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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
21 lutego 2022 r., (od godz. 15.00 do 15.10)  
na numer telefonu 502 777 989
i udzielą prawidłowej odpowiedzi, poprawnie 
identyfikując miejsce przedstawione 
na zamieszczonym zdjęciu, otrzymają 
zestaw materiałów promocyjnych miasta.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce?”
z 20 stycznia 2022 r.:

1. Jan z Michałkowic
2. Eugeniusz z Bańgowa
3. Łukasz z Bańgowa

Zdjęcie przedstawiało budynek pierwszej Szkoły 
w Siemianowicach założonej w 1830 roku przy 
ul. Michałkowickiej 13.

Pozdrawiam. Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe

JAKIE TO MIEJSCE?
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K O N K U R S

SUBIEKTYWNY INFORMATOR SENIORA

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

513 661 565 - 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

SIEMIANOWICKA SENIORKA NAGRODZONA  
W ŚLĄSKICH ORŁACH WOLONTARIATU
Miło nam poinformować o tym, że sie-
mianowiczanka - Pani Emilia Bielak - zo-
stała wyróżniona zdobywając I miejsce 
w kategorii wolontariusz indywidualny, 
w konkursie Śląskie Orły Wolontariatu. Pani 
Emilia ma 84 lata, od prawie dziesięciu 
jest wolontariuszką Fundacji Park Śląski. 
Jedną z najcieplejszych i najsprawniejszych 
(codziennie z kijami i aplikacją w smartfo-
nie pokonuje od kilku do 13 km). W czasie 
imprez prowadzi dla dzieci warsztaty ru-
chowe i sadzenia roślin. W czasie biegów 
pracuje w depozycie. W czasie Kongresów 
Obywatel Senior prowadzi bardzo profe-

sjonalną recepcję i informację. Prowadzi 
cotygodniowy klub brydżowy (czasem 
kilka razy w tygodniu). Na konferencjach 
promuje wolontariat.

Pani Emilia jest również bardzo ak-
tywna w środowisku, w którym miesz-
ka. Była inicjatorką i doprowadziła do 
wyremontowania i otwarcia świetlicy 
dla seniorów w jednym z bloków w Mi-
chałkowicach.

To nie pierwsza nagroda pani Emilii, 
bowiem w 2019 roku informowaliśmy 
o wyróżnieniu w ogólnopolskim konkursie 
„Opiekun Seniora 2018”.

W tym samym konkursie Śląskie Orły 
Wolontariatu, w kategorii wolontariusz 
organizacja pozarządowa - III miejsce 
zdobył Klub Młodego Wolontariusza 
Merit, działający przy ZSTiO Meritum, 
o czym informowaliśmy w aktulnościach.

ELŻBIETA NIESZPOREK

Zdjęcie Pani Emilii  pochodzi z rozdania wyróżnień 
na sesji Sejmiku Śląskiego

Telefon Wsparcia dla Seniorów 
powstał prawie dwa lata temu, 
na początku pandemii. Śląska 
Rada ds. Seniorów przypomina, 
że telefon dalej działa.

Janina, Krystyna, Wiesława i Ewa 
– obsługują telefony od senio-
rów z całego Śląska - podzieliły 
się zadaniami i regionami w ten 
sposób postały cztery subregiony 
dla potrzeb telefonu wsparcia.

Aglomeracja Śląska
(seniorzy z Siemianowic Śląskich 

mogą dzwonić):

tel. 511 287 927 
w godz. 9.00-17.00

tel. 666 031 514 
w godz. 7.00-9.00, 17.00-20.00

Jastrzębie Zdrój, Racibórz, 
Rybnik, Wodzisław Śląski, 

Żory i okoliczne miejscowości:

tel. 501 531 782 
w godz. 15.00-22.00

Bielsko-Biała, 
Cieszyn, Żywiec

i okoliczne miejscowości:

tel. 796 459 762 
w godz. 7.00-19.00

Częstochowa, 
Kłobuck, Myszków

i okoliczne miejscowości:

tel. 666 031 514 
w godz. 7.00-19.00

1 2 3 4
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Kilka lat temu zainicjowaliśmy w naszym 
samorządzie, jako jedni z pierwszych w re-
gionie, powołanie do życia stałej urzędniczej 
komórki pod nazwą Biuro Obsługi Inwestora. 
Wielu zastanawiało się wówczas, czy jest 
sens tworzyć taki zespół, skoro miasto nie 
mogło się pochwalić imponującym portfelem 
rozpoczętych przez mieszkańców i przed-
siębiorców inwestycji mieszkaniowych lub 
biznesowych. Jednak to właśnie potrzeba 
stałego wsparcia merytorycznego, infor-
macyjnego i organizacyjnego, tak często 
artykułowana przez potencjalnych inwesto-
rów, chcących rozpocząć nowe projekty na 
terenie Siemianowic Śląskich, doprowadziła 
do tego, że po kilku latach niemal każdy 
z nich wie, że współpracę z miastem warto 
rozpocząć właśnie od kontaktu z biurem, któ-
re jest dla nich – Biurem Obsługi Inwestora. 

Przypominam Państwu ten fragment naszej 
urzędniczej historii ze względu na jego podo-
bieństwo do nowego – innowacyjnego w skali 
całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
– projektu społecznego, jakim jest otwar-

Magdalena Wrodarczyk jeszcze dwa lata temu 
była typową młodą żoną i mamą dwóch ma-
łych dzieci. Do czasu, gdy w trakcie powrotu 
z wczasów nad polskim morzem uległa wy-
padkowi samochodowemu, w wyniku którego 
jej rdzeń kręgosłupa został trwale uszkodzo-
ny. Z dnia na dzień – jak mówi – jej życie się 
załamało, a wraz z nim psychika i plany na 
przyszłość. Całe szczęście, będąc przykuta do 
szpitalnego łóżka, nie poddała się lecz zaczęła 
szukać pomocy –  zarówno tej rehabilitacyjnej,  
jak i finansowej. 

W niedługim czasie znalazła się w gronie 
życzliwych medyków, rehabilitantów i opieku-
nów prawnych, dzięki którym mogła pozyskać 
finansowanie na nowoczesną terapię rehabili-
tacyjną, wspieraną przez równie nowoczesne 
roboty. Dzisiaj, choć nadal jeździ na wózku, 
założyła fundację „Podaruj Dobro” jest pełna 
zapału do działania i chęci pomocy. Owocem 
tego zapału jest utworzenie wraz z siemia-

cie Biura Interwencji Medyczno-Prawnych 
Reha-Help, zainicjowanego właśnie przez 
nasz urząd miasta i fundację Podaruj Dobro. 
Biuro to, prowadzone przez wspomnianą 
fundację, przy współpracy merytorycznej 
z naszymi urzędnikami, szpitalem miejskim 
i innymi instytucjami medyczno-społeczny-
mi, ma pomagać mieszkańcom w odzyskaniu 
zdrowia po wypadkach komunikacyjnych 
lub innych nieszczęśliwych zdarzeniach 
losowych. Jestem przekonany, że biuro to, 
oferując bezpłatnie pomoc informacyjną, 
prawną i organizacyjną w pozyskaniu czy 
też sfinansowaniu usług rehabilitacyjnych, 
okaże się niezwykle pomocne dla wszystkich 
mieszkańców dotkniętych nagłym nieszczę-
ściem. 

Równie dobrą wiadomością dla wielu miesz-
kańców miasta, a zwłaszcza kierowców, 
będą uruchamiane właśnie przez naszych 
urzędników inwestycje drogowe. Wśród nich 
na pewno warto wymienić te, na które długo 
czekamy i których bardzo potrzebujemy, 
jak rondo przy drodze krajowej DK94 i uli-

cy Zwycięstwa oraz prawoskręt przy ulicy 
Sikorskiego, z której mieszkańcy Osiedla 
Robotniczego w Michałkowicach próbują co-
dzienne wydostać się w porannym szczycie. 

Luty to dla mnie kolejna coroczna okazja, by 
zachęcić Państwa do składania projektów 
inwestycyjnych w ramach budżetu obywa-
telskiego. Kwota blisko dwóch i pół miliona 
złotych to kapitał, który mieszkańcy Sie-
mianowic Śląskich mogą w pełni zagospo-
darować na zadania inwestycyjne, które 
– z ich perspektywy – są potrzebne w gminie, 
podczas gdy z urzędniczego krzesła mogą 
być trudne do dostrzeżenia, bądź też zu-
pełnie niewidoczne. Stąd mój gorący apel 
i zaproszenie, by w kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego 2023, nie zabrakło nikogo, 
kto ma dobry pomysł na inwestycję miejską, 
jest gotów przekonać do niej mieszkańców 
i wygrać w głosowaniu realizację takiego 
zadania. 

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

Z RATUSZA

ŁĄCZYMY SPOŁECZNE POTENCJAŁY 
I ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH  
INWESTYCJI W MIASTO

nowickim urzędem miasta i podległymi mu 
instytucjami, pierwszego w Metropolii GZM, 
Biura Interwencji Prawno-Medycznych Reha-
-Help dla ofiar wypadków komunikacyjnych 
i zdarzeń losowych. 

Z tej okazji we wtorek, 8 lutego br., odbyła 
się specjalna konferencja prasowa, połączona 
z debatą ekspertów działających w obszarze 
medycyny, rehabilitacji i prawa, której celem 
było poinformowanie mieszkańców miasta, na 

co mogą dzisiaj liczyć w przypadku, gdy ulegną 
wypadkom i będą poszukiwali pilnej pomocy 
medycznej, merytorycznej, finansowej, organi-
zacyjnej czy też psychologicznej. 

Odpowiedzią na te potrzeby może być powo-
łane właśnie do życia Biuro, o którym napiszemy 
więcej w następnym numerze. Dziś możemy 
zaanonsować, że będzie ono bezpłatnie wspierać 
merytorycznie w zakresie: możliwości uzyskania 
dostępu do bezkosztowej ultranowoczesnej 
rehabilitacji po wypadkach, pozyskaniu wysokich 
rent pieniężnych na nowoczesną rehabilitację, 
pilnym uzyskaniu niezależnych opinii lekarskich, 
pozyskaniu pomocy psychologicznej dla ofiar 
wypadków i członków ich rodzin, pozyskaniu opieki 
prawnej i adwokackiej w sporach wypadkowych, 
zdobyciu finansowania publicznego na bioniczne 
protezy czy też organizacji zbiórek publicznych 
dla osób potrzebujących wsparcia finansowego 
na rehabilitację. 

PIOTR KOCHANEK

URZĄD RAZEM Z FUNDACJĄ „PODARUJ DOBRO” OTWIERA BIURO  
DLA OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH.  
DORADZĄ M.IN., JAK POZYSKAĆ ŚRODKI NA REHABILITACJĘ

Na zdjęciu (pierwsza od lewej) pani Anna Koziar – podopieczna fundacji,  
dla której pozyskano finansowanie na zakup protezy bionicznej lewej ręki 
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Jeszcze w lutym na ul. Sikorskiego planowane 
jest rozpoczęcie robót drogowych związanych 
z utworzeniem prawoskrętu. Rozwiązanie to 
ułatwi wyjazd z osiedla w ul. Oświęcimską 
i rozładuje tworzące się w tym miejscu korki.

W ramach inwestycji, której koszt wynie-
sie ponad 570 tys. zł jezdnia ul. Sikorskiego  
zostanie poszerzona o dodatkowy pas ruchu 
dla skrętu w prawo. Jednocześnie cały jej od-
cinek o długości ok. 370 m od skrzyżowania 

W tegorocznym planie inwestycyjnym oprócz 
nowych przedsięwzięć znalazły się również 
kontynuacje ubiegłorocznych zadań. Jednym 
z nich jest „Poprawa efektywności energetycz-
nej w budynkach będących własnością miasta 
Siemianowice Śląskie – etap 4”, które dotyczy 
kompleksowej termomodernizacji budynku 
mieszkalnego znajdującego się przy ul. Sien-
kiewicza 6. Aktualnie inwestycja jest w trakcie 
postępowania przetargowego. Jej realizacja 
obejmie m.in. izolację cieplną budynku, wymia-
nę stolarki drzwiowej wejściowej i częściową 
wymianę stolarki okiennej, remont dachu wraz 

z ul. Oświęcimską do ul. M. Dąbrowskiej, przej-
dzie gruntowny remont nawierzchni.

