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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
8 marca  2021 r., (od godz. 15.00 do 15.10) pod 
numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi,
poprawnie identyfikując miejsce
przedstawione na zamieszczonym zdjęciu,
otrzymają zestaw materiałów promocyjnych
miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 28 stycznia 2021 r.:
1. Sylwester z Przełajki
2. Franciszek z Centrum
3. Stefan z Oś. Tuwima

Zdjęcie przedstawiało kolonię Belgia przy ulicy 
Michałkowickiej, w miejscu obecnych warszta-
tów rzemieślniczych. 

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

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

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

Stowarzyszenie Samorządowcy wyszło naprzeciw potrzebom 
siemianowickich seniorów, oferując im transport na szcze-
pienia przeciwko covid-19. Można z tej propozycji skorzystać 
bezpłatnie, zgłaszając się pod numerem telefonu 881 238 400, 
pod którym od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00 dy-
żuruje wolontariuszka. Należy podać datę, godzinę i placówkę 
w Siemianowicach Ślaskich, w jakiej jest umówione szczepienie. 
Po przyjęciu zgłoszenia, pozostaje już tylko poczekać, aż Sto-
warzyszenie oddzwoni z potwierdzeniem dowozu.

Akcja jest w toku i z pomocy wolontariuszy Samorządowców 
skorzystali już pierwsi, starsi mieszkańcy naszego miasta.

– Jak wiadomo na mocy porozumienia samorządów z rządem, 
gminy organizują dowóz osób na szczepienia przeciwko korona-
wirusowi. Nasze Stowarzyszenie postanowiło wesprzeć tę akcję, 
oferując transport starszym osobom samotnym, sprawnym 

fizycznie, którym jednak w związku z wiekiem i towarzyszącymi 
mu dolegliwościami byłoby trudno samodzielnie dotrzeć do 
punktu szczepień. To ograniczenie naszej pomocy do osób w miarę 
sprawnych wynika stąd, że dysponujemy tylko własnymi, osobo-
wymi samochodami, do których trudno byłoby zmieścić kogoś 
na wózku inwalidzkim. Jeśli ktoś taki do nas dzwoni, podajemy 
mu numer telefonu, pod którym odbierane są zgłoszenia dla 
gminnego transportu, świadczącego przewozy na szczepienia 
- mówi prezes Stowarzyszenia Samorządowcy Dorota Sewe-
ryn Górniak – Nasi wolontariusze nie tylko zawożą i przywożą 
z powrotem seniorów. Oni po prostu opiekują się przewożoną 
osobą. Dla korzystających ze szczepienia starszych ludzi bar-
dzo istotne jest także to, że w tym stresującym momencie nie 
są sami, lecz towarzyszy im ktoś życzliwy, kto zwraca uwagę na 
ich samopoczucie, pomoże im wsiąść do auta, czy ubrać się. Po 
prostu czują się wtedy bezpieczniej. Przewidujemy, że wraz ze 
wzrostem liczby szczepień, wzrośnie też liczba zgłoszeń, dlatego 
z radością powitamy w naszym zespole kolejnych, chętnych do 
bezinteresownej pomocy, kierowców.

Nie po raz pierwszy Stowarzyszenie Samorządowcy podej-
muje inicjatywę na rzecz, pod którym od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00–16.00 dyżuruje wolontariuszka społeczności. Od 
2019 roku, kiedy pojawiło się na mapie Siemianowic, zorgani-
zowało Mikołaja dla najmłodszych, wigilię dla osób samotnych 
i nie ustaje w działaniu także w czasie pandemii. Już na wiosnę 
jego członkowie wspomagali najbardziej potrzebującą grupę 
w mieście - seniorów w Domu Pomocy Społecznej, poprzez 
doposażanie placówki w środki higieny i dezynfekcji. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWCY
BEZPŁATNIE PRZEWOZI SENIORÓW 
NA SZCZEPIENIE

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
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Ilekroć korzystam z naszej siemianowickiej 
przyrody lub obiektów rekreacyjnych w mieście, 
z szacunkiem myślę o poprzednich gospoda-
rzach miasta lub o przedsiębiorcach, którzy 
rozwijali naszą gminę przez dziesiątki lat. To 
dzięki ich pracy oraz szerokim horyzontom 
w myśleniu, możemy dziś korzystać z parków, 
lasków, stawów, wielu nieruchomości i ulic, 
które powołali do życia z myślą o ówcześnie 
żyjących, ale i przyszłych pokoleniach.

Dziś, choć trudno z podobnym rozmachem 
tworzyć zupełnie nową przestrzeń miejską, 
staramy się jednak w podobny sposób my-
śleć o projektach, które realizujemy w gminie. 
Chcemy bowiem, by dzisiejsze inwestycje 
służyły nie tylko obecnemu pokoleniu, ale tak-
że tym, którzy zamieszkają tu w przyszłości. 
Stąd nieustannie otwarty projekt rewitalizacji 
i tworzenia nowych dróg miejskich, kolejne 
ścieżki rowerowe, modernizacja i rozbudowa 
przedszkoli i szkół, rewitalizacja terenów po-
przemysłowych pod nowe inwestycje i nowe 
siedziby firm, czy udostępnienie nieużytków 
pod inwestycje mieszkaniowe. Te ostatnie, jak 

w każdym mieście, wywołują dyskusje, czy na 
przykład zostawiać tereny dotychczas nie-
zagospodarowane w spokoju, czy umożliwić 
ludzkiej ręce przeobrażenie danego terenu 
w nowe osiedle mieszkaniowe lub subdzielnicę 
domków jednorodzinnych.

Trudno odmówić racji obu stronom. Jedni 
chcą „by było tak, jak zawsze było”, czyli uznają, 
że ich budynek lub domek, stojąc już od lat 
w tym miejscu dzielnicy, stanowi jej integralną 
część, podczas gdy wszystko, co nowe, jest 
swoistym intruzem, z którym trzeba walczyć. 
Z kolei chętni do pozostania w rodzinnych Sie-
mianowicach Śląskich, ale „na swoim” lub osoby 
gotowe do przeprowadzenia się do naszego 
miasta, są przekonani, że swoją obecnością, 
inwestycją w zabudowanie terenów, przy-
czyniają się do rozwoju miasta. W tej sytuacji 
stoimy w urzędzie miasta na stanowisku, że 
tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy da-
wać mieszkańcom szansę do osiedlania się. 
Dzięki temu w naturalny sposób dochodzi do 
ożywienia gospodarczo-społecznego w danej 
części dzielnicy oraz koncentruje samorząd 

na zaplanowaniu zrównoważonych proporcji 
pomiędzy terenami zielonymi, o które miasto 
będzie się troszczyć, a terenami, na których 
gmina będzie rozwijać infrastrukturę spo-
łeczną, kulturalną i gospodarczą. Z kolei tego 
typu inwestycje nie będą możliwe bez nowej 
grupy mieszkańców, dzięki którym wzrastają 
wpływy podatkowe do gminnej kasy. Każdy 
z nas musi pamiętać o tym, że rozwój miasta 
jest bezpośrednio powiązany z liczbą miesz-
kańców gotowych w nim mieszkać, pracować 
i odprowadzać podatek. Ufam, że to, co udało 
nam się wspólnie z Państwem zrobić w mieście 
przez ostatnie sześć lat, jest dowodem na 
to, że myślimy w zrównoważony sposób nie 
tylko o naszych bieżących potrzebach, ale 
też o potrzebach tych, którzy będą mieszkali 
w Siemianowicach Śląskich za kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

INWESTOWANIA W MIASTO NIGDY ZA WIELE
Z RATUSZA

DOFINANSOWANIE W RAMACH  
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie infor-
muje, iż zawarł porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, ustalające za-
sady wspólnej realizacji programu „Czyste 
Powietrze” na terenie gminy Siemianowice 
Śląskie, mające na celu obsługę wnioskodaw-
ców Programu w procesie składania wniosków 
i uzyskiwania dofinansowania.

Celem programu jest poprawa efektywności 
energetycznej poprzez zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących 
z nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych, będących wła-
snością osób fizycznych.

Wyżej wymieniony program skierowany jest 
do osób fizycznych będących właściciela-
mi/współwłaścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych.

W ramach programu można otrzymać do-
finansowanie między innymi na:

 źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,
 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 ocieplenie przegród budowlanych,
 stolarkę drzwiową i okienną,
 dokumentację (audyt energetyczny, doku-
mentacja projektowa).
Wkrótce zostanie uruchomiony punkt przyj-

mowania wniosków do programu.
Uprzejmie informujemy, że w celu umówienia 

się na spotkanie z osobą prowadzącą ww. pro-
gram należy skontaktować się z Biurem Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
pod numerem telefonu: 32 76 05 460.

Punkt przyjmowania mieszkańców będzie 
czynny w każdy wtorek od godz. 12:00 do 14:00 
po wcześniejszym umówieniu terminu.

KATARZYNA MROCZKA
KIEROWNIK BIURA OCHRONY ŚRODOWISKA UM

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w poniższym linku:
https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

NA RZECZ PRZYSZŁYCH 
MIESZKAŃCÓW MIASTA
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Wśród tegorocznych inwestycji drogowych 
zaplanowano rozpoczęcie budowy drogi gmin-
nej, łączącej Siemianowice Śl. z  Chorzowem. 
Połączenie poprawi spójność komunikacyjną 
sieci drogowej w zachodniej części Siemianowic 
Śląskich. Na ten cel nasze miasto, w grudniu 
ubiegłego roku, otrzymało 2,5 mln zł dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL).

Łącznik o długości ok. 765 m zostanie po-
prowadzony od skrzyżowania ulic Traugutta 
i Brylantowej do granicy z Chorzowem. Zadanie 
inwestycyjne, oprócz wykonania jezdni, obejmie 
również budowę: zatok postojowych, chodnika, 
ścieżki rowerowej, skrzyżowania, oświetle-
nia drogi i przejść dla pieszych, kanalizacji 
deszczowej, kanału technologicznego oraz 

rozbudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia 
terenu. Po podpisaniu umowy, wykonawca bę-
dzie miał 18 miesięcy na realizację zamówienia 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, 
że w pierwszej kolejności zostanie opracowana 
dokumentacja projektowa, a dopiero po jej 
zatwierdzeniu rozpoczną się roboty drogowe.

Należy podkreślić, że w ramach odrębnej inwe-
stycji powstanie również odcinek drogi biegnący 
od skrzyżowania ulic Traugutta oraz Brylantowej, 
w kierunku ronda przy ul. Oświęcimskiej. Połą-
czy on ulicę Oświęcimską (zjazd przy rondzie) 
z powyższym łącznikiem. Projekt drogi został już 
wykonany, a Gmina Siemianowice Śląskie złożyła 
wniosek o dofinansowanie jej budowy ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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NOWA DROGA POŁĄCZY 
SIEMIANOWICE  Z CHORZOWEM

MAMY KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE  
NA MIEJSKIE MODERNIZACJE

Ponad 2,5 mln zł dofinansowania 
unijnego, otrzymanego z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego (RPO WSL) 
2014-2020 oraz Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko (POIiŚ) 2014-2020, wesprze 
tegoroczne inwestycje miejskie 
z zakresu gospodarki lokalowej.

