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Przed nami kolejna zagadka w ramach
konkursu „Jakie to miejsce?”.  
Trzy osoby, które jako pierwsze zadzwonią  
30 czerwca 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 19 maja 2022 r.:

1. Werner z Bytkowa
2. Jolanta z Bytkowa
3. Franciszek z Centrum

Zdjęcie przedstawiało budynek przy ulicy 
Zgrzebnioka 43a. Pozdrawiam. 
Marian Jadwiszczok

Zespół redakcyjny: 
Biuro Prasowe
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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
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Gdyby ktoś z Państwa zapytał mnie w 2014 
roku, na początku pierwszej prezydenckiej 
kadencji: Czy w ciągu najbliższych lat uda 
nam się pozyskać na inwestycje dla Sie-
mianowic Śląskich ponad 100 milionów zło-
tych, odpowiedziałbym zapewne, że jeśli je 
pozyskamy – to tylko cudem. Dziś mogę 
powiedzieć, że ten cud się wydarzył i to 
nie raz, bo aż trzykrotnie przekroczył próg 
naszej urzędniczej wiary. Warto tutaj jednak 
zaznaczyć, że zdobycie tak dużych pieniędzy 
dla miasta może wydawać się cudowne, ale 
w praktyce, za każdą pozyskaną dla miasta 
złotówką stoi praca konkretnego zespołu 
ludzi w urzędzie i życzliwych osób spoza 
magistratu. To dzięki mojemu zespołowi oraz 
przyjaciołom miasta, możemy od kilku lat 
tworzyć projekty inwestycyjne, które zyskują 
wysokie noty w konkursach o granty krajowe 
i europejskie. Jedną z takich nielicznych osób, 
które możemy śmiało nazwać przyjaciółmi 
naszej gminy jest bez wątpienia Pani Sena-
tor Dorota Tobiszowska, z pomocą której 
mogliśmy przygotować dwa wielomilionowe 
projekty inwestycji w mieszkania oraz ka-

mienice komunalne i pozyskać z rządowego 
programu blisko 35 milionów złotych. Dzięki 
temu kilkanaście miejskich kamienic, nie 
dość, że odzyska blask, to stanie się bez 
wątpienia bardziej ekologiczna i ekonomiczna 
w zakresie ogrzewania. Piszę o tym, by prze-
kazać ogromne podziękowania zarówno dla 
Pani Senator, jak i dla naszych urzędników, 
którzy w ciągu ośmiu lat ani na chwilę nie 
zwolnili tempa w pracy na rzecz miasta. 

Państwa z kolei chcę zapewnić, że tempa 
w dalszym ciągu nie zwolnimy, bo przed 
nami kolejne perspektywy pozyskiwania 
środków i kolejne szanse na inwestycje. 
Nadal jest wiele do zrobienia, chociaż-
by w kamienicach komunalnych, czy też 
w zakresie ekologii, ochrony środowiska 
lub rewitalizacji poprzemysłowych osiedli 
i dzielnic. W kolejce czekają też dalsze 
inwestycje w infrastrukturę drogową czy 
kanalizacyjną. Wiemy o tym i nie siedzi-
my z założonymi rękoma, ale dopóki jest 
szansa na sięgnięcię po pieniądze z ze-
wnątrz, a nie do kasy miejskiej, będziemy 
tak chcieli układać kalendarz inwestycyjny, 

by zrobić możliwie jak najwięcej, pozosta-
wiając miejskie pieniądze na inwestycje 
naprawdę pilne.

Za nami piękne jubileuszowe obchody 
Dni Siemianowic Śląskich, wyjątkowe, bo 
powiązane z jubileuszem nadania praw 
miejskich. Pragnę podziękować wszyst-
kim pracownikom urzędu miasta oraz 
podległym nam instytucjom, na czele 
z Siemianowickim Centrum Kultury, za 
zorganizowanie imprez, na które przyje-
chali mieszkańcy całej metropolii. Cieszę 
się, że Siemianowice Śląskie coraz cześciej 
wygrywają w niepisanym konkursie miast 
naszej aglomeracji, w których zawsze dzie-
je się coś ciekawego. 

W dniu, w którym gazeta trafi do Państwa 
rąk będziemy już po premierze hejnału 
Siemianowic Śląskich, którego kompo-
zytorem jest pan Adam Szewczyk. Swoją 
piękną kompozycję zatytułował: „Wolność”. 
Ufam, że gdy codziennie o godzinie 12.00 
będziemy słuchali jej dźwięków, płynących 
z wieży Ratusza Miejskiego, będzie nas ona 
inspirowała do tego, byśmy nadal wspólnie 

Z RATUSZA

PONAD 300 MILIONÓW POZYSKANYCH 
DLA MIASTA, ALE NIE ZWALNIAMY TEMPA

budowali Siemianowice Śląskie, żyjące 
w wolności od wszelkich trosk, czego sobie 
i Państwu życzę.  