Przypomnijmy, że umowę na to zadanie 
podpisano w listopadzie ubiegłego roku. Jego 
realizacja prowadzona jest w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”, dlatego prace budowlane zostały 
poprzedzone przygotowaniem projektu. Zakoń-
czenia przedsięwzięcia możemy spodziewać 
się na początku maja br.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien, 
montaż nowych parapetów i oświetlenia ze-
wnętrznego budynku. Po wyłonieniu wykonaw-
cy i podpisaniu umowy będzie on miał 120 dni 
na wykonanie termomodernizacji kamienicy.

Należy wspomnieć, że w 2021 roku w ra-
mach powyższego zadania docieplono budynki 
mieszkalne przy ulicach: Śmiłowskiego 12, 
Fabrycznej 1 i Sobieskiego 9.

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Od kilku tygodni na obrzeżach Michałkowic 
trwa budowa nowej drogi, która połączy ulicę 
Bytomską z terenami inwestycyjnymi. Obec-
nie w tym rejonie prowadzone są intensywne 
roboty drogowe, związane z budową kanali-
zacji deszczowej.

Łącznik będzie miał długość ok. 600 m. Jego 
budowa obejmie przede wszystkim wykona-
nie ulicy z chodnikiem, placu do zawracania, 
oświetlenia, zjazdów publicznych i indywidu-
alnych, a także budowę kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej oraz regulację urządzeń ist-
niejących studni i włazów.

Realizowana inwestycja ma duże znaczenie 
dla rozwoju miasta, bowiem pozwoli na lepsze 
skomunikowanie obszarów przemysłowych, co 
nie tylko umożliwi dogodny dojazd obecnym 
inwestorom, ale także zachęci kolejne firmy 
do lokowania swoich siedzib właśnie w Sie-
mianowicach Śląskich.

Koszt całości zadania wyniesie ponad 
5,2 mln zł i w dużym stopniu zostanie do-
finansowany z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych. Oddanie łącznika do użytku 
planowane jest na koniec czerwca 2022 roku.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ŁĄCZNIK DO TERENÓW
INWESTYCYJNYCH

PRAWOSKRĘT NA ULICY SIKORSKIEGO. 
PRACE RUSZĄ JUŻ NIEBAWEM

DOCIEPLENIE KAMIENICY  
PRZY SIENKIEWICZA 6
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Samorządowców

Oświęcimska

Traugutta

Watoły
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Zgodnie z zapowiedzią pod koniec stycznia 
rozpoczęły się prace przygotowawcze do roz-
budowy ulicy R. Traugutta oraz budowy nowego 
połączenia drogowego, które będzie prze-
biegało od ulicy R. Traugutta do ulicy Watoły.

Zakres inwestycji obejmie m.in. budowę 
ponad 800-metrowego odcinka drogi wraz 
z chodnikami i ścieżką rowerową. Ponadto 
przewidziano budowę skrzyżowań, zjazdów 
publicznych i indywidualnych, wykonanie sys-
temu odwodnienia, budowę oświetlenia drogi 

i przejść dla pieszych wraz z zasilaniem oraz 
rozbudowę istniejących sieci uzbrojenia.

Docelowo droga połączy ulicę Oświęcimską 
(zjazd przy rondzie) z planowanym łącznikiem 
drogowym, który będzie przebiegał do granicy 
z Chorzowem. Realizacja zadania potrwa do 
listopada br., a jej koszt wyniesie 6,8 mln zł. 
Większość tej kwoty pokryje dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Przed nami duża inwestycja drogowa, polega-
jąca na przebudowie skrzyżowania ulic: Zwy-
cięstwa, Krupanka i Wrocławskiej. W efekcie 
powstanie rondo, które poprawi płynność ruchu 
i bezpieczeństwo. Wykonawca zadania został 
już wyłoniony. Po podpisaniu umowy ruszą 
prace budowlane, które zakończą się jesienią.

W zakres inwestycji wejdzie rozbiórka obec-
nych nawierzchni jezdni i chodników oraz 
sygnalizacji świetlnej. Wykonane zostaną nowe 
chodniki, wysepki dzielące i przejścia dla pie-

szych. Oprócz tego zaplanowano przebudowę 
istniejącego zjazdu publicznego z ul. Zwycię-
stwa oraz rozbudowę oświetlenia na wszystkich 
odcinkach ulic i budowę nowego oświetlenia 
dla przejść dla pieszych.

Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczo-
wa, zostanie rozbudowana sieć kablowa oraz 
zabezpieczona sieć teletechniczna.

Budowa ronda wyniesie 3 mln zł i będzie 
dofinansowana z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

RONDO ZAMIAST  
SKRZYŻOWANIA 

NOWA DROGA POŁĄCZY  
TRAUGUTTA I WATOŁY

OBWIESZCZENIE  
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 wraz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pn. ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w dniach  

    od 10.02.2022 r. do 03.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, w Wydziale Infrastruktury Technicznej (pokój nr 10) w godzinach pracy urzędu:
1) poniedziałek: 7.00-17.00;
2) wtorek - czwartek: 8.00 -16.00;
3) piątek: 8.00 -14.00.
W wersji elektronicznej dokument dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”  

    oraz ,,Konsultacje”. Wszelkie wnioski/ zastrzeżenia/ uwagi wyrażać można na formularzu zgłoszenia opinii, stanowiącego załącznik do zarządzenia, które wnosić można: 
1) pocztą elektroniczną na adres: 
    energia@um.siemianowice.pl,
2) osobiście w kancelarii podawczej Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, 41-103 Siemianowice Śląskie,
3) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Infrastruktury Technicznej, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie.
4) pisemnie lub ustnie w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, w Wydziale Infrastruktury Technicznej (pokój nr 10).
Uwagi i wnioski złożone przed i po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
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Z RATUSZA

Stawki obowiązujące w 2022 roku określa Uchwała nr 426/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie, znajdująca się na stronie BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w dziale Finanse/Podatki.

Jak zrobić najważniejsze opłaty nie stojąc w kolejce do kasy?

Przypominamy o możliwości korzy-
stania z opłatomatów do regulowania 
wszelkich płatności należnych gminie. 
Znajdują się one w budynkach Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana 
Pawła II 10, Jana Pawła II 1 oraz Michał-
kowicka 105,

Korzystanie z nich odbywa się bez 
dodatkowych opłat i prowizji. W opła-
tomacie możliwe jest opłacenie m.in. 
podatków od nieruchomości, opłat 
skarbowych, płatności związanych 
z użytkowaniem wieczystym, dzier-
żawą, przekształceniem, rejestra-

Wraz z zakupem nieruchomości 
(mieszkanie, garaż) nabyliśmy prawo 
użytkowania wieczystego do części 
nieruchomości należącej do gminy.  
Informacja o wysokości opłaty za ten 
podatek wysyłana jest przez urząd mia-
sta jednokrotnie  w odrębnym piśmie 
i co roku na podstawie tego jednego 
pisma opłatę tę należy uiszczać.

Jeśli nie znasz kwoty, zapomniałeś, 
zgubiłeś pismo, możesz zadzwonić 
do Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami tel. 32 76 05 405 
i dopytać, jaką kwotę należy zapłacić. 
Warto zapytać, czy wieczyste użyt-
kowanie nie dotyczy również gruntów 
Skarbu Państwa (patrz kolumna obok).

Wraz z zakupem nieruchomości 
(mieszkanie, garaż), jest prawdopo-
dobieństwo, że część gruntu należy 
do Skarbu Państwa. Informacja o wy-
sokości opłaty za ten podatek wysyłana 
jest przez urząd miasta jednokrotnie  
w odrębnym piśmie i co roku na pod-
stawie tego jednego pisma opłatę tę 
należy uiszczać. 

Jeśli chcemy sprawdzić czy mu-
simy zapłacić ten podatek i w ja-
kiej kwocie, możemy zadzwonić do 
Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, tel. 32 76 05 405 
i dopytać czy ten podatek  dotyczy 
danej nieruchomości.

Informacje o wysokości tego podatku 
oraz numer indywidualnego konta, po-
dawane są w odrębnym piśmie, które 
otrzymaliśmy w momencie składania 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
Opłata dotyczy również posiada-
czy garaży.

Jeśli nie znamy kwoty, zgubili-
śmy pismo, możemy zadzwonić do  
Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 
32 76 05 472 (454, 493, 494) 
i dopytać czy ten podatek obejmuje nie-
ruchomość i  jaką kwotę należy zapłacić. 

Podatek od nieruchomości 
(dostajemy decyzję)

Wieczyste użytkowanie 
gruntów gminy  
(opłata przekształceniowa)

Wieczyste użytkowanie 
gruntów Skarb Państwa  
(opłata przekształceniowa)

Opłata za gospodarowanie 
odpadami

sposób 2
PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO 
67 1050 1214 1000 0022 1393 5923
TYTUŁEM:  
adres nieruchomości, za którą uiszczana jest 
opłata, imię i nazwisko 

sposób 3
W kasie

sposób 3
PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO 
50 1050 1214 1000 0023 9925 9676
TYTUŁEM:  
adres nieruchomości, za którą uiszczana jest 
opłata, imię i nazwisko

sposób 4
W kasie

sposób 2
PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO 
86 1050 1214 1000 0010 0150 5906
TYTUŁEM:  
adres nieruchomości, za którą uiszczana jest 
opłata, imię i nazwisko 

sposób 3
W kasie

sposób 3
Jeśli nie znamy indywidualnego konta 
PRZELEWEM BANKOWYM NA KONTO 
 96 10 50 1214 1000 0010 0150 5823
TYTUŁEM:  
adres nieruchomości, imię i nazwisko

sposób 4
W kasie

sposób 2
PRZELEWEM BANKOWYM NA 
INDYWIDUALNE KONTO (patrz 3  ) 
TYTUŁEM:  imię i nazwisko, nr decyzji 1

sposób 2
PRZELEWEM BANKOWYM NA 
INDYWIDUALNE KONTO  
(konto przydzielane jest w momencie 
składania deklaracji) 
TYTUŁEM: za śmieci,  imię i nazwisko, adres

sposób 1
W OPŁATOMACIE: 
Wybieramy: 
OPŁATA ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI 
-->  WYBIERAMY ZA CO
WPROWADZAMY KWOTĘ
WPROWADZAMY IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES NIERUCHOMOŚCI
WYBIERAMY FORMĘ PŁATNOŚCI
ODBIERAMY POTWIERDZENIE  
Przy płatnościach gotówką, opłatomat 
wydaje resztę

sposób 1
W OPŁATOMACIE: 
Wybieramy: 
DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, PRZEKSZTAŁCENIA 
  -->  GRUNTY SKARBU PAŃSTWA
WPROWADZAMY KWOTĘ
WPROWADZAMY IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES
WYBIERAMY FORMĘ PŁATNOŚCI
ODBIERAMY POTWIERDZENIE  
Przy płatnościach gotówką, opłatomat 
wydaje resztę

sposób 1 
W OPŁATOMACIE: 
Wybieramy: 
DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, PRZEKSZTAŁCENIA 
 --> GRUNTY GMINY
WPROWADZAMY KWOTĘ
WPROWADZAMY IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES
WYBIERAMY FORMĘ PŁATNOŚCI
ODBIERAMY POTWIERDZENIE  
Przy płatnościach gotówką, opłatomat 
wydaje resztę

sposób 1
W OPŁATOMACIE: 
Wybieramy: 
PODATKI --> PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY... 
OSOBY FIZYCZNE
WPROWADZAMY KWOTĘ
WPROWADZAMY IMIĘ I NAZWISKO  
ORAZ ADRES
WYBIERAMY FORMĘ PŁATNOŚCI
ODBIERAMY POTWIERDZENIE  
Przy płatnościach gotówką, opłatomat 
wydaje resztę

cją pojazdów, prawami jazdy i in. 
Płatności można dokonać gotówką 
– opłatomat wydaje resztę – lub 
kartą płatniczą. Obsługa jest bardzo 
prosta, intuicyjna, a na ekranie po-
jawia się opis kroków, które należy 
w następnej kolejności wykonać. Po 

PODATKI MOŻNA  ZAPŁACIĆ PRZELEWEM  ALBO W OPŁATOMACIE  
BEZ STANIA W KOLEJCE DO URZĘDOWEJ KASY   

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? 
zrealizowaniu transakcji mieszkaniec 
otrzymuje potwierdzenie.