SORSAL IV – kolejny etap moder-
nizacji lokali socjalnych

Do końca roku miasto wyremontu-
je i przystosuje do pełnienia funkcji 
socjalnych 36 lokali mieszkalnych 
(pustostanów). Modernizacja odbę-
dzie się w ramach projektu „Rozwój 
mieszkaniowej infrastruktury spo-

łecznej miasta Siemianowice Śląskie 
SORSAL IV” (Siemianowicki Obszar 
Rewitalizacji Społecznej i Aktywności 
Lokalnej) i zostanie dofinansowana 
środkami unijnymi z RPO WSL 2014-
2020, pozyskanymi w wysokości 
1 142 333,02 zł (kwotę przyznano na 
remont 39 lokali z czego 3 wyremon-
towano już w latach poprzednich).

Wspomniane lokale usytuowa-
ne są w kilkudziesięciu budynkach 
na terenie całego miasta, m.in. 
w dzielnicach: Hugo, Huta Laura, 
Centrum i Nowy Świat.

W zależności od stanu technicz-
nego mieszkania, prace remontowe 
obejmą: wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymianę instalacji 
elektrycznej i wodno-kanalizacyj-
nej, wymianę tynków z malowaniem, 
wykonanie nowych podłóg oraz 
wykonanie ogrzewania lokalu wraz 
z pracami towarzyszącymi – infor-

muje Marta Dziemba-Korzyniec, 
zastępca naczelnika Wydziału Go-
spodarki Lokalowej Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich.

Po wykonaniu robót remontowo-
-budowlanych zaniedbane lokale 
dostaną drugie życie i zostaną 
przydzielone osobom oczekują-
cym na mieszkania socjalne. Warto 
dodać, że dotychczas w ramach 
programu SORSAL wyremontowano 
i przekazano mieszkańcom w su-
mie 34 lokale mieszkalne. Pierwsze 
realizacje rozpoczęły się w 2017 r., 
kolejne w 2018 r. oraz 2020 r.

Termomodernizacja czterech 
budynków

Część przyznanej dotacji z UE 
w ramach POIiŚ 2014-2020 czyli 
1 316 408,97 zł pozwoli na realizację 
projektu pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach będą-
cych własnością miasta Siemiano-
wice Śląskie – etap IV”. Zakłada on 
przeprowadzenie głębokiej termo-
modernizacji czterech budynków 
wielorodzinnych, położonych przy 
ulicach: Fabrycznej 1, Śmiłowskie-
go 12, Sienkiewicza 6, Sobieskiego 
9. Zakres prac obejmie wykonanie 
izolacji ścian w gruncie, izolacji ścian 
nadziemia, izolację dachu wraz z wy-
konaniem nowego pokrycia oraz od-
wodnienia dachu, a także wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej. Prze-
prowadzone prace termomoderniza-
cyjne poprawią energooszczędność 
budynków, jak również zmniejszą 
koszty ich ogrzewania, natomiast 
odnowiona elewacja sprawi, że domy 
odzyskają schludny wygląd. Termin 
zakończenia inwestycji planowany 
jest do końca bieżącego roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Oświęcimska

Traugutta

Bytkowska
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PONAD 2 MILIONY ZŁOTYCH
 DOFINANSOWANIA Z METROPOLII

Pod koniec stycznia 2021 roku Gmi-
na Siemianowice Śląskie pozyskała 
ponad 2 miliony zł wsparcia z Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
na realizację inwestycji miejskich, 
w ramach Programu działań na rzecz 
ograniczania niskiej emisji (PONE) 
oraz Metropolitalnego Funduszu 
Solidarności. Otrzymane dotacje 
celowe zostaną przeznaczone na 
zadania inwestycyjne związane z za-
stosowaniem odnawialnych źródeł 
energii (OZE) oraz poprawą infra-
struktury drogowej.

– Projekt pn. Słoneczna 
Gmina – montaż instalacji fo-
towoltaicznych w infrastruk-
turze publicznej II

Projekt został dofinansowany 
kwotą 1 060 910 zł, a jego realizacja 
obejmie dostawę i montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach 

siemianowickich placówek oświa-
towych. Głównym celem projektu 
jest podniesienie poziomu produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych 
i ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Siemianowic Śląskich. Za-
stosowanie fotowoltaiki przyniesie 
wiele korzyści nie tylko dla środo-
wiska naturalnego, ale także spore 
oszczędności przy zakupie energii 
elektrycznej. Warto zaznaczyć, że 
w 2020 roku zrealizowano pierwszą 
edycję powyższego projektu, w ra-
mach której na dachach siedmiu 
budynków użyteczności publicz-
nej, tj. Liceum Ogólnokształcące-
go nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, 
Szkoły Podstawowej nr 1, Żłobka 
Miejskiego, Szkoły Podstawowej 
nr 6, Młodzieżowego Domu Kultury 
JORDAN i Zespołu Szkół Specjal-
nych, umieszczono w sumie 604 
sztuki paneli słonecznych, o łącznej 
mocy 227.625 kWp. 

– Projekt pn. „Wymiana na-
wierzchni ulicy Bańgowskiej 
w Siemianowicach Śląskich”

Projekt otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 1 086 689 zł i będzie 
polegał na wymianie nawierzch-
ni ulicy Bańgowskiej, na odcinku 
o długości ok. 1600 m. W zakres 
prac budowlanych wejdzie mi.in. 
frezowanie nawierzchni jezdni, za-
budowanie krawężników drogowych 
i obrzeży chodnikowych, wykonanie 
nawierzchni jezdni z asfaltobeto-
nu (warstwa wiążąca i ścieralna), 
wykonanie podbudowy chodnika 
z kruszywa i nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej oraz regulacja 
urządzeń infrastruktury technicz-
nej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

JASNO, BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE 
PO RAZ DRUGI
Trwają przygotowania do realizacji 
projektu unijnego pn. „Jasno, bez-
piecznie i ekologicznie – wymiana 
opraw oświetlenia ulicznego z wy-
korzystaniem rozwiązań z zakresu 
oszczędności energii – etap 2”. Za-
danie będzie polegało na wymianie 
346 sztuk przestarzałych opraw 
sodowych na oszczędne i ekologicz-
ne – ledowe. Wymienione zostanie 
także okablowanie w słupach, wy-
sięgniki oraz tabliczki. Moderniza-
cja oświetlenia ulicznego przyczyni 
się do zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej, obniżenia kosztów eks-
ploatacji oraz ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla. Efekt montażu 
nowych opraw widoczny będzie m.in. 
przy rondach w centrum miasta oraz 
w Michałkowicach, jak również przy 

ulicach: Katowickiej, Wrocławskiej, 
Krupanka, Michałkowickiej, Boha-
terów Westerplatte, Obwodowej, 
Zwycięstwa, Jagiełły, Bańgowskiej, 
Staszica czy Wróblewskiego. 
Inwestycja zostanie dofinanso-
wana ze środków unijnych kwotą 
548 200,70 zł pozyskaną z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Powyższy projekt jest 
kontynuacją zadania o tej samej 
nazwie, w ramach którego w 2018 
roku zmodernizowano łącznie 2018 
punktów oświetleniowych w mieście.

Słupy oświetleniowe do wymiany

W ramach modernizacji siemiano-
wickiej infrastruktury oświetleniowej 

zostaną wymienione także 122 słupy 
oświetlenia ulicznego, zlokalizowane 
przy ulicach: Obwodowej, Bańgow-
skiej, Waryńskiego, Wróblewskiego, 
Chopina, Zwycięstwa, Wrocławskiej 
i Bohaterów Westerplatte. Wymia-
na obejmie między innymi demon-
taż starych i zniszczonych słupów, 
a następnie instalację nowych.  
Na realizacje zadania pn. „Dostawa 
wraz z montażem opraw oświetle-
niowych w ramach projektu: Jasno, 
bezpiecznie i ekologicznie – wymiana 
opraw oświetlenia ulicznego z wy-
korzystaniem rozwiązań z zakresu 
oszczędności energii ETAP II oraz 
wymiana słupów oświetlenia ulicz-
nego”, wykonawca będzie miał 65 dni.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Na początku lutego br. ze ścian budynku 
głównego oraz prosektorium siemianowic-
kiego szpitala miejskiego zniknęły rusztowa-
nia, z których korzystała ekipa remontowa. 
Oznacza to, że powoli dobiegają końca prace 
związane z kompleksową termomodernizacją 
placówki. Następnym etapem rewitalizacji 
obiektu będzie montaż fotowoltaiki, która 
nie tylko obniży koszty funkcjonowania pla-
cówki, ale również wydatnie przyczyni się do 
zmniejszenia tzw. niskiej emisji.
Prace prowadzone są w ramach projektu pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ków szpitala Miejskiego w Siemianowicach 
Śląskich z wykorzystaniem instlacji OZE)”. 
W ramach robót wchodzi – oprócz komplek-
sowej termomodernizacji – wymiana okien, 
montaż nowoczesnej i wydajnej instalacji 
fotowoltaicznej oraz modernizacja central-
nego ogrzewania.

Punkty Opieki Zdrowotnej to podstawowa 
i zwykle pierwsza forma pomocy medycznej,  
z jakiej korzystamy. To w peozecie przyjmuje 
nasz ulubiony i zaufany lekarz pierwszego 
kontaktu. Choć w Siemianowicach Śląskich 
sytuacja od wielu lat wydaje się być usta-
bilizowana i wygląda w uproszczeniu tak, 
że obsługą Przełajki i Bańgowa zajmuje się 
POZ Familia, Michałkowicami POZ przy ulicy 
Kościelnej, a Bytkowem POZ na Olimpijskiej 
i Wróblewskiego, to zdaniem zarządu szpi-
tala miejskiego, w mieście nadal jest miejsce 

INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?
NOWE OBLICZE  
SZPITALA MIEJSKIEGO

- Stosowna umowa została już podpisana, 
zatem wkrótce rozpoczną się prace mon-
tażowe systemu paneli, składających się na 
Odnawialne Źródła Energii (OZE) – mówi Agata 
Jargan-Barańska, Pełnomocnik Zarządu Szpitala 
Miejskiego Sp. z o. o.

Przetarg został ogłoszony w ubiegłym roku, 
jednak ze względu na sytuację pandemiczną, 
prace zostały przesunięte.

- Ze względów bezpieczeństwa nie chcie-
liśmy wpuszczać na teren szpitala dwudzie-
stoosobowej ekipy pracowników – przypomina 
Agata Jargan-Barańska.
Wartość projektu to ponad trzy miliony złotych. 
Szpital może jednak liczyć na dofinansowanie 
ze środków europejskich, w wysokości ponad 
dwóch i pół miliona złotych. Mimo, że pra-
ce rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem 
w czasie, termin ich zakończenia, planowany 
na sierpień br., nie jest zagrożony. 