POZDRAWIAM 
RAFAŁ PIECH

21 czerwca oficjalnie dobiegła końca charyta-
tywna wyprawa rowerowa, która zaczęła się 
w Siemianowicach Ślaskich. Pomysłodawca 
i realizator w jednym Tomasz Dzierga zakończył 
podróż na dwóch kółkach i wsiadł tego dnia do 
samolotu, żeby wrócić do domu.

Krótkie podsumowanie:
- 26 dni - tyle zajęła podróż rowerem do celu,
- prawie 4 tysiące km przejechanych ro-

werem,
- 61 347 zł środków wpłaconych przez dar-

czyńców na pomoc dla Zosi.
Powyższa kwota jest w tym roku rekordowa, 

a 37 tys. zł, które planował zebrać pan Tomasz 
tuż po starcie wyprawy zostało przekroczone 
o ok. 20 tys. zł. 

Tegoroczna charytatywna wyprawa rowero-
wa Tomasza Dziergi z Siemianowic do Portugalii 
była już drugą w cyklu „Ja jadę  - Ty pomagasz”, 
ale już w dniu powrotu pan Tomasz zapowie-
dział, że kolejna odbędzie się we wrześniu! 

Tworzony przy okazji „szum medialny” wokół 
wyprawy pomaga w osiągnięciu celu, jakim jest 
zbiórka pieniędzy na leczenie chorego dziecka. 
Tym razem pomoc trafi do Zosi z Katowic. 
Całość zebranej kwoty na portalu https://
zrzutka.pl/zutgtf trafia do rodziców dziecka. 

Zosia skończy w tym roku 12 lat. Od urodzenia 
dzielnie zmaga się z upartym przeciwnikiem 
– mózgowym porażeniem dziecięcym. Spora 
część jej codzienności to terapie i rehabilitacja, 
które pozwalają na pokonywanie pojawiających 
się trudności i dają szansę na kolejne kroki na-
przód. Historię Zosi, można poznać na stronach 
Fundacji  Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Start wyprawy był, jak zawsze, pełen atrakcji 
dla najmłodszych. Można było spotkać bo-
hatera - nie tylko tego na rowerze, ale ta-
kiego z filmów Kapitan Ameryka czy Zenona 
Mikołajczyka - znanego kolarza. Fundacja 
Grot zapewniła symulator niespodziewanego 
hamowania,  Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic - watę cukrową, a jego  przed-
stawiciele dołączyli do grupy rowerzystów 
odprowadzających pana Tomasza do rogatek 

Siemianowic. W uatrakcyjnienie dnia startu 
w Siemianowicach zaangażowało się wiele 
firm i organizacji. Nie zabrakło też mediów. 
Należy zauważyć, że za całość organizacji akcji 
od początku do końca odpowiadał jej autor 
i pomysłodawca - Tomasz Dzierga. Dzięki jego 
staraniom na starcie znalazło się też wiele 
pojazdów, z których na co dzień korzystają 
służby mundurowe, ale również marki kojarzone 
ze sportem, a nawet jeden samochód rajdowy. 
Pożegnać pana Tomasza przyszła również 
licznie rodzina Zosi: rodzice, dziadek i jej dwaj 
młodsi bracia, choć sama Zosia ze względu na 
stan zdrowia nie mogła być na miejscu.

Zanim jeszcze Tomasz Dzierga opuścił Sie-
mianowice, pierwszy przystanek wyprawy zro-
bił w Siemianowickiej Wiosce Humanitarnej na 

SPEŁNIONE MARZENIE TOMASZA DZIERGI 

ul. Wyzwolenia 22, prowadzonej przez stowa-
rzyszenie Siemianowice dla Ukrainy. Pierwszy 
nocleg był wyjątkowo w hotelu w Oławie, gdzie 
doszło do spotkania Tomasza Dziergi z za-
stępcą burmistrza wspierającą akcje. Kolejne 
noclegi już w bardziej spartańskich warunkach 
- często pod namiotem. Jak podkreśla pan 
Tomasz w swoich relacjach w drodze spotyka 
ludzi chętnych do pomocy i udostępnienia 
mu  swojego skrawka ziemi.  Więcej na te-
mat wyprawy na profilu Facebook - Ja jadę, 
Ty pomagasz https://www.facebook.com/
jajadetypomagasz. Czekamy na wrzesień i plany 
kolejnej wyprawy charytatywnej.

ELŻBIETA NIESZPOREK
PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Dobiega końca budowa łącznika drogowego, który 
będzie przebiegał od ul. Bytomskiej do terenów 
inwestycyjnych. Nowa droga będzie dopuszczona 
do użytku już niebawem, gdyż finał jej budowy 
zaplanowano na koniec czerwca br. 

Obecnie trwają prace kończące realizację tej 
inwestycji, tj. porządkowanie terenu budowy oraz 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Łącznik drogowy ma długość ok. 600 m i po-
zwoli na lepsze skomunikowanie miejskich ob-
szarów przemysłowych, co nie tylko umożliwi 
dogodny dojazd obecnym inwestorom, ale także 
zachęci kolejne firmy do lokowania swoich siedzib 
w Siemianowicach Śląskich. Zakres prowadzonych 
prac budowlanych obejmował wykonanie: ulicy 
wraz z chodnikiem, placu do zawracania, oświe-

W maju ekipa budowlana przystąpiła do reali-
zacji drugiego etapu łącznika drogowego, który 
docelowo połączy ul. Jagiełły z ul. Węglową. 