Podatki możemy zapłacić również 
przelewem. Wiąże się to jednak z ko-
niecznością posiadania wiedzy na temat 
tego, co płacimy i w jakich kwotach. 

2

2

1 NUMER DECYZJI

KWOTA

INDYWIDUALNY NUMER KONTA

3

OPR. SZYMON DUCZEK

Poniżej 
zamieszczamy 

małą ściągę!
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ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ 
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2023

Z RATUSZA

Od 28 lutego każdy mieszkaniec  
Siemianowic Śląskich, bez względu 
na wiek, będzie mógł złożyć w urzę-
dzie miasta swoją propozycję zada-
nia inwestycyjnego w kolejnej edycji 
budżetu obywatelskiego. Na reali-
zację projektów zgłaszanych przez 

mieszkańców w tym roku przezna-
czona została pula 2 400 000 zł, przy 
czym kwota na realizację zgłasza-
nego projektu nie może być mniej-
sza niż 60 000 zł i nie większa niż 
600 000 zł. Swoje pomysły będzie 
można zgłaszać do 25 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 2023
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 600 000 zł.

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

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.

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 skonsultować 
swój pomysł z urzędnikami 
z  zespołu pracującego przy Budżecie 
Obywatelskim 2023, 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 godzinach 
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 od 22 sierpnia  
do 11 września 2022 r. 

i Jak przygotować  projekt?

Konsultacje pomysłów  
z urzędnikami:

Wydział Infrastruktury Drogowej:
Adam Peterek – 32 760 53 71
Jacek Karkowski – 32 760 54 75
pomogą z kwestiami związanymi  
z remontami dróg i chodników.

Wydział Inwestycji:
Krzysztof Rycman – 32 760 53 80
pomoże w sprawach budowlanych, technicznych, 
wstępnym kosztorysie; będzie wsparciem przy 
różnego rodzaju ograniczeniach technicznych 
(np. podziemne sieci, itp.)

Wydział Infrastruktury Technicznej:
Mariusz Koj – 32 760 54 73
Małgorzata Lasak – 32 760 54 66
pomogą w zakresie oświetlenia, kanalizacji, itp.

Wydział Geodezji:
Anna Drzazga – 32 760 54 55
Agnieszka Czerwińska – 32 760 54 55
pomogą w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości.

Wydział Gospodarki Komunalnej:
Iwona Robak-Charchan – 32 760 53 77
pomoże w zakresie gospodarki komunalnej 

Biuro Prasowe:
Adrian Merta – 32 760 53 09
Barbara Wicik – 32 760 53 11
udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane 
kwestiami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego 
2023

Harmonogram prac  
nad Budżetem Obywatelskim  
na 2023 rok:

1 Zgłaszanie propozycji projektów:
od 28 lutego 2022 r. 
do 25 marca 2022 r.
od
do

Weryfikacja i opiniowanie  
propozycji projektów:
od 28 marca 2022 r. 
do 20 maja 2022 r.

Tryb odwoławczy
od decyzji Zespołu:
od 24 maja 2022 r. 
do 24 czerwca 2022 r.

od

od

do

do

Ogłoszenie zweryfikowanej 
listy projektów:
23 maja 2022 r.

Akcja promocyjno-informacyjna:
od 28 czerwca 2022 r. 
do 21 sierpnia 2022 r.

od
do

Głosowanie mieszkańców:
od 22 sierpnia 2022 r. 
do 11 września 2022 r.

od
do

Ogłoszenie listy zwycięskich projektów: 
do 26 września 2022 r.do

Ogłoszenie listy projektów  
poddanych pod głosowanie:
27 czerwca 2022 r.

2
3
4
5
6
7
8

!

! !

kwota przeznaczona na realizację projektów  
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 

2 400 000 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        2023    r. tak, 
aby efekt końcowy odpowiadał 
oczekiwaniom Twoim 
i mieszkańców, którzy głosowali  
na Twój projekt.
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AKCJA
ZIMA 
2022

SIEMIANOWICKI INFORMATOR KULTURALNO-SPORTOWY

Siemianowickie Centrum Kultury
ul. Niepodległości 45 (tel. 32/228 72 80)
www.siemck.pl

SCK Bytków – ul. Niepodległości 45  
(tel. 32 228 72 80)

27 lutego (niedziela), godz. 16.00 – Królowa 
śniegu – gra fabularna. Wstęp wolny. 
Zapisy: 32 228 72 80. 

SCK Zameczek – ul. Oświęcimska 1  
(tel. 32 204 11 27)

15 lutego (wtorek), godz. 10.00 – Gwiazdą być 
- warsztaty wokalne dla dzieci w wieku 7-12 lat.  
Wstęp wolny.
16, 23 lutego (środy), godz. 10.00 – Papierowy 
zawrót głowy - warsztaty dla dzieci w wieku 
7-12 lat. Wstęp wolny.
17, 24 lutego (czwartki), godz. 10.00 – Zima 
z papieru - warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 
lat. Wstęp wolny.

SCK Park Tradycji – ul. Orzeszkowej 12  
(tel. 32 765 27 40-41)

14–18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 
11.00 – Akcja Zima – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, 
młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.
17 lutego (czwartek), godz. 13.00 – Akcja Zima 
– Łamigłówki Mądrej Główki – Zajęcia dla dzieci 
6–11 lat z zakresu ciekawostek naukowych 
i logicznego myślenia. Zajęcia zakończone 
zabawą przy użyciu gier planszowych. Wyma-
gane wcześniejsze zapisy: m.kolbuk@siemck.
pl. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
21–25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 
11.00 – Akcja Zima – Kino dla dzieci. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy dorosłych, 
młodzież oraz dzieci wraz z opiekunami.
24 lutego (czwartek), godz. 13.00 – Akcja 
Zima – „Łamigłówki Mądrej Główki” – Zajęcia 

dla dzieci 6–11 lat z zakresu ciekawostek nauko-
wych i logicznego myślenia. Zajęcia zakończone 
zabawą przy użyciu gier planszowych. Wyma-
gane wcześniejsze zapisy: m.kolbuk@siemck.
pl. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

SCK Jarzębina – ul. Wierzbowa 2 
(tel. 32 228 48 46)

14, 15, 17, 18, 21, 24, 25 lutego, godz. 11.00 – 
Ferie w Jarzębinie – filmy dla dzieci. Tytuły 
wyświetlanych filmów pod numerem telefo-
nu: 32/228 48 46, liczba miejsc ograniczona, 
wstęp wolny.
16 lutego (środa), godz. 11.00 – Ferie w Ja-
rzębinie – Karnawał dla Malucha (dzieci do 
lat 5). Wszelkie informacje oraz zapisy pod 
nr telefonu: 501 370 221. Liczba miejsc ogra-
niczona, wstęp w cenie 30 zł.
22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – Ferie w Ja-
rzębinie – teatrzyk dla dzieci ,,Pszczółka Maja”. 
Liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny.
23 lutego (środa), godz. 9.00 – Ferie w Jarzę-
binie – Wisła Czarne - kulig, wyjazd o godz. 
9.00 z ul. Leśnej (pod sklepem spożywczym). 
Bilety w cenie 80 zł do nabycia w kasie SCK 
– Jarzębina. W cenie ognisko, kiełbasa, chleb 
z tustym i herbata.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Sza-
neckiej, al. Sportowców 3 (tel. 32/228 13 29)
www.mbp.siemianowice.pl

Dział dla Dzieci i Młodzieży – al. Sportowców 3
15 lutego (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Ferie w bi-
bliotece – Fabryka kreatywności: rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej, czyli konstrukcje z klocków LEGO.
17 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.00 – Ferie 
w bibliotece – Fabryka kreatywności: Magiczne 
pudełka - warsztaty plastyczne.
22 lutego (wtorek), godz. 10.00-11.00 – Ferie 
w bibliotece – Fabryka kreatywności: mądra 
główka, czyli dzień zabaw z literaturą dla dzieci.
24 lutego (czwartek), godz. 10.00-11.00 – 
Ferie w bibliotece – Fabryka kreatywności: 
Kartki na każdą okazję – warsztaty plastyczne.
Filia nr 1 – ul. Fojkisa 4 (tel. 32/228 59 19)
15 lutego (wtorek), godz. 11.00-12.00 – zajęcia 
plastyczne pt: „Portret Pani Zimy”.
22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – zajęcia pla-
styczne pt: „Zimowy krajobraz”.
Filia nr 8 – ul. Zgrzebnioka 43a (tel. 2/228 61 54)
16 lutego (środa), godz. 10.00 – Zima może 
być fajna – zajęcia plastyczne dla najmłodszych.
18  lutego (piątek), godz.  10.00 – Zima 
może być fajna – zajęcia plastyczne dla naj-
młodszych.
Filia nr 9 – ul. Powstańców 54a (tel. 32/228 10 16)
15 lutego (wtorek), godz. 11.00-13.00 – „Zima 
nie tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci.

17 lutego (czwartek), godz. 11.00 – „Zima nie 
tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci.
22 lutego (wtorek), godz. 11.00 – „Zima nie 
tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci.
24 lutego (czwartek), godz. 11.00 – „Zima nie 
tylko na dworze” – zajęcia czytelniczo-pla-
styczne dla dzieci.
Udostępnianie dzieciom gier, puzzli, kompu-
terów i artykułów plastycznych.
Filia nr 10 – ul. Jaworowa 2 (tel.  32/228 42 46)
16 lutego (środa), godz. 10.30 – Zajęcia dla 
dzieci – „Zimowe opowieści” - głośne czytanie 
bajek oraz tworzenie ilustracji do przeczyta-
nych tekstów.
17 lutego (czwartek), godz. 10.30 – Warsztaty 
plastyczne dla dzieci – „Pejzaż zimowy” - 
warsztaty plastyczne, zabawa farbami.
23 lutego (środa), godz. 10.30 – Warsztaty 
plastyczne dla dzieci – „Zwierzęta ze śnież-
nej krainy”.
24 lutego (czwartek), godz. 10.30 – Warsz-
taty plastyczne dla dzieci – „Mój przyjaciel 
bałwanek” - tworzenie bałwanków z różnych 
materiałów plastycznych. 

Muzeum Miejskie
ul. Chopina 6 (tel. 513 661 565)
www.muzeum.siemianowice.pl

1. „Spotkania ze sztuką” w Galerii „Po Schodach” 
oraz w Galerii Multimedialnej „Piwnica”,
2. „Historie o duchach, strzygach i upiorach” 
– zajęcia prowadzone na ekspozycji „Antoni 
Halor - Opowieści miasta z rybakiem w herbie”, 
3. „Magla, byfyj, szrank – wnętrza jakich (nie) 
znacie” – zajęcia prowadzone na ekspozycji 
stałej „Wnętrza mieszkalne i gospodarcze z I 
połowy XX w.”, 
4. „Tajemnice historii naszego miasta” – zajęcia 
prowadzone na ekspozycji stałej „Z dziejów 
Siemianowic Śląskich”,
5. „Sztuka wojny – powstania i działania wo-
jenne na terenie Siemianowic Śląskich” – za-
jęcia prowadzone na ekspozycji stałej „Czyn 
zbrojny Górnoślązaków”,
6. „Od węgla do diamentu” – zajęcia prowa-
dzone na ekspozycji stałej „CARBON – Skar-
by Silesii”.

DK „Chemik”
ul. Niepodległości 51 
(tel. 32 228 20 90)

14, 16, 21, 23 lutego (poniedziałki, środy), godz. 
16.00-17.30 - otwarte zajęcia szachowe dla 
dzieci i młodzieży.