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Nie tylko budynek szpitala jest w trakcie liftingu. Modernizowane jest również jego 
wyposażenie. Dzięki pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach realizacji zadań 
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Spra-
wiedliwości, na wniosek Gminy Siemianowice Śląskie, szpital został wsparty kwotą 50 
tysięcy złotych na zakup nowoczesnego stołu operacyjnego, którego rozwiązania uła-
twiają pracę chirurgom. Ponadto zakupiony został cyfrowy aparat RTG wraz z osprzętem 
i oprogramowaniem. Zakup rentgena wspomógł Zarząd Województwa Śląskiego kwotą 
800 tysięcy złotych.
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SZPITAL MIEJSKI TWORZY NOWY POZ 
na nowy POZ i na nieco inne zaspokojenie 
codziennych potrzeb zdrowotnych naszych 
mieszkańców.  Wyróżnikiem przyszpitalnej 
przychodni pierwszego kontaktu, która właśnie 
powstaje, ma być kompleksowość diagnozy 
i leczenia, wynikająca z łatwiejszego dostępu 
do konsultacji specjalistycznych. Jak deklaruje 
Aleksandra Skowronek, członek zarządu szpi-
tala miejskiego – Nasz POZ ma spełnić oczeki-
wania mieszkańców, którzy cenią sobie czas. 
Pragniemy, aby w możliwie najkrótszym okresie 
nasi pacjenci mogli liczyć na pełną diagno-

zę, opartą na współpracy lekarzy pierwszego 
kontaktu i lekarzy specjalistów, których mamy 
przecież na miejscu w szpitalnych oddziałach 
i poradniach specjalistycznych. Wierzymy, że 
takie kompleksowe podejście do opieki zdro-
wotnej pomoże podjąć decyzję o dołączeniu 
do coraz liczniejszej grupy naszych pacjentów, 
którzy już dzisiaj deklarują chęć przepisania 
się do POZ Szpitala Miejskiego. Zespół lekarski 
jest już prawie w komplecie, więc od otwarcia 
dzieli nas naprawdę niewiele dni. 

PIOTR KOCHANEK

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE – 
SZPITAL MIEJSKI W PEŁNI PRZYGOTOWANY
O siemianowickiej porodówce i i jej popularności w re-
gionie pisaliśmy całkiem niedawno na łamach mediów 
samorządowych. Temat ten przy okazji wywołał wiele 
pytań o usługi ginekologiczne w dobie trwającej nadal 
pandemii covid-19. Stąd nasza inicjatywa, by przypo-
mnieć i zachęcić siemianowiczanki do skorzystania 
z usług nie tylko położniczych w naszym szpitalu, ale 
też z zabiegów ginekologiczno-chirurgicznych. Apel 
szpitalnych ginekologów wynika z faktu, że wiele kobiet 
żyje w błędnym przekonaniu, że zabiegi chirurgiczne 

są z powodu pandemii koronawirusa zawieszone. Po-
nadto nierzadko w trakcie wizyt, pacjentki informują, że 
postanowiły z „tymi sprawami” poczekać, aż wszystko 
wróci do tak zwanej normy. Siemianowiccy specjaliści, 
z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego 
dr. n. med. Bartoszem Kniażewskim na czele, zachęcają, 
by odbyć w najbliższym czasie wizytę ginekologiczną 
i upewnić się, że w kobiecym ciele nic nie wymaga pilnej 
interwencji zabiegowej. 

PIOTR KOCHANEK

W imieniu własnym i całego naszego zespołu ginekologiczno-chirurgicznego, 
pragnę zapewnić, że nawet w pandemii działamy poprzez konsultacje i za-
biegi w najwyższym reżimie sanitarnym. Wszystko po to, by każda z siemia-
nowiczanek miała pewność, że jej zdrowie jest w dobrych i profesjonalnych 
rękach. Każda z naszych pacjentek, przed przyjęciem na oddział jest badana 
na obecność covid-19.

DR N. MED. BARTOSZ KNIAŻEWSKI
ORDYNATOR ODDZIAŁU

 POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO
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Niebawem kolejna placówka oświatowa przej-
dzie metamorfozę. Dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym rozpoczął się drugi etap zapo-
wiadanej termomodernizacji budynku Zespołu 
Szkół Sportowych. Inwestycja przyczyni się do 
zmiany wyglądu szkoły i wpłynie na obniżenie 
kosztów jej ogrzewania, poprawę komfortu 
cieplnego w szkolnych pomieszczeniach, jak 
również redukcję emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Umowę na realizację zadania pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja  3 – 
etap 2”, podpisano w połowie lutego na kwotę 6 
187 537,12 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinan-

RUSZA DRUGI ETAP TERMOMODERNIZACJI  
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH

sowane ze środków unijnych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 kwotą ok. 3,6 mln zł oraz 
przy pomocy dotacji z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 2,6 mln zł. 
Zakres zaplanowanych prac budowlanych 
obejmie m.in.: ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, ścian przyziemia i cokołów, ocieplenie 
stropodachów, wykonanie nowego pokrycia 
dachu, wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą 
grzejników, wymianę wymiennikowni dla c.o. 
i c.w.u., wymianę instalacji c.w.u., wymianę okien 
i drzwi zewnętrznych oraz instalacji odgromo-
wej, a także zabudowę hydrantów i montaż 

klap oddymiających. Termin zakończenia re-
montu zaplanowano na początek 2022 roku. 
Przypomnijmy, że w 2018 roku w ZSS zakończył 
się pierwszy etap kompleksowej termomoder-
nizacji ZSS z zastosowaniem rozwiązań z odna-
wialnych źródeł energii (OZE). Wówczas w ramach 
inwestycji przeprowadzono remont całego budynku 
pływalni, wymieniono stolarkę okienną, docieplono 
obiekt, wymieniono centralne ogrzewanie i za-
stosowano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. 
Ponadto wydłużono nieckę basenową do pełnych 
wymiarów 25 m oraz wprowadzono nowatorską 
metodę podgrzewu wody, wykorzystującej OZE.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na początku lutego br. Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zakupił dwa defibrylatory AED 
Philips wraz z kluczem pediatrycznym. Są to 
automatyczne urządzenia medyczne, które 
w razie potrzeby użycia, komendami głosowymi 
w języku polskim, wspomogą osobę udzielającą 
pomocy. Istotą działania nie różnią się niczym 
od urządzeń używanych w szpitalach czy ka-
retkach pogotowia. One również oddziałują na 
mięsień sercowy impulsami prądu o odpowiednio 
dużej energii tak, by wytłumić chaotyczne impulsy 
elektryczne, przepływające przez serce, pozwa-
lając mu powrócić do normalnej regularnej pracy.

- Klucz pediatryczny pozwala na zasto-
sowanie defibrylatora również w przypadku 
ratowania życia dzieci – mówi Łukasz Wanot, 
dyrektor siemianowickiego MOSIR-u.

Defibrylatory są tak zaprojektowane, aby 
można było przeprowadzić defibrylację jedynie 
w sytuacji, gdy rytm serca osoby ratowa-
nej wskazuje na konieczność zastosowania 
elektrowstrząsów. Impuls generowany przez 
urządzenie zapobiega ewentualnym urazom, 
pozwala natomiast na uratowanie czyjegoś 
życia, nawet w ciągu kilku sekund od zakoń-
czenia uciskania klatki piersiowej.

- Wystarczy przełączyć defibrylator na od-
powiedni tryb i on sam dostosowuje się do 
wieku pacjenta – mówi Łukasz Wanot – naszą 
rolą jest jedynie podpięcie elektrod do klatki 
piersiowej - dodaje.

Urządzeniami „opiekuje się” MOSIR „Pszczel-
nik”. Wiszą one w ogólnodostępnych miejscach: 
w holu hali sportowej w Parku Pszczelnik, oraz 
Kompleksu Sportowego „Michał”. W razie po-
trzeby ich użycia, do dyspozycji są specjalnie 
przeszkoleni pracownicy placówek. 

- Dzięki uprzejmości i ogromnemu zaan-
gażowaniu instruktorów siemianowickiego 
oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego (WOPR) docelowo będą prze-
szkoleni wszyscy pracownicy MOSIR „Pszczel-
nik” - deklaruje Łukasz Wanot.

To nie pierwszy tego typu zakup, inicjo-
wany przez władze miasta. W 2017 roku 
podobne urządzenia zostały zainstalowane 
w budynkach urzędu miasta przy ulicach: 
Michałkowickiej 105 oraz Jana Pawła II 10. 
Do obsługi tychże zostało przeszkolonych 
dziewiętnaścioro pracowników magistratu, 
którzy w momencie zagrożenia czyjegoś 
życia są w stanie sprawnie i skutecznie prze-
prowadzić akcję ratunkową.

Odrestaurowana Pływalnia Miejska rów-
nież posiada jedno urządzenie defibrylujące, 
podobnej klasy (automatyczne, posiadające 
klucz pediatryczny). To z kolei zostało zaku-
pione w 2015 roku  przez Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – Oddział Siemianowice 
Śląskie, przy wsparciu finansowym  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
i przekazane Pływalni Miejskiej.

- Szczęśliwie do tej pory nie musieliśmy go 
uruchamiać, by ratować czyjeś życie – mówi 
Marek Kuna, Prezes Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Siemianowicach. - 
Do tej pory używaliśmy go jedynie do szkoleń 
i pokazów – dodaje.

O tym jak ważna jest obecność defibrylato-
rów w przestrzeni publicznej świadczą kolejne 
planowane zakupy tego sprzętu. Przymierza 
się do nich również Siemianowickie Centrum 
Kultury (SCK). 

- Zaczynamy od zakupu jednego urządzenia 
do siedziby głównej w SCK-Bytków, które rów-
nież będzie wykorzystywane podczas imprez 
plenerowych – mówi Marek Banasik, Dyrektor 

SCK. - Docelowo chcielibyśmy zakupić więcej 
aparatów AED, zlokalizowanych w innych od-
działach Siemianowickiego Centrum Kultury, 
w różnych częściach miasta – dodaje Marek 
Banasik. 

Wisienką na defibrylatorowym torcie w na-
szym mieście jest Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemianowicach Śląskich, który posiada 
identyczny sprzęt jak MOSiR Pszczelnik.

- Jest to zupełnie nowy zakup – mówi Maria 
Fryc-Warkocz z siemianowickiego PUP-u. - 
Urządzenie jest u nas dostępne od połowy 
ubiegłego tygodnia – dodaje.  

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ELEKTRYCZNY IMPULS 
RATUJĄCY ŻYCIE
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NAWET 1500 ZŁOTYCH  
DOFINANSOWANIA DO CZYNSZU

Z RATUSZA

5 stycznia weszły w życie, przygo-
towane przez Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologi (MRPiT), 
nowe przepisy o  wsparciu najem-
ców lokali mieszkalnych dotknię-
tych ekonomicznymi skutkami 
epidemii COVID– 19, Umożliwiają 
one przyznawanie takim najem-
com dodatków mieszkaniowych, 
powiększonych o tzw. dopłatę do 
czynszu. Dopłata stanowi składnik 
dodatku mieszkaniowego i jest 
finansowana ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID – 19. Do-
datek mieszkaniowy powiększony 
o taką dopłatę traktować należy 
jak  zwykły dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony 
o dopłatę do czynszu przysługuje 
wyłącznie najemcy lub podnajemcy 
lokalu mieszkalnego (nie jest przy-
znawany osobom zamieszkującym 
własne mieszkanie). Ponadto wy-
magane jest aby:
    1. średni miesięczny dochód na 
jednego członka gospodarstwa do-
mowego wnioskodawcy w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku był o co najmniej 25 % 
niższy niż średni miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa 
domowego osiągnięty w 2019 r, 

    2. wnioskodawca najmował, albo 
podnajmował lokal mieszkalny przed 
dniem 14 marca 2020 r. 
    3. wnioskodawcy nie przysługiwał 
wcześniej taki powiększony dodatek 
mieszkaniowy. 
Wniosek o przyznanie takiego dofi-
nansowania składa się nie później niż 
31 marca 2021 roku. Ważne jest to, że 
wypełniając wniosek, można cofnąć 
się do lipca 2020 roku. 
Wszelkich informacji udziela Referat 
Świadczeń Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie, pod numerem telefonu: 
32 730 11 68. 

RJ

Właśnie zakończyła się realizacja 
dwóch  projektów edukacyjnych 
współfinansowanych ze środków 
unijnych pod nazwami: „Akademia 
Kompetencji i Umiejętności” oraz 
„Kompetencje na przyszłość”. W ra-
mach tych projektów wartych ponad 
950 000 zł  Szkoły Podstawowe 
nr 3,5,6,11,20 wyposażyły swoje 
pracownie w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne do zajęć matematycz-
no-przyrodniczych, np.: szkielety 
brył geometrycznych, koła magne-
tyczne – do nauki ułamków, różne 
przyrządy do pomiarów wielkości 

EDUKACJA

Siedem siemianowickich przedszkoli otrzymało po 
dwie sztuki oczyszczaczy powietrza. Zostały one 
zakupione ze środków Województwa Śląskiego, 
w ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej 
pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku 
złap oddech” II edycja współfinansowanej przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Celem kampa-
nii jest podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, w szczególności dzieci w wieku 

przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów,  w za-
kresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na 
zdrowie. W planach kampanii są między innymi: 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tema-
tyce: ochrona powietrza, smog i walka z niską 
emisją oraz przeprowadzenie kampania eduka-
cyjno-informacyjnej wśród rodziców, dotyczącej 
zanieczyszczeń powietrza. Przedstawiamy listę 
przedszkoli, które otrzymały wyżej wspomnia-
ne oczyszczacze:

1. Przedszkole nr 10, ul. Jana Pawła II 8;
2. Przedszkole nr 11, ul. Słowackiego 5; 
3. Przedszkole nr 12, ul. Oświęcimska 3; 
4. Przedszkole nr 19, ul. Grabowa 2; 
5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podsta-
wowej nr 16 im. B. Prusa;
6. Przedszkole nr 7, ul. Niepodległości 49 (Zespół 
Przedszkolny nr 1);
7. Przedszkole nr 15, ul. Grunwaldzka 10 w Sie-
mianowicach Śląskich (Zespół Przedszkolny nr 1).

 OLIWIA MROCZKOWSKA, 
WYDZIAŁ EDUKACJI

SIEMIANOWICKIE PRZEDSZKOLA 
OTRZYMAŁY OCZYSZCZACZE POWIETRZA

fizycznych , mikroskopy, globusy, 
preparaty biologiczne, szkielety, 
fantomy, szkło laboratoryjne i od-
czynniki. Ważną pomocą są też 
zakupione laptopy, tablice interak-
tywne i rzutniki. Uczniowie korzy-
stali z ciekawych zajęć dodatkowych 
z matematyki, przyrody, zajęć kom-
puterowych, języka angielskiego, 
zarówno poszerzających wiedzę, 
jak i wyrównawczych. Nauczyciele 
korzystali ze szkoleń.

Podstawówki, które nie uczestniczyły 
w tych projektach rozpoczynają realizację 
Siemianowickich SmartLabów, ramach 

których w Szkołach Podstawowych 
nr: 1, 4, 8, 9, 16 zostaną utworzone 
nowoczesne pracownie, wyposażone  
w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt 
komputerowy. Nauczyciele będą 
uczestniczyli w szkoleniach, a uczniowie 
– w interdyscyplinarnych zajęciach 
dodatkowych. Dzieci z pewnością 
doświadczą mnóstwa emocji i poszerzą 
swoją wiedzę i umiejętności w zakresie 
zjawisk przyrodniczo-fizycznych 
w Centrum Nauki Kopernik. Budżet 
tego projektu to blisko 915 000 zł.

ANNA SOBIERAJ, 
WYDZIAŁ EDUKACJIfo
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PROJEKTY EDUKACYJNE 
W PODSTAWÓWKACH
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022 
WYSTARTOWAŁ!

Z RATUSZA

Od 22 lutego każdy mieszkaniec  
Siemianowic Śląskich, bez względu 
na wiek, może złożyć w Urzędzie 
Miasta swoją propozycję zadania 
inwestycyjnego w kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. Na reali-
zację projektów zgłaszanych przez 

mieszkańców w tym roku przezna-
czona została pula 2.000.000 zł, 
przy czym kwota na realizację 
zgłaszanego projektu nie może być 
mniejsza niż 60.000 zł i nie więk-
sza niż 500.000 zł. Swoje pomysły 
można zgłaszać do 19 marca.

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany inaczej 
budżetem partycypacyjnym to 
WIELOETAPOWY proces, w ramach 
którego mieszkańcy decydują 
o wydatkowaniu określonej części 
budżetu miasta. 

Cały proces przebiega w oparciu o 
przejrzyste zasady, dzięki czemu każdy 
mieszkaniec ma potencjalnie szansę 
zrealizować swój projekt.

Projekty BO 2022
Projekt budżetu obywatelskiego może 
zgłosić każdy mieszkaniec Siemianowic 
Śląskich.

Każdy uprawniony mieszkaniec może 
zgłosić tylko 1 projekt inwestycyjny, 
spełniający warunek ogólnodostępności.

Kwota na realizację zgłaszanego 
projektu nie może być  
mniejsza niż 60 000 zł  
i nie większa niż 500 000 zł.

Głosować na projekty, które przejdą 
formalną i merytoryczną weryfikację, 
mogą wszyscy mieszkańcy Siemianowic 
Śląskich. 

Przykładowe elementy infrastruktury oraz prac,  
które można zgłosić do Budżetu Obywatelskiego 
2022
 budowa chodnika, parkingu,
 zakup, montaż wiaty przystankowej,
 nasadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją,
 budowa miejsca do grillowania,
 remont nawierzchni asfaltowej,
 zakup i montaż koszów na śmieci,
 zakup i montaż stojaków na rowery,
 usuwanie graffiti z powierzchni betonowych,
 instalacja monitoringu, itp.

krok 1
Zastanów się, co chcesz stworzyć, 
co Twoim zdaniem byłoby 
potrzebne w miejskiej przestrzeni.

krok 2
Skontaktuj się z sąsiadami, 
znajomymi, wszystkimi, którzy 
mogliby być zainteresowani 
Twoją propozycją. Wspólnie ją 
przedyskutujcie co do rozmachu, 
wielkości, kosztu, zaangażowania.  
Zawsze możesz skonsulować 
swój pomysł z urzędnikami 
z  zespołu pracującego przy Budżecie 
Obywatelskim 2022, by pokierowali 
Cię lub zasugerowali najwłaściwszą 
drogę realizacji. 

krok 3
Pobierz formularz zgłoszeniowy  
ze strony internetowej:  
www.bo.siemianowice.pl 
w Urzędzie Miasta lub w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i jej filiach.

krok 4
Wyceń wartość swojego  
pomysłu. Zachęcamy również  
do skonsultowania swojej idei  
z firmami np. z branży 
budowlanej. Poproś ich 
o  wycenę zgłaszanego projektu 
(materiały plus roboczogodziny). 
Otrzymany kosztorys dołącz 
do swojego wniosku. Możesz 
również porozmawiać o  kosztach 
z urzędnikami.

Możesz głosować w domu lub  
w urzędzie miasta w godzianach 
urzędowania:
1. Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, 
ul. Jana Pawła II 10

2. Urząd Miasta  
Siemianowice Śląskie, 
ul. Michałkowicka 105

Głosujesz wyłącznie  
przez Internet  
na stronie: www.bo.siemianowice.pl
w dniach 

14–27 czerwca 2021 r. 

i Jak przygotować  projekt?

Konsultacje pomysłów  
z urzędnikami:
Wydział Gospodarki Komunalnej:
Magdalena Glados – 32 760 53 84
Agata Stryha – 32 760 54 54
Anna Łysko-Witkowska – 32 760 53 77
w zakresie gospodarki komunalnej (np. place 
zabaw, zieleń miejska, itp.)
Wydział Infrastruktury Technicznej:
Mariusz Koj – 32 760 54 73
Małgorzta Lasak – 32 760 54 66
pomogą w zakresie oświetlenia, kanalizacji, itp
Wydział Infrastruktury Drogowej:
Adam Peterek – 32 760 53 71
pomoże z kwestiami związanymi  
z remontami dróg i chodników.
Wydział Inwestycji:
Krzysztof Rycman – 32 760 53 80
Ireneusz Nazimek – 32 760 53 82
pomogą w sprawach budowlanych, technicznych, 
wstępnym kosztorysie; będą wsparciem przy 
różnego rodzaju ograniczeniach technicznych 
(np. podziemne sieci, itp.)
Biuro Prasowe:
Adrian Merta – 32 760 53 09
Barbara Wicik – 32 760 53 11
udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane 
z kwestiami Budżetu Obywatelskiego 2022

W przypadku propozycji projektu realizowanego na 
nieruchomościach niebędących własnością Gminy 
Siemianowice Śląskie lub Skarbu Państwa, należy 
przedłożyć stosowne zgody podmiotu posiadającego 
tytuł prawny do nieruchomości. Oświadczenie jest 
częścią formularza zgłoszeniowego.
Wydział Geodezji:
Anna Drzazga – 32 760 54 55
Agnieszka Czerwińska – 32 760 54 55
pomogą w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.

Harmonogram prac  
nad Budżetem Obywatelskim  
na 2022 rok:

1 Zgłaszanie propozycji projektów:
od 22 lutego 2021 r. 
do 19 marca 2021 r.
od
do

Weryfikacja i opiniowanie  
propozycji projektów:
od 22 marca 2021 r. 
do 23 kwietnia 2021 r.

Tryb odwoławczy
od decyzji Zespołu:
od 27 kwietnia 2021 r. 
do 27 maja 2021 r.

od

od

do

do

Ogłoszenie zweryfikowanej 
listy projektów:
26 kwietnia 2021 r.

Akcja promocyjno-informacyjna:
od 31 maja 2021 r. 
do 13 czerwca 2021 r.

od
do

Głosowanie mieszkańców:
od 14 czerwca 2021 r. 
do 27 czerwca 2021 r.

od
do

Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: 
do 16 lipca 2021 r.do

Ogłoszenie listy projektów  
poddanych pod głosowanie:
28 maja 2021 r.

2
3
4
5
6
7
8

!

! !

kwota przeznaczona na realizację projektów  
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. 

2 000 000 PLN

i
i

krok 5
Sprawdź kto jest właścicielem terenu, 
na którym chcesz zrealizować swój 
pomysł. Zadzwoń do Wydziału 
Geodezji lub odwiedź urzędników 
w Ratuszu. W przypadku terenów 
nienależących do miasta wymagane 
są odpowiednie zgody właścicieli 
terenu. 

krok 6
Wypełnij dokładnie wszystkie pola 
formularza zgłoszeniowego, aby 
Twój pomysł został dopuszczony 
do głosowania. Zwróć szczególną 
uwagę na złożenie wszystkich 
wymaganych podpisów  
i oświadczeń. Opisz krótko i zwięźle 
swój pomysł.

krok 7
Zbierz co najmniej 3 podpisy 
poparcia dla swojego pomysłu 
(nie licząc Twojego). To jeden 
z podstawowych warunków 
pozytywnej weryfikacji projektu. 

krok 8
Po ogłoszeniu listy projektów 
zadbaj o promocję swojego 
pomysłu. Rozpropaguj go wśród 
sąsiadów, znajomych. To w Twoim 
interesie jest, aby dowiedziało się  
o nim jak najwięcej osób.

krok 9
Jeżeli okaże się, że Twój projekt 
wygrał, urzędnicy będą się 
z Tobą konsultować na etapie 
realizacji zadania w        2022    r. tak, 
aby efekt końcowy odpowiadał 
oczekiwaniom Twoim 
i mieszkańców, którzy głosowali  
na Twój projekt.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 
wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zaini-
cjowało nową akcję społeczną pn. „Książka 
pod drzwi”. Jej celem jest pomoc osobom 
starszym i mającym problemy z samodziel-
nym poruszaniem się w dostępie do zasobów 
bibliotecznych miasta poprzez bezpośredni 
dowóz książek, pod wskazany przez wypo-
życzającego adres. Jak zapewnia Grzegorz 
Mól, radny Rady Miasta i koordynator akcji: 
- Zdalne wypożyczenie książek na telefon 
jest bardzo proste. Wystarczy, że osoby 
zainteresowane wypożyczeniem konkretnej 
pozycji książkowej lub chętne do wcześniej-
szego skorzystania z porady bibliotekarzy, 
zadzwonią pod dedykowany numer telefonu, 

28 stycznia 2021 r. miał miejsce finał śląskiej 
części ogólnopolskiej akcji „Ogrzej Polskę”. Zor-
ganizowany został w siemianowickiej siedzibie 
Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego 
„Przystań”. Rękodzielnicy przekazali komplety 
czapek i szalików osobom bezdomnym zagro-
żonym wychłodzeniem oraz osobom w trudnej 
sytuacji. Ponadto przedstawicielom „Przystani” 
przekazano  do późniejszego rozdysponowania 
prawie 70 czapek wraz z kocem. 

Akcja „Ogrzej Polskę” zrzesza rękodzielników 
z całej Polski. Ma ona na celu dostarczenie 
potrzebującym ręcznie robionych akceso-
riów, które pomogą osobom potrzebującym 
przetrwać zimę.

SMS Z BIBLIOTEKĄ MIEJSKĄ  
POMAGAJĄ CZYTAJĄCYM SENIOROM

a jeden z naszych wolontariuszy w najbliż-
szym terminie rozwozu książek, dostarczy 
je pod wskazany adres.  

Dowozy i odbiory książek będą odbywały 
się w drugi i czwarty czwartek miesiąca. Akcja 
zaczyna się już w marcu. Pierwsza dostawa od-
będzie się 11 marca, a kolejne: 25 marca, 8 i 22 
kwietnia, 13 i 27 maja. Szczegóły akcji „Książka 
pod drzwi” znajdziesz w naszym regulaminie 
dostępnym na stronie internetowej biblioteki 
www.mbpsiemianowice.pl 

32 220 42 59 – to numer kontaktowy ob-
sługujący zamówienia i zwroty książek czynny 
jest w dni powszednie w godzinach od 10.00 
do 19.00

PIOTR KOCHANEK

- Będą one docelowo przekazane osobom, 
które są w trudnej sytuacji, w tym osobom 
bezdomnym, właśnie po to, aby je ogrzać, by 
zapewnić im trochę ciepła. Rzeczy zbieramy 
przez cały rok” – wyjaśnia Anna Lik, koordy-
natorka akcji „Ogrzej Polskę” na wojewódz-
two pomorskie.

Do tej pory odbyły się dwa finały akcji: jeden 
w Gdańsku, drugi na Śląsku. W lutym planowane 
jest wsparcie osób z województwa małopol-
skiego, a w marcu – lubuskiego. 

Na ten moment wolontariusze wykonali 
177  czapek, 78 szalików, 40 opasek, 10 swetrów 
oraz prawie 300 prostokątów, które połączone 
stworzą pełnowymiarowe koce.

Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, by same-
mu stworzyć sweter czy rękawiczki, zawsze 
może dostarczyć niezbędną wolontariuszom 
włóczkę. Na pewno uda się z niej stworzyć 
coś ciepłego. Jednocześnie zapraszamy do 
współpracy wszystkie chętne osoby, które chcą 
dziergać, do wsparcia akcji swoimi wyrobami. 
Wszystkich szczegółowych informacji udziela 
koordynatorka akcji na Śląsk – p. Dorota Rus 
(dorota@ogrzejpolske.pl), można je też zna-
leźć na stronie akcji – https://ogrzejpolske.pl/

DOROTA RUS,
DZIAŁ ROZWOJU 

UM SIEMIANOWICE ŚL

OGRZEWALI POLSKĘ  
W SIEMIANOWICKIEJ PRZYSTANI!

SPRAWY SPOŁECZNE

Miło jest nam poinformować, że po 
kilkumiesięcznej przerwie wracamy 
z inicjatywą Śniadań Biznesowych. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
przedsiębiorców i przedstawicieli 
firm na najbliższe Śniadanie Bizne-
sowe, które odbędzie się już 19 marca 
o godz. 8.30 w SCK Zameczek, przy 
ul. Oświęcimskiej 1 w Siemianowi-
cach Śląskich.

Jeżeli sytuacja epidemiologicz-
na w kraju nie ulegnie ponownemu 
pogorszeniu, spotkanie odbędzie się 

w formie stacjonarnej. Jednak z uwagi 
na obowiązkowe utrzymanie reżimu 
sanitarnego, wydarzenie będzie miało 
charakter bezkonsumpcyjny - bez 
cateringu. W związku z powyższym 
także uczestnictwo w spotkaniu 
jest bezpłatne.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, 
konieczna jest wcześniejsza rejestra-
cja uczestnictwa poprzez formularz, 
dostępny na stronie internetowej 
http://bit.ly/SBS003.

Przypominamy, że Śniadania Bizne-
sowe, funkcjonujące w Siemianowi-
cach Śląskich od kilku lat, to doskonała 
okazja do nawiązania nowych relacji 
biznesowych i promocji swojej firmy. 
Szczególnie w ciężkich czasach pan-
demii serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału i zareklamowania swoich 
usług czy produktów. Jak wyglądało 
jedno z zeszłorocznych wydarzeń 
można zobaczyć  wypełniając for-
mularz rejestracyjny.

MARTA SZALENIEC-MICHALIK,
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 
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ZNAJDŹ INWESTYCJE MIESZKANIOWE W JEDNYM 
MIEJSCU - URZĄD PRZEROBIŁ MAPY GOOGLE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

GOSPODARKA

Do końca lutego br. można przekazywać 
niepotrzebne lub nieużywane laptopy bądź 
komputery stacjonarne firmie MMJ w ramach 
kontynuacji akcji „I ty możesz zostać św. Mi-
kołajem”. Po modernizacji sprzęt komputerowy 
trafi w ręce siemianowickich uczniów.

„Do 28 lutego będziemy zbierać od 
wszystkich zainteresowanych niepotrzeb-
ne laptopy i komputery stacjonarne, które 
następnie naprawimy i zmodernizujemy. Mó-
wiąc wprost damy im drugie życie, aby mogły 
pomóc najmłodszym w nauce. W przyszłości 
to właśnie nasze dzieci będą stanowić o sile 
polskiej gospodarki, więc warto wspierać 
ich edukację” - komentuje Michał Janos 
z firmy MMJ.

Tym samym apelujemy do tych z Państwa, 
którzy posiadają nieużywane już lub nawet 
uszkodzone komputery, o przekazanie ich 
firmie MMJ, która dokona niezbędnych prac, 
a następnie przekaże je uczniom, tak jak miało 
to miejsce ostatnio.

Przekazanie sprzętu elektronicznego od 
Państwa nastąpi po podpisaniu stosownego 
dokumentu, informującego, na jaki cel zostanie 
on przekazany, później również opiekunowie 
dzieci podpiszą protokół przekazania, w którym 
zobligują się do wykorzystania sprzętu zgodnie 
z założeniami całego projektu.

„Wiemy, że w dalszym ciągu w naszym mie-
ście są uczniowie, którzy potrzebują odpo-
wiedniego sprzętu do nauki. Niestety telefon 
komórkowy nie jest komfortowym narzędziem do 
nauki zdalnej. Właśnie takie działania dają szansę 
dzieciom na równy dostęp do edukacji.” - komen-
tuje Anna Sobieraj, Naczelnik Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować 
się z pracownikami firmy pod numerem telefo-
nu 32 750 20 00 w celu ustalenia szczegółów 
przekazania komputerów.

Wręczenie naprawionego i zmodernizowa-
nego sprzętu uczniom planowane jest na okres 
poprzedzający Wielkanoc.

JAKUB NOWAK

Przypominamy o funkcjonującym 
w naszym mieście projekcie przed-
stawiającym nowe inwestycje miesz-
kaniowe. Projekt powstał aby z jednej 
strony pomóc w poszukiwaniach 
osobom zainteresowanym kupnem 
mieszkania bądź domu w Siemiano-
wicach, a z drugiej – by wspomóc 
promocję naszego miasta.

Przy współpracy z deweloperami 
oraz przy wykorzystaniu narzędzia 
Google Maps stworzono interaktyw-
ną mapę nowych inwestycji, dzięki 
której osoby zainteresowane kupnem 
mieszkania w Siemianowicach będą 
mogły podejrzeć, gdzie zlokalizowa-
na jest dana inwestycja i sprawdzić, 
co znajduje się w jej pobliżu.

Na mapie znaleźć można dane, 
takie jak: nazwa powstającej inwesty-
cji wraz z jej opisem oraz niezbędne 
dane kontaktowe, tak aby ułatwić 
kontakt zainteresowanym osobom 
z biurem sprzedaży.

Opis każdej z inwestycji zawiera 
również link do bezpośredniej stro-
ny internetowej, dotyczącej kon-
kretnego osiedla, na której można 
podejrzeć układ mieszkań oraz 
zaznajomić się z ich dostępno-
ścią. Zawarte na mapie dane są na 
bieżąco aktualizowane, w oparciu 
o dostarczane przez deweloperów 
dane. Takie rozwiązanie jest sporym 
ułatwieniem dla osób poszukują-
cych mieszkania bądź domu. Na 

chwilę obecną do projektu zgłosiło 
się 6 deweloperów, którzy realizują 
na terenie naszego miasta blisko 15 
nowych osiedli.

https://bit.ly/2EB0iLB
Deweloperów realizujących inwe-

stycje w Siemianowicach Śląskich 
zachęcamy do współpracy. Udział 
w projekcie jest całkowicie bezpłatny, 
a warunkiem uczestnictwa jest pod-
pisanie wymaganego porozumienia. 
Zainteresowane firmy prosimy o kon-
takt z Biurem Obsługi Inwestora: 
e-mail: investor@um.siemianowice.pl.

MARLENA JAGODA-RYBACKA

ZBIERAMY SPRZĘT KOMPUTEROWY 
DLA UCZNIÓW

Pierwsza edycja projektu zakończyła się sukcesem. 2 lutego br. dwadzieścioro 
uczniów otrzymało odpowiedni sprzęt do nauki. Dzięki przekazywanym przez 
Państwa komputerom, już wkrótce podobne wsparcie otrzymają kolejne dzieci 
z siemianowickich szkół.
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Z RATUSZA

Z RATUSZA

Od kilku wydań „Głosu Miasta” uczulamy posia-
daczy terenów prywatnych w Siemianowicach 
Śląskich na niebezpieczeństwo, wynikające 
ze zbyt ufnego dysponowania swoimi placa-
mi, działkami czy wiatami garażowymi. Cały 
czas apelujemy o weryfikowanie – podczas 
współpracy z podmiotami, które przetwa-
rzają czy gromadzą odpady - posiadanych 
zezwoleń w Bazie Danych Odpadowych (BDO 
– baza danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami) oraz w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Śląskiego i w 
Biurze Gospodarki Odpadami siemianowickiego 
urzędu (tel. 32 760 53 75).

Dlaczego zwracamy na to taką uwagę? Bowiem 
w związku ze zmianą ustawy o odpadach, jeśli pod-
miot wytwarzający, przetwarzający czy gromadzący 
odpady nie złożył wniosku spełniającego określone 
wymagania w terminie do 5 marca ubiegłego roku, 
to zgodnie z art 14 ust. 4 ustawy  dnia 20 lipca 
2018 roku, również automatycznie wygasło zezwo-
lenie jakie posiadał na tego typu działalność. Oznacza 
to, że od 6 marca 2020 roku takiemu podmiotowi 
nie wolno prowadzić działalność w z tym zakresie.

Naszą czujność powinny wzbudzić m.in. naczepy „TIR-owe”, które nagle pojawiły 
się np. na osiedlowym parkingu, i którymi od kilku dni nikt się nie interesuje. Tak 
sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku w Sosnowcu-Milowicach, 
gdzie w jednej z porzuconych naczep znaleziono 20 beczek z niebezpieczną 
substancją czy w Nowym Prażmowie na Mazowszu. Właścicielka hali maga-
zynowej zastała na swoim terenie 2 mln litrów niebezpiecznych chemikaliów, 
których utylizacja może kosztować nawet 8 mln złotych.

Podejmując współpracę z określonymi 
podmiotami należy zwrócić szczególną 
uwagę na dokumenty, jakimi posługują 
się przedsiębiorcy w zakresie zezwoleń 
na zbieranie i przetwarzanie odpadów. 
Niestety zdarzają się przypadki posługi-
wania się nieaktualnymi lub nierzetelnymi 
dokumentami, a zgodnie z art. 27 ust. 2 
ustawy o odpadach - wytwórca odpadów 
lub inny posiadacz odpadów może zlecić 
wykonanie obowiązku gospodarowania 
odpadami wyłącznie podmiotom, które 
posiadają stosowne zezwolenia, pozwo-
lenia lub koncesje.

Jeśli więc nasze podwórko wynajęliśmy przed-
siębiorcy, który gromadzi, przetwarza lub 
wytwarza odpady – stajemy się ich „współ-
właścicielem” i z mocy prawa jesteśmy zo-
bowiązani do ich usunięcia.

Warto tutaj pamiętać, że zgodnie z art. 194 
ust. 4 ustawy o odpadach Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska wymierza admi-
nistracyjną karę pieniężną za zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów bez wymaganego 
zezwolenia, o którym mowa w art. 41. Kara 
wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie może prze-
kroczyć 1 000 000 zł.
Ma to związek z pojawiającymi się w ostat-
nim czasie w naszym regionie przypadkami 
podrzucania oraz podpalania niebezpiecz-
nych odpadów. Mając na uwadze analogiczną 
sytuację z Michałkowic, oraz by uniknąć po-

dobnych, przypominamy, iż w myśl art. 3 ust. 
1 pkt 19 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. za posiadacza odpadów rozumie się 
ich wytwórcę lub osobę fizyczną, prawną oraz 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobo-
wości prawnej, będącą w posiadaniu odpadów. 
Tym samym domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na terenie nieruchomości. A w 
myśl art. 26 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz od-
padów jest zobowiązany do ich niezwłocznego 
usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania. Co istotne, 
art. 41 ustawy o odpadach jasno precyzuje 
kto, na jakich zasadach, i po spełnieniu jakich 
wymagań może gospodarować (czyli zbie-
rać i przetwarzać) odpady. Warto tu dodać, że 
ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są 
zobowiązani zamieścić w umowie  oświadczenie, 
że są świadomi tzw. odpowiedzialności solidarnej 
(art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie), 
która obliguje do usunięcia przyczyn wpływają-
cych na zagrożenie środowiskowe.

Piszemy o tym w związku z apelem prezy-
denta miasta, o zwracanie szczególnej uwagi 
komu, i na jakich zasadach udostępniamy swój 
plac, podwórko, działkę, garaż czy pole. Na 
początku października ubiegłego roku ponad 
stu przedsiębiorców, dzierżawców i właścicieli 
siemianowickich gruntów otrzymało pismo 
przypominające o zagrożeniach płynących 
z (lekkomyślnie) pobieżnej weryfikacji tych, 
którym udostępniają oni swoje tereny.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY C.D.
NIEFRASOBLIWOŚĆ 
MOŻE SPORO KOSZTOWAĆ

Miło nam poinformować, że sie-
dziby Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie są jeszcze bardziej 
dostępne dla osób z niepełno-
sprawnościami. W naszych bu-
dynkach zainstalowaliśmy pętle 
indukcyjne. Pętla indukcyjna jest 
jednym ze środków wspomaga-
nia słuchu. Takie urządzenia są 

URZĄD MIASTA BARDZIEJ DOSTĘPNY  
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ogromną pomocą dla osób słabo 
słyszących. Klienci Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, którzy ko-
rzystają z aparatów słuchowych, 
mogą już komfortowo załatwiać 
swoje sprawy.
Lokalizacje budynków, w których 
znajdują się pętle indukcyjne:

 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
ul. Jana Pawła II 10,

 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
ul. Michałkowicka 105,

 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
ul. Jana Pawła II 1,

 Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
Urząd Stanu Cywilnego, al. Spor-
towców 1.

Miejsca w budynkach urzędu, w któ-
rych podłączone są pętle indukcyjne 
oznaczone są piktogramem zamiesz-
czonym obok.
Każdy klient, który podczas załatwiania 
spraw urzędowych zgłosi pracownikowi 
urzędu miasta potrzebę skorzystania 
z pętli indukcyjnej, otrzyma takie wsparcie.

SABINA MILAND
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: - Właśnie rozpoczął się rok „pół-
metkowy” bieżącej kadencji Rady Miasta. 
Zapewne na jakiekolwiek bilanse jest jeszcze 
za wcześnie, ale jednak zapytam – czy było 
warto? 
Tomasz Nowara: - Na pewno było warto. Od-
kiedy pamiętam zawsze chciałem być przed-
stawicielem Rady Miasta. Zawsze starałem 
się pomagać, a także angażować się w ważne 
dla mieszkańców sprawy. Będąc radnym, jest 
dużo łatwiej sprostać wymaganiom, a także 
oczekiwaniom tych, którzy obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem. Muszę w tym miejscu 
podziękować i pochwalić za zaangażowa-
nie w każdą najmniejszą sprawę, zarówno 
pracowników urzędu, naczelników, a także 
prezydenta Rafała Piecha. Przez ostatnie 
ponad dwa lata bardzo dużo inwestycji udało 
się zrealizować, a mimo pandemii, będą 
kolejne ważne zmiany w zakresie remontów 
szkół, a także innych obiektów publicznych. 
Od lat postulowałem, że to jest bardzo waż-

TRZY PYTANIA DO TOMASZA NOWARY, SIEMIANOWICKIEGO NAUCZYCIELA, TRENERA KOSZYKÓWKI, 
RADNEGO ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ

KAŻDA SPRAWA Z JAKĄ PRZYCHODZI 
DO MNIE MIESZKANIEC, JEST DLA 
MNIE BARDZO WAŻNA  

ne, dla rozwoju lokalnej społeczności. Od-
powiednie warunki do pracy, zarówno dla 
uczniów, a także pracowników, mogą tylko 
przynieść pozytywny efekt w przyszłości 
dla nas wszystkich. Jestem wiceprzewod-
niczącym Komisji Polityki Społecznej, która 
w mojej opinii w całości bardzo intensywnie 
pracuje nad swoimi sprawami. Wielokrotnie 
słyszałem, że bardzo angażujemy się w po-
wierzone obowiązki, często dłużej niż planu-
jemy, ale nikomu z nas to nie przeszkadza. Od 
początku kadencji chciałem być członkiem 
tej komisji, która z powodu wykonywanego 
przeze mnie zawodu nauczyciela, jest mi 
najbliższa. Jeśli chodzi o inne obowiązki, to 
zawsze jestem do dyspozycji mieszkańców. 
Wprawdzie pandemia ogranicza w sposób 
znaczący funkcjonowanie, ale osoby, które 
chcą kontaktu, zawsze znajdują taką moż-
liwość. Na stronie urzędu jest także poda-
ny numer telefonu do mnie, zapraszam do 
kontaktu, jestem do Państwa dyspozycji.

Głos Miasta: - Przypomnijmy – w 2018 r. 
otrzymał Pan 819 głosów– to trzeci wynik 
w tej kadencji rady. Tak wysokie poparcie to 
zapewne olbrzymia satysfakcja, ale i motor 
napędowy. Z jakimi problemami najczęściej 
zwracają się do Pana mieszkańcy?
Tomasz Nowara: Tak dobry wynik sprawił mi 
bardzo dużą radość, przede wszystkim dlatego, 
że mieszkańcy pamiętają to, co się dla nich robi. 
To też pokazało, że nie zawsze trzeba być na 
pierwszych stronach gazet, a ważne jest to, co 
robisz dla każdego pojedynczego mieszkańca 
miasta. Najczęstszymi problemami, z jakimi 
zwracają się mieszkańcy są sprawy lokalowe.
Dużo w tej dziedzinie udało się zrobić, mam 
tu na myśli remonty mieszkań, termomoder-
nizacje budynków miejskich, bank zamiany 
mieszkań, możliwość odpracowania zaległości 
czynszowych. Mimo to w tym obszarze po-
winniśmy dalej pracować nad poprawą. Jeśli 
chodzi o inne sprawy, to są naprawdę różne, 
ale dla mnie każda z nich jest równie istotna.

Głos Miasta: - Z innej beczki – nauczyciel 
wychowania fizycznego, fan koszykówki, 
siatkówki oraz... narciarstwa alpejskiego. Jak 
w dobie pandemii radzi sobie z ogranicze-
niami ktoś, którego codzienność tak mocno 
determinuje aktywność fizyczna. 
Tomasz Nowara: - Okres pandemii jest na-
prawdę trudny dla każdego. Uważam, że w tym 
trudnym okresie, mimo wielu obostrzeń, należy 
znaleźć czas na aktywność fizyczną. Należy 
znaleźć 20 minut dla siebie, do tego zresztą 
zachęcają lekarze. Proszę pamiętać, że pande-
mia ustąpi, a problemy pozostaną. Zdaję sobie 
sprawę, ze warunki pogodowe nie pomagają, 
ale jako nauczyciel i trener zachęcam do wyj-
ścia na spacer, biegania lub uprawiania innych 
form ćwiczeń fizycznych. Warto pamiętać, że 
aktywność fizyczna służy nie tylko przyjem-
ności, jest również niezbędna do budowania 
odporności i pomaga w walce ze stresem.
Głos Miasta: - Dziękuję za rozmowę

ROZMAWIAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Jest okres rozliczeń podatkowych, więc z ogromną prośbą zwracamy się do Państwa o przyłączenie 
się do naszej akcji - 1% dla Moniki. Wszystkie środki, które wpłyną na subkonto Moniki zostaną 
przeznaczone na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 

KRS 0000174486 
cel szczegółowy 1% - hasło „MONIKA PACIA”
Informacje dotyczące przekazanego 1% 
są informacjami tajnymi. Wgląd do nich ma tylko US.
Darowizny można wpłacać na konto:
Fundacja Anny Dymnej „MIMO WSZYSTKO” 
ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków,  
nr konta: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 
HASŁO: MONIKA PACIA

Monika Pacia (37 lat) z Siemianowic Śl. jest chora na fibrodysplasie ossificans progressi-
va (pozaszkieletowe skostnienia mięśni znacznie ograniczające ruchomość). Schorzenie 
to wywołuje zmiany w mięśniach, prowadzące do kalectwa. Tworzące się zwapnienia po-
wodują bardzo duże ograniczenia ruchowe stawów barkowych, biodrowych, kolanowych, 
stawu skroniowo-żuchwowego. Monika nie potrafi wykonać podstawowych czynności dnia 
codziennego. Wszystkie środki, które wpłyną na subkonto Moniki zostaną przeznaczone 
na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Więcej in-
formacji na stronie internetowej Moniki: www.fopmonika.pl     WIESŁAWA PACIA, 

MAMA MONIKI

1 PROCENT DLA MONIKI 
SPRAWY SPOŁECZNE BEZPIECZEŃSTWO

Ostatnio policjanci odnotowali wzrost zgłoszeń, 
dotyczących przestępczości internetowej. Po-
pularna wśród oszustów stała się metoda z wy-
korzystaniem popularnego serwisu, służącego 
do zamieszczania ofert kupna i sprzedaży. Tam 
właśnie szukane są potencjalne ofiary. Sprawcy 
kontaktują się z osobą, która wystawiła ofertę 
w serwisie i piszą, że są zainteresowani kup-
nem. Oszuści poprzez popularny komunikator, 
nie mający nic wspólnego z serwisem, wysyłają 
wiadomość z linkiem, który ma służyć do po-
twierdzenia otrzymanej płatności. Otrzymany link 
przekierowywał na stronę łudząco podobną do 
strony serwisu. Tam żądano danych osobowych, 
numeru PESEL, numeru karty płatniczej z kodem 
CVV/ CVC oraz datą ważności karty bądź pin i lo-
gin do konta bankowego. Po wpisaniu danych po-
krzywdzeni otrzymywali z aplikacji mobilnej swoich 
banków prośbę o autoryzację transakcji. Bez żad-
nych podejrzeń akceptowali to, w przekonaniu, że 
akceptują transakcję przychodzącą, czyli zapłatę 

POLICJANCI APELUJĄ  
O NIEUDOSTĘPNIANIE DANYCH POUFNYCH,
SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO KONT BANKOWYCH

za wystawiony przedmiot. Wtedy okazywało się, 
że z ich kont znikała zgromadzona tam gotów-
ka. Do niektórych pokrzywdzonych komunikaty 
z banku przychodziły w języku angielskim i był tam 
podany kod. Osoby intuicyjnie wpisywały kod w link 
otrzymany od oszustów. Pojawiała się informacja 
o dodaniu innego telefonu jako zaufanego źródła. 
Po chwili otrzymywali komunikat, że konto zostało 
zablokowane. Dzwoniąc do banku dowiadywali się 
o utracie wszystkich zgromadzonych tam środków. 
Czasami sprawcy otwierali sobie również debet na 
kontach pokrzywdzonych.

Policjanci apelują o to, aby bardzo dobrze 
chronić swoje dane poufne. Pokazane przykłady 
doskonale odzwierciedlają, w jak łatwy sposób 
można utracić całe oszczędności, a nawet 
kwoty powstałe z zadłużenia zrobionego przez 
oszustów za pośrednictwem bankowości mo-
bilnej.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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Mail art – sztuka poczty, której początki przy-
padają na drugą połowę XX wieku, według en-
cyklopedycznych źródeł pierwsze kroki stawiała 
w Polsce w latach 70. Tymczasem wygląda 
na to, że jej prekursorem w naszym kraju był 
nie kto inny, jak siemianowicki artysta Antoni 
Halor, którego wystawa prac kopertografiki 
odbyła się już w roku 1966! 

10 lutego br. mija dziesięć lat od śmierci tego 
twórcy, znanego głównie, jako reżysera filmo-
wego i telewizyjnego, a także malarza, grafika, 
wreszcie kulturoznawcę, autora szeregu prac 
na temat historii i obyczajowości, zapalonego 
propagatora legend Górnego Śląska. Warto 
więc wspomnieć o tym mało znanym nurcie 
artystycznych pasji Antoniego Halora, jakim 
była kopertografika.

Dla niego samego stanowiła raczej nie tyle 
formę wypowiedzi artystycznej, co formę uze-
wnętrznienia głębokiej przyjaźni, jaka łączyła 
go z serdecznym kolegą ze szkolnej – przy-
pomnijmy: w I LO im. J. Śniadeckiego – ławy, 
dzisiejszym profesorem Uniwersytetu War-
szawskiego, Henrykiem Deptą.

Antoni po maturze został w Siemianowicach, 
gdyż studiował w Katowicach na ASP, Henryk 
natomiast wyjechał studiować filologię pol-
ską w „Jagiellonce”. Telefonów komórkowych 

nie było – pisało się listy. I właśnie swojemu 
najlepszemu przyjacielowi Antoni ozdabiał 
koperty, a ten zbierał je wszystkie pieczołowicie. 
Kiedy podjął drugie studia na Uniwersytecie 
Warszawskim, a Antoni kontynuował swoją 
edukację w łódzkiej filmówce, Henryk zrobił 
mu niespodziankę, organizując wystawę prac 
graficznych na kopertach.

Wernisaż miał miejsce 20 kwietnia 1966 roku, 
w stołecznym Salonie Debiutów, na Krakow-
skim Przedmieściu 24. Wystawie patronował 
Związek Polskich Artystów Plastyków oraz Rada 
Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich przy 
Uniwersytecie Warszawskim. Wzbudziła ona za-
interesowanie, którego nie spodziewał się pewnie 
ani organizator, ani twórca. Wśród  uczestników 
wernisażu znalazła się ikona światowego kina – 
Kirk Douglas wraz z żoną Anną. Wpisy obojga 
figurują w zachowanej księdze wystawy, którą 
studenccy organizatorzy nazwali ... „Księgą uwag 
i obelg”. Z tegoż przekornie nazwanego woluminu 
dowiadujemy się, że prace Antoniego ściągnęły 
do salonu takie postaci świata kultury, jak m. 
in. znakomity pisarz Kazimierz Brandys, jedna 
z najwybitniejszych, polskich aktorek Irena Eichle-
równa, autorytet pedagogiczny profesor Irena 
Wojnar, czy liczący krytyk filmu i literatury Konrad 
Eberhardt. Był też ksiądz i poeta Jan Twardowski, 
który wprawdzie w księdze nie zostawił wpisu, 
ale wystawę zobaczył, gdyż towarzyszył na niej 
nowożeńcom, którym wcześniej udzielił ślubu, 
a mianowicie...Antoniemu Halorowi i jego filmowej 
urody wybrance, siemianowiczance Marii Elfry-
dzie Nieradzikównie, na co dzień nauczycielce 
języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3. Ślub 
odbył się 2 maja w warszawskim kościele wizytek, 
a po nim młodzi wraz z gośćmi przespacerowali 
się na skromne przyjęcie, po drodze „zahaczając” 

o Salon Debiutów, gdzie zresztą pamiątkową 
fotografię zrobił im Janusz Zaorski.

Tak więc artystyczna zabawa Antoniego 
Halora nie tylko nieoczekiwanie wprowadziła 
go w wielki świat, ale równie nieoczekiwanie 
stała się tłem jednego z najszczęśliwszych 
dni jego życia.

Teraz obszerny, bo liczący kilkaset egzem-
plarzy, zbiór kopertografiki nadal znajduje się 
w posiadaniu adresata owej korespondencji 
– prof. Depty. Jeden z albumów, przez niego 
przekazany, przechowuje rodzina artysty.

Wielokrotnie przy okazji wypowiedzi o Antonim 
Halorze używano określenia „człowiek renesansu”, 
aby uwydatnić rozległość jego twórczych aktyw-
ności. Przygoda z kopertografiką nie tylko ugrun-
towuje obraz artysty bardzo wszechstronnego, 
ale też pokazuje, że ten twórca z nabożnością 
wręcz traktujący tradycję, był jednocześnie nie 
tyle otwarty na nowoczesność w sztuce, ale 
wręcz tkwiła ona w nim głęboko, intuicyjnie pro-
wadząc go nowymi ścieżkami. Dlatego właśnie 
on stał się polskim prekursorem mail artu. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
MATERIAŁ GRAFICZNY POCHODZI ZE STRONY: HALOR .ART.PL

KULTURA

WSPOMNIENIE

SIEMIANOWICZANIN –  
POLSKI PREKURSOR MAIL ARTU

ZMARŁ JACEK MATUSIEWICZ
Jacek Matusiewicz ukończył filologię 
angielską na Uniwersytecie Śląskim, 
a następnie studia podyplomowe: 
zarządzania i pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lubli-
nie oraz w Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu.

Drogę zawodową rozpoczął jako 
lektor języka angielskiego m.in. 
na Uniwersytecie Śląskim, był też 
pierwszym prezesem polskiego od-
działu międzynarodowego biura 
tłumaczeń „Skrivanek”. Następnie 

pracował m.in. w Związku Gmin 
Górnego Śląska i Północnych Moraw 
(dziś: Śląski Związek Gmin i Powia-
tów), kolejno jako wiceprezes w Za-
kładach Azotowych w Chorzowie, 
w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie - naczelnik Wydziału Roz-
woju, a w latach 2007-2008 pełniąc 
funkcję zastępcy prezydenta miasta. 
Z kolei w latach 2008-2011 był preze-
sem Funduszu Górnośląskiego S.A., 
potem, do 2013 r. - Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
w Katowicach.

W ostatnich latach prowadził To-
warzystwo Miłośników Ziemi Za-
wierciańskiej, przy tym udzielał się 
zawodowo m.in. jako tłumacz, lektor, 
doradca zawodowy publicysta.

Działalność polityczną rozpoczął 
jeszcze jako student w Niezależnym 
Zrzeszeniu Studentów. W 1990 r. był 
założycielem regionalnych struktur 
Unii Polityki Realnej, zaś od 1995 r. 
w Stronnictwie Polityki Realnej, nato-
miast od końca lat dziewięćdziesią-
tych XX w. aż do powstania Platformy 
Obywatelskiej - w Stronnictwie Kon-

serwatywno-Ludowym. W latach 
2001-2013 działał w Platformie Oby-
watelskiej: współtwórca regional-
nych struktur PO, wieloletni członek 
Zarządu Regionu i Przewodniczący 
siemianowickiej PO. W ostatnich la-
tach związany z partią KORWIN i na 
końcu w „Ślonzokach Razem”.

Był założycielem i przewodniczą-
cym kilku stowarzyszeń, fundacji i pism 
o profilu konserwatywnym, jednym 
z najwybitniejszych polskich publicy-
stów konserwatywnych przełomu XX 
i XXI w. Publikował m. in. w „Najwyż-

szym Czasie”, „Stańczyku”, „Kurierze 
Górnośląskim”, kwartalniku „Tradycja 
i Przyszłość”, zaś ostatnio posiadał 
własną, cykliczną rubrykę w „Myśli 
Polskiej” – p.n. „Refleksje konserwa-
tywnego zgreda”.

Zmarł 9 lutego 2021 roku.
ERW
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Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu prof. Piotr Gliński przyznał nagrodę 
Zespołowi Pieśni i Tańca „Siemianowice”. Jest 
to kolejna już nagroda, jaką szef resortu kul-
tury uhonorował naszą grupę artystyczną, za 
jej znaczący wkład w pielęgnowanie tradycji 
narodowej i  popularyzowanie piękna folkloru, 
a także za wysokie osiągnięcia w tej dziedzinie.

-Jak przyjęliście wiadomość o tym wyróż-
nieniu? - zapytaliśmy Annę Moj-Łukasik

-Oczywiście była to dla nas ogromna radość, 
zwłaszcza w okresie, który raczej nie nastraja 
pozytywnie i który wykluczył zespół z aktyw-

ności. Bardzo się cieszymy, że z nagrodą tą 
wiąże się gratyfikacja pieniężna w wysokości 
15 tys. zł.

-Macie już plan, jak spożytkujecie tę kwotę?
-Byłaby ona bardzo przydatna w wakacje, 

kiedy to - jak mamy cichą nadzieję – uda nam 
się skorzystać z zaproszenia na festiwal w Kar-
lowych Warach.

-Czy mimo braku możliwości prowadze-
nia prób, występowania, coś jednak dzieje się 
w zespole, rodzą się jakieś koncepcje, które 
będziecie chcieli zrealizować?

-Cóż, przed nami ciągle niezrealizowane ob-
chody 110-lecia, i to najbardziej o nich myślimy, 
choć przyznam, że łączy się z tym wiele obaw. 
Niemal rok w zawieszeniu, to szczególnie dla 
zespołu tanecznego, bardzo długo. Ponadto, 
w tym czasie nastąpiło sporo ważnych, rodzin-
nych zmian w życiu naszych tancerzy, nie po-
zostających bez wpływu na pracę artystyczną.
To wszystko sprawia, iż przygotowanie się do 
występów na satysfakcjonującym nas poziomie 
będzie związane z ogromnym wysiłkiem. Ale 
przede wszystkim czekamy, aby móc zacząć 
pracować. Chętnie także powitamy w naszym 
zespole nowych członków – zarówno w tym 
dorosłym, jak i w dziecięcym. Kto chciałby 
rozpocząć swoją przygodę ze sceną i folklorem, 

niech zgłosi się, dzwoniąc na nr tel: 32 228 72 
80. Serdecznie zapraszamy do naszego grona.

Gratulując ZPiT „Siemianowice”  nagrody 
ministra, warto przypomnieć, że powiększy ona 
bogatą kolekcję zdobytych do tej pory laurów, 
z których najcenniejsze, to, obok wcześniejszej, 
otrzymanej w 2010 roku nagrody  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogda-
na Zdrojewskiego, Złota Odznaka Honorowa 
za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz 
II miejsce na  Międzynarodowym Konkursie 
Zespołów Folklorystycznych „The flower of the 
sun” w Szawlach na Litwie i II miejsce w Mię-
dzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym 
„Zagłębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

NAGRODA MINISTRA  
DLA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„SIEMIANOWICE”

W Parafii Zmartwychwstania Pańskie-
go odbyła się ceremonia pogrzebowa 
ś.p. Hilarego Chlebka, długoletnie-
go dyrektora ZSZ Huty „Jedność”, 
a następnie „Arkony”, gdzie także 
był komendantem działającego przy 
szkole szczepu harcerskiego. W kie-
rowanej przez siebie szkole wpro-
wadzał nowatorskie formy edukacji, 
stwarzał ciepłą atmosferę wspólnoty. 
We wspomnieniach tych, którzy Go 
znali i współpracowali z Nim, zapisał 
się jako wspaniały człowiek, intelek-

tualista, nauczyciel życia, kocha-
ny wychowawca.

W imieniu władz miasta zasłużo-
nego dla siemianowickiej edukacji 
pedagoga pożegnał prezydent Ra-
fał Piech.

Wyrazy głębokiego żalu w związ-
ku z odejściem tego cenionego na-
uczyciela i wychowawcy młodzieży 
zamieściły na swoich profilach „Me-
ritum”, ZHP oraz „Arkona”, gdzie m.in. 
czytamy:

„Tak trudno uwierzyć, że Cię nie 
ma, że to koniec Twojej pięknej hi-
storii, że opuściłeś Swoją ukochaną 
Arkonę. Poświęciłeś jej całe życie. Na 
zgliszczach, od podstaw zbudowałeś 
najpiękniejszą szkołę. Zostawiasz 
nas samych. Choć odszedłeś, to 
pozostawiłeś tu Swoje serce. Każ-
de drzewo, kwiaty, które posadziłeś 
i pielęgnowałeś, każdy kamień, każda 
sala będzie przypominać, jak drogie 
było Ci to miejsce”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA 
HTTP://WWW.SIEMIANOWICE.PL/.
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A MOŻE MASZ COŚ NA STRYCHU?
W bieżącym roku nasze muzeum miejskie 
obchodzi 30-lecie działalności. Jubileusze 
skłaniają zawsze do podsumowań, przypomi-
nają o tym, jak często zdarza nam się prze-
gapić znikające wspomnienia, czy świadectwa 
przeszłości. Stąd zrodziła się inicjatywa, a jej 
śladem i akcja zbierania wspomnień oraz 

przedmiotów związanych z muzeum. Jego 
zespół zachęca więc wszystkich do przeszu-
kania swoich dawno nieotwieranych albumów 
ze zdjęciami, czy pudeł z pamiątkami, bo 
wedle przekonania kustoszy, kto wie ja-
kie skarby kryją się na Państwa strychach, 
czy też w innych domowych zakamarkach? 

Zapraszają do kontaktu w sprawach pamią-
tek związanych z muzeum pod numerem 
telefonu: +48 513 661 565 lub mailowo na 
adres: promocja@muzeum.siemianowice.pl 

(ERW)
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FUNDACJA „PIASTUN WYRÓWNYWANIE SZANS”
Oddział Siemianowice Śląskie prowadzi działa-
nia na rzecz pomocy w rehabilitacji i leczeniu. 
Prowadzi świetlicę dla dzieci, zajęcia rehabilita-
cyjne oraz zajęcia komputerowe dla seniorów. 
Prowadzi również akcje charytatywne, kier-
masze, bazarek, z których pozyskane środki 
przekazywane są indywidualnie potrzebującym 
wsparcia chorym.  Cel szczegółowy: Oddział 
Siemianowice Śląskie. www.fundacjapiastun.pl 
KRS 0000292978

SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE 
POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI 
„IMPERIUM SŁOŃCA”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych umysłowo. Dla swoich 
podopiecznych często jest jedyną możliwą 
formą wyjścia z domu i aktywizacji społecznej. 
https://imperiumslonca.pl 
KRS 0000052362 

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

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

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

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

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE NOWA NADZIEJA
Prowadzi rehabilitację chorych na stwardnie-
nie rozsiane i przeciwdziała ich wykluczeniu 
społecznemu. 
KRS 0000585253    

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŚLĄSKA Hufiec 
w Siemianowicach Śląskich. 
Misją ZHP jest wychowywanie młodego czło-
wieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym 
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez sta-
wianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowi-
cach Śląskich.
KRS 0000273051

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

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

POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY 
PSYCHICZNEJ 
Oddział Siemianowice Śląskie krzewi zasa-
dy prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 
moralnego i duchowego, walcząc z dewia-
cjami i patologią społeczną, stosując terapię 
przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

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

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

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

OPRACOWAŁA
ELŻBIETA NIESZPOREK

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

ZACHĘCAMY DO WSPIERANIA LOKALNIE!

PODARUJ

SIEMIANOWICKIM  
ORGANIZACJOM

SPORT

Bardzo dobrze spisały się młode siatkarki MUKS 
Michałkowice z rocznika 2004, w rozgryw-
kach o Mistrzostwo Śląska Kadetek w sezonie 
2020/2021. Podopieczne Anny Nowary i To-
masza Nowary zajęły w fazie grupowej rundy 
zasadniczej drugą lokatę i awansowały do 1/8 
finału. Także ta faza rozgrywana była systemem 
grupowym. W walce o ćwierćfinał siemia-
nowiczanki wygrały kolejno z UKS Gwiazda 
Tarnowskie Góry 3:1, z MOSM Tychy 3:1 i MUKS 
Sari Żory 3:0, dzięki czemu uzyskały upragniony 
awans do kolejnej fazy Mistrzostw Śląska.

W grupie ćwierćfinałowej młode siatkarki 
MUKS Michałkowice zmierzyły się z: MKS 
Dąbrowa Górnicza, MKS Czechowice-Dzie-

dzice i KS  Częstochowianką. Pierwszy mecz 
z rówieśniczkami z Dąbrowy Górniczej wygrały 
3:2, ale niestety w dwóch kolejnych spotkaniach 
musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając 
0:3 z zespołem z Czechowic-Dziedzic oraz 
1:3 z drużyną spod Jasnej Góry. Ostatecznie 
w swojej grupie ćwierćfinałowej zajęły trzecią 
lokatę i obecnie rywalizują o miejsca 9-12 na 
Śląsku w kategorii kadetek. 

Warto zaznaczyć, że był to pierwszy po wielu 
latach awans siemianowickiej drużyny w tej 
kategorii wiekowej do fazy ćwierćfinałowej 
rywalizacji o Mistrzostwo Śląska. 

(SON)

SUKCES SIEMIANOWICKICH 
SIATKAREK !

MUKS Michałkowice – Kadetki (rocznik 2004): Jagoda Dziwisz, Sandra Grund, Amelia 
Pytlik, Bianka Malinowska, Julia Hencel, Amelia Małecka, Zuzia Bartosiewicz, Edyta Goły, 
Natalia Cwienczek, Natalia Zwyrtek, Dagmara Duda, Paulina Wiencek, Iga Górnikowska
Trener: Anna Nowara i Tomasz Nowara.