Pierwsza część łącznika została wykonana 
w 2021 roku na odcinku od ul. Wł. Jagiełły do 
ul.  Diamentowej. Obecnie prowadzone są 
prace budowlane na odcinku od ul. Diamen-
towej do ul. Węglowej. Zakres prac obejmuje 
wykonanie jezdni o długości 210 m i szerokości 

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace przy 
rozbudowie ul. Traugutta i budowie nowego 
połączenia drogowego, które przebiegać będzie 
od ul. Traugutta do ul. Watoły. Jak informuje 
Wydział Infrastruktury Drogowej, w miejscu 
inwestycji aktualnie wykonano wzmocnienie 
podłoża i pierwszą warstwę podbudowy z kru-
szywa. Ponadto prowadzone są prace związane 
z układaniem krawężników drogowych, i z 
budową ścieżki rowerowej i chodników.
Realizacja zadania drogowego potrwa do 
listopada. Jego zakres obejmuje wykonanie 

7 m wraz z budową wpustów deszczowych 
i zjazdu publicznego, budowę drogi wjazdowej, 
wjazdów na skrzyżowania oraz przebudowa 
istniejącej sieci średniego napięcia (SN).

Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 
1,3  mln zł. Finał prac zaplanowano w listo-
padzie br.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

NOWY ŁĄCZNIK UŁATWI DOJAZD  
DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH

ŚCIEŻKA ROWEROWA I CHODNIKI –  
TRWA ROZBUDOWA UL. TRAUGUTTA

drogi o długości ok. 850 m wraz z chodnikami 
i ścieżkami rowerowymi, budowę skrzyżowań, 
zjazdów publicznych i indywidualnych, a także 
wykonanie kanalizacji deszczowej z przepom-
pownią, oświetleniem oraz kanałem tech-
nologicznym. Inwestycja kosztować będzie 
blisko 6,8 mln zł i zostanie dofinansowana 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(RIFL) i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
(RFRD).

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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NA BYTKOWIE TRWA 
BUDOWA NOWEJ DROGI

tlenia, zjazdów publicznych i indywidualnych, 
a także budowę kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągowej oraz regulację urządzeń 
istniejących studni i włazów. 

Koszt całości zadania to 
blisko 6 mln zł i w całości 
zostanie dofinansowany 
z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg oraz 
z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
Zakończenie prac bu-
dowlanych zaplanowano 
na koniec czerwca 2022 roku. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Nieremontowany od lat budynek urzędu 
miasta przeszedł kompleksową termomo-
dernizację. Było to możliwe dzięki środkom 
zewnętrznym pozyskanym z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 oraz z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinan-
sowania w większości pokryły koszt termo-
modernizacji całego obiektu, który wyniósł 
4 161 754,71 zł

W ramach zadania wykonano m.in. docie-
plenie ścian zewnętrznych i dachu, izolacje 
przeciwwilgociowe ścian podziemia i czę-
ściową wymianę drzwi zewnętrznych i okien. 
Ponadto wymieniono oświetlenie na oprawy 

LED, wykonano wentylację mechaniczną na-
wiewno-wywiewną oraz wymieniono instalację 
grzewczą i elektryczną. 

Inwestycja realizowana była w ramach więk-
szego projektu unijnego pn. „Niskoenergetycz-
ne budynki użyteczności publicznej (Zespół 
Szkół Sportowych –Etap 2, ZSTiO Meritum, 
UM przy ul. Michałkowickiej w Siemianowicach 
Śląskich)”, który wpisuje się w realizowany od 
lat w naszym mieście Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej, zakładający poprawę efektywności 
energetycznej budynków, wymianę oświetlenia 
na energooszczędne, niskoemisyjny transport 
miejski oraz wzrost wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii (OZE).

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BUDYNEK URZĘDU ODMIENIONY PO REMONCIE

NOWE ULICE 
NA MAPIE MIASTA 

Miasto przygotowuje się do realizacji zadania 
drogowego pn. „Wymiana nawierzchni i remont 
na wybranych drogach powiatowych i gmin-
nych w Siemianowicach Śląskich”. W ramach 
przedsięwzięcia gruntowną modernizację 
przejdą trzy ulice: Chemiczna, Dąbrowskiego 
oraz Piastowska.

Obecnie inwestycja jest w trakcie postę-
powania przetargowego. Jej przeprowadze-
nie będzie możliwe po podpisaniu umowy 
z wykonawcą. Zakres przewidzianych prac 
budowlanych obejmie głównie: frezowanie 
istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzu-
pełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie 

lub regulacja krawężników drogowych i obrzeży 
chodnikowych, wykonanie nowych nawierzchni 
chodników oraz nawierzchni jezdni, a także 
regulację urządzeń infrastruktury technicznej.

