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Z RADY MIASTA
Potrafiliśmy wypracować taki modus 
vivendi, w którym zarówno prezydent, 
jak i każdy radny -  wspólnie budują lep-
szą jakość i poziom życia mieszkańców 
- mówi przewodniczący RM A. Cebula.

CZYTAJ NA STR. 3

GOSPODARKA
Przejść natychmiast ze szkoły do stabilnej 
pracy - o takim scenariuszu wielu absol-
wentów może tylko pomarzyć. Wkrótce 
jednak, dla kończących siemianowicką 
szkołę branżową na Falklandach w Mi-
chałkowicach, będzie to chleb powszedni.

CZYTAJ STR. 4

BUDŻET OBYWATELSKI
W 2017 r. do użytku oddano 27 inwe-
stycji, które zwyciężyły w Budżecie 
Obywatelskim. Dodatkowo w trakcie 
realizacji jest 5 obiektów, których ukoń-
czenie planowane jest na połowę paź-
dziernika.

CZYTAJ NA STR. 8-9

SPRAWY SPOŁECZNE
Uchwała antysmogowa, która weszła 
w życie od 1 września 2017 r. to regu-
lacja prawna dotycząca wszystkich użyt-
kowników kotłów, pieców czy kominków 
na paliwo stałe. Podporządkować jej mu-
szą się zatem mieszkańcy, przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą 
(dysponujący kotłami o mocy do 1 MW), 
właściciele budynków wielorodzinnych, 
spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 
oraz samorządy lokalne.

CZYTAJ STR. 10

E-SPORT
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz 
SUPER GAME e-sport zapraszają na NTT 
System Quersus Puchar Polski oraz LG 
Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie, 
które odbędą się 27-29 października 
w ramach II edycji Siemianowickiego Tur-
nieju E-sportowego.             

CZYTAJ STR. 12

  Tuż przed zamknięciem tego numeru Głosu 
Miasta, portal samorządowy PAP doniósł, że Mini-
sterstwo Środowiska rozpoczęło prace nad nowymi 
przepisami związanymi z gospodarką i transportem 
odpadów. Wśród ministerialnych propozycji legi-
slacyjnych, trzy z nich pokryły się z propozycjami 
władz miasta Siemianowic Śląskich. To kolejne efekty 
wspólnej pracy Rafała Piecha, Prezydenta Miasta 
oraz powołanego przez niego w czerwcu br. zespołu 
ds. zwalczania uciążliwości zapachowych w na-
szej gminie. Na czele zespołu stanęła Agnieszka 
Gładysz, I-szy Zastępca Prezydenta Miasta, w jego 
skład wchodzą m.in. urzędowi mecenasi, naczelnicy 
odpowiedzialni za gospodarkę komunalną, ochronę 
środowiska czy też sprawy budowlane. To rozbu-
dowany merytorycznie zespół, ale jak zapewnia 
jego szefowa, sprawa uciążliwości zapachowych to 
złożony problem i wymaga uruchomienia działań 
na wielu płaszczyznach, tak prawnych, jak i orga-
nizacyjnych. - W pierwszej kolejności nasz zespół 
skupił się na prewencji przed powiększaniem dal-
szych uciążliwości odorowych. Do najważniejszych 
rezultatów pracy naszego zespołu, w pierwszym 
okresie, powinniśmy zaliczyć nowe wytyczne do 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, dzięki czemu uszczelnimy miasto 
przed napływem nowych firm działających w branży 
odpadowej - komentuje Agnieszka Gładysz. 

Pomimo tego, że pomiędzy czerwcem a wrze-
śniem przypadał sezon urlopowy, prezydent 
miasta wraz z zespołem pracowali w trakcie re-
gularnych odpraw i działań terenowych. Rezul-
taty podjętej pracy na rzecz czystego powietrza 
i środowiska przedstawia tabela obok. Szersze 
informacje na temat podjętych działań legislacyj-
nych przez Ministerstwo Środowiska znajdziecie 
Państwo na łamach tego numeru. CZYTAJ STR. 5

ZESTAWIENIA DZIAŁAŃ ZESPOŁU DO SPRAW WYPRACOWANIA SPOSOBU ELIMINACJI UCIĄŻLIWOŚCI ZAPA-
CHOWYCH GENEROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

1. Opracowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie 
których w Siemianowicach Śląskich nie będą mogły powstawać nowe firmy zajmujące się zbieraniem 
i przetwarzaniem odpadów.
2. Rozpoczęcie dwóch pełnych kontroli przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i zbiera-
niem odpadów.
3. Interwencyjne wizyty kontrolne we wszystkich firmach recyklingowych na terenie Michałkowic.  
4. Wykrycie nielegalnego magazynu i udaremnienie utworzenia nowego składowiska odpadów potencjalnie 
stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz być może powiązanego z innymi tego typu 
sprawami w województwie i kraju.
5. Wzmożony został system monitorowania uciążliwości zapachowych w mieście. Zgłoszenie równo-
znaczne jest z wyjazdem służb miejskich i kontroli terenu na miejscu.
6. Utworzenie na stronie głównej Urzędu Miasta elektronicznej ankiety wczesnego powiadamiania 
dla służb miejskich, gdzie mieszkańcy mogą natychmiast powiadomić o wszelkich niepokojących 
sytuacjach związanych z ekologią. 
7. Opracowanie Apelu do Premier oraz Prezydenta RP w sprawie przyśpieszenia prac legislacyjnych 
dotyczących ustawy antyodorowej.
8. Opracowanie propozycji legislacyjnych do przyszłych przepisów dotyczących gospodarki, transportu 
odpadami oraz narzędzi interwencji prawnej w przypadku uciążliwości odorowych.

Prawie każde miasto w Polsce mierzy się z problemem  
składowania odpadów, dzikich wysypisk śmieci i uciążliwości 
odorowych. Czy Siemianowice Śląskie rozpoczęły stały dialog  
polskiego rządu z samorządami?
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SCK Park Tradycji ul. Orzeszkowej 12

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkania
"PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU"

Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie

24 PAŹDZIERNIKA 
(wtorek) godz. 18.00

Zespół Szkół Nr 2 ul. Wyspiańskiego 5



2 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
Adres: ul. Jana Pawła II 10  
41-100 Siemianowice Śląskie. 
Nakład: 35 tys. egz.

Redakcja nie odpowiada za treść 
umieszczanych ogłoszeń
tel. (32) 7605-321
e-mail: redakcja@um.siemianowice.pl

Redaktor naczelny: 
Piotr Kochanek

druk: Agora S.A., oddział w Tychach.

Roscasu (kiedyś), kedy jeszce wuszt 
(kiełbasa) i inksze łone (inne towary) 
boły na kartki, spotkołech mojich dwóch 
sznapskamratof (kolegów od kieliszka) 
u "Bartka", kerzy leżeli na dece (kocu) 
w zonynbrylach (okularach słonecz-
nych) i dychali (odpoczywali). Dosiod 
żech sie do nich i zacyni my klachać 
(rozmawiać). Tego dnia klara (słońce) 
blyndowała fest (świeciła mocno) i tak 
my sie zgodali, co pojadymy nat stof na 
ryby. Kożdy wzion sfoje manele (rzeczy) 
i pojechalimy na czi dni sie dychnonć. Na 
miyjscu jedyn  robioł futer (jedzenie, za-
nęta) do ryb, drugi szoł (szedł) nakopać 
glizdof (dżdżownic), a czeci z necym 
(siatką) szoł schłodzić do wody te cosik, 
co my po drodze kupili, coby nom sie niy 
ckliło (nudziło), kej bydymy te kije mo-
cyć. Kej my mieli fszysko narychtowane 
(przygotowane), a we wodzie toplały 
sie (pływały) fyjderkile (spławiki), abo 
wisiały pinkponkbale (piłeczki do ping-
ponga) rozbijalimy namiot, coby mieć 
kaj fciepnonć rukzaki (plecaki), abo sie 
dżymnonć, kej sie bydom komuś ślypia 
zawiyrać. Na to cekoł jusz Tadzik i jo, 
bo Gynek boł nojlichszy i zawdy szoł 
piyrszy spać, kej my tyn nec łoprożniali 
i mioł jusz doś, abo jusz go żić (tyłek, 
pupa) ze stołka bolała. Ftedy szło mu 

jakiś kawał zrobić. Pamiyntom, co jedyn 
ros, to Tadzik sie psziszykowoł blank 
(bardzo) fest, bo psziwios ze sobom 
makrela wyndzono i kej Gynek poszoł 
do namiotu i zacon jusz chrapać, to my 
jom mu psziwiesili na wyntka i fciepli rajn 
do wody. Kej nad ranym Gynek ściongoł 
sfoja wyntka i cuł (czuł), co na ni coś 
wisi, lotoł po brzegu i rycoł jak gupi, bo 
kożdy wyntkorz take coś pszeżywo, 
a kej łobejżoł ta wyndzono makrela to 
zgupioł a my sie śmioli choby gupki do 
syra, chyba bes poł godziny. Łon sie fukoł 
(dąsał) na nos ,ino kej pszijechoł facet, 
zaciepnoł dwie wyntki i poszoł s koszy-
kym na grziby i kaś po czićfierci (trzech 
kwadransach) godzinie psziszoł nazot 
ze koszykym grzibof i zacon ściongać 
wyntki, a na jedny mioł gryfnego karpia, 
to my byli zmierzli (nerwowi). Spytalimy 
sie go na co go chycioł, a kej pedzioł, co 
na krupnioka, to dopiyro nos snerwowoł, 
bo my tam czi dni siedzieli i nawet branio 
niy mieli. Sfinylimy sfoje manatki, i kej 
sie ściymnioło, pojechalimy do chałpy 
i bołby to koniec, kejby niy to, że kaś po 
dwóch km Gynka zamorzoło (musiał iść 
do WC), i musiołech stanonć (zatrzy-
mać samochód). Łon poszoł w las, a my 
cekali w ałcie, kej naros jak niy pizło co-
sik, że asz my s ałta wyleźli, coby łobej-

żeć co sie stało. Paczymy, a to chop na 
kole (rowerze) piznoł w paka z mojego 
ałta, i fpot do rynsztoka. Sprawdziłech 
cy mu nic ni ma, ale chop boł cały, ino 
moj blinker (kierunkowskaz) boł szcza-
skany. Niy wiedziołech co mu zrobić za 
tyn szczaskany blinker, bo chop jusz 
chrapoł i to zdrowo, a jo se tak myśla, 
skoro ty se tu śpisz, to chyba ci jes jedno, 
czy w Pszeczycach, abo na Dombrofce 
Wielki, besto  wzionech go z Gynkym na 
paka razym s tym kołym i psziwios na 
Dombrofka Wielko. Położylimy go na 
polu, bo łon dali społ jak zabity. Ciekawe 
jako była reakcjo chopa, kej sie łobudził 
i kapnoł (zorientował) sie kaj jes. Możno 
se pomyśloł, jusz niy byda jeździoł ło-
zarty, bo kejbych chlapnoł jeszce pora 
sznapsof (kieliszków) wiyncy, to możno 
bych do Warszawy zajechoł.