Wydział Kultury i Sportu
ul. Fitznerów 3
tel. 32 765 62 97

16 lutego (środa), godz. 9.00 – wycieczka re-
kreacyjna dla dzieci i młodzieży do Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. 
23 lutego (środa), godz. 9.00 – wycieczka 
rekreacyjna dla dzieci i młodzieży do Kolejkowa 
w Gliwicach.
Zapisy na wycieczki od 1 lutego.
Zbiórki na wycieczki o godz. 8.50 - Rynek 
Miejski przy Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie (uczestników wycieczek należy zgłosić 
w Wydziale Kultury i Sportu osobiście lub pod 
numerami telefonów: 32 765 62 97, 32 765 
62 90). Wszystkich uczestników wycieczek 
obowiązują maseczki i inne środki ochrony 
przewidziane przepisami COVID-19, pisemne 
zgody rodziców bądź opiekunów prawnych 
dziecka wraz ze zgodami na przetwarzanie 
danych osobowych oraz zgodą na wykonywanie  
i przetwarzanie zdjęć (druki do pobrania w Wy-
dziale Kultury i Sportu). 
Liczba miejsc na poszczególne wycieczki 
ograniczona. 
UWAGA! Podczas wycieczek będzie bez-
względnie respektowany regulamin wycieczek 
dostępny u opiekunów wycieczek. Organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania poszcze-
gólnych wycieczek. 

MOSiR „PSZCZELNIK” 
Park Pszczelnik 3 
tel. 32 228 08 48, 32 220 43 52
www.mosir.siemianowice.pl

14–18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 
12.00-12.45 
21-25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 
12.00-12.45 - nauka jazdy na łyżwach dla dzieci 
i młodzieży (zajęcia bezpłatne) – Lodowisko 
w Parku Pszczelnik  

SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ
12, 19 lutego (soboty) godz. 10.00 - „Ferie 
Biegusiem” - zajęcia w formie zabaw bie-
gowych dla dzieci i ich rodziców. Zajęcia 
na stadionie lekkoatletycznym w Parku 
Pszczelnik

HALA SPORTOWA - PARK PSZCZELNIK 
14 lutego (poniedziałek), godz. 12.00-13.30 - 
otwarte zajęcia hokeja na trawie dzieci i mło-
dzieży. Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, 
MOSiR „Pszczelnik”
16 lutego (środa), godz. 10.00- 11.30 - otwarte 
zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży.  
Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR 
„Pszczelnik”
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AKCJA ZIMA 2022
18 lutego (piątek), godz. 12.00-13.30 - otwar-
te zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży.  
Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR 
„Pszczelnik”
21 lutego (poniedziałek), godz. 10.00 - Tur-
niej Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych.  
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
22 lutego (wtorek), godz. 10.00 - otwarte 
zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży.  
Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR 
„Pszczelnik”
23 lutego (środa), godz. 10.00 - otwar-
ty Turniej Piątek Piłkarskich Szkół Średnich.  
Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR 
„Pszczelnik”
24 lutego (czwartek), godz. 10.00 - otwarte 
zajęcia hokeja na trawie dzieci i młodzieży.  
Organizator: HKS „Siemianowiczanka”, MOSiR 
„Pszczelnik”
25 lutego (piątek), godz. 10.00 - Turniej 
Piątek Piłkarskich Szkół Podstawowych.  
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

LODOWISKO – PARK PSZCZELNIK
Czynne od poniedziałku do niedzieli, od godz. 
10.00 do 20.00
Godziny ślizgawek:  
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 -16.00 - PRZERWA TECHNICZNA 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
 Bilet ulgowy przysługuje:
- młodzieży szkolnej oraz studentom w wieku 
do lat 26 za okazaniem legitymacji szkolnej 
lub studenckiej, rencistom, emerytom (za 
okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka 
renty, emerytury).
- osobom niepełnosprawnym (za okaza-
niem ważnej legitymacji lub orzeczenia  
o niepełnosprawności) oraz opiekunowi.  

Kompleks Sportowy „Michał”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765 23 03, 32 765 23 04
www.ksmichal.mmj.pl

HALA SPORTOWA
14–18 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 
10.00 - otwarte zajęcia z gimnastyki artystycz-
nej dzieci i młodzieży (od 4 lat). Organizator: 
UKS „Diament”, MOSiR „Pszczelnik”
21–25 lutego (poniedziałek – piątek), godz. 11.00 
- otwarte zajęcia piłki ręcznej dzieci (dziewcząt  
i chłopców) – szkoły podstawowe, klasy VI 
i VIII. Organizator: MKS „Siemion przy ZS4”, 
MOSiR „Pszczelnik”
14, 16, 21, 23 lutego (poniedziałki, środy), godz. 
14.00-15.30 - „Zimowa Akademia Cheerleaders” 
- bezpłatne, otwarte zajęcia cheerleaders dla 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Zajęcia 
prowadzi Katarzyna Pilch - trener Zespołu Tańca 
Nowoczesnego & Cheerleaders „SKANDAL”. 

Zespół wielokrotnie zdobył mistrzostwa Polski 
i Europy.  Zapisy na zajęcia prowadzone są 
w Wydziale Kultury I Sportu, ul. Fitznerów 3, 
tel. 32 765 62 90 oraz u osób prowadzących 
zajęcia.  

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
BASEN
Poniedziałek 6.00 – 22.00 
Wtorek 6.00 – 18.30
Środa  6.00 – 22.00   
Czwartek 6.00 – 18.30 
Piątek 6.00 – 22.00
Sobota  9.00 – 22.00  
Niedziela - nauka pływania 9.00 – 11.00
Niedziela 11.00 - 21.00
SAUNA – JACUZZI
Poniedziałek - Sobota 16.00 – 22.00
Niedziela 10.00 - 21.00 

W czasie ferii zimowych 2022 r., tj. od 12 do 27 lu-
tego 2022 r. obowiązywać będzie bilet dla dzieci  
i młodzieży uczącej się w cenie: 3,00 zł od 
osoby na 60 min., 5,00 zł od osoby na 120 min.

Pływalnia Miejska
ul. Śniadeckiego 11
(tel. 32 228 04 15, 725 080 028)
www.pm-siemianowice.pl

W okresie ferii zimowych w sprzedaży ulgo-
we bilety indywidualne w cenie promocyjnej  
2,50 zł/45 min. dla dzieci i młodzieży uczącej się. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Jana Śniadeckiego 11, (tel. 511 543 210)
www.slaskiewopr.pl

15, 17, 22, 24 lutego (wtorki, czwartki), godz. 
11.00-11.45 – bezpłatne zajęcia dla dzieci  
i młodzieży.
W programie:
- samoratowanie,
- podstawy pierwszej pomocy,
- doskonalenie pływania.
W terminie od 1 do 10 lutego 2022 r. można 
odebrać karty wstępu na zajęcia w kasie Pły-
walni Miejskiej.
W zajęciach może uczestniczyć ograniczona 
liczba osób.

ZAPRASZAMY
Z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych 
od organizatorów terminy imprez mogą ulec 
zmianie. Za ewentualne utrudnienia serdecznie 
przepraszamy. Dodatkowych informacji udzie-
lają: organizatorzy, obiekty sportowe i kultu-
ralne oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3, 
I piętro – tel. 32 765 62 90

Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są 
niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych 
oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera 
co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń 
służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie 
kilkanaście osób.

Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc 
czas na świeżym powietrzu zimą?

Jeśli masz chęć pojeździć na łyżwach, najbez-
pieczniej spędzisz czas na sztucznym lodo-
wisku, przygotowanym na przykład na boisku 
szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

W takich sytuacjach przestrzegaj na-
stępujących zasad:

Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarz-
nięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
    Wychodząc z domu zostaw informację 
o miejscu, w które się udajesz oraz planowa-
nym czasie powrotu.
    Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia tem-
peratura powietrza oznacza, że lód na akwenie 
może być na tyle cienki, że chodzenie po nim 
może zagrażać Twojemu życiu.
    Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa 
lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach wodnych 
jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda 
słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne 
są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, 
nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach.
    Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi 
być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu 
trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać 
grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecz-
nych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo 
taflę lodu, zmniejszając tym samym jego wy-
trzymałość.
    Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie 
osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak 
zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozo-
rem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu 
nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).
    Dobrze, jak dorośli i dzieci mają przy sobie 
gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
    Warto mieć przy sobie kolce (czekany), po-
mocne przy wczołgiwaniu się na lód, ponieważ 
wydostanie się na powierzchnię z przerębla 
jest bardzo utrudnione.
    Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzy-
muj się, ale natychmiast zawróć w kierunku 
brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym 
użytkownikom na potencjalne niebezpieczeń-
stwo.

ZAMARZNIĘTE AKWENY -
 NIE RYZYKUJ

Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód?

    W przypadku załamania lodu staraj się za-
chować spokój, jednocześnie głośno wzywa-
jąc pomocy.
    Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wo-
dzie, rozkładając szeroko ręce, starając się 
jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na 
lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. 
Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przy-
bycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, 
pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego 
obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać 
się na powierzchni.
    W kierunku brzegu zawsze poruszaj się 
w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ra-
tunkowe, tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) 
lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).
    Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bez-
pieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą 
poszkodowaną, może załamać się również 
pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie 
na pomoc profesjonalistów. Ratownik bez od-
powiedniego zabezpieczenia może przebywać 
w zimnej wodzie krótko. Po  trzech minutach 
dochodzi do wyziębienia organizmu.
    Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku 
osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz 
w ten sposób punktowy nacisk na lód, który 
może załamać się również pod Tobą. Do toną-
cego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie.
    Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi 
szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczoł-
gać się na taką odległość, aby możliwe było 
podanie tego przedmiotu poszkodowanemu.
    Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody 
należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, 
okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurt-
ką) i jak najszybciej przetransportować do 
zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby 
zapobiec dalszej utracie ciepła.
    Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, 
często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. 
W razie konieczności rozpocznij resuscytację 
krążeniowo-oddechową.
    Gdy poszkodowany jest przytomny można 
podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bez-
alkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze 
ryzykujesz życiem!
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„Przejrzyj na oczy” - to hasło 30.Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym 
razem grała na rzecz rozwoju bazy medycznej 
potrzebnej do diagnostyki wzroku i leczenia 
dzieci. Oczywiście, jak co roku, włączyli się 
do Orkiestry siemianowiczanie, nie bacząc na 
wyjątkowo niesprzyjające okoliczności. Obok 
koronawirusa, który nie tylko narzucał pewne 
ograniczenia w swobodnym przeprowadzeniu 
akcji, nie tylko dopadłszy, wcześniej zgłoszo-
nych wolontariuszy, zmusił ich do pozostania 
w domu, kwestowanie utrudniała aura. Wielkie 
porywy wiatru, nie wygrały jednak z porywami 
serc młodych, dzielnych wolontariuszy.

Ze sztabu działającego przy Szkole Pod-
stawowej nr 13 wyruszyło na miasto 38 dzie-
ciaków. Warto dodać, że swoją chęć udziału 
w kwestowaniu zgłosiło ich 50, ale choroba 
udaremniła te plany. Mimo, że w Michałkowi-
cach, gdzie zbierali pieniądze wolontariusze 
ze sztabu Trzynastki, na ulicach były raczej 
pustki, udało im się przynieść 14 042,62 zł 
Do e-skarbonki trafiło 2 507 zł, a licytacje 
orkiestrowych gadżetów, które ciągle jeszcze 
trwają, przyniosły jak dotąd kwotę 1 219,50 zł 
No i trzeba jeszcze dodać 35 euro. Tegoroczna 
zbiórka wymagała wielkiego hartu ducha, więc 
i satysfakcja z udziału w niej była duża. Wraz 
z dziećmi cieszył się jej efektami i towarzy-
szący im czworonożny wolontariusz, który już 
w ubiegłym roku pomagał w kweście – mały, 
wesoły piesek rasy yorkshire terrier.

Osłabiony chorobą skład sztabu przy 
Matei, wspomagany przez absolwentów 
liceum oraz dzieci ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1, także z determinacją włączył 
się w orkiestrową zbiórkę, wychodząc na 
ulice miasta w liczbie 116 wolontariuszy. 
W efekcie, łącznie z kwotami wpłaconymi 
poprzez terminal oraz e-skarbonkę, uzbie-
rano około 35 tys. zł. Warto zaznaczyć, że 
w II LO postarano się, żeby pomoc innym 
nie stanowiła zagrożenia dla samych po-
magających, wiadomo że czasy są trudne, 
a pandemia nie daje za wygraną. Zmarz-
nięci wolontariusze po powrocie do szkoły 

Z RATUSZA

KULTURA

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Miejska 
Biblioteka Publiczna, to nie tylko miejsce, 
do którego idziemy wypożyczyć książkę, 
czy zasiąść z nią w czytelni. Od lat jest bo-
wiem miejscem różnego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych i placówką, która takie wyda-
rzenia inspiruje.

I oto wielkimi krokami zbliżają się kolej-
ne, interesujące inicjatywy. Jedną z nich 
jest kontynuacja projektu  „Biblioteka blisko 
człowieka”, na realizację którego, siemia-
nowicka książnica otrzymała ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
105 tys. 900 zł. W tym roku zainauguruje go 
konkurs pod nazwą „Przyjdź do nos – jest 
BLISKO”, mający wyłonić lokalnych lide-
rów. Budżet konkursu to kwota 28 000 zł, 
a na jedną inicjatywę przeznaczyć można 

maksymalnie 9.350,00 zł. Komisja Konkur-
sowa, w skład której wejdą przedstawiciele 
zakwalifikowanych inicjatyw wyłoni  trzech 
zwycięzców, którzy przy współudziale bi-
blioteki zrealizują swoje pomysły. 

Celem konkursu jest zwiększenie roli ini-
cjatyw oddolnych poprzez realizację zapro-
ponowanych przez mieszkańców – lokalnych 
liderów, działań związanych z kulturą, edu-
kacją, sztuką, czytelnictwem, rekreacją, spę-
dzaniem wolnego czasu, które obejmują 
w szczególności: 

 prowadzenie działań animacyjnych w za-
kresie czytelnictwa,

 różne formy ekspresji , rozwijające kreatyw-
ność i umiejętności twórcze uczestników, 
w tym warsztaty pisarskie, dziennikarskie 
itp., 

 prowadzenie kompleksowych działań z za-
kresu edukacji kulturalnej i artystycznej 
w tym m.in. wydarzenia, warsztaty lite-
rackie itp., 

 podniesienie poziomu aktywności wśród 
lokalnej społeczności, umożliwienie miesz-
kańcom angażowania się w różnorodne 
działania na rzecz innych osób, wzmac-
nianie swoich wspólnot oraz więzi mię-
dzyludzkich. 
Wnioski są przyjmowane od 1 lutego i bę-

dzie je jeszcze można składać do 15 marca br.
Więcej informacji można znaleźć na stro-

nie i Facebooku MBP, albo zasięgnąć ich 
telefonicznie, czy osobiście – odwiedza-
jąc placówkę.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

BIBLIOTEKA PO NASZEMU

mogli się ogrzać przy gorącej herbacie, 
zjeść pyszny żurek i świeże drożdżówki sie-
dząc w ciepłych salach szkolnych – wszystko 
to z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 
takich jak pomiar temperatury, dezynfekcja, 
maseczki oraz dystans społeczny

Kolejny sztab przy ZSTiO Meritum, które-
go 90-osobowa „armia” została zubożona 
przez pandemię o 20 wolontariuszy zebrał 
46 202,50 zł do puszek oraz 1960 zł termi-
nalami, czyli łącznie 48162,50 zł. To jeszcze 
nie wszystko, gdyż do podanej kwoty sztab 
Meritum doliczy sumę aukcji Allegro (do-
tychczas 848 zł, ale aukcje jeszcze trwają) 
oraz wpłaty do e-skarbonki - w tej chwili jest 
w niej 24 711 zł (ale w wyniku błędu po stronie 
WOŚP nie uwzględnia ona wszystkich wpłat 
- trwa oczekiwanie na naprawę tej usterki)

Mogą więc być dumni wolontariusze Meri-
tum oraz kwestujący wraz z nimi przedstawi-
ciele ZSS, SP 6, SP 11, Wikingowie Gylda Hirtir, 
harcerze Hufca ZHP Siemianowice Śl. oraz 
Przedszkole Zielona Kraina.

Należy dodać, że w ramach finału sztab Meri-
tum zorganizował turniej piłki siatkowej. Współ-
pracował też z Hufcem ZHP, który był głównym 
organizatorem pięknego koncertu w Hali Zbornej. 
Wziął w nim udział zespół Mateja Band, aPsolvenci 
Meritum, soliści MDK Jordan, zuchy i harcerze 
Hufca ZHP Siemianowice Śl., Kotki, Sówki i Misie 
z Przedszkola nr 6 w Siemianowicach Śl. I w ogóle 
działo się w hali „Michała”! Była strefa animacji, 
odbywały się pokazy ratownicze, podziw wzbu-
dziła etiuda ogniowa. Ponad 40 darczyńców 
ofiarowało na licytację rozmaite przedmioty,  
wśród których znalazła się koszulka z autografem 
Kamila Stocha i wiele innych wartościowych 
rzeczy. Młodzież Meritum na koncercie prowa-
dziła rejestrację potencjalnych dawców szpiku 
Fundacji DKMS.

Akcję koordynowali  członkowie zespołów 
projektowych Olimpiady Zwolnieni z teorii:-
NeedforSzpik, Poznaj tajniki swojego MÓZGU, 
Cisza Świata, ProbleMatYcy, Tożsami.

Ponadto uczestnicy projektu „Poznaj tajniki 
swojego MÓZGU” przygotowali wystawę ma-
kiet biologicznych.

Z kolei zespół „Czujnik ratuje życie” we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem PRO MERITUM pro-
wadził punkt informacyjny dotyczący czujników 
tlenku węgla - można było poszerzyć wiedzę, ale 
i  złożyć wniosek o bezpłatne pozyskanie takiego 
czujnika od PRO MERITUM. „Światełko do nieba” 
ukoronowało siemianowicki Finał, którego główny-
mi organizatorami byli: Hufiec ZHP Siemianowice 
Śląskie, SCK oraz MOSiR. Wydarzeniu patronował 
Prezydent Miasta.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

SIEMIANOWICKI FINAŁ WOŚP - 
PORYWY SERC WYGRAŁY Z PORYWAMI WICHURY
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BEZPIECZEŃSTWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować za pomoc ofiarowaną 
w poprzednich latach. Dziękuję za przekazywanie 
mi 1% swojego podatku w formie odpisu z PIT. 
Środki te wykorzystałem na pokrycie niektórych 
kosztów związanych ze zmaganiem się z chorobą. 
W dalszym ciągu liczę na Państwa pomoc. 

Wystarczy w rozliczeniu PIT, w części: Wniosek 
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz or-

ganizacji pożytku publicznego, wpisać numer KRS 
stowarzyszenia, które prowadzi moje subkonto 1%: 
Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na SM „SEZAM”- 
KRS NR  0000269884, podać wnioskowaną kwo-
tę, a w pozycji „cel szczególny koniecznie wpisać: 
DUDEK JACEK.
Z góry serdecznie dziękuję.

JACEK  DUDEK

„FIRMA NA START” – 
    RUSZA KOLEJNA EDYCJA

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Firma 
na Start” dla młodzieży ze szkół ponad-
podstawowych. Konkurs skierowany jest 
dla młodzieży uczącej się lub zamieszkałej 
w Siemianowicach Śląskich.

Zadaniem konkursowym będzie 
sporządzenie biznesplanu i obronienie 
swojego pomysłu na prowadzenie 
własnej firmy w naszym mieście przed 
kapitułą doświadczonych przedsię-
biorców. Na zwycięzców czekają 

atrakcyjne nagrody – hulajnoga elektryczna, 
rower, smartwatch… jest o co walczyć!  

Zapraszamy wszystkie szkoły ponadpod-
stawowe do zachęcenia uczniów i wzięcia 
udziału w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Prezydent 
Miasta Siemianowice Śląskie. Kompletne zgło-
szenia należy przesłać do urzędu miasta do 
dnia 28.03.2022 r.

Regulamin konkursu oraz dokumen-
ty, które należy wypełnić, znajdują się na 
stronie www.siemianowice.pl w dziale Go-
spodarka lub też bezpośrednio pod linkiem  
https://bit.ly/3L9PP80

POKAZ AKCJI RATOWNICZEJ NA LODZIE 
„BEZPIECZNE FERIE 2022”
W piątek, 4 lutego br., między godziną 11.00 
a 12.00, ratownicy z siemianowickich służb miej-
skich: Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach 
Śląskich, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
przeprowadzili akcję ratowniczą na stawie Rzęsa.

Na szczęście był to jedynie pokaz ratownictwa 
na lodzie, połączony z instruktażem pierwszej 
pomocy oraz pogadanką prewencyjno-profi-
laktyczną. Ponieważ już w połowie lutego roz-
poczynają się ferie zimowe, impreza nosiła tytuł 
„Bezpieczne Ferie 2022” i została zorganizowana 
z myślą o siemianowickich dzieciach i młodzieży, 
którzy licznie przybyli nad staw Rzęsa.

Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym bez-
piecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu 
zimą i zagrożeń związanych ze niefrasobliwym 
korzystaniem z zamarzniętych stawów, jezior czy 
innych zbiorników wodnych, ratownicy przystąpili 
do akcji. Najpierw przedstawiono kilka wska-
zówek, w jaki sposób zachować się i jak sobie 
radzić w sytuacji, kiedy załamie się pod kimś 
lód. Następnie ratownicy z wszystkich naszych 
służb ratowniczych zaprezentowali kilka technik 
ratowania osób na lodzie, przy użyciu zarówno 
zwykłych dostępnych akurat w konkretnej sytuacji 
przedmiotów (np. kij hokejowy, sanki, gałąź, itp.), 
jak i specjalistycznych narzędzi i urządzeń (szydła 

lodowe, deska lodowa, bosaki, linki ratownicze, 
koła ratunkowe, drabiny pożarnicze).

Po pokazie ratownictwa na lodzie, przy kubku 
przygotowanej przez strażaków gorącej her-
baty z cytryną, siemianowicka młodzież miała 
możliwość uczestniczyć w instruktażu udzie-
lania pierwszej pomocy, przygotowanym przez 

ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Siemianowicach Śląskich.

Przedstawiciele wszystkich siemianowickich 
służb rozdali dzieciom drobne upominki, jak np. 
odblaski, worki-plecaki, maskotki itp.

Inicjatorem i pomysłodawcą imprezy „Bez-
pieczne Ferie 2022” była Komenda Miejska Policji 
w Siemianowicach Śląskich, a współpracowały 
z nią wszystkie pozostałe siemianowickie służby, 
a więc: Państwowa Straż Pożarna w Siemia-

nowicach Śląskich, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Siemianowicach Śląskich, Straż Miejska w Sie-
mianowicach Śląskich oraz Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Siemianowicach Śląskich.

Pokaz ratownictwa na lodzie, oprócz tego, że 
był bardzo widowiskowy i trzymał w napięciu 
wszystkich oglądających, stał się znakomitą oka-
zją do sprawdzenia zarówno sprzętu używanego 
w takich akcjach, jak i wyszkolenia oraz umiejęt-
ności ratowników. Dodatkowo młodzież mogła 
się nauczyć lub powtórzyć (powtarzania nigdy 
za wiele) zasady udzielania pierwszej pomocy.

W naszym mieście nie doszło dotychczas do 
żadnego nieszczęśliwego zdarzenia na żadnym 
z siemianowickich zamarzniętych akwenów wod-
nych, ale dobrze jest przekonać się, że nasze 
służby ratownicze są świetnie przygotowane 
także na taką ewentualność.

Nie zwalnia nas to jednak z zachowania mak-
symalnych środków bezpieczeństwa, żeby nasz 
zimowy relaks i przyjemne spędzanie czasu na 
wolnym powietrzu nie skończyły się tragedią.

Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpiecz-
nego korzystania z zamarzniętych akwenów 
wodnych można znaleźć na stronie Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sie-
mianowicach Śląskich oraz na stronie 9 na-
szej gazety.

PIOTR PINDUR

Fo
to

: P
io

tr
 P

in
du

r

Więcej informacji na temat konkursu udzielą:

Jakub Nowak tel. 32 760 53 58 
 j_nowak@um.siemianowice.pl

Mikołaj Polowy tel. 32 760 53 94  
m_polowy@um.siemianowice.pl

EWA GRABOLUS
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
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„Głos Miasta”: – W przyszłym roku kończy się 
bieżąca kadencja prac rady miasta. Nie sposób 
zatem nie zapytać o podsumowanie tych kilku 
ostatnich lat pracy Pani jako radnej. Podpytam 
o te sprawy, które udało się zrealizować, ale 
również o te - o ile istnieją - które okazały się 
trudniejsze, niż mogło się wydawać.
Beata Gałecka: – Obecna kadencja rady miasta 
jest chyba najbardziej dynamiczną i nieprzewi-
dywalną kadencją w historii naszego samorządu. 
Ponad połowa kadencji mija w cieniu pandemii, 
zmieniających się szybko możliwości funkcjono-
wania w życiu społecznym i kulturalnym miasta. 
Marzec 2020 roku przyniósł nam zupełne za-
trzymanie, zatem przez pierwsze pół roku moją 
działalność społeczną zamieniłam na pomoc 
mieszkańcom w zakupach, kiedy byli chorzy lub 
na kwarantannach, seniorów wsparłam przy akcji 
szycia maseczek, przedsiębiorcom starałam się 
pomóc w pozyskiwaniu tarcz antykryzysowych, 
młodzież próbowałam wesprzeć psychicznie 
w trudach na zdalnym nauczaniu. Dopiero od 
połowy 2021 powoli wróciły cykliczne wydarzenia 
i inicjatywy, w które mogłam się zaangażować 
(akcja Tyta dla Każdego Pierwszaka, WOŚP, sprzą-
tanie terenu lasku na Osiedlu Młodych, Piknik Pa-
łacowy u Donnersmarcków, Biesiada Świąteczna 
w Pałacu, Silesia Marathon, Bieg Piwna Mila). 
Nie udało mi się niestety zorganizować dwóch 
dużych balów charytatywnych. Oprócz aktywnej 
działalności społecznej cały czas w miarę możli-
wości weryfikuję to, co obiecałam mieszkańcom 
mojego okręgu wyborczego, a co udało się do 

TRZY PYTANIA DO... BEATY GAŁECKIEJ, ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ROZWOJU MIASTA I INWE-
STYCJI RADY MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ  
CZERPIĘ OGROMNĄ SATYSFAKCJĘ

tej pory zrealizować. Wśród najważniejszych 
inwestycji, o które prosili mieszkańcy, a które już 
udało się ukończyć są: budowa ścieżek rowero-
wych w Michałkowicach, na Przełajce i na osiedlu 
Bańgów, budowa chodników na ul. Bańgowskiej, 
ul. Krupanka, ul. Zachodniej i ul. Bratniej, wymiana 
nawierzchni ul. Bańgowskiej, budowa parkingów. 
Ogromnym sukcesem tej kadencji są termomo-
dernizacje szkół i ośrodków kultury i sportu oraz 
szpitala miejskiego. Bolączką naszego miasta 
w dalszym ciągu jest brak środków na remont 
starych i budowę nowych mieszkań dla młodych 
mieszkańców Siemianowic Śląskich. W ciągu 
ostatnich czterech lat poznałam lepiej funk-
cjonowanie miasta w wielu dziedzinach i mogę 
lepiej pomagać naszym mieszkańcom.

„Głos Miasta”: – Jest Pani postrzegana jako 
działaczka społeczna, która nie boi się żadnego 
wyzwania. Dość wspomnieć: wolontariuszka 
podczas finału WOŚP, akcji szycia maseczek, go-
towania żuru podczas Dni Siemianowic Śląskich, 
a nawet podczas gali związanej ze sportami 
siłowymi i walki. Wszystko w szczytnym celu. 
Tak było od zawsze? Skąd się bierze ten impuls?
Beata Gałecka: – Idea wolontariatu była mi 
bliska od najmłodszych lat, udzielałam się 
w samorządzie klasowym i szkolnym. Zawsze 
chętnie zgłaszałam się do organizacji akademii 
szkolnych i byłam wolontariuszem w miejskich 
wydarzeniach. Obecnie jako członek zarzą-
du dwóch stowarzyszeń mogę realizować 
więcej projektów o szerokim zasięgu. Staram 

się ponadto współpracować ze wszystkimi 
NGOs, które mają podobne idee i które wy-
rażają chęć do wspólnej inicjatywy. Uwiel-
biam współpracować z młodzieżą, ale także 
z seniorami w naszym mieście. To są grupy 
z niespotykanym ładunkiem energii i wulkanem 
pomysłów. W promocji inicjatyw z naszego 
miasta staram się zawsze akcentować przyna-
leżność do Śląska, przytaczać jego tożsamość, 
historię i obyczaje. Ja sama czerpię z działal-
ności społecznej ogromną satysfakcję i mam 
możliwość ciągłego doskonalenia się. Cieszę 
się, gdy moi znajomi z innych większych miast 
mówią, jak wiele różnych i ciekawych wyda-
rzeń odbywa się w Siemianowicach Śląskich.  
 
„Głos Miasta”: – Coraz głośniej się mówi o grupie 
rewitalizacyjnej, związanej z Pałacem Donner-
smarcków, z którą, jak wieść niesie, będzie Pani 
związana. Proszę przybliżyć naszym Czytelni-
kom, o co w tym temacie chodzi. Jaką korzyść 
odczują z tego tytułu mieszkańcy Siemianowic 
Śląskich. 
Beata Gałecka: – W tym roku chciałabym się 
skoncentrować na projektach skupionych wokół 
Pałacu Donnersmarcków. Od początku procesu 
rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego, 
jako społecznicy w różnym wieku, uczestni-
czymy w działaniach realizowanych w jego 
przestrzeni. Dobrze znamy Pałac i problemy 
społeczności lokalnej, którą chcemy aktywi-
zować, bo na to chcielibyśmy zwrócić większą 
uwagę. Pałac znajduje szczególnie miejsce 

w sercach i wspomnieniach seniorów, którzy 
z sentymentem patrzą na niego, jako na prze-
strzeń, w której uczęszczali do przedszkola, 
szkoły zawodowej, lokalnego centrum kultury, 
klubu studenckiego, czy oddziału PTTK, któ-
re przed laty mieściły się w murach Pałacu. 
Seniorzy są też grupą osób, które chętnie 
uczestniczą we wszystkich wydarzeniach re-
alizowanych na terenie Pałacu. W 2021 uda-
ło się tu zrealizować trzy duże wydarzenia: 
Piknik Pałacowy, Bieg i Biesiadę Piwną - czyli 
rozpoczęcie Oktoberfestu w Pałacu, Biesiadę 
Świąteczną - czyli przedświąteczny kiermasz 
i wspólne kolędowanie mieszkańców miasta.

Mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie-
my kontynuowali działalność społeczną w Pa-
łacu, a nasze wydarzenia będą miały charakter 
cykliczny. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy 
się, że 90% udziałów w Pałacu przejęła Grupa 
ARCHE, która w dwa lata chce dokończyć 
kompleksowo rewitalizację pałacu. Mam na-
dzieję, że Pałac będzie przepiękny i już w pełni 
stanie się perełką naszego regionu, przyciągnie 
turystów i inwestorów do Siemianowic. Przede 
mną jeszcze ponad rok wytężonej pracy w ra-
dzie miasta i mam nadzieję, że to będzie czas 
bardzo efektywnie wykorzystany i przynoszący 
w dalszym ciągu zauważalne zmiany w naszym 
mieście. 

„Głos Miasta”: – Bardzo dziękuję za rozmowę..
RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W połowie stycznia pożegnaliśmy Eugeniusza 
Kurzeję. Był związany z krótkofalarstwem 
ponad 60 lat. Przez dziesięciolecia kierował 
siemianowickim klubem, gdzie cieszył się opinią 
niekwestionowanego lidera. Znany był zresztą 
w zdecydowanie szerszym kręgu krótkofa-
lowców, nie tylko dlatego, że umożliwia to 
specyfika tej działalności, ale także z uwagi 
na swoje osobiste przymioty, wśród których 
otwartość wobec ludzi i życzliwość,  zyskiwały 
Mu wielu przyjaciół.

-Był niezwykle ciepłym człowiekiem, wokół 
którego chętnie skupiali się ludzie – wspomina 
Go długoletni kolega klubowy, obecny prezes 
siemianowickiego Klubu Łączności LOK  Ta-
deusz Pamięta – Zawsze miał wiele pomysłów, 
zawsze pełen humoru. Ludzie po prostu lgnęli 
do Niego a także cenili Jego rady, proponowane 
przez Niego, rozwiązania i koncepcje. Szyb-
ko więc pozyskiwał sojuszników dla  swoich 
planów. Miał ogromne doświadczenie oraz 
wielką wyobraźnię. Miał też doskonały kontakt 
z młodym pokoleniem. Bardzo nam Go brakuje 
i to nie jest tylko okolicznościowe stwierdzenie. 
Może nas być w klubie wielu, ale tacy jak On, 
to naprawdę zdarzają się rzadko...

Na przestrzeni lat pan Eugeniusz był ani-
matorem wielu działań klubowych w zakresie 
sportów obronnych, rozwijał nowoczesne 

techniki radiowe w klubie, a kierowany przez 
Niego zespół klubowy zdobywał czołowe 
lokaty w LOK-owskich sportach obronnych, 
w zawodach wojewódzkich, okręgowych 
i centralnych (radioorientacja sportowa, 
łowy na lisa, wielobój łączności). Po zniesie-
niu stanu wojennego, jako jeden z pierwszych 
działaczy klubowych w kraju, zintegrował 
środowisko śląskich krótkofalowców orga-
nizując w 1984 roku Spotkanie Aktywu Krót-
kofalowców Okręgu SP9. W latach 80. i 90. 
jako jeden z pierwszych w województwie, 
zainicjował pracę klubową emisją SSTV (te-
lewizja amatorska wolnego analizowania – 
mająca charakter statyczny), a w pierwszych 
latach obecnego wieku wprowadził ATV, tj. 
krótkofalarską, amatorską telewizję szybką. 
Jednocześnie w tamtym okresie wyszkolił 

SP9IIA – CISZA W ETERZE...
liczną rzeszę krótkofalowców, organizując 
wiele kursów dla kandydatów na licencję I i 
II kategorii nadawczej.

Krótkofalarstwo nie było dla Niego wy-
łącznie frapującym zajęciem, ulubioną pasją, 
lecz także narzędziem umożliwiającym dzia-
łanie na rzecz innych. W 1997 roku, w czasie 
powodzi w dorzeczu Odry, wraz z kolegą 
zorganizował akcję pomocy powodzianom, 
w tym mieszkańcom Lubszy w woj. opolskim 
oraz jednemu z krótkofalowców, któremu 
żywioł zniszczył dorobek całego życia.

Za szczególne zasługi na rzecz LOK i PZK 
był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami 
organizacyjnymi, w tym Złotą Odznaką „Za-
służony dla PZK”.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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Przypominamy, że jak co roku przygotowując indywi-
dualne rozliczenie podatkowe można podzielić się 1% 
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Siemianowic Śląskich. Zachęcamy do wspierania lokalnie!

W ramach współpracy niektóre z organizacji bezpłatnie 
pomagają w rozliczeniu zeznań podatkowych. Takie 
wsparcie deklarują: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Ro-
dzicielstwa  NOWY DOM; tel. w tej sprawie 503 135 766, 
e-mail st.nowydom@wp.pl ,

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” e-mail:  imperium.
slonca@wp.pl , tel. 32 228 29 81

 Fundacja PIASTUN  Wyrównywanie Szans; tel. 32 376 42 00, 
mail. biuro@fundacjapiastun.pl, www.fundacjapiastun.pl

Poniżej przedstawiamy siemianowickie 
organizacje, które posiadają  status orga-
nizacji pożytku publicznego, którym moż-
na przekazać 1% podatku przy rocznym 
rozliczeniu. 

 Fundacja PIASTUN Wyrównywania Szans 
Oddział Siemianowice Śląskie, podejmuje działania na rzecz 
pomocy w rehabilitacji i leczeniu. Prowadzi jadłodzielnię 
przy ul. Oświęcimskiej 16, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia dla seniorów. Prowa-
dzimy również: akcje charytatywne, kiermasze, bazarek, 
z których pozyskane środki przekazywane są indywidualnie 
potrzebującym i Pogotowie Zakupowe dla Seniora. Instaluje 
i obsługuje pojemniki w kształcie serca, umożliwiające 
zbiórki  plastikowych nakrętek, www.fundacjapiastun.pl    
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie nr 4500 
KRS 0000292978

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełno-
sprawnych umysłowo. Dla swoich podopiecznych często 
jest jedyną możliwą formą wyjścia z domu i aktywizacji 
społecznej. www.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 „Siemianowiczanka” 
Piłkarski klub sportowy, promujący piłkę nożną, aktywizuje 
młodzież i dorosłych, promuje zdrowy sportowy styl życia. 
http://ciaciana.eu  
KRS 0000119986

 Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran” 
Prowadzi zajęcia dla osób dorosłych,  zmagających się z cho-
robą alkoholową i ich rodzin oraz  świetlicę środowiskową 
dla dzieci – Szafranki. Całość środków przekazanych z 1% 
pprzeznaczona jest na prowadzenie świetlicy dla dzieci. 
Stowarzyszenie działania na rzecz zdrowienia moralnego 
i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, 
hazardu oraz osób współuzależnionych. www.szafran.rzsa.pl  
KRS 0000167689

 Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” z siedzibą w Zespole 
Szkół Sportowych 
Promuje pływanie wśród dzieci i młodzieży. W trakcie 
swojej dwudziestokilkuletniej działalności z grona jego 
wychowanków wyrosło wielu medalistów mistrzostw 
Polski oraz zawodniczek i zawodników kadry narodowej 
Polski. www.ukswodnik.pl  
KRS 0000227483

 Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Zastępczego Ro-
dzicielstwa 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 Po-
trzebami Edukacyjnymi „Lodołamacz” 
Prowadzi działania na rzecz wyrównania szans dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. Przełamuje lody ludzkich 
serc, zwracając uwagę na najmłodszych niepełnospraw-
nych – dzieci. 
KRS 0000357375

 Stowarzyszenie Społeczno-Eduakacyjne „Pro Meritum”
Promuje działania społeczne i edukacyjne wśród młodzieży 
szkolnej, skierowane do dzieci i seniorów. Nagradzane i wy-
różniane za działania wolontariatu. www.promeritum.org 
KRS 0000380964

 Stowarzyszenie Nowa Nadzieja 
Prowadzi rehabilitację oraz przeciwdziała wykluczeniu 
społecznemu chorych na stwardnienie rozsiane. 
KRS 0000585253

 Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju Grot 
Organizacja proobronna, której nadrzędnym celem jest 
wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności kraju. Szereg 
działań realizuje we współpracy i na rzecz społeczności 
lokalnej. 
KRS 0000709238

 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec 
w Siemianowicach Śląskich
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli 
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu 
charakteru przez stawianie wyzwań.
Cel szczegółowy: Hufiec w Siemianowicach Śląskich.
KRS 0000273051

 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
Jest organizacją samopomocową powołaną przez niewido-
mych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez 
niewidomych. Prowadzi działalność na rzecz ludzi, którzy 
na skutek utraty wzroku ulegają wykluczeniu 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 zasady prawidłowego rozwoju psycho-fizycz-
nego, moralnego i duchowego, walcząc z dewiacjami 
i patologią społeczną, stosując terapię przez rozwój.
Cel szczegółowy: Oddział Siemianowice Śląskie.
KRS 0000189430

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej 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 działania na rzecz rodzin wielodzietnych. Orga-
nizuje zawody sportowe, imprezy kulturalne, angażuje się 
w działalność społeczną.
Cel szczegółowy: Koło Siemianowice Śląskie.
KRS 0000279928

AUTOR: ELŻBIETA NIESZPOREK
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SPRAWY SPOŁECZNE

Podczas XL Sesji Sejmiku Województwa Ślą-
skiego miało miejsce podsumowanie konkursu 
„Śląskie Orły Wolontariatu”, na którym Klub 
Młodego Wolontariusza „Merit” zajął 3. miej-
sce w kategorii „Wolontariusz Organizacja 
Pozarządowa”. 

W uzasadnieniu przyznania nagrody napi-
sano o różnorodności podejmowanych akcji, 
zakresie działania i profesjonalizmie w wyko-
nywaniu pracy na rzecz innych. Doceniona zo-
stała współpraca wolontariuszy na rzecz wielu 
lokalnych instytucji, organizacji i urzędów oraz 
płynące z niej zaangażowanie, nauka empatii, 
szybkiego reagowania, pracy pod presją czasu, 
kreatywności i przedsiębiorczości. Podkreślono 
mnogość podejmowanych inicjatyw.

Licząca aktualnie 125 uczniów grupa działa 
pod opieką dwóch pedagogów - Joanny Drabik 
– Nos i Barbary Niemiec–Falkus. Wolontariusze 
z Meritum angażują się w działania o stałym 

ORŁY Z MERITUM
charakterze takie, jak Góra grosza, WOŚP, 
Tydzień Wolontariatu, współpraca z przed-
szkolami czy schroniskami, ale też biorą udział 
w akcjach, stanowiących niejako potrzebę 
chwili. Wspomagają więc wiele organizowa-
nych na terenie miasta imprez, czy wydarzeń 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, biorą 
udział w prowadzonych, rozmaitych zbiórkach 
dla potrzebujących pomocy.

W sumie nie ma chyba wydarzenia, na którym 
nie spotkalibyśmy tej fantastycznej młodzieży. 
A to jeszcze nie wszystko, gdyż wspomniane 
działania uzupełniają także projekty społecz-
ne, inicjowane i prowadzone przez młodzież 
w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”. To, 
co w nich najważniejsze to fakt, że młodzież 
sama decyduje, jakim problemom społecznym 
chciałaby przeciwdziałać, planuje akcje spo-
łeczne i ze spektakularnymi efektami realizu-
je, angażując w swoje działania społeczność 

lokalną. Nauczyciel jest wsparciem, 
mentorem. Stoi obok, mobilizuje 
i pomaga, ale to uczniowie działają, 
ucząc się kompetencji potrzebnych 
w dorosłym życiu. Nic dziwnego, że 
obie opiekunki rozpiera duma z pod-
opiecznych.

-Największą satysfakcję sprawia mi, uśmiech 
i zadowolenie na twarzach wolontariuszy. Ich 
przekonanie, że wzięli udział w czymś war-
tościowym. Ich poczucie, że to, co robią ma 
sens – mówi Joanna Drabik-Nos.

Barbara Niemiec-Falkus dodaje: Tak, ra-
dość uczniów w czasie każdej akcji jest dla nas 
ogromnie ważna. Jestem dumna i szczęśliwa, 
że nigdy nie mamy problemów ze skomple-
towaniem zespołu na jakąś akcję, że młodzież 
wspiera się wzajemnie w realizacji projektów, 
że często inicjatywa wychodzi właśnie od niej, 
a wreszcie wówczas, gdy widzę, że ktoś skoń-

czył już szkołę, a nadal jest zaangażowany 
w działalność społeczną. Wiem, że wspólnie 
robimy wiele wartościowych akcji.

Warto dodać, że za działalność Klubu w roku 
2021 wolontariusze uhonorowani zostali 1. miej-
scem w VII Konkursie dla Szkół Ponadpodsta-
wowych Województwa Śląskiego na najlepszą 
akcję społeczną zrealizowaną w czasie pande-
mii Covid 19 pod hasłem „Lider Dobroczynno-
ści”, nagrodą w konkursie Siemianowickich Barw 
Wolontariatu oraz bardzo wysokim 7. miejscem 
w ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z teorii. 

 EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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„Czarne złoto” bogactwem 
miastotwórczym
Do końca XVIII w. Siemianowice były małą 
osadą wiejską, pamiętającą czasy bp. kra-
kowskiego Jana Muskaty, liczącą około 190 
mieszkańców. W następnym stuleciu pod 
wpływem angielskiej rewolucji przemysłowej, 
która skutkowała przewrotem w hutnictwie 
i narodzinami górnictwa węglowego, w re-
jonie siemianowickim dokonał się proces 
zmian technologicznych, gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych. Był on związany 
z obecnością bogatych i dostępnych złóż 
węgla kamiennego, nazywanego „czarnym 
złotem”, będącego cennym źródłem energii 
i surowcem strategicznym. 

Do XVIII w. metalurgia w Europie opie-
rała się na węglu drzewnym, jednak wobec 
wytrzebienia zasobów leśnych pojawiła się 
bariera energetyczna. Możliwość jej prze-
zwyciężenia zapewnił wynalazek Abrahama 
Darby, który jako pierwszy wytopił  surówkę 
stosując koks, uzyskany podczas tzw. suchej 
destylacji węgla kamiennego. Z kolei Henry 
Corty opracował nową metodę przerabiania 
surówki na stal, stosując tzw. proces pu-
dlingowania. Druga rewolucja przemysło-
wa pozwoliła siemianowickiej hucie „Laura” 
korzystać z kolejnych wynalazków. Henry 
Bessemer opatentował metodę produkcji 
stali bezpośrednio z rozgrzanego żelaza (eli-
minując proces pudlarski) poprzez przedmu-
chiwanie surówki i zamienianie jej na stal 
bezpośrednio w konwertorze tzw. gruszce 
Bessemera. Metody Bessemera i Thomasa 
zostały udoskonalone później przez fran-
cuskich metalowców (ojca François Marie 
Emile`a i syna Pierre-Émile`a Martinów) oraz 
braci Siemensów: Carla Wilhelma i Friedri-
cha. Dla Siemianowic epoka obu rewolucji 
przemysłowych dokonujących się w XIX w. 
oznaczała czas prosperity. Powstały wów-
czas liczne, najpierw odkrywkowe („Leśna” 
i „Szczęście”), a później głębinowe („Ficinus”, 
„Richter”) kopalnie węgla kamiennego, któ-
rego odbiorcami były okoliczne huty, m.in. 
miejscowy kombinat „Laura”.

Konsekwencje industrializacji
Narodziny przemysłu pociągnęły za sobą 
konieczność zorganizowania transportu 
i komunikacji. Szybki rozwój hutnictwa i gór-

nictwa oraz znaczny wzrost produkcji wiązał 
się z przewozem coraz większej masy towa-
rowej. Dlatego budowano wiadukty i drogi. 
Jednak konny transport lądowy nie zaspokajał 
rosnących potrzeb przewozu węgla i stali, 
dlatego myślano o nowych środkach trans-
portu. Przełom nastąpił, gdy przystosowano 
maszynę parową do poruszania pojazdów: 
najpierw na drogach, a potem na szynach 
(lokomotyw). Wówczas w Siemianowicach 
i Michałkowicach powstały dworce i boczni-
ce kolejowe. Kolejne zmiany w transporcie 
przyniósł wynalazek silnika spalinowego 
i elektrycznego. Dostępnym środkiem loko-
mocji stał się tramwaj elektryczny, łączący 
Siemianowice z Katowicami, a w kopalniach, 
kolejki podziemne i windy wyciągowe. W ży-
ciu siemianowiczan pojawiły się nowe wyna-
lazki: maszyna do szycia, maszyna do pisania, 
rower, aparat fotograficzny, lampa naftowa, 
tramwaj, samochód i motocykl.

Skutkiem rewolucji przemysłowej były 
następujące zmiany, jakie dotknęły małą, 
wiejską siemianowicką osadę:

- urbanizacja związana z masową migracją 
ludności ze wsi śląskich w poszukiwaniu 
pracy w uruchamianych kopalniach: „Leśna” 
(1786 r.), „Karolina”, „Szczęście”, „Maks”, 
„Ficinus”, „Richter” ; dodatkowe miejsca 
pracy zapewniały: huta „Laura”, huta szkła, 
browar oraz Fabryka Śrub i Nitów,

- postęp higieny; powołano lekarzy zakła-
dowych i miejskiego, z których największą 
sławą cieszył się dr Jan Nepomucen Stęślicki,

- narodziny ruchu związkowego, który 
reprezentowało m.in. Zjednoczenie Zawodo-
we Polskie (liderem był Wojciech Sosiński),

- wzrost liczby mieszkańców (migracja, 
zwiększony przyrost naturalny),

- rozwój rzemiosła (słynny na cały kraj 
Zakład Witraży Fryderyka Romańczyka przy 
ul. J. Sobieskiego),

- zwiększenie wydobycia węgla kamien-
nego (kopalnie: „Maks”, „Richter”, „Ficinus”),

- budowa linii kolejowej,
- zanieczyszczenie środowiska.

Zielone miasto
W odpowiedzi na problem degradacji śro-
dowiska zainteresowano się koncepcją 
miasta-ogrodu, która była pomysłem bry-
tyjskiego pianisty i urbanisty Ebenezera 
Howarda (1850-1928). Zaprezentował ją 
w książce w 1902 r. pt. „Garden Cities of 
Tomorrow” in American Libraries (Miasta 
ogrody jutra). Jej realizacja miała zapewnić 
mieszkańcom odpowiednie warunki życia, 
spokój oraz harmonię. W przypadku miasta,  
jako jego zalety E. Howard wymieniał: bez-
pieczne oświetlenie ulic, kanalizację i życie 
towarzyskie. Za wady uznał wysokie ceny i za-
trute powietrze. Odbiciem tych idei stały się 
m.in. dawne Siemianowice, które w ocenie 
Niemców zyskały miano „Zielonego Miasta” 
i słowo Grünstadt trafiło w latach okupacji 
na stempel pocztowy. Powodem były liczne 
oazy zieleni: park hutniczy, siemianowicki 
zespół pałacowo-parkowy, michałkowicki 
zespół dworsko-parkowy, planty na Placu 
ks. Piotra Skargi, Pszczelnik, Fazaniec, Lasek 
Bytkowski, dworskie pola bytkowskie, liczne 
ogródki działkowe. W międzywojniu kwitło 
także życie towarzyskie i kulturalne (bawio-
no się pod „Dwiema Lipami”, w sali Józefa 
Uhra - strzelmistrza Bractwa Kurkowego 
i restauracji  „Zacisze” Adolfa Oczki, przy 
ul. Św. Barbary 13). Wówczas rodziło się 
także zainteresowanie wizją miasta-o-

grodu przeznaczonego dla 32-tysięcz-
nej populacji.

Zwolennikiem tego typu zagospoda-
rowania przestrzennego był Ferdynand 
Popek (1892-1972), od 1924 r. naczelnik 
połączonych gmin: Siemianowice, Huta 
Laura i Huta Jerzego, od 1932 r. burmistrz 
Siemianowic Śląskich., którą to funkcję 
pełnił do września 1939 r. Przeprowadzone 
przez niego zmiany, jak likwidacja obszarów 
dworskich jako odrębnych jednostek ad-
ministracyjnych, przyczyniły się do zwięk-
szenia terytoriów gmin: Michałkowice, 
Bańgów i Przełajka. Dobra siemianowickie, 
Hutę Jerzego, Michałkowice II włączono 
do gminy Huta Laura-Siemianowice, po-
wstałej z połączenia dwóch sąsiadujących 
ze sobą miejscowości. Gmina ta, której 
nazwę zmieniono później na Siemianowice, 
z dniem 10 czerwca 1932 r. uzyskała prawa 
miejskie. Pod koniec omawianego okresu – 
1  marca 1939 r. gminę Bytków włączono do 
gminy Michałkowice, której naczelnikiem 
od wielu lat był Walenty Fojkis; w trzecim 
powstaniu legendarny dowódca 1. Pułku 
Wojsk Powstańczych im. Józefa Piłsud-
skiego, a we wrześniu 1939 r. dowódca 
powstańczej samoobrony i uczestnik walk 
o kopalnię „Michał”. 

W połączonej gminie Huta Laura-Sie-
mianowice było w tym czasie prawie 200 
zakładów rzemieślniczych, sto kilka-
dziesiąt sklepów (wśród nich dom han-
dlowy Fitznera i kilka kooperatyw) oraz 
28 zakładów gastronomicznych. Istniały 
tam ponadto trzy drukarnie i wychodziły 
trzy lokalne czasopisma, jedno w ję-
zyku niemieckim, a także dwie gazety 
parafialne – Kościołów św. Antoniego 
i św. Krzyża. W Bańgowie, Bytkowie, Mi-
chałkowicach i Przełajce było ponad sto 
zakładów handlowych, rzemieślniczych 
i gastronomicznych. 

Od 1932 r. władze miejskie poczęły czynić 
przygotowania do przyłączenia do Siemia-
nowic, jako naturalnego zaplecza, sąsied-
nich gmin: Bytkowa, Michałkowic, Bańgowa 
i Przełajki, o łącznej liczbie ponad 16 tysięcy  
mieszkańców. Ta decyzja wzmocniłaby ży-
wioł polski w mieście i doprowadziłaby do 
utworzenia aglomeracji liczącej około 60 
tysięcy ludności.

Jubileusz 90-lecia Siemianowic Śląskich, jako miasta, znajdzie w naszej gazecie odbicie w postaci 
cyklu artykułów. Zanim zagoszczą w nich lata, kiedy już ten status został osiągnięty, przypomnimy, 
jakie wiatry historii wpłynęły na kształt i charakter naszego miasta. Specjalnie dla „Głosu Miasta” 
podzielił się z nami refleksją na ten temat dr hab. Zdzisław Janeczek.

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  
W KALEJDOSKOPIE ZDARZEŃ

Zdzisław Janeczek

Widok na hutę „Laura” w XIX wieku
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PIŁKA ROWEROWA  
WRACA DO ...SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH!
Za niespełna miesiąc, w sobotę 5 marca o 
godzinie 17.00, w hali Kompleksu Sporto-
wego „Michał”, siemianowickich kibiców 
czeka nie lada gratka - po ponad pół wie-
ku przerwy do naszego miasta wróci piłka 
rowerowa! W  ramach obchodów 90-lecia 
nadania praw miejskich Siemianowicom 
Śląskim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” oraz Wydział Kultury i Sportu 
siemianowickiego urzędu miasta organi-
zują pokazowy mecz piłki rowerowej. Na 
michałkowickim parkiecie zaprezentują 
się zawodnicy z Czech, w tym Jiri Hrdlic-
ka, dwukrotny mistrz świata (2003, 2008) 
w tej dyscyplinie sportu, w której kiedyś w 
Polsce to właśnie siemianowickie duety 
braci Porembów i Skrzypczyków były praw-
dziwym hegemonem!

Skąd pomysł, aby rozegrać mecz piłki rowe-
rowej w Polsce? Dlaczego Siemianowice mają 
być dobrym miejscem na to właśnie spo-
tkanie? Mało kto wie, że Siemianowice były 
przez lata „stolicą” tej właśnie dyscypliny 
sportu w Polsce. Etatowymi mistrzami Polski 
przed II wojną światową byli bracia Paweł 
i Walter Porembowie. Po zakończeniu wojny 
wciąż wiedli prym w kraju, a w czasach kiedy 

odbywały się ponownie oficjalne mistrzo-
stwa Polski, schedę po starszych kolegach 
przejęli również siemianowiczanie – Antoni 
i Brunon Skrzypczykowie. Na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych działała 
w naszym kraju liga piłki rowerowej, lecz 
w rozgrywkach uczestniczyły prawie wyłącz-
nie drużyny z Górnego Śląska. Na jedenaście 
zespołów ligowych – dziesięć pochodziło 
z Katowic, Chorzowa i Siemianowic, a jeden 
ze Złotoryi. Niestety w pierwszej połowie lat 

sześćdziesiątych związek kolarski zaprzestał 
organizacji oficjalnych mistrzostw Polski, a ta 
dyscyplina przestała w naszym kraju istnieć.

Nie zaprzestano jej uprawiać w innych 
krajach, a mistrzostwa świata w piłce ro-
werowej odbywają się co roku. Obecnie 
najwyższy poziom reprezentują Niemcy, 
Austria, Szwajcaria i Czechy. Po nawiązaniu 
kontaktów z naszymi sąsiadami z południa 
mecz pokazowy planowaliśmy już od pew-
nego czasu. Niestety pandemia opóźniła 

nasze działania. Dziś możemy już poinfor-
mować, że dzięki przychylności czeskich 
partnerów z zespołu MO Svitavka, jedne-
go z najlepszych w Czechach – 5 marca 
2022 roku w hali Kompleksu Sportowego 
„Michał” w Siemianowicach Śląskich, po 
niemal 60 latach przerwy w uprawianiu tej 
dyscypliny, odbędzie się mecz pokazowy 
piłki rowerowej. Serdecznie zapraszamy!

JAN KOMANDER
MOSIR PSZCZELNIK

„LODZIKI REUNION”  
MISTRZAMI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH W CURLINGU
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Piłka rowerowa - turniej na Stadionie ŚląskimPiłka rowerowa - mecz z udziałem zespołu Svitavka

Sześć drużyn przystąpiło do rywalizacji 
o zwycięstwo w IV Otwartych Mistrzostwach 
Siemianowic Śląskich w Curlingu. Zawody zor-
ganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich na 
lodowisku w Parku Pszczelnik.

Czteroosobowe zespoły rywalizowały 
w grupie systemem „każdy z każdym”. Mecz 
składał się z dwóch partii tzw. „Endów”. Suma 
zdobytych przez drużyny punktów po dwóch 
rozegranych endach dawała wynik końcowy. Aby 
wygrać spotkanie należało umieścić kamienie 
swojej drużyny bliżej środka wyznaczonego celu 
(tzw. „Domu”), przy jednoczesnych próbach 
wybijania kamieni drużyny przeciwnej. Każdy 
zespół miał do dyspozycji cztery kamienie. 

Po spotkaniach grupowych, pierwsze 
cztery drużyny awansowały do fazy play-off. 
Dwa ostatnie rozegrały spotkanie o V miejsce.

Pierwsze miejsce w IV Otwartych Mistrzo-
stwach Siemianowic Śląskich w Curlingu, 
podobnie jak przed dwoma laty, zajęła dru-
żyna „Lodziki REUNION” w składzie:  Szymon 
Piecha, Adam Kruczalok, Kamil Niesporek, Oli-

wia Baszczeńska, po-
konując w finale „Welm 
Team” (Grzegorz Welm, 
Eryk Welm, Kinga Welm, 
Michał Bryniarski) 3:0. Co ciekawe, po spo-
tkaniach grupowych obie drużyny zajmowały 
odpowiednio IV i III miejsce.

W ubiegłym roku ze względu na panujące 
obostrzenia zawody się nie odbyły.

W spotkaniu o brąz drużyna „Pierwsi Mi-
strzostwie” w składzie: Jakub Królicki, Ma-
ciej Pękała, Katarzyna Bohn, Ewelina Bohn 
(zwycięzcy z 2018 roku) pokonali  „Dzikie 
Mustangi” (Adam Klacka, Mateusza Dyda, 
Jarosław Dyda, Michał Painta) 1:0

Bardziej wyrównany był pojedynek o V miej-
sce pomiędzy zespołami „Wczorajsi” i „GLIZDY”. 
Po dwóch Endach był remis 1:1 i o zwycięstwie 
jednej z drużyn decydowała dogrywka. W niej 
lepsi okazali się „Wczorajsi” (Jan Komander, 
Kamil Królikowski, Krzysztof Tworzydło, Ma-
rian Chołuj) pokonując rywali 2:0. VI miejsce 

przypadło drużynie „GLIZDY” (Tomasz Li-
gocki, Bożena Ligocka, Mateusz Ligocki, 
Michalina Ligocka).

Najlepsze drużyny z rąk zastępcy dyrektora 
MOSiR „Pszczelnik” Jana Komandera oraz Pre-
zesa Śląskiego Klubu Curlingowego Krzysztofa 
Becka odebrały medale oraz puchary. Wszyst-
kie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Współorganizatorem Mistrzostw był Śląski 
Klub Curlingowy. 

Szczególne podziękowania należą się pa-
nom Krzysztofowi Beckowi oraz Tomaszowi 
Majorkowi sędziom zawodów, którzy czuwali 
nad prawidłowym przebiegiem mistrzostw.

Wyniki wszystkich spotkań dostępne są na 
stronie: www.mosir.siemianowice.pl

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

Siemianowicka biathlonistka Martyna 
Jaskólska, na co dzień reprezentują-
ca UKS Biathlon Chorzów, zdobyła 
pierwsze miejsce w biegu indywi-
dualnym oraz w sprincie podczas 
Regionalnych Zawodów Młodzików 
i Młodzików Młodszych w biathlonie, 
które w miniony weekend (5-6 lute-
go) odbyły się w Kościelisku.
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