W lutym bieżącego roku gmina Siemianowice 
Śląskie otrzymała kolejne rządowe wsparcie 
finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na modernizację lokalnej infrastruktury 
drogowej. Przyznana kwota, sięgająca blisko 
1 mln zł, zostanie przeznaczona na remont 
ulicy Chemicznej oraz Dąbrowskiego i pokryje 
50% kosztów.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ
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Na mapie Siemianowic Śląskich pojawiły się 
dwie nowe ulice. Pierwsza z nich położona 
jest w Michałkowicach, w okolicy ul. ks. bp. 
Czesława Domina, stanowi drogę wewnętrzną 
– dojazd do nowego osiedla. Ulica otrzymała 
nazwę Ateńska i nawiązuje do nazw innych ulic 
w tym rejonie, pochodzących od nazw stolic 
europejskich. Z kolei druga z ulic znajduje się 
w centrum miasta i łączy ul. M. Konopnickiej 

z ul. Starą Katowicką. Patronką nowej ulicy 
została polska poetka Wisława Szymborska.

Uchwały w sprawie nadania nazw powyż-
szych ulic podjęli radni podczas kwietniowej 
sesji Rady Miasta. Nowe nazwy weszły w życie 
w drugiej połowie maja br. Dokładne położenie 
ulic można sprawdzić na stronie internetowej: 
siemianowice.geoportal2.pl.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

ULICE CHEMICZNA, DĄBROWSKIEGO  
I PIASTOWSKA DO REMONTU

Patronką łącznika ul. Starej Katowickiej z ul. Konopnicką  
została polska poetka Wisława Szymborska.
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

DWA PRZEDSZKOLA PRZEJDĄ TERMOMODERNIZACJĘ
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REWITALIZACJA BUDYNKÓW NA NOWYM ŚWIECIE

Ruszyły prace związane z termomodernizacją 
kolejnych budynków wielorodzinnych, nale-
żących do miasta Siemianowice Śląskie. Do 
końca sierpnia zostaną docieplone i odnowione 
domy zlokalizowane przy ulicy H. Kołłątaja 5, 
7 i 11-14. Inwestycja dopełni realizowane od 
2018 roku działania rewitalizacyjne w dzielnicy 
Nowy Świat. 

Termomodernizacja prowadzona jest w ra-
mach zadania pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych będą-
cych własnością gminy Siemianowice Śląskie”. 
Zakres prac budowlanych jest szeroki i obej-
muje m.in. termoizolację ścian zewnętrznych 

Od kilku lat budynki siemianowickich szkół 
systematycznie poddawane są komplekso-
wej termomodernizacji. W tym roku, dzięki 
kolejnym wielomilionowym dofinansowaniom 
pozyskanym z Unii Europejskiej, dołączą do 
nich dwie miejskie placówki przedszkolne. 

Na początku czerwca zostały podpisane 
umowy na realizację zadania pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Siemianowicach Śląskich”. W ra-
mach projektu do końca bieżącego roku moder-
nizację przejdzie Przedszkole nr 2 przy ul.  ZHP 
8 oraz Przedszkole nr 10 przy ul. Jana Pawła II.

To kolejna spora inwestycja, mająca na celu 
poprawę komfortu cieplnego użytkowników 
budynku, skuteczne obniżenie kosztów jego 
ogrzewania, jak również zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.

budynków, izolacje przeciwwilgociowe piwnic, 
termoizolację ścian piwnic, remont i docie-
plenie dachu, częściową wymianę stolarki 
okiennej oraz drzwiowej oraz odnowienie 
elewacji. Projekt oprócz termomodernizacji 
budynków przy ul. H.  Kołłątaja zakłada również 
docieplenie kamienic położonych przy ul. Śląskiej 
10, ul. Śląskiej 10a, Poprzecznej 1, ul. Poprzecznej 
3, ul. Bocznej 1, ul. Szeflera 13, ul.  Szeflera 15, 
al. Sportowców 4, ul.  Staszica 10, ul. Parkowej 
6 i ul. Parkowej 6a (prace trwają)  oraz ul. So-
bieskiego 8 (zakończono prace). 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 
8 750 000 zł, z czego 4 950 000 zł stano-

Termomodernizacja przedszkoli rozpocznie 
się jeszcze w czerwcu. Zakres prac budowlanych 
dla obu placówek jest podobny i obejmie m.in: 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wykonanie odwodnienia, 
jak również wykonanie prac wykończeniowych 
wewnątrz budynków – informuje Krzysztof 
Rycman, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Zgodnie z podpisanymi umowami prace 
budowlane powinny zakończyć w grudniu 
2022  r. Koszt docieplenia powyższych placówek 
oświatowych wyniesie w sumie 3 368 571,11 zł 
i zostanie dofinansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Teren pomiędzy ulicami Wyzwolenia 19 
i Stawową 18 niebawem zmieni się nie do 
poznania. Powstanie tam strefa rekreacyjno-
-zabawowa oraz miejsca postojowe. Umowa 
na jego zagospodarowanie została podpisana 
6 czerwca br. Od tego momentu wykonawca 
inwestycji ma 180 dni na opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz przeprowadzenie 
prac budowlanych.