TEKST NAPISANO FONETYCZNIE                                                                                
MIROSŁAW SEGET  

GODOMY PO ŚLONSKU

NA  RYBY

Przed nami kolejna zagadka w ramach 
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy oso-
by, które jako pierwsze zadzwonią  
9 października 2017 r., (od godz. 9.00 
do 9.10) pod numer telefonu 32 760 53 08 
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, wska-
zując, jakie miejsce przedstawione zosta-
ło na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych z mia-
sta Siemianowice Śląskie. 

Zwycięzcy konkursu "Jakie to miejsce"  
z "Głosu Miasta" z dnia 18.09.2017 r. :
1. Radosław Moskwa - Bytków 
2. Karol Szafraniec - Bytków
3. Danuta Machowska - Bytków
Zdjęcie przedstawiało budynek przy  
ul. Zgrzebnioka 43a na Osiedlu "Chemik".

MARIAN JADWISZCZOK

Kolejne wydanie: 
09.11.2017 

Zespół redakcyjny: 
Biuro Rzecznika Prasowego

SIEMIANOWICKIE ZAPROSZENIA  
urzędowo i nie tylko...

MIEJSCE?JAKIE TO

 
Nasza szkoła istnieje już 95 lat. Ten piękny jubileusz będzie-
my obchodzić w dniach 15 i 16 czerwca 2018 roku. Planu-
jemy część oficjalną w piątek po południu w Parku Tradycji, 
a w sobotę Mszę, wizytę na cmentarzu i spotkania klaso-
we w szkole. Szczegóły będą podane na zaproszeniach. 
Uwaga, uwaga! Chcielibyśmy, żeby część oficjalną uświet-
niły Wasze występy. Forma dowolna: śpiew solo czy 
w zespole, taniec, monolog - różne pomysły mile widziane.  
Może gdzieś głęboko w szufladzie leżą pamiątki z lat szkol-
nych, zdjęcia, filmiki... Przyślijcie - a my je zaprezentujemy 
podczas obchodów.

Wszystkich Absolwentów, którzy chcieliby wziąć aktywny 
udział w uroczystościach, przekazać lub wypożyczyć pamiątki 
związane z liceum, wesprzeć Komitet Organizacyjny - prosimy 
o kontakt mailowy: krlo1@interia.pl; przez Facebook: https://www.
facebook.com/sniadeksiemce/bądź telefonicznie 32 228 21 47. 
Dzięki współczesnej technice połączymy się także z tymi 
Absolwentami, którzy nie będą mogli z różnych przyczyn 
przyjechać na nasze spotkanie. Osoby chcące skorzystać 
z takiej formy uczestnictwa, również prosimy o kontakt. 
Pierwszy termin zgłoszeń upływa 15 listopada!

ABSOLWENCI ŚNIADEKA 
- TO MY !

Serdecznie zapraszamy na jesienną 
wyprzedaż garażową, która odbę-
dzie się 21 października (sobota) 
w godzinach 9.00 - 14.00 na Ryn-
ku Miejskim (w razie intensywnych 
opadów wyprzedaż przeniesiona zo-
stanie do budynku I Liceum Ogólno-
kształcącego ul. Wyspiańskiego 5).
Więcej informacji można  
uzyskać pod numerem telefonu:  
tel. (32) 760 54 88, (32) 760 53 55 
oraz (32) 760 53 53

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
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WIARA I PRACA
  Drodzy Państwo, w codziennym działa-

niu na rzecz Miasta, nie wytrwałbym długo, 
gdyby nie filary, na których opieram swój 
prezydencki mandat. Są nimi wiara i pra-
ca. Wiara, dzięki której mogę stawiać czoła 
najtrudniejszym sprawom i problemom jakie 
dotykają miasta i mieszkańców oraz uczciwa 
praca, która nie znosi próżnowania. Dzięki 
temu, co jakiś czas otrzymuję od losu zapłatę 
w postaci dobrego słowa z Państwa strony lub 
na przykład takich wiadomości jak te, ostatnio 
przekazane przez PAP. Dowiaduję się z nich, 
że po kilku tygodniach od wystosowanego 
przeze mnie i mój zespół Apelu do Premier  
oraz Prezydenta RP, Ministerstwo Środowiska 
rozpoczyna pracę nad nowymi przepisami 
środowiskowymi, które uwzględniają nasze 
propozycje. Mój temperament kazał mi od 
razu wołać do Pana Ministra: - Dlaczego tylko 
część propozycji, a nie wszystkie? Przecież 
wnosiliśmy jeszcze choćby o możliwość 
wstrzymania działalności firm, gdy tylko 
pojawią się uciążliwości odorowe! Polityka 
jest jednak sztuką szukania sprzymierzeńców 
w słusznej sprawie, dlatego podziękuję za 
pośrednictwem naszej gazety samorządowej 
za to, co już zostało podjęte, a proszę Panią 

Premier i Pana Ministra o dalszą otwartość 
na głos mieszkańców Siemianowic Śląskich. 
Nasz problem nie jest odosobniony. To pro-
blem występujący niemal w każdym mieście, 
w którym funkcjonuje punkt przyjmowania 
odpadów.  

Z dumą noszę w pamięci czas, kiedy jako 
młodzian pracowałem w Hucie Jedność. 
Gdzieś w skrytości zazdrościłem kolegom 
z pracy, którzy z Hutą byli już związani od lat 
szkolnych. Mieli szansę płynnie rozwijać swo-
je umiejętności i właściwie niepostrzeżenie 
wejść na rynek pracy jako pełnowartościowi 
pracownicy. Model takiej współpracy jaki 
funkcjonował na linii Huta - Szkoła (dzisiaj 
Meritum), stał się dla mnie inspiracją, by 
stworzyć coś podobnego, co pomoże dzisiaj 
młodym w starcie na rynku pracy. Dzięki 
otwartości zarządu Adient Poland, który 
rozbudowuje swoją fabrykę o kolejną halę 
i miejsca pracy, stworzymy razem z Zespołem 
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
przy ul. Budryka, profesjonalne klasy lub 
grupy gdzie od początku będą się kształcić 
przyszli pracownicy Adient. Będą mogli liczyć 
na świetne, praktyczne zajęcia, stypendia, 
a nawet na kieszonkowe. 

Jeszcze tylko kilka tygodni dzieli nas od 
odbioru zrewitalizowanego terenu Michało-
wickich Plant. Na chwilę obecną to jeszcze 
plac budowy, który wymaga ostatnich szlifów 
i poprawek, ale już wkrótce będę mógł powie-
dzieć mieszkańcom Michałkowic, zwłaszcza 
tym, którzy troszkę zazdroszczą sąsiadom 
Bytkowkiego Rynku, że: Rynek Michałkowicki 
obiecałem, więc słowa dotrzymałem.

Wkrótce też zakończy się jeden z najważ-
niejszych remontów dróg w naszym mieście 
zaplanowanych w tym roku. Przebudowa 
ulicy Wróblewskiego to ważna inwestycja, 
w kluczowym dla miasta i regionu ciągu 
komunikacyjnym. Przejeżdża nią średnio 
11 milionów aut rocznie, musiała więc być 
wyremontowana od podstaw. Wiem, że dla 
części kierowców poranne i popołudniowe 
korki są w tej okolicy zmorą, ale już wkrótce 
powinniśmy wszyscy odczuć pozytywną 
zmianę. Ostatnim niezwykle ważnym dla 
mieszkańców i kierowców będzie remont uli-
cy Krupanka, który rozpoczynamy lada dzień 
i potrwa według planu do 1 grudnia br. I tym 
razem proszę kierowców o wyrozumiałość 
i cierpliwość na drodze.  

WYPRACOWALIŚMY MODUS VIVENDI 
- rozmowa z Adamem Cebulą, przewodniczącym Rady Miasta

- Dokonujący się w trakcie obecnej 
kadencji rozwój miasta, to obraz pra-
cy prezydenta, a także działalności 
Rady Miasta, która opiniując i uchwa-
lając poszczególne przedsięwzięcia, 
współtworzy owe przeobrażenia. 

Czy z grona Rady wychodziły oprócz tego również ja-
kieś inicjatywy?

- Inicjatywa przede wszystkim należy do prezydenta 
miasta. W Siemianowicach Śląskich współpraca pomiędzy 
Radą a prezydentem układa się bardzo dobrze, potrafimy 
osiągać konsensus, jeżeli więc jakiś pomysł zrodzi się aku-
rat w tym gremium, to gdy tylko pozwalają na to zasoby 
finansowe, prezydent chętnie podejmuje jego realizację. 
Tak na przykład było w przypadku, kiedy zaproponowa-
łem zrobienie w naszym mieście sztucznego lodowiska. 
Prezydent nie tylko bardzo szybko poczynił rozeznanie, 
czy można będzie pomysł zrealizować, ale rozbudował 
go w kierunku koncepcji obiektu całorocznego - lodo-
wiska i boiska. Takich przypadków jest sporo – może nie 
Rada, jako gremium, ale poszczególni radni, zwracają się 
do prezydenta z pomysłami, które - jeśli jest możliwość 
ich wdrożenia - są przez niego podejmowane. To właśnie 
postrzegam, jako bardzo cenne, że podczas kiedy gdzieś 

indziej rozgrywają się walki na linii władza wykonawcza 
i stanowiąca, to my potrafiliśmy wypracować taki modus 
vivendi, w którym — zarówno prezydent, jak i każdy radny 
- postępując w zgodzie ze swoim programem wybor-
czym, wspólnie budują lepszą jakość i podnoszą poziom 
życia mieszkańców.

- Ta umiejętność budowania porozumienia, uzyskiwa-
nia zgody, nie oznacza wszakże, że nasza Rada jest tzw. 
maszynką do głosowania...

- Wystarczy przypomnieć sierpniową sesję, kiedy wy-
cofaliśmy kilkanaście projektów uchwał dotyczących ulg 
za mieszkania. To były trudne tematy, uznaliśmy, że po-
trzebujemy więcej czasu na przeanalizowanie projektów 
i w porozumieniu z prezydentem przesunęliśmy termin 
głosowania nad nimi. Chcieliśmy po prostu mieć przekona-
nie, że podjęta w tych kwestiach decyzja będzie właściwa.

- Dobra atmosfera obrad, to w znacznej mierze, zasługa 
przewodniczącego. Ta kadencja to już druga, w której 
przewodzi pan Radzie Miasta. Spotkałam się z opinią, że 
rola przewodniczącego w znacznej mierze opiera się na 
umiejętności panowania nad emocjami gremium...

- Przede wszystkim nad własnymi (uśmiech). Prze-
wodniczący musi być trochę takim żandarmem. Każdy 
ma bowiem prawo zabrać głos i wypowiedzieć się, ale 

musi się to odbywać w momencie i w formie zgodnej 
z regulaminem. Po prostu: inaczej się nie usłyszymy, nie 
będziemy też mogli dojść do konstruktywnych wniosków 
- a przecież o to w debacie chodzi.

- Siemianowice Śląskie są członkiem Związku Miast 
Polskich, który z początkiem tego roku wystąpił z inicja-
tywą Karty Samorządności. Była ona, podyktowaną obawą 
o zmniejszenie pozycji samorządu, reakcją na propozycję 
zmian w ustawach dotyczących jego podstaw. Czy nasza 
Rada włączyła się w debatę o przyszłości samorządu, czy 
poparła ten dokument?

- Wraz z prezydentem uczestniczyłem w konferencji 
Związku Miast Polskich, gdzie wyraziłem zaniepokojenie 
projektem dwukadencyjności. Pomijając ten aspekt, że 
prawo nie może działać wstecz, nie jestem zwolennikiem 
ograniczania kadencji prezydentom, przede wszystkim 
dlatego, że zamykamy w ten sposób drogę do sterów 
miasta ludziom, którzy się w tej funkcji sprawdzili. Uwa-
żam, że weryfikacja, którą przeprowadzą wyborcy, jest 
wystarczającym narzędziem w walce z ewentualnymi 
nieprawidłowościami. Siemianowice natomiast nie podpi-
sały poparcia dla Karty, ponieważ rząd wstrzymał projekt.

- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁA EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

G Ł O S  Z  R A D Y  M I A S T A

Na zakończenie pragnę zaprosić wszystkich 
Państwa, jak co roku, na bezpośrednie spotka-
nie, w trakcie którego posumuję bieżący rok 
inwestycyjny oraz przedstawię plany na rok 
2018. Będzie to jak zwykle okazja do szczerej 
rozmowy na temat naszego miasta. Oba spo-
tkania odbędą  się o godz. 18.00. Pierwsze, we 
wtorek 24 października w I LO im. Jana Śniadec-
kiego, drugie, w środę 25 października w Parku 
Tradycji w Michałkowicach.

POZDRAWIAM, RAFAŁ PIECH
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GOSPODARKA

 Już za niedługo, bo pod koniec paździer-
nika, stanie się faktem, wyczekiwany przez 
mieszkańców Michałkowic rynek. Batalia 
o niego była długa. W dwóch poprzed-
nich kadencjach, w imieniu mieszkańców 
składałem wnioski o remont alejek na tzw. 
plantach. Z różnych powodów remont nie 
został wykonany. Kolejna próba znalazła 
akceptację Prezydenta Miasta Rafała Piecha 
i Rady Miasta. Koszt prowadzonej inwestycji 
to 3,7 mln. zł. i obejmuje, oprócz nowej na-
wierzchni alejek, między innymi wypoczyn-
kowe altany ze stołem i ławami, leżaki, ławki, 
ściankę wspinaczkową, fontannę chodnikową 
(18 dysz), pomiędzy plantami, a "Zamecz-
kiem". Dla najmłodszych będzie plac zabaw. 
Oprócz parkingu przy pawilonie handlowym 

MICHAŁKOWICKI RYNEK TUŻ, TUŻ!

Przejść natychmiast ze szkoły do stabilnej 
pracy - o takim scenariuszu absolwenci 
większości szkół ponadpodstawowych 
mogą dzisiaj pomarzyć. Wkrótce jednak, 
dla kończących siemianowicką szkołę 
branżową na Falklandach w Michałkowi-
cach, to będzie chleb powszedni.

W połowie września z inicjatywy Prezy-
denta Miasta doszło do spotkania z przed-
stawicielami managementu firmy Adient 
Seating Poland sp. z o.o., której rozbudowy-
wana fabryka znajduje się na terenie naszego 
miasta. Celem spotkania było określenie ram 
przyszłej współpracy producenta wysokiej 
klasy siedzisk samochodowych z Wydziałem 
Edukacji UM oraz Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Michałko-
wicach, w której mają powstać grupy oraz 
klasy kształcenia zawodowego, objęte spe-
cjalnym patronatem firmy. Współpraca za-
kłada, dostosowanie programu edukacyjnego 
do branży automotive oraz odbywanie zajęć 
praktycznych na terenie zakładu, w prawdzi-
wych warunkach produkcyjnych, pod okiem 

 Spadek liczby ludności, w tym osób mło-
dych i dobrze wykształconych, zachwia-
nie na rynku pracy i patologie - to niektóre 
z problemów dotyczących średnich polskich 
miast. Jak wynika z analiz naukowców Insty-
tutu Geografii i Przestrzennego Zagospo-
darowania Polskiej Akademii Nauk niemal 

pedagogów i praktyków zawodu. Uczniowie, 
którzy zakwalifikują się do takiej klasy, będą 
mogli liczyć na wsparcie finansowe w formie 
comiesięcznego kieszonkowego. Ponadto, 
najlepsi uczniowie, którzy odpuszczą sobie 

wagarowanie będą mieli szansę na wypłatę 
regularnego stypendium. Po zakończeniu 
edukacji, najlepsi absolwenci będą mogli 
liczyć na natychmiastowe zatrudnienie 
w Adient. Pierwsze specjalizacje, w jakich bę-

"Biedronka", powstanie też nowy parking 
z 40 miejscami (na byłym boisku w parku). 
Również zieleń w tym miejscu zostanie na 
nowo zagospodarowana. Wraz z plantami 
remontowany jest również "Zameczek" oraz 
tereny wokół. 

Jak podkreśla prezydent miasta - "Mi-
chałkowickie Planty" to priorytet tegorocz-
nych inwestycji. Dopilnuje tego, by jakość 
wykończenia prac była na piątkę, ale póki 
co, jest to nadal plac budowy, a nie finalny 
efekt zleconych prac. Oceniać go będziemy 
po zakończeniu wszystkich robót - dodaje. 

Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość, 
choć  już teraz można powiedzieć, że Michałko-
wice pięknieją na naszych oczach! Tak trzymać!

    GRZEGORZ JURKIEWICZ

PO SZKOLE DO GWARANTOWANEJ PRACY

SIEMIANOWICZANIE MOGĄ SPAĆ SPOKOJNIE
połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi 
marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Miasta 
średnie w ekspertyzie PAN zostały zdefi-
niowane jako miejscowości poniżej stolicy 
województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców 
(powyżej 15 tys., jeśli było to miasto po-
wiatowe). Pod uwagę brane były m.in. takie 

wskaźniki, jak: zmiana rejestrowanej liczby 
ludności (w latach 2002-2014), zmiana licz-
by bezrobotnych (w latach 2002-2014), 
zmiana dochodów własnych w budżetach 
gmin (2002-2014), zmiana liczby zare-
jestrowanych podmiotów gospodarczych 
(2004-2014). 

dzie mogła się kształcić młodzież, to: ślusarz, 
elektromechanik, operator maszyn. Projekt 
ma szansę rozpocząć się już od najbliższego 
semestru zimowego.

PIOTR KOCHANEK

Na granicy z Czeladzią powstają nowe hale produkcyjne spółki. Rozbudowa zakładu  
to także szansa na nowe miejsca pracy dla absolwentów siemianowickich szkół

Siemianowiczanie jednak nie muszą się 
martwić, wdrażane w Siemianowicach 
Śląskich działania, zapewniają im wielo-
stronny rozwój  i na sporządzonej liście 122 
miast  średnich tracących funkcje społecz-
no-gospodarcze  nasze miasto nie figuruje.

(ERW)
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Siemianowicom Śląskim nie grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe
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CZY SIEMIANOWICKIEMU PREZYDENTOWI UDA SIĘ 
ZAINICJOWAĆ NOWE  
EKO-PRZEPISY POLSKIE? 

 Konsekwentnie prowadzona od kilkunastu miesięcy 
w Siemianowicach Śląskich walka z odorowymi uciążliwo-
ściami zaczyna przynosić pierwsze efekty. Wystosowany 
przez prezydenta miasta Rafała Piecha apel do Premier RP 
Beaty Szydło i Prezydenta RP Andrzeja Dudy nie pozostał 
bez echa. Pod koniec sierpnia do Urzędu Miasta dotarła 
informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że sprawa 
została przekazana do Ministerstwa Środowiska. 

Przypomnijmy, że apel prezydenta Piecha zawierał propo-
zycje konkretnych zmian w przepisach ułatwiających walkę 
z firmami generującymi uciążliwości zapachowe (patrz  po-
niżej) oraz tymi, które poprzez brak monitoringu transportu 
śmieci tworzą dzikie wysypiska śmieci. Wszystko wskazuje 
na to, że w ministerstwie pochylono się nad tymi rozwią-
zaniami, bo jak podaje serwis samorządowy PAP w resorcie 
rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o odpadach.

- Projektowane zmiany przewidują prowadzenie ewi-
dencji odpadów jedynie za pośrednictwem elektronicznej 
bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki 
odpadami, w skrócie BDO. Planowana jest również rezy-
gnacja ze zbiorczych kart przekazywania odpadów - mówi 
wiceminister Sławomir Mazurek. W przypadku BDO pozwoli 
ona np. na bieżącą kontrolę on-line transportowanych 
odpadów. 

Takie właśnie rozwiązanie zawarte było w postulatach 
wystosowanych przez prezydenta Piecha. Innym, równie 
pomocnym w walce z uciążliwościami odorowymi, krokiem 
jest zmiana przepisów umożliwiająca wszczęcie niezapo-
wiedzianych kontroli przez inspekcję środowiska na terenie 
zakładów przetwórstwa odpadów. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze propozycje zostały 
wysłuchane. Smród to bolączka nie tylko naszego miasta. 
Z tym problemem boryka się wszak wiele gmin w Polsce. 
Jesteśmy otwarci na stałą współpracę z resortem środo-
wiska, aby wypracować możliwie jak najlepsze rozwiązania 
pozwalające nam, samorządowcom, skutecznie walczyć 
z odorem w naszych miastach – mówi Rafał Piech, prezy-
dent Siemianowic Śląskich. – Liczymy, że pozostałe nasze 
propozycje również zostaną wzięte pod uwagę – dodaje.

Pozostaje mieć nadzieję, że ścieżka zmieniająca przepisy 
gospodarki odpadami nie będzie kręta i nie utknie w gąszczu 
legislacyjnym czekając latami na uchwalenie, a mieszkań-
cy Siemianowic Śląskich wreszcie będą mogli odetchnąć 
świeżym powietrzem.

ADRIAN MERTA

 Propozycja 1: Usunięcie z aktualnie funkcjonujących przepisów ustawy o odpadach, zapisu pozwalającego 
na sprzedaż odpadów, tj. pozbycie się pośredników w obrocie odpadami, który to zapis pozwoli na kontrolę 
przemieszczania odpadów od ich wytwórców do przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowywaniem. 
Obecne zapisy przyczyniają się do powstawania skomplikowanych operacji logistycznych (zarówno w sensie 
organizacyjnym, jak i technicznym), w których nadużycia oraz nielegalne pozbywanie się odpadów tworzących 
dzikie wysypiska śmieci są z praktycznego punktu nie do wykrycia.

 Propozycja 2: Wprowadzenie centralnej, elektronicznej bazy danych on-line, w której posiadacze odpadów 
będą prowadzili elektroniczne karty ewidencji odpadów oraz elektroniczne karty przekazania odpadów – ana-
logicznie do funkcjonującego od niedawna systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (PUESC).

 Propozycja 3: Wprowadzenie zapisów, w wyniku których możliwe będzie przeprowadzanie natychmiastowej 
i nie zapowiadanej kontroli w przedsiębiorstwach w zakresie występowania uciążliwych zapachów oraz nakła-
danie i egzekwowanie dotkliwych sankcji w przypadku stwierdzenia uciążliwości zapachowych.

 Propozycja 4: Wprowadzenie uproszczonej kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na możliwość wy-
stępowania uciążliwości (możliwość wystąpienia słabej uciążliwości - monitoring standardowy, możliwość 
wystąpienia znacznej uciążliwości - monitoring specjalny o wzmożonej częstotliwości).

 Propozycja 5: Wprowadzenie uproszczonej procedury na wydanie decyzji wstrzymującej pracę instalacji 
technicznych powodujących uciążliwości (zwłaszcza emisyjne), wydawane na poziomie gminy, do czasu 
wdrożenia działań skutkujących ograniczeniem lub wyeliminowaniem występowania uciążliwości. 

 Propozycja 6: Centralny rejestr internetowy monitorujący aktualne pozwolenie/zakaz dla danej firmy do 
przyjmowania nowych frakcji odpadów. 

 Propozycja 7: Wprowadzenie prostych procedur egzekucyjnych w zakresie łamania przepisów z dziedziny 
ochrony środowiska – aktualne procedury są bardzo skomplikowane i praktycznie nieskuteczne,

 Propozycja 8: Wprowadzenie jednolitych procedur z zakresu kontroli w przedsiębiorstwach korzystających 
z zasobów środowiskowych oraz powołanie powiatowych inspekcji ochrony środowiska, które skupiłyby się 
tylko na prowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

PROPOZYCJE ZMIAN W PRZEPISACH USTAWY O ODPADACH

Pod koniec sierpnia do Urzędu Miasta  
dotarła  informacja z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, że sprawa została przeka-
zana do Ministerstwa Środowiska.

SPRAWY SPOŁECZNE
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Pamiętaj! 
Dziecko wybierając się 
za granicę naszego kraju
musi posiadać paszport 
lub dowód osobisty.

Odbiór dokumentu
w ciągu 30 dni
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Ten problem ciągle odżywa, z jednej 
strony przysparzając stresu rodzicom, 
z drugiej-stawiając w przykrej sytuacji 
urzędników. Chodzi o  dowody osobiste 
dla małoletnich. 

Kiedy pojawi się okazja wyjazdu zagranicz-
nego, czy wycieczki szkolnej, rodzice ruszają 
do Urzędu Miasta, aby zaopatrzyć dziecko  
w potrzebny dokument tożsamości i dowia-
dują się, że od chwili złożenia wniosku czas 
oczekiwania może wynieść do 30 dni. Nie-
stety często  okazuje się, że to stanowczo za 
długo, gdyż wyjazd planowany jest wcześniej. 

- Niezwłocznie po przyjęciu wniosku o wy-
danie dowodu osobistego następuje jego 
rejestracja w Rejestrze Dowodów Osobistych. 
Dalej nie mamy już większego wpływu na 
czas powstawania dokumentu w Centrum 
Personalizacji Dokumentów w Warszawie 
– mówi naczelnik Wydziału Obywatelskie-
go Karina Chrzanowska. - Oprócz okresu 
oczekiwania na personalizację nowego do-
wodu osobistego należy brać też pod uwagę 
czas fizycznego dostarczenia dokumentu 
do Urzędu. 

Aby zaoszczędzić sobie i dziecku zde-
nerwowania, należy odpowiednio wcześniej 
przygotować się i złożyć stosowny wnio-
sek. Wyrobienie dowodu osobistego nie 
pociąga za sobą więcej kosztów jak tylko 

ten związany z wykonaniem odpowiedniej  
fotografii. Zachęcam więc do zaopatrzenia 
swojego dziecka w dokument, który w razie 
potrzeby, umożliwi wyjazd na upragnio-
ną wycieczkę.

Jak wyrobić dziecku dowód osobisty? – 
wyczerpujące informacje znajdziecie Pań-
stwo na stronie  www.sekap.pl, w zakładce  
„Dowody osobiste, meldunki, wybory”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z RATUSZA

Więcej informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich, tel. (32) 7605261 (262), e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

POMYŚL WCZEŚNIEJ
 O DOWODZIE
 DLA DZIECKA

W związku z zaplanowanymi na dzień 10 listopada br. (piątek) 
w naszym mieście obchodami Narodowego Święta Niepodległo-
ści, uprzejmie informujemy o mogących wystąpić utrudnieniach 
w organizacji ruchu drogowego. Utrudnienia te przewiduje się 
w godzinach od 17.00 do 18.45 na odcinku od ulicy 1 Maja, przez ul. 
Śląską, ul. Staszica (wiadukt) do ronda „Siemion” przy Placu Skargi.
Zalecamy następujące objazdy:

 od strony Katowic Al. Korfantego – objazd w kierunku Bytkowa
 od strony Katowic ul. Bytkowska - objazd w kierunku Bytkowa
 od strony Chorzowa ul. Siemianowicka - objazd w kierunku Bytkowa
 od drogi krajowej DK 94 ul. Zwycięstwa – objazd ulicami: Parkowa, 
PCK, Obwodowa

 od Dąbrówki Małej ul. Mysłowicka – objazd ulicami: Obwodowa, 
PCK, Parkowa

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do 
udziału w uroczystości wszystkich zainteresowanych.

IZA PESEL

10 LISTOPADA 2017 R.
- UTRUDNIENIA  RUCHU 
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GOSPODARKA

Do 20 października można składać swoje pomysły do konkursu 
na najlepszy biznesplan pn. „Firma na Start”. Konkurs skierowany 
jest do uczniów siemianowickich szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest wymyślenie 
własnego, ciekawego pomysłu na działalność gospodarczą 
w naszym mieście i sporządzenie biznesplanu. Ocenie podle-
gać będzie kreatywność oraz oryginalność pomysłu, ale także 
spójność koncepcji i realność założeń finansowych. 

Konkurs ma na celu propagowanie przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi, a także zachęcanie do aktywno-

Oddajemy do Państwa użytku nową stronę internetową, 
dedykowaną przede wszystkim zainteresowanym naszym 
miastem inwestorom, a także przedsiębiorcom tutaj funk-
cjonującym. Chcieliśmy, aby w jednym miejscu w przystępny 
sposób były podane najważniejsze informacje dotyczące 
gospodarczej strony Siemianowic Śląskich.  Jest ona obsłu-
giwana w dwóch językach – polskim i angielskim. Można na 
niej znaleźć wszelkie informacje o mieście, jego specyfice, 

FIRMA NA START

ŚNIADANIA BIZNESOWE

NOWA STRONA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
możliwościach i warunkach inwestowania wraz z pełną, 
aktualną bazą ofert inwestycyjnych uzupełnionych o opisy 
oraz zdjęcia terenu. Strona na bieżąco uzupełniana będzie 
o aktualne informacje.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do od-
wiedzania nowej strony internetowej. Link do portalu:  
www.invest.siemianowice.pl 

MARTA SZALENIEC

ści w kierunku zakładania oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zmagania uczestników będą przebiegać 
dwuetapowo. Nagrody zostaną wręczone laureatom pod-
czas Sesji Rady Miasta. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody: I miejsce – laptop, II miejsce – tablet, III miejsce 
– czytnik e-book!

 W sprawie konkursu można kontaktować się z pra-
cownikami Biura Obsługi Inwestora: Marta Szaleniec, tel. 
32 760 53 59, Jakub Nowak, tel. 32 760 53 58, e-mail: 
investor@um.siemianowice.pl.      MARTA SZALENIEC

Cykl porannych spotkań odbywa się regularnie, w każdy 
trzeci piątek miesiąca. Zachęcamy do zapisywania się na trzy 
kolejne śniadania, które odbędą się w dniach: 20 października, 
17 listopada oraz 15 grudnia br. o godzinie 7.30 rano w Willi 
Fitznera, mieszczącej się przy ul. Fitznerów 3. Willa jest jednym 
z najatrakcyjniejszych miejskich obiektów Siemianowic Śląskich, 
którego wnętrza z pewnością przypadną Państwu do gustu 
i będą sprzyjać owocnym, porannym rozmowom biznesowym.

Formuła spotkania będzie miała standardowy, jak do-
tychczas, charakter. W pierwszej części przybliżymy no-
wym uczestnikom formułę i cele Śniadań Biznesowych. 
Wtedy będzie także czas na krótkie autoprezentacje przed-
siębiorców i przedstawicieli firm obecnych na spotkaniu oraz  
krótki wykład na temat związany z tematyką biznesową.  

MARTA   SZALENIEC

15 września Urząd Miasta ogłosił przetargi na działki pod budownictwo 
jednorodzinne przy ul. Kruczej. Są to nieruchomości położone na atrakcyj-
nym terenie pomiędzy polem golfowym, parkiem Pszczelnik, a spokojnym 
osiedlem domków jednorodzinnych. 
Przetargi, które odbędą się 18 października br. kolejno co godzinę zaczy-
nając od godz. 11.00 dotyczą nieruchomości o powierzchniach:

- 980 m2, cena wywoławcza wynosi 220 000,00 zł netto,
- 541 m2, cena wywoławcza wynosi 130 000,00 zł netto,
- 596 m2, cena wywoławcza wynosi 141 000,00 zł netto.

19 października br. od godz. 12.00 odbędą się przetargi na nieruchomości 
o powierzchniach:

- 570 m2, cena wywoławcza wynosi 135 000,00 zł netto,
- 980 m2, cena wywoławcza 220 000,00 zł netto.

Wszelkie niezbędne informacje na temat działki znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.invest.siemianowice.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Mariuszem Sobeczko, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 32-750-54-04.

MAGDALENA BALA

ZBUDUJ DOM NA PSZCZELNIKU
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INWESTYCJE 2017
W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

Z RATUSZA

Modernizacja i doposażenie placu zabaw, 
ul. Chopina

Strefa Gier, ul. Szkolna 
przy Szkole Podstawowej nr 3

Nawierzchnia ciągu pieszego  
wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1

Nowy plac zabaw, ul. Szkolna Nowy plac zabaw, ul. Rzepusa Nowy plac zabaw, ul. BocznaNowy plac zabaw,
 ul. Obrońców Warszawy/E. Plater

Modernizacja i doposażenie placu zabaw, 
ul. Okrężna

Modernizacja boiska, ul. Rzeczna

Remont chodnika przy ul. Wróbla 6 i 7

Modernizacja i doposażenie placu zabaw, 
ul. Matejki 

Modernizacja boiska, ul. Jagiełły 5 -7

Ścieżka sprawnościowa 
przy Szkole Podstawowej nr 1

Modernizacja i doposażenie placu zabaw, 
ul. Reymonta, ul. M. Skłodowskiej (3 lokalizacje)

Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół nr 4, 
ul.  M. Dąbrowskiej 10

Wymiana nawierzchni chodnika,  
ul. Sikorskiego 1 oraz Andersa 10 
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Budowa parkingu przy ul. Wyzwolenia 19

Remont chodnika przy ul. Kruczej 2a

Budowa chodnika przy ul. Śmiłowskiego 28

Wymiana nawierzchni drogi oraz budowa 
chodnika przy ul. Trafalczyka

Ustawienie lampy ulicznej na ulicy Waloszka

Budowa parkingu przy ul. Gansińca 6 

Budowa parkingu  
przy ulicy Niepodległości - SCK

Remont nawierzchni jezdni  
przy ul. Śląskiej 46-48 

Alejki w Lasku Bytkowskim 

Budowa parkingu przy ul. Kołodzieja 4

Wykonanie chodników oraz modernizacja 
miejsc postojowych i lamp przy ul. Stawowej

Wykonanie miejsc postojowych  
ul. Budryka 6 i 8 

Wykonanie nowych miejsc parkingowych,
i nawierzchni chodnika ul. Andersa 

Nasadzenia roślin, ul. Krupanka

Rewitalizacja osiedla (budowa parkingów) 
ul. Bytomska 33 – 39

Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 

W 2017 r. do użytku oddano 27 inwestycji, które 
zwyciężyły w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. 
Dodatkowo w trakcie realizacji jest 5 obiektów  
(ich ukończenie planowane jest na połowę 
października) oraz kolejnych 5 będzie zrealizowanych 
do końca tego roku. 
W związku z trzykrotnym brakiem rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego realizację 2 zadań 
przełożono na rok 2018 (budowa tężni solankowej 
oraz strefa rekreacji na Bańgowie).Zapraszamy na spotkanie podsumowujące poprzednie edycje 

Budżetu Obywatelskiego w Siemianowicach Śląskich.
11 października 2017 r., godz. 18.00, SCK Willa Fitznera.

Z A P R O S Z E N I E



10 www.facebook.com/siemianowice.dobreboslaskie

SPRAWY SPOŁECZNE

SMOG JUŻ NIE WGRYZIE SIĘ W NASZE GARDŁA
7 kwietnia br. gryzący w oczy żółty, śmierdzący dym 
wywołujący kaszel, łzawienie, trudności z oddychaniem 
– zjednoczyły radnych Sejmiku Śląskiego. Tego bowiem 
dnia przegłosowano Uchwałę Antysmogową dla całego 
województwa śląskiego. Można z powodzeniem powie-
dzieć, że było to ponadpartyjne zwycięstwo lokalnych 
idei samorządowych. Nie często się zdarza, by radni 
wszystkich klubów w sejmiku (PIS, PO, RAŚ, lewica 
i PSL) głosowali jednogłośnie. Tym razem zwyciężyło 
dobro wspólne.

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która dotyczy 
wszystkich użytkowników kotłów, pieców czy kominków na pa-
liwo stałe. Weszła w życie od 1 września 2017 r. Podporządkować 
jej muszą się zatem mieszkańcy, przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą (dysponujący kotłami o mocy do 
1 MW), właściciele budynków wielorodzinnych, spółdzielnie 
mieszkaniowe i wspólnoty oraz samorządy lokalne. Co istotne – 
funkcjonuje przez cały rok – i przez cały ten czas – obowiązują 
obostrzenia dotyczące tego co możemy spalać. 

Przede wszystkim zakazane będzie opalanie domów węglem 
brunatnym, mułami, fotokoncentratami a także biomasą stałą 
o wilgotności powyżej 20 procent. 

Jest to o tyle istotne, że w ten sposób będzie można w istot-
ny sposób ograniczyć powstawanie smogu, a więc czynnika 
chorobotwórczego dotykającego układy oddechowe i krąże-
nia. Jak mówi prof. Mariusz Gąsior ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, w Polsce do 50 tysięcy przedwczesnych zgonów 
w ciągu roku powoduje zanieczyszczenie powietrza. W woje-
wództwie Śląskim jest 12 proc. populacji kraju i dwa razy większe 
natężenie ruchu drogowego (porównując ze średnim w kraju). 
Zaobserwowano, że po dniach smogowych, zwiększało się na 
Śląsku ryzyko zgonu. 

- Ubiegłej zimy bywały takie dni, że często nie mogłam 
otworzyć okna. Nawet na chwilę – mówi pani Jadwiga z centrum 
Siemianowic Śląskich. – Szczególnie wieczorami, smród był 
tak nieprzyjemny, że drapał w gardło i wywoływał uporczywy 
kaszel – dodaje.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 wrze-
śnia tego roku zaplanowali instalacje urządzeń grzewczych. 
W myśl przyjętych zapisów muszą to być kotły minimum 

klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów, 
w zależności od długości użytkowania.

1) W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od 
daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 
2021 roku.

2) Ci, którzy użytkują kotły od 5 do 10 lat, powinni wymienić 
je do końca 2023 roku.

3) Użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 
2025 roku.

Są jeszcze stosowane kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że 
do końca ubiegłego roku wymiana na takie kotły była dofinan-
sowana – graniczną datę obowiązkowej wymiany na klasę 5 
wyznaczono do końca 2027 roku. Istotnym jest to, że każdy 
kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub 
drewnem ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja 
ma zastosowanie już od września bieżącego roku.

- W Siemianowicach Śląskich rozpoczęliśmy dofinansowanie 
związane z wymianą systemów grzewczych na ekologiczne już 
kilkanaście lat temu. Od stycznia tego roku udzielamy dofinan-
sowania na wymianę starego nieekologicznego kotła węglowego 
między innymi na nowy kocioł węglowy, ale tylko spełniający 
tzw. 5 klasę – mówi Artur Kledzik, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska siemianowickiego magistratu. – W przypadku kotłów 
na węgiel udzielamy 50 proc. dofinansowania, nie więcej niż 
2800 zł, natomiast jeżeli chodzi o piece na biomasę, to również 
udzielamy 50 procentowego dofinansowania, nie więcej jednak 
niż 3500 zł – dodaje Artur Kledzik.

Warto zaznaczyć, że w Siemianowicach Śląskich, w tym roku, 
złożono już ponad 120 wniosków na dofinansowanie zmiany 
systemów grzewczych. Wśród wnioskodawców najwięcej jest 
chętnych do przejścia na ogrzewanie gazowe oraz elektryczne.

Siemianowicki program związany z dofinansowaniem no-
wych, bardziej ekologicznych systemów grzewczych składa się 
z dwóch części. Pierwsza związana jest z wymianą starego pieca 
węglowego na nowszy – 5 klasy, instalacji gazowej, olejowej czy 
elektrycznej. Zaś drugi związany jest scricte z użytkowaniem 
paliw odnawialnych – czyli instalacją pomp ciepła, instalacji 
solarnych, kotłów zasilanych paletami i drewnem.

- Pamiętajmy jednak, że nie są to kominki, bowiem na chwilę 
obecną żaden kominek nie spełnia wymaganej klasy 5 – mówi 
Artur Kledzik. - Na dzień dzisiejszy, według naszej opinii, sie-

mianowiczanom najbardziej opłaca się przechodzić na gaz 
ziemny. Przede wszystkim dlatego, że jest to czysta energia. 
Charakterystyczny jest tutaj bardzo niski poziom emisji pyłów 
i gazów, w porównaniu do standardowych kotłów węglowych, 
oraz – co istotne – użytkowanie niemal bezobsługowe (w tym 
brak odpadów – popiołu, z którym trzeba było coś zrobić). 
W przypadku pieców gazowych również udzielamy dofinanso-
wania w wysokości 50 procent wartości urządzenia, nie więcej 
niż 2800 zł – dodaje.

W myśl uchwały antysmogowej użytkowanie kominków 
w domach jednorodzinnych wiąże się z ich przystosowaniem 
do wymagań ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów 
efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń 
dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. 
Brzmi poważnie, a tak naprawdę wiąże się z zastosowaniem 
tzw. elektrofiltra, czyli urządzenia redukującego emisję pyłu. 
W przypadku kominków, które nie spełniają norm – mamy na 
to czas do 2022 roku.

A czym palić?
- Stanowczo odradzam drewno iglaste, ponieważ te posiada 

żywicę, która źle się pali w kominku. Nie spala się całkowicie, 
zanieczyszcza kominek i przewody kominowe – mówi Andrzej 
Surgiel, leśniczy Leśnictwa Świerklaniec. 

– Dobrym paliwem kominkowym jest drewno liściaste. 
Pamiętajmy jednak, że to nie samo drewno się spala, tylko 
gaz drzewny. By ten się zapalił – drewno musi być bez-
względnie suche. Jeżeli jest za duża wilgoć w drewnie, gazy 
się nie zapalają, odkłada się tzw. dziegć czyli smoła drzew-
na. Według tabel kaloryczności zalecamy dąb, buk i grab, 
czyli trzy najbardziej kaloryczne gatunki drewna – dodaje 
Andrzej Surgiel.

Wejście w życie uchwały antysmogowej nie zmienia – co 
do istoty – zasad kontroli prawidłowości związanych z ogrze-
waniem naszych mieszkań. Kontrole są przeprowadzanie 
na podstawie zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
zgodnie z art. 379 w zakresie spalania odpadów. W Sie-
mianowicach Śląskich kontrole prowadzą funkcjonariusze 
Straży Miejskiej oraz w razie potrzeby pracownicy Wydziału 
Ochrony Środowiska, którzy dostali takie uprawnienia od 
Prezydenta Miasta.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE 

GM: - Jak wyglądają 
kontrole tego, czym lu-
dzie palą?

A.W.: - Kontrole od-
bywają się na podstawie 

zgłoszeń mieszkańców, insty-
tucji jak i z własnej inicjatywy funkcjonariuszy 
będących w patrolu. Po otrzymaniu zgłoszenia 
funkcjonariusz sprawdza, co dana osoba spala 
w piecu. Jeżeli w pobliżu pieca znajdują się 
np. jakieś zakazane uchwałą antysmogową 
materiały, które mogą być wykorzystane do 
spalania - przeprowadza czynności mające na 

NIE MA SENSU UTRUDNIANIE KONTROLI
celu wyjaśnienie tej kwestii. Następnie jest spo-
rządzany protokół z przeprowadzonej kontroli.  

GM: - Czy można „uniknąć” kontroli?
A.W.: - Kontrolę można utrudnić poprzez nie 

wpuszczenie funkcjonariusza Straży Miejskiej 
do lokalu mieszkalnego czy też na teren pose-
sji. Konsekwencją takiego działania może być 
zastosowanie wobec osoby utrudniającej kon-
trolę artykułu 225 par. 1 KK, a więc osoba taka 
musi być świadoma, że popełnia przestępstwo. 
Ponadto, proszę pamiętać, że dla nas kwe-
stia pierwszego razu czy też tzw. "recydywy" 
w paleniu odpadów, jest w dużej mierze uza-

leżniona od danej sytuacji, okoliczności i decyzji 
funkcjonariusza Straży Miejskie. Już pierwsza 
kontrola może być podstawą do nałożenia 
mandatu karnego czy też skierowania wniosku 
o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

GM: - Jakie grożą kary?
A.W.:- W przypadku nałożenia mandatu kar-

nego przez strażnika miejskiego, mówimy tu 
o kwocie do 500 zł. Natomiast w kontekście 
uchwały antysmogowej – sankcje stosowa-
ne w przypadku naruszenia jej postanowień 
określone zostały w art. 334 Prawa ochrony 
środowiska, który stanowi, że „kto nie prze-

-rozmowa z Angeliką Wojciechowską, Komendantem Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich

strzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 
określonych w uchwale sejmiku wojewódz-
twa przyjętej na podstawie art. 96, podlega 
karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodek-
su wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 
5000 zł, przy czym w postępowaniu manda-
towym można nałożyć grzywnę w wysokości 
do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona 
wykroczeń określonych w dwóch lub więcej 
przepisach ustawy 1000 zł. Jako Straż Miejska 
mamy uprawnienia do skierowania wniosku 
o ukaranie do Sądu Rejonowego.

ROZMAWIAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE
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Odnotowujemy kolejne próby oszustwa na 
seniorach. Oszuści wymyślają coraz to nowsze 
scenariusze - mówi Tatiana Lukoszek, rzecz-
nik Miejskiej Komendy Policji w Siemianowi-
cach Śląskich.

W ostatnich tygodniach w naszym mieście 
na celowniku oszustów znowu byli seniorzy. 
Na całe szczęście każda z historii zakończyła 
się szczęśliwie, albowiem seniorzy wykazali się 
czujnością i nie dali się nabrać przestępcom. 
Choć w jednym przypadku naprawdę mało 
brakowało, żeby starsza kobieta przekazała 
całe swoje oszczędności "znajomemu" syna. 
Pieniądze te miały pomóc synowi w uniknięciu 
odpowiedzialności karnej za spowodowany wy-
padek. Apelujemy do wszystkich o ostrożność 
i rozmowy z osobami starszymi.

Oszuści podszywali się za bliskie osoby 
i wymuszali niezwłoczną pomoc finanso-
wą, która ocalić ich mogła od konsekwencji 
prawnych za spowodowany wypadek. Wy-
bawcze sumy opiewały na kwoty blisko 30 tys. 
złotych. W jednym przypadku sprawca tak 
prowadził rozmowę z seniorką, że właściwie 
ona sama podała mu szczegóły dotyczące 
swojego syna. Zatroskanej kobiecie nie paso-
wał jedynie głos rozmówcy, ale została szybko 
uspokojona przez "syna", że to efekt anginy. 

O MAŁY WŁOS SENIORKA  
STRACIŁABY CAŁE OSZCZĘDNOŚCI

SPRAWY SPOŁECZNE

Scenariusz rozmowy jak zwykle wywołał 
spore emocje u seniorki, ponieważ została 
powiadomiona o tym, że syn spowodował 
wypadek drogowy i potrzebuje 28 tysięcy 
złotych, aby sprawę załatwić polubownie. 
Kobieta oświadczyła, że nie posiada aż tak 
sporej gotówki na co usłyszała, że musi tę 

kwotę zasilić pożyczką. Na całe szczęście 
podczas długiej rozmowy telefonicznej, coś 
zaczęło wzbudzać podejrzenia u 69-latki. 
Kobieta z drugiego telefonu komórkowego 
skontaktowała się z synem i usłyszała, że 
nie potrzebuje on żadnej pomocy. W tym 
czasie na domofon dzwonił już "znajomy" 

syna, żeby odebrać pieniądze. 69-latka 
nie dała oszustowi swoich oszczędności 
i potem o tym wszystkim powiadomiła 
policjantów. Tak nie wiele brakowało a prze-
stępcy wzbogaciliby się na ufnej seniorce.

Cała ta historia byłaby pozbawiona dresz-
czyku, gdyby 69-latka po odebraniu telefonu 
od rzekomego syna, skontaktowała się z nim 
i upewniła czy naprawdę potrzebuje pomocy. 
Sprawcy działają właśnie na emocjach rodzi-
ny, która chce pomóc najbliższemu. W przy-
padku odebrania takiego telefonu apelujemy 
o rozsądek i ostrożność. Nie należy działać 
w pośpiechu, skontakotwać się z rodziną i nie 
przekazywać żadnym osobom pieniędzy.

Zwracamy się z prośbą do rodzin osób stra-
szych bądź samotnych o uwrażliwienie ich na 
tego rodzaju przestępczość i o przekazanie 
rad, jak mają się w takich sytuacjach zacho-
wać. Ich świadomość z całą pewnością uchroni 
ich od tego, aby stali się ofiarami oszustów. 
Mundurowi podczas spotkań z mieszkańcami 
każdorazowo zwracają uwagę na oszustwa 
popełniane metodą "na wnuczka" czy "poli-
cjanta". Niestety nie są w stanie dotrzeć do 
każdej osoby, dlatego tak ważna jest Państwa 
rozmowa z seniorami.

MKP

Pod koniec sierpnia na terenie Ogrodu 
Społecznego spotkali się jego użytkowni-
cy z przedstawicielami miasta, którym to 
podziękowali za umożliwienie stworzenia 
tego unikalnego miejsca w naszym mieście.

Były to swoiste pierwsze urodziny ogrodu, 
który na Węzłowcu funkcjonuje od jesieni 
2016 r., a z którego korzysta dziś około kil-
kudziesięciu osób.

- Cieszymy się, że jest tu dziś z nami Ra-
fał Piech, Prezydent Miasta; Adam Cebula, 
Przewodniczący Rady Miasta oraz Damian 
Kołakowski i Weronika Liszka z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Dzię-
ki ich wsparciu udało nam się stworzyć te 
wspólne miejsce, z którego mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy. Nam, daje ono dużo 
radości. Wspólna praca, rozmowy to jest coś 
zupełnie nowego na naszym osiedlu – mówiła 
jedna z mieszkanek Węzłowca.

PIERWSZY ROK OGRODU SPOŁECZNEGO
Mieszkańcy podziękowali również Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Wodociągom Siemianowickim Aqua-Sprint 
oraz firmom: MILIMEX, Bricomarché i Ga-
leria Atrium, które również wspierały tę 
udaną ideę.

Zła aura pogodowa nie przeszkodziła 
w spotkaniu. Każdy chętnie chwalił się wła-
snymi zbiorami i roślinami. A na stole znalazły 
się wyroby prosto z ogrodu.

Osoby, które chcą być użytkownikami ogrodu 
– czyli własnoręcznie uprawiać rośliny zachę-
camy do kontaktu z pracownikami urzędu: 
Weronika Liszka 32 7605 489, Jakub Nowak  
604 085 966 lub przedstawicielami miesz-
kańców: Krystyna Krywalewicz 519 117 543, 
Henryk Dąbek 887 338 364.

Zapraszamy wszystkich chętnych.
JAKUB NOWAK

Oszuści podszywają się pod bliskie osoby 
i wymuszają niezwłoczną pomoc finansową. 
Działają szybko, aby ofiara nie miała czasu 
na zastanowienie.
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Leczy ich się niewielu, 
ale jest ich znacznie, 
znacznie więcej. Jak każ-
dy uzależniony człowiek, 

przekonują siebie, że mają 
nad sobą kontrolę. Myślą: 

”zamiast grać, mógłbym ćpać”. Myślą: prze-
cież jestem grzeczny, mądry, spokojny, nie 
marnuję życia przez alkohol, narkotyki, hazard. 
Po prostu, tylko grają. Nie dostrzegają, a może 
i nie chcą dostrzegać, że... przegrywają życie.

- Pograć sobie, to przecież nic złego, 
dlaczego nie doznawać wrażeń, które 
oferują zdobycze techniki. Jednak gra-
nica pomiędzy pasją, a uzależnieniem jest 
cienka. Co może stanowić dla nas sygnał 
ostrzegawczy, że staliśmy się niewolnikami 
gier komputerowych?

NIE PRZEGRYWAJ SIEBIE
- Ta granica jest bardzo cienka, prawie 

niezauważalna, jednak jeżeli zauważamy, że 
granie narusza powtarzalne ramy życia - na 
przykład, że brakuje nam czasu na śniadanie, 
wstajemy wcześniej, aby przed obowiązkami 
zdążyć pograć, czy notorycznie, z powodu 
grania, zarywamy noc - to znak, iż czas na 
zdecydowane przeciwdziałanie. Potem jest 
już więcej do naprawiania: następuje dalsza 
ekspansja uzależnienia, doprowadzając do 
zaniedbywania obowiązków zawodowych, do 
destrukcji życia rodzinnego.

- Co powinniśmy uczynić, kiedy spostrze-
żemy u siebie te pierwsze symptomy?

- Przyjść na Aleję Młodych 16, gdzie wśród 
innych uzależnień, leczymy również uzależnienie 
od gier komputerowych. To w przypadku osób 
dorosłych, kiedy jednak sprawa dotyczy nieletnich 

- trzeba szukać pomocy w Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej.

-Jak długo przeciętnie trwa terapia?
- Podstawowa terapia zamyka się w nieco po-

nad rocznym okresie. Oczywiście jest ona zróż-
nicowana, gdyż dostosowana do konkretnego 
człowieka. Przecież to, że kimś owładnęło granie, 
oznacza nie tylko, że ten ktoś nie kontroluje swo-
jego upodobania do tej rozrywki, ale najczęściej, 
że udziałem w grach kompensuje sobie braki 
odczuwane w rzeczywistości. To szukanie sukcesu, 
którego zabrakło w życiu, wirtualna realizacja 
siebie w lepszej wersji. W końcu te wirtualne zwy-
cięstwa stają się sensem istnienia.

- Wspomniał Pan o destrukcyjnym wpływie 
uzależnienia od gier na relacje rodzinne. Czy 
wobec tego rodzina takiego nałogowego gracza 
też może liczyć na pomoc Zakładu?

- Tak. Praca z nimi przebiega dwuetapowo. 
Najpierw koncentrujemy się na tym, jak radzić 
sobie w domu z osobą uzależnioną, jak postę-
pować, aby jej pomóc. Kolejny etap, to terapia 
skierowana na rozwój osób z otoczenia gracza. 
Są więc one nie tylko wspomagane przez te-
rapeutę, jako nasi sprzymierzeńcy w walce 
o uwolnienie gracza od jego uzależnienia, ale 
także jako ludzie, których życie również nosi 
piętno uzależnienia - nie własnego, lecz ko-
goś bliskiego.

-Dziękuję za rozmowę i dodam, że na stro-
nie Zakładu, w zakładce Oferta, Infoholizm, 
jest zamieszczony krótki test, który każdemu 
pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy po-
trzebna jest konsultacja ze specjalistą. Niech 
gra pozostanie tym, czym jest - zabawą. Nie 
wycofuj się z rzeczywistości. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

-rozmowa z Lechem Cierpiołem, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ZDROWIE

DRUGA EDYCJA
SIEMIANOWICKI TURNIEJ E-SPORTOWY

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie oraz 
SUPER GAME e-sport zapraszają na NTT 
System Quersus Puchar Polski oraz LG 
Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie, które 
odbędą się w ramach II edycji Siemianowic-
kiego Turnieju E-sportowego.

W Kompleksie Sportowym "Michał" w Sie-
mianowicach Śląskich, czekają na was 3 dni 
emocji, w trakcie których odbędą się: dwa 
turnieje drużynowe Counter-Strike: Global 
Offensive oraz turniej Counter-Strike: Global 
Offensive – 1 vs 1 i FIFA 18 – 1 vs 1, na które 
zapraszamy wszystkich fanów e-sportu.  

Sprawdź swoje umiejętności i zostań 
mistrzem w e-sporcie! 

Niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić 
swoje umiejętności w pojedynkach jeden na 
jednego. Odkryj talent, który drzemie w Tobie!

W ramach Siemianowickiego Turnieju 
E-sportowego organizowane będą turnieje 
drużynowe Counter-Strike: Global Offen-
sive oraz turnieje indywidualne. Zwycięzcy 
otrzymają atrakcyjne nagrody oraz pucha-
ry. Będzie to doskonała okazja zagrania 
na najnowocześniejszym, super szybkim, 
gamingowym sprzęcie firmy NTT System. 
Natomiast gracze, którym zależy na płynnej 
grze, z pewnością docenią rewelacyjnej 
jakości monitory 144 Hz firmy LG.

PAWEŁ CWALINA

Miejsce imprezy:
Data: 27-29 października 2017
Kompleks Sportowy "MICHAŁ"
ul. E. Orzeszkowej, 41-103 Siemianowice Śląskie
Wszelkie informacje oraz szczegółowy program będą dostępne 
już wkrótce na stronach internetowych Urzędu Miasta, Super Game 
oraz ich stronach facebook.

#E-SPORT

E-SPORT
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  Obchodzony na całym świecie Mię-
dzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego to szczególne wydarzenie, które 
ma zwrócić uwagę opinii publicznej na 
problematykę zaburzeń psychicznych. 
W ramach kilkudniowych obchodów 
w naszym mieście zaplanowano szereg 
wydarzeń: pokazy filmowe, dyskusje, 
konferencje, spotkania z ekspertami, 
konkursy. Wszystko po to, aby promo-
wać zdrowie psychiczne, przeciwdziałać 
dyskryminacji oraz stereotypizacji osób 
dotkniętych chorobą.

 
Osoby dotknięte chorobą psychiczną 

oraz ich rodziny bardzo często pozostawio-
ne są bez odpowiedniej opieki i wsparcia. 
Stąd potrzeba organizacji takich wydarzeń, 
które promują zdrowie psychiczne i szerzą 
wiedzę na temat zaburzeń psychicznych 
oraz sytuacji osób chorujących. Akcję za-
inicjowała w 1992 r. Światowa Organizacja 
Zdrowia Psychicznego. Na odzew nie trzeba 
było długo czekać – organizacje, uniwer-
sytety, fundacje i stowarzyszenia z całego 
świata zaczęły przyłączać się do działania. 
Także wiele śląskich organizacji mocno 
angażuje się na rzecz osób chorujących 
psychicznie i co roku włącza się w obchody 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. 
Podejmowane są wspólnie działania, ma-
jące na celu przede wszystkim promocję 
zdrowia psychicznego i dobrego funkcjo-
nowania osób chorujących, zapobieganie 
zaburzeniom psychicznym, neurologicz-
nym i psychosocjalnym, uświadomienie 
społeczeństwu wagi zdrowia psychicz-

nego, pogłębienie zrozumienia i poprawę 
postaw względem osób z zaburzeniami 
psychicznymi, poprawę leczenia i opieki 
nad osobami psychicznie chorymi oraz 
osobami z zaburzeniami neurologicznymi 
i psychosocjalnymi.

Siemianowice Ślaskie nie pozostają 
bierne. Pełnomocnik ds. Osób Niepełno-
sprawnych wraz z Zespołem koordynują-
cym działania na rzecz ochrony zdrowia 
psychicznego organizuje Konferencję pn. 
„Przeciw wykluczeniu społecznemu – 
z zaburzeniami psychicznymi można żyć”. 

Konferencja pod patronatem Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie odbędzie się 
w dniu 10 października 2017 r. w godz. 
10:00 – 13:00 w SCK Parku Tradycji przy 
ul. Orzeszkowej 2 w Siemianowicach Ślą-
skich. Jak co roku konferencji towarzyszyć 
będą konkursy skierowane do młodzieży 
siemianowickich szkół, placówek oraz or-
ganizacji pozarządowych działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnością. Tym 
razem tematem przewodnim konkursów, 
jak i samej konferencji będzie depresja - 
„Pejzaże naszej psychiki”.

Głównym aspektem kampanii jest 
także pokazanie tego, jak ważne jest 
mówienie o depresji, ponieważ sama 
rozmowa o depresji stanowi istotny 
element procesu dochodzenia do zdro-
wia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, 
w tym depresji, nadal dla wielu osób na 
całym świecie stanowi barierę uniemoż-
liwiającą szukanie pomocy. 

Poruszenie tematu depresji i rozmowa 
z członkiem rodziny, przyjacielem lub 
pracownikiem opieki zdrowotnej, czy też 
w większej grupie, na przykład w szkole, 
miejscu pracy  czy w miejscach spotkań 
towarzyskich albo w przestrzeni pu-
blicznej, np. w mediach informacyjnych, 
w blogach czy w mediach społecznościo-
wych, pomoże przełamać stygmatyzację  
i w efekcie zachęci większą liczbę osób 
do szukania pomocy. Depresja zwięk-
sza ryzyko innych chorób niezakaźnych, 
takich jak cukrzyca i choroby układu 
krążenia. I odwrotnie: cukrzyca oraz 
choroby układu krążenia zwiększają ry-
zyko depresji. Brak leczenia powszech-
nie występujących zaburzeń zdrowia 
psychicznego pociąga za sobą wysokie 
koszty ekonomiczne – wyniki nowego ba-
dania przeprowadzonego pod auspicjami 
WHO wskazują, że w skali całego świata 
roczne koszty depresji i zaburzeń lęko-
wych sięgają ponad 1 biliona USD. Koszty 
zapobiegania i leczenia najpowszechniej-
szych zaburzeń zdrowia psychicznego 
są stosunkowo niewielkie.

EDYTA ŚWIĄTCZAK-GURZĘDA

DEPRESJA - choroba cywilizacyjna XXI 
wieku. Dotyczy osób w każdym wieku, na-
wet dzieci. Szacuje się, że obecnie na depresję  
w Polsce choruje ponad 1,2 miliona osób.

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

ZDROWIE

  Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie oraz NZOZ „ME-
D-JOLAN” zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne 
w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badania odbędą się w mammobusie  w dniach 3-13.10 br. 
(w dni robocze) przy NZLA „VITA MEDICUS” ul. Jana Pawła II 
nr 1, tel: 32 766 03 48

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA!
Rejestrując się prosimy podać numer PESEL oraz numer 

telefonu. Na badanie proszę zgłosić się z dowodem osobistym.
Program przeznaczony jest dla kobiet w wieku 50 - 69 

lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostat-
nich 2 lat. Co 12 miesięcy mogą być badane kobiety z grupy 
ryzyka, w których rodzinie stwierdzono raka piersi u matki, 
siostry lub córki.

W roku 2017 program obejmuje kobiety ubezpieczone 
w NFZ, urodzone w latach 1948-1967 (liczy się rok kalenda-
rzowy, a nie dokładna data urodzenia). Dane są sprawdzane 
przez NFZ. W przypadku podania przez pacjentkę danych 
niezgodnych z rzeczywistością badanie będzie traktowane 
jako płatne.

Ważne!
Pacjentki leczone w Poradniach Chorób Piersi lub w Po-

radniach Onkologicznych nie podlegają badaniom w ramach 
tego programu NFZ.

NZOZ „MED-JOLAN” wykonuje również dalszą pogłę-
bioną diagnostykę, w sytuacjach przewidzianych pro-
gramem NFZ, w pracowni stacjonarnej zlokalizowanej 
w centrum Dąbrowy Górniczej. IZABELA KŁOSOWSKA fo
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  Od 1 października, pomimo 
wprowadzonych ustawowo zmian, 
w naszym mieście świąteczna i nocna 
pomoc medyczna będzie funkcjono-
wała jak dotychczas. Dzięki porozu-
mieniu między Szpitalem Miejskim 
w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 
ul. 1-go Maja 9, Centrum Leczenia 
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakie-
la ul. Jana Pawła II 2 i Pogotowiem 

Ratunkowym mieszkańcy miasta 
z problemami zdrowotnymi w dni 
powszednie po godzinie 18:00 oraz 
w dni wolne od pracy mogą zgła-
szać się do Pogotowia Ratunko-
wego przy ul.  Dąbrowskiego 13. 
Usługi udzielane będą nadal przez 
dotychczasowy zespół lekarzy i pie-
lęgniarek.

 JUSTYNA GLIK

NOCNA I ŚWIĄTECZNA 
POMOC MEDYCZNA
W SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH

KULTURA

 Już dzisiaj pragniemy poinformować 
o ważnej dla naszego miasta rocznicy 40-le-
cia pracy naukowej dr. hab. Zdzisława Janecz-
ka – uznanego historyka, autora licznych 
publikacji z zakresu historii Polski, Śląska oraz 
rodzinnych Siemianowic Śląskich. 

Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, uczestnikiem 
prestiżowych międzynarodowych konferencji 
naukowych, współpracownikiem naszego 
Muzeum; dał się też poznać jako badacz 
o rozległych horyzontach zainteresowań 
naukowych oraz piewca i krzewiciel warto-
ści patriotycznych.

JAK ZOSTAŁEM HISTORYKIEM
Serdecznie zapraszamy w dn. 18 paździer-

nika o godz. 17.00 na wieczór jubileuszowy 
pod honorowym patronatem Prezydenta 
Miasta Rafała Piecha. Program spotkania 
przewiduje promocję książki Zdzisława 
Janeczka pt. „Jak zostałem historykiem”, 
otwarcie okolicznościowej wystawy pt. „Opus 
Historicum”, recital Józefa Skrzeka pt. „Histo-
ria w barwach dźwięku”; całość poprowadzą 
redaktorzy Radia Katowice - Beata Tomanek 
oraz Bogdan Widera. 

KRYSTIAN HADASZ
MUZEUM MIEJSKIE

Zaproszenie do Muzeum Miejskiego na jubileusz dr. hab. Zdzisława Janeczka

 We wrześniu Miejska Biblioteka Pu-
bliczna  otrzymała dotację Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego ze środków 
przeznaczonych na uzupełnianie zbiorów 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Kwota, która zasiliła biblio-
teczną kasę, to 45 tys. 495 zł.

-Po raz pierwszy nasza Biblioteka postanowiła 
część otrzymanej kwoty - 10 tys. zł - „oddać” 
do dyspozycji mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich, aby to oni zadecydowali, jakie książki za 
nią zakupić... - zwracam się do dyrektor MBP 
Wiesławy Szlachty.
- Uzupełniając zasoby, nasza Biblioteka  za-
wsze kierowała się potrzebami i upodobaniami 

NA CO DOTACJA?-ZADECYDUJĄ TEŻ SIEMIANOWICZANIE
czytelników – mówi W. Szlachta. - Tym razem 
jednak  postanowiliśmy  niejako rozszerzyć owe 
konsultacje i umożliwić wzięcie w nich udziału 
nie tylko odwiedzającym nasze placówki, ale 
i tym, którzy nie zaglądają do nich. Mamy na-
dzieję, że w ten sposób - pozyskując książki, 
które chcieliby przeczytać – powiększymy 
grono naszych stałych czytelników.
- W jaki sposób i do kiedy siemianowiczanie 
mogą zgłaszać swoje propozycje zakupów?
- Będziemy zbierać głosy za pośrednictwem 
Facebooka, GG, poczty elektronicznej, tele-
fonicznie oraz oczywiście, jeśli ktoś zechce 
osobiście dokonać zgłoszenia - to także 
zapraszamy. Propozycje można zgłaszać 
do końca października, ponieważ do połowy 

listopada jesteśmy zobowiązani zakończyć 
zakupy z dotacji.
- Na co Biblioteka przeznaczy „swoją” część 
dotacji? Czy będą to uzupełnienia jakichś 
konkretnych fragmentów księgozbioru, czy 
raczej będzie to wzbogacanie o nowości wy-
dawnicze?
- Będziemy uzupełniać serie wydawnicze 
oraz kupować pozycje z tych segmentów wy-
dawniczych, które cieszą się wśród naszych 
czytelników największym zainteresowaniem. 
Zalicza się do nich polska i skandynawska 
literatura kryminalna, literatura społecz-
no-obyczajowa, wydawnictwa biograficzne 
oraz fantastyka.

ROZMAWIAŁA: EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

ZDROWIE

NUMERY TELEFONÓW DLA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI
Lekarz ogólny: 32 428 78 82
Lekarz pediatra: 32 428 78 85 
Pielęgniarka: 32 428 78 84
Ambulatorium czynne: pn-pt w godz. 18:00-8.00
SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA CZYNNE CAŁODOBOWO
Zastrzyki wykonywane są w:
soboty, niedziele i święta w godz. 9:00-18:00
W pozostałe dni proszę zgłaszać się do poradni rejonowych
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SPORT

ŚWIĘTO FUTSALU W SIEMIANOWICACH
  Po kilku latach przerwy hala Komplek-

su Sportowego „Michał” znów wypełniła 
się po brzegi. W niedzielę, 17 września 
br.  w Siemianowicach Śląskich odbył się 
mecz o Superpuchar Polski w Futsalu, 
a wcześniej po raz pierwszy zaprezen-
towali się zawodnicy Futsal Club 2016 
Siemianowice Śląskie.

To było prawdziwe sportowe święto w mi-
chałkowickiej hali. Na początek zaprezentował 
się zespół Futsal Clubu 2016 Siemianowice 
Śląskie, nawiązujący do wspaniałych tradycji 
futsalowych w naszym mieście. Podopiecz-
ni Adama Gniozdorza i Damiana Wojtasa 
zmierzyli się z zespołem GSF Gliwice (I liga), 
prowadzonym przez jednego z selekcjone-
rów futsalowej reprezentacji Polski - Błażeja 
Korczyńskiego. Siemianowiczanie zremiso-
wali 3:3 (1:2) a gole dla nich strzelili: Łukasz 
Jagiełło, Daniel Langner i Artur Kubicki. Był 
to pierwszy oficjalny mecz siemianowickiego 
zespołu po reaktywacji. FC 2016 wystartuje 
już tej jesieni w rozgrywkach II-ligowych. 

Następnie na parkiecie pojawiła się 
drużyna aktualnego mistrza Polski - Rekordu 
Bielsko-Biała oraz zdobywcy Pucharu Polski 

- Clearex Chorzów. Przy pełnych trybunach 
bielszczanie pewnie zwyciężyli 5:0 po dwóch 
trafieniach Artura Popławskiego oraz golach 
Rafała Franza, Michała Kubika i Michała 
Seidlera. Tym samym bielszczanie zdobyli 
swoje pierwsze w tym sezonie trofeum - 
Superpuchar Polski w Futsalu. Najlepszymi 

zawodnikami w swoich drużynach zostali 
wybrani, przez przedstawicieli miasta - Robert 
Gładczak (Clearex) i Artur Popławski (Rekord). 
Pamiątkowe upominki wręczyła zastępca 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie - Anna 
Zasada - Chorab. Warto przypomnieć, że Artur 
Popławski swoje pierwsze futsalowe kroki 

stawiał w ...michałkowickiej hali, w barwach 
Babylonu Siemianowice Śląskie.

Organizatorem imprezy był Futsal Club 
2016 Siemianowice Śląskie wraz z Komisją 
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Z obydwu 
spotkań przeprowadzona była bezpo-
średnia transmisja internetowa, a na czas 
imprezy na parkiecie hali KS "Michał" poło-
żona została specjalna mata. Impreza była 
dofinansowana z budżetu miasta Siemia-
nowice Śląskie. - Serce się radowało, gdy 
widzieliśmy pełne trybuny kibiców, a na 
parkiecie rywalizowały najlepsze zespoły 
w kraju. To było prawdziwe święto, a dla 
naszego klubu idealna inauguracja dzia-
łalności. Siemianowiccy kibice wspaniałą 
frekwencją pokazali, że jest w naszym 
mieście zapotrzebowanie na dobry fut-
sal, dając nam dodatkową motywację do 
działania – podsumował imprezę Mariusz 
Kusak, prezes Futsal Clubu 2016 Siemiano-
wice Śląskie. - Na przełomie października 
i listopada rozpoczynamy walkę w II lidze 
i mamy nadzieję, że kibice podczas meczów 
w michałkowickiej hali także tak licznie 
będą nas wspierać – dodał Kusak.

KRZYSZTOF NOS

Przed meczem o Superpuchar Polski w Futsalu w swoim pierwszym oficjalnym 
meczu po reaktywacji zaprezentowała się siemianowicka druzyna futsalowa, 
która już wkrótce rozpocznie zmagania w II lidze ogólnopolskiej.

MARATON POD ZNAKIEM REKORDÓW

REKORDOWY BIATHLON LETNI 

 Rekordowa liczba 117 zawodniczek i za-
wodników wystartowała w VIII Pucharze 
Siemianowic Śląskich w Biathlonie Letnim, 
imprezie  zorganizowanej w minioną sobo-
tę (30.09) przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich oraz Polski Związek Biathlonu.

Przełożone, ze względu na fatalne warunki 
pogodowe, zawody z 23 września okazały 
się strzałem w dziesiątkę. Dopisała pogoda 
i liczna grupa miłośników biathlonu letniego, 
imprezy polegającej na pokonaniu dystansu 
biegu oraz strzelaniu z broni laserowej. 

W imprezie zorganizowanej na bieżni sta-
dionu w Parku Pszczelnik zawodnicy rywa-
lizowali w pięciu kategoriach wiekowych. 
Najmłodsza grupa zawodniczek i zawodników 
(przedszkolaki) miała do pokonania 400 m, 
najstarsi ścigali się na dystansie 1800 m. 

Wszyscy musieli również strzelać, oddając 
serie po pięć strzałów. Za niecelny strzał do 
czasu biegu dodawano 20 sekund kary.

 Rekordowa grupa ponad 4700 zawodniczek i zawodników 
stanęło na starcie dziewiątej edycji PKO Silesia Marathonu, 
który w minioną niedzielę zawitał także do Siemianowic 
Śląskich. Ponad 1800 osób pokonało dystans maratoński, 
ponad 2900 - trasę o połowę krótszą, a w tym gronie nie zabrakło 
oczywiście siemianowiczan, których było łącznie niemal 100.

Zwycięzcą dziewiątej edycji PKO Silesia Marathonu zo-
stał Damian Pieterczyk z Olsztyna meldując się na mecie 

z rekordowym czasem 2:23:36. Najlepszą z pań okazała 
się Patrycja Włodarczyk z Jaworzna z czasem 2:49:02. 
Najlepszym siemianowiczaninem wśród maratończy-
ków był Arkadiusz Kardas, który z czasem 2:42:24 zajął 
9 miejsce w kategorii OPEN i trzecie w swojej kategorii 
wiekowej (M 20). Najlepszą siemianowiczanką okazała 
się Grażyna Lazar (3:32:06), która zajęła 11 miejsce w ka-
tegorii OPEN i drugą pozycję w kategorii K 40. (son)

Najlepsza szóstka zawodniczek i zawodni-
ków w poszczególnych kategoriach nagro-
dzona została dyplomami oraz upominkami, 
pierwsza trójka dodatkowo medalami. Pa-
miątkowy puchar odebrali zwycięzcy po-
szczególnych kategorii. 

W kategorii OPEN nagrodzeni zostali także 
najlepsi Siemianowiczanie. Wśród kobiet 
puchar odebrała – Magdalena Ostrowska na-
tomiast wśród mężczyzn – Sebastian Kozera.

Nagrody wręczali: Naczelnik Wydziału 
Kultury i Sportu UM Małgorzata Pichen, 
Dyrektor MOSiR „Pszczelnik” Łukasz  Wanot 
oraz Stanisław Kępka Wiceprezes Polskiego 
Związku Biathlonu. 

WIESŁAW STRĘK

IV Ogólnopolski Mityng Pływacki "Rosomak 
2017" odbył się w minioną sobotę (30.09) na 
basenie Kompleksu Sportowego "Michał".
Do rywalizacji przystąpiło ponad 330 mło-
dych zawodniczek i zawodników z 25 klubów 
pływackich z całego kraju.
Organizatorem zawodów był siemianowicki 
Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik", którego 
zawodnicy zebrali prawdziwe medalowe 
żniwo, zwyciężając w generalnej klasyfika-
cji medalowej.
Reprezentanci "Wodnika" zdobyli łącznie 
aż ...39 medali ! Na ten dorobek złożyło się 
19 złotych krążków, 12 srebrnych oraz 8 
brązowych.   (son)

MEDALOWE ŻNIWO 
"WODNIKA"
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