie: wracają typowe 
akcje i działania.

- Jesień w koronie: powoli zamykają się jedne 
możliwości i trzeba otworzyć się na inne.    

Zimą początek roku zapowiadał się całkiem 
typowo: styczeń to akcje związane z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. WOŚP w Sie-
mianowicach skupiał się wokół tradycyjnych 
już sztabów.

 Sztab  II LO im. Jana Matejki razem ze Sto-
warzyszeniem Mieszkańców Siemianowic oraz 
Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół II 
LO im. J. Matejki. Zebrano 66.900 zł.

 Sztab ZSTiO MERITUM – najstarszy sztab, 
działający wspólnie ze szkołami SP nr 4, SP nr 
5, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 16 oraz Zespołem Szkół 
Sportowych. Zebrano 44.498,04 zł.

 Sztab Szkoła Podstawowa nr 13 wraz 
z Siemianowickim Centrum Kultury. Zebrano 
17.450 zł.

Wolontariusze pomagają potrzebującym 
– tak jak: Parafialne Koło Caritas przy Parafii 
Krzyża Świętego. Wolontariusze organizują 
zbiórki, licytacje, akcje - Fundacja Piastun Wy-
równywanie Szans. Wolontariusze organizują 
coroczny bal charytatywny – Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic. Wolontariusze 
przygotowują się do dużej akcji Metropoli-
talnego Śniadania Wielkanocnego bo jeszcze 
nikt nie przypuszczał, że ze względu na epi-
demię i ograniczenia trzeba będzie zmienić 
jego formę.

 Wiosną, w pierwszej fazie pandemii, kie-
dy życie na ulicach zamarło i istniały obawy 
o regularne dostawy podstawowych środków 
ochrony, czyli maseczek. Siemianowice stanęły 
na wysokości zadania, organizując samopomoc 

dla mieszkańców oraz wsparcie dla pracowni-
ków medycznych. Poniżej przypominamy akcje 
i koordynatorów z wiosny 2020:    

 Wpieranie naszych medyków ze Szpitala 
Miejskiego i Pracowników Zespołów Ratownic-
twa Medycznego w Siemianowicach Śląskich. 
Od samego początku epidemii, mogli oni liczyć 
na małe i duże dary, wsparcie od firm, naszych 
mieszkańców - często tych starszych,  naszych 
stowarzyszeń i fundacji. Nieocenione były również 
słowa wsparcia.Lista darczyńców jest bardzo 
długa, a wielu z nich pozostało anonimowych. 
Zbiórkę dla szpitala miejskiego zorganizowała 
Fundacja GROT. Zbiórkę dla  Zespołów Ratow-
nictwa Medycznego w Siemianowicach zorgani-
zowała Fundacja Piastun Wyrównywanie Szans.

 Pogotowie zakupowe dla Seniorów Siemia-
nowice Śląskie. Akcja, która ruszyła od samego 
początku epidemii, kiedy opustoszały ulice, 
a wszyscy obawiali się wychodzenia z domu. 
Jednak wolontariusze Fundacja Piastun Wyrów-
nywanie Szans - Oddział Siemianowice Śląskie 
- ruszyli do akcji, bez specjalnej zachęty, bez 
dodatkowego wsparcia - bo taka była potrzeba.

 „Seniorzy szyją maseczki dla Seniorów” 
Sami Seniorzy, razem z Koordynatorem ds. 
Seniorów, wymyślili i przeprowadzili ak-
cję szycia maseczek. Wolontariuszki szyły, 
a wolontariusze dostarczali  potrzebującym 
maseczki - towar wtedy deficytowy. W akcję 
szycia maseczek włączyły się również panie 
z Siemianowickiego Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”

 Telefon Wsparcia dla Seniorów – działający 
od połowy marca, Śląska Rada ds. Seniorów 
oraz Fundacja „Park Śląski” uruchomiły głów-
nie do wsparcia rozmową, ale oczywiście nie 
zostawiały nikogo bez pomocy.

 „Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne” 
- inaczej, bo nie dało się tak jak zwykle, nie 
można było się wspólnie spotkać, ale jed-
nak, wolontariusze dotarli do potrzebujących. 
W tym dziwnym czasie było to bardzo ważne. 
Śniadanie w mobilnej formie zorganizowała 
Fundacja Wolne Miejsce.

 Wsparcie dla potrzebujących - kiedy 
wszystko zamarło, nagle działania do tej pory 
zwykłe, okazały się niezwykłe. I tak Śląskie 
Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”  
trwało, działało, wydawało posiłki i wsparcie 
dla najbardziej potrzebujących. Nie zaprzestało 
działalności nawet na chwilę.

Latem udało się wrócić do zwykłych działań. 
Wolontariusze licznie wspierali akcje sportowe 
w mieście tj.: Tour de Pologne, Sportowisko w ra-
mach Narodowego Dnia Sportu, Silesia Marathon, 
Bieg Lata i Nordic Walking, Bieg Jesieni i Nordic 
Walking. Byli to głównie wolontariusze z ZSTiO 
Meritum oraz II LO im. J. Matejki.

Wolontariusze Fundacji Piastun rozpoczęli 
cykl zajęć dla seniorów „Senior zdrowy i ak-
tywny” i wrócili z typowymi działaniami or-
ganizują: bazarek fundacji, #2mlnChallenge, 
letnią zbiórka żywności w Tesco.

Wolontariusze Stowarzyszenia Mieszkańców 
Siemianowic organizują, pakują i przekazują 
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jak co roku tyty dla wszystkich siemianowic-
kich pierwszoklasistów.

Jesień powoli zamyka poszczególne obszary 
działań, ale otwierają się inne.

Do telefonicznej infolinii wsparcia dla Senio-
rów, prowadzonej przez Janinię i Ewę, dołącza 
uruchomiona przez Fundację Piastun „Chwila 
dla Seniora”.

Pomoc zakupowa w trochę innej formie 
zostaje uruchomiona przy udziale wolonta-
riuszy Parafialnego Koła Caritas przy Parafii 
Krzyża Świętego oraz pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dołączają do akcji 
inni wolontariusze.

Ruszają akcje Mikołajkowe, choć – niestety 
– w cieniu korony:

 Zostań Świętym Mikołajem - przygotowanie 
paczek dla 32 dzieci z placówki wychowaw-
czo-opiekuńczej w Siemianowicach Śląskich 
- Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic.

 Szlachetna Paczka – jak co roku aktywna 
wśród wolontariuszy z Siemianowic.

 Mikołajkowe paczki dzieci– Fundacja Pia-
stun Wyrównywanie Szans.

 Mikołajkowe paczki dla dzieci – Stowarzy-
szenie Pomocna Dłoń.

 Paczuszka dla staruszka  - akcja pracow-
ników MOPS, darczyńców i wolontariuszy.

 Świąteczna paczka dla osób starszych 
w potrzebie – Parafialne Koło Caritas przy 
Parafii Krzyża Świętego.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Siemianowicach Śląskich – Mikołaj 
dla hospicjum CORDIS.

Trwają również przygotowania do samej 
wigilii. Na terenie Siemianowic osoby samotne 
mogą zostać obdarowane 24 grudnia w ramach 
mobilnej Metropolitalnej Wigilii dla Samot-
nych – organizowanej przez wolontariuszy 
fundacji Wolne Miejsce. Tradycyjnie również 
Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań 
wigilijnie zadba o potrzebujących i swoich pod-
opiecznych.

Szczególne podziękowania należą się rów-
nież koordynatorom i koordynatorkom wo-
lontariatu. W tym roku odpowiedzialność za 
wolontariuszy nabrała dodatkowej barwy- 
odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo 
w pandemii. Dziękujemy zwłaszcza:  Adamowi 
Klacce, Adamowi Smerczkowi, Adrianowi Ko-
ziorowskiemu, Agnieszce Kawce, Aleksandrze 
Krążek, Beacie Gałeckiej, Beacie Zarębie, Jo-
annie Drabik-Nos, Maciejowi Jurkiewiczowi 
i tym niewymienionym, aktywnym choć ano-
nimowym.  

ELŻBIETA NIESZPOREK