Trampoliny, huśtawki – w tym huśtawka 
dla dzieci niepełnosprawnych, ławki i kosze 

na śmieci oraz nowe nasadzenia, to główne 
elementy rekreacyjnej przestrzeni, która po-
wstanie na michałkowickim osiedlu. Miejsce 
zostanie ogrodzone i będzie miało bezpieczną 
nawierzchnię. Dodatkowo zostanie wykona-
nych dwadzieścia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych wraz z drogą do-
jazdową i chodnikiem. Koszt przedsięwzięcia 
wyniesie ok. 600 tys. zł

Przypomnijmy, że skwerek w Michałkowicach 
miał powstać już w ubiegłym roku w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego 2021 – autorką zwycię-
skiego projektu jest Karina Siwiec-Magielnicka. 
Niestety umowa z firmą wyłonioną w wyniku 

wi dofinansowanie otrzymane z Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych Polski 
Ład, a 3 250 000 zł dofinansowanie z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. Pozostała kwota 550 000 zł to 
wkład własny gminy. 

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

przetargu została rozwiązana, dlatego realizację 
inwestycji przełożono na 2022 rok.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

SKWEREK, TRAMPOLINY 
I NOWE MIEJSCA POSTOJOWE
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PRAWIE 35 MILIONÓW 
NA REMONT MIEJSKICH BUDYNKÓW
Na wiadomość o tym, że miejskie kamieni-
ce, m.in. przy ulicy Matejki, zostaną wyre-
montowane, ich mieszkańcy czekali wiele 
długich lat. Szczęśliwie dla wielu z nich 
możemy przekazać informację o tym, że 
miasto pozyskało kolejne środki na realiza-
cję kluczowych inwestycji w ramach dru-
giej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych. Oba 
zakładają właśnie inwestycje w remonty na-
szych przestarzałych miejskich kamienic.

Dofinansowanie przyznano dla 2 845 jednostek 
samorządu terytorialnego (JST) i związków 
JST. Łącznie w ramach dwóch projektów dla 
naszego miasta pn. „Rewitalizacja obszarów 
miejskich w Siemianowicach Śląskich I” oraz 
„Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemia-
nowicach Śląskich II” wartość przyznanego 
dofinansowania wyniesie 34 996 500 zł.

Z tej okazji pod koniec maja odbyło się krótkie 
spotkanie z przedstawicielami regionalnych 
mediów, którzy bezpośrednio mogli przekonać 
się gdzie i z jakiego powodu tego typu zadania 
inwestycyjne są potrzebne w mieście.

Gospodarzem spotkania z dziennikarzami był 
prezydent miasta Rafał Piech, będący jedno-
cześnie inicjatorem całego projektu i wniosku 
o rewitalizację miejskiej substancji mieszkaniowej. 
W trakcie spotkania przyjął on symboliczny czek 
na realizację obu inwestycji z rąk senator Doroty 
Tobiszowskiej, która od kilku lat regularnie wspiera 
Siemianowice Śląskie w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. 

Zadania ujęte w siemianowickich projek-
tach obejmują rewitalizację zdegradowanych 
budynków zarządzanych przez miasto wraz 
z zagospodarowaniem terenu niezbędną in-
frastrukturą, a także remont kilkudziesięciu 
bardzo zdegradowanych lokali, w celu przy-
wrócenia i nadania im funkcji mieszkalnych. 

Przyznane środki stanowić będą 90% plano-
wanych wydatków inwestycyjnych.

Jak zaznaczył na spotkaniu Rafał Piech, pre-
zydent miasta:  – Choć do remontu zakwalifiko-
wanych zostało kilkadziesiąt miejskich kamienic, 
to dopiero w drodze procedur przetargowych 
uzwględniających m.in. aktualne ceny mate-
riałów budowlanych lub kosztów pracy, okaże 
się, ile finalnie miasto zdoła wyremontować 
budynków i lokali. Nikt z nas nie ma jednak 
wątpliwości, że tak potężny zastrzyk finansowy 
ze strony rządowej pozwoli nam wykonać tak 
szeroki zakres prac remontowych w miejskich 
budynkach, jakiego nie dokonalibyśmy przez kil-
ka lat, opierając się jedynie na budżecie miasta. 

Gospodarz miasta zauważył również, że w ko-
lejce po mieszkalny lokal komunalny czeka 
w Siemianowicach Śląskich ponad 1500 rodzin. 
– Większości z mieszkańców oczekujących na 
mieszkanie – zwłaszcza młodych małżeństw na 
dorobku – nie stać na wynajem lub zakup no-
wego mieszkania. Pozostaje im więc mieszkanie 

z rodzicami lub dziadkami i czekanie w kolejce 
po klucze do lokalu posiadającego niski czynsz, 
ale wymagającego często dużego nakładu 
finansowego na remont.  Sytuacja ta bierze 
się z faktu, że niski czynsz, jakiego oczekują 
mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych, nie 
jest w stanie  zabezpieczyć i pokryć kosztów 
eksploatacji budynków oraz przeprowadzenia 
rewitalizacji danej kamienicy, stąd – jak dalej 
zaznacza Rafał Piech: – Z pomocą może przyjść 
właśnie taki pilotażowy program, jaki wdrożymy 
dzięki otrzymanej dotacji. Wyremontujemy pu-
stostany do poziomu, w którym będzie można 
godnie w nich mieszkać, przy koszcie czynszu 
nieporównywalnie niższym, niż ma to miej-
sce w nowszych budynkach. Wiem, że młodzi 
mieszkańcy, którzy chcą przejść do swojego 
skromnego, ale własnego lokum, czekają na 
taką propozycję ze strony urzędu.

PIOTR KOCHANEK
RZECZNIK PRASOWY  

UM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
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PAMIĘTAJ! DO KOŃCA CZERWCA 
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH 
OGRZEWANIA BUDYNKU
Przypominamy, że 30 czerwca upływa termin 
składania do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) obowiązkowej deklaracji, 
informującej w jaki sposób ogrzewany jest 
budynek lub lokal mieszkalny. Zobowiązany 
jest do tego każdy właściciel domu lub za-
rządca budynku.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1. przez internet, posługując się profilem 

zaufanym lub podpisem elektronicznym. 
W tym celu należy wejść na stronę www.zone.

Z RATUSZA

gunb.gov.pl, nacisnąć pole „zaloguj się przez 
login.gov.pl, aby złożyć deklarację”, a następ-
nie wypełnić ją i wysłać drogą elektroniczną.

2. w urzędzie miasta. Drukujemy i wypeł-
niamy deklarację, którą możemy znaleźć 
po linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/
zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-
-emisyjnosci-budynkow-ceeb, a następnie 
składamy w kancelarii podawczej siemiano-
wickiego urzędu miasta przy ul. Michałko-
wickiej 105 lub wysyłamy ją pocztą.

33 330 000 zł
90% dotacji to 29 997 000 

10% wkład własny 3 333 000 zł

5 555 000 zł 
90% dotacji to 4 999 500 

10% wkład własny 555 500 zł

PROJEKT
Rewitalizacja obszarów miejskich  

w Siemianowicach Śląskich I

PROJEKT
Rewitalizacja obszarów miejskich  

w Siemianowicach Śląskich II

wartość 
przyznanego 

dofinansowania to blisko 

35 
mln zł

Wszystkie szczegóły oraz odpowiedzi 
na pytania i wątpliwości można znaleźć na 
stronach internetowych: https://ceeb.gov.
pl/ i https://www.gov.pl/web/gov/zloz-de-
klaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyj-
nosci-budynkow-ceeb

PIOTR PINDUR
BIURO PRASOWE UM

- Ogromne pieniądze, myślę, że jak najbardziej potrzebne. Napływ tych pieniędzy 
jest wynikiem mojej współpracy z panem prezydentem i całym sztabem ludzi 
pracujących w urzędzie miasta. Jestem tylko ogniwem łączącym, a kropkę nad 
„i” postawił premier Mateusz Morawiecki, przyznając dla Siemianowic Śląskich 
środki w takiej wysokości – powiedziała senator Dorota Tobiszowska.
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SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
SCK BYTKÓW ul. Niepodległości  45 (tel. 32 228 72 80)
 4 lipca (poniedziałek) - Letni Bal Kwiatów czyli taneczne 
powitanie wakacji dla dzieci od 5 lat. Wstęp wolny
godz. 10.00 - projektowanie i wykonanie kostiumów 
w Pracowni Plastycznej OKIENKO
godz. 11.00 - zabawa taneczna z konkursami 
i animacjami na sali widowiskowej
 6 lipca (środa), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: 
odsłona 1 – warsztaty teatralne dla dzieci od 6 lat. Wstęp wolny
 8 lipca (piątek), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: 
odsłona 2 – warsztaty wokalne dla dzieci od 6 lat. Wstęp wolny
 13 lipca (środa), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: odsłona 
3 – warsztaty ruchu scenicznego dla dzieci od 6 lat. Wstęp wolny
 15 lipca (piątek), godz. 10.00 - Letnie Fantazje Sceniczne: 
odsłona 4 – warsztaty z recytacji dla dzieci od 6 lat. Wstęp wolny
 19 lipca (wtorek), godz. 11.00 - Artystyczny Parking SCK 
Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp wolny
 26 lipca (wtorek), godz. 11.00 - Artystyczny Parking 
SCK Bytków: animacje dla dzieci. Wstęp wolny

AMFITEATR W PARKU MIEJSKIM, ul. Chopina  1
TEATRALNE LATO POD CHMURKĄ 
 3 lipca (niedziela), godz. 17.00 - Teatr GabiArt ze 
spektaklem „ Jak Kicia Rufiego mądrości uczyła”
 10 lipca (niedziela), godz. 17.00- O! Teatr ze spektaklem 
„Bajka o lodowej górze i królewnie Marysi”
 17 lipca (niedziela), godz.17.00 - Teatr GabiArt ze 
spektaklem „Cyrk Bobas”
 24 lipca (niedziela), godz. 17.00 - O! Teatr ze 
spektaklem „Król Maciuś”
 31 lipca (niedziela), godz. 17.00 - O! Teatr ze 
spektaklem „Bajka o gajowym Hrobotku”

SCK PARK TRADYCJI, ul. Orzeszkowej 12 (tel.32 765 27 40)
   5, 12, 19, 26 lipca (wtorki), godz. 11.00 – Akcja Lato –
Kino dla dzieci. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
   7, 14, 21, 28 lipca (czwartki), godz. 11.00 – Akcja Lato – 
„Kino dla dzieci”. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona
 
SCK JARZĘBINA, ul. Wierzbowa 2 (tel. 32 228 48 46)
 4, 11, 18, 25 lipca (poniedziałki), godz 11.00 - Letnie Kino 
dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych filmów pod numerem 
telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny
 6, 13, 20, 27 lipca (środy), godz 11.00 - Letnie Kino 
dla dzieci. Tytuły  wyświetlanych filmów pod numerem 
telefonu: 32/228-48-46. Wstęp wolny
 22 lipca (piątek), godz. 11.00 - Święto Czekolady – gry, 
zabawy, animacje dla dzieci. Wstęp wolny.

SCK ZAMECZEK, ul Oświęcimska 1 (tel. 32 204 11 27)
 18-21 lipca (poniedziałek – czwartek), godz. 10.00 
i 12.00 - Wakacje ze sztuką – warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 7-15 lat. Wstęp wolny. Wejściówki do 
odbioru od 30 czerwca w SCK Zameczek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Anny Szaneckiej
al. Sportowców 3 (tel. 32 228 13 29)
www.mbpsiemianowice.pl
Dział dla Dzieci i Młodzieży (al. Sportowców 3)
tel. 32 228 13 29
Akcja lato pod hasłem:  ”..Bo w bibliotece się nie nudzisz”
 5 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -„Wakacje 
Mikołajka” – czytanie fragmentów książki oraz wykonanie 
pracy plastycznej do teatrzyku Kamishibai
 12 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 - Pocztówka 
z wakacji – warsztaty robienia kartek
 19 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -Robimy coś 
z niczego” – warsztaty plastyczne, w czasie których 
wykorzystywane będą rzeczy przeznaczone do recyklingu
 26 lipca (wtorek), godz. 10.00-11.00 -„Zwariowany 
dzień planszówek” – turniej gier planszowych

Filia nr 1, ul. Fojkisa 4, tel. 690 685 012
 5 lipca (wtorek), godz.11.00 - „Leśny pokaz mody” - 
zajęcia czytelniczo-plastyczne
 26 lipca (wtorek), godz.11.00 - „Muszle i bursztyn” - 
zajęcia czytelniczo-plastyczne

Filia nr 5, ul. Sobieskiego 11, tel. 32 228 24 85
 6, 13, 20, 27 lipca (środy), godz. 14.00- 15.00 – 
„Wakacyjne podróże z książką w kieszeni” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci

Filia nr 8, ul. Zgrzebnioka 43a, tel.  32 228 61  54
 5 lipca (wtorek), godz. 10.30 – Scootie Go ! - zabawy 
w programowanie

 7 lipca (czwartek), godz. 10.30 – Codey Rocky - zabawy 
w programowanie
 12 lipca (wtorek), godz. 10.30 - Scootie Go! - zabawy 
w programowanie
 14 lipca (czwartek), godz. 10.30 - Codey Rocky -  
zabawy w programowanie

Filia nr 9, ul. Powstańców 54a, tel. 32 228 10 16
 7, 14, 21, 28 lipca (czwartki), godz. 11.00 - „Bajki rodziców” 
- zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

Filia Nr 10, ul. Jaworowa 2, (tel. 32 228 42 46)
 7 lipca (czwartek), godz. 10.30–11.30 - warsztaty 
plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z książką. 
Temat: Tajemnice oceanów, podróże z Nelą.
 12 lipca (wtorek), godz. 10.30-11.30 - warsztaty 
plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z książką. 
Temat: Zwierzęta polarne – podróże z Nelą.
 14 lipca (czwartek),godz. 10.30 –11.30 – warsztaty 
plastyczne dla dzieci pod hasłem: Podróże z książką. Temat: 
Afryka – kraina niesamowitych zwierząt, podróże z Nelą.

MUZEUM MIEJSKIE, ul. Chopina 6, (tel. 513 661 565)
 7, 21 lipca, (czwartki), godz. 15.00 - Historyczny Spacer 
po Siemianowicach - Seria spacerów po najciekawszych 
historycznie lokalizacjach naszego miasta, prowadzenie 
Małgorzata Derus
Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem: lipiec-sierpień 
2022 od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia 
muzeum, dla dzieci wstęp darmowy
Lekcje Muzealne: lipiec-sierpień 2022, od wtorku do 
piątku,  w godzinach otwarcia muzeum

MIKROWYCIECZKI W RAMACH ŚWIĘTA 
METROPOLII GZM
 2 lipca (sobota), godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00   
Na mikrowycieczki zapraszamy pasjonatów historii 
i ciekawych, tajemniczych zakątków Siemianowic Śląskich 
oraz rodziny z dziećmi. Mogą występować utrudnienia dla 
osób niepełnosprawnych (m.in. na wózkach w Muzeum 
Miejskim). Jedna z tur będzie prowadzona z tłumaczem 
języka ukraińskiego.

1. Wycieczka pn. Spacer z Laurą i Hugo Donnersmarckami. 
Trasa wycieczki: Muzeum Miejskie Siemianowice Śląskie 
ul. Chopina 6 - Pałac Inspiracji (Pałac Donnersmarcków), 
ul. Chopina 11-17
Spacer w towarzystwie Laury i Hugo Donnersmarcków 
w strojach z epoki. Postacie zabiorą uczestników 
wycieczki do swojego świata, oprowadzając po 
zabytkowym parku i swojej rezydencji. 

2. Wycieczka w poszukiwaniu Pióropusznika Strusiego 
(Botanika)
Trasa wycieczki: Park „Pszczelnik” i okolice
Odkrywanie przyrodniczych osobliwości Siemianowic 
Śląskich z fachowcem i pasjonatem, posiadającym 
ogromną wiedzę i doskonały kontakt z uczestnikami 
w każdym wieku. Poszukiwanie pióropusznika strusiego, 
odkrywanie stanowisk chronionych roślin, pomników 
przyrody. Podróż w głąb fascynującego świata roślin, 
ptaków i innych zwierząt zamieszkujących okolice Parku 
„Pszczelnik”.

3. Wycieczka pn. „Siemianowice kierych ...już nie ma” 
Start wycieczki: Willa Fitznera, ul. Fitznerów
Oprowadzanie po najciekawszych historycznie obiektach 
w Siemianowicach Śląskich: Willa Fitznera, Dyrekcja 
Huty „Jedność”,  Rosomak, budynek administracji Fabryki 
Kotłów Parowych, Browar Weisenberga, dworzec 
kolejowy. Są to miejsca znajdujące się w ścisłym centrum 
miasta, są nierozerwalnie związane z historią powstania 
Siemianowic Śląskich. 

4. Wycieczka pn. Zakochaj się w …hokeju na trawie!
Trasa wycieczki; Kompleks Sportowy „Siemion”
Dzień otwarty – zapoznanie z dyscypliną: hokej na 
trawie, historią siemianowickiego hokeja na trawie, 
zwiedzanie obiektu sportowego KS „Siemion”, 
możliwość uczestniczenia w treningu otwartym 
z zawodnikami pierwszoligowej drużyny HKS 
Siemianowiczanka, wystawa plenerowa poświęcona 
historii siemianowickiego hokeja na trawie.
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU
ul. Jana Pawła II 1 (tel. 32 765 62 90)
BEZPŁATNE WYCIECZKI REKREACYJNE DLA 
SIEMIANOWICKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (w wieku 7-18 lat)
 13 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 - Wycieczka 
rekreacyjna – Nadleśnictwo Zawadzkie
 27 lipca (środa), zbiórka godz. 8.00 - Wycieczka 
rekreacyjno-piesza na Jurę Krakowsko-Częstochowską 
(Ogrodzieniec, Smoleń)
 Zbiórki o godz. 7.50 – Rynek Miejski (uczestników 
wycieczek należy zgłosić w Wydziale Kultury i Sportu 
osobiście lub pod numerami telefonów: 32 765 62 97, 
32 765 62 90).
Wszystkich niepełnoletnich uczestników wycieczek 
obowiązują 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 Wydziale 
Kultury i Sportu). Liczba miejsc na poszczególne 
wycieczki ograniczona. 
UWAGA! Podczas wycieczek będzie bezwzględnie 
respektowany regulamin wycieczek, dołączony 
do kart uczestnictwa oraz dostępny u opiekunów 
poszczególnych wycieczek.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „SPORCIK”
Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11
 16, 30 lipca,(soboty), godz. 10.00-12.30 - 
Siemianowickie Sportowe Soboty z AZS -  zajęcia 
sportowe dla siemianowickich dzieci z rocznika 2009 
i młodszych:
Zajęcia przewidziane są dla maksymalnie 40 dzieci 
jednocześnie (ok 120 rotacyjnie), z rocznika 2009 
i młodszych. W ramach zajęć planowane są gry i zabawy: 
przeciąganie liny, wyścigi rzędów z różnymi przyborami 
(piłkami, kijami do unihokeja, balonami, skakanką, 
hula-hop, skoki w workach), kręgle z butelek po wodzie, 
strzały na bramkę, tory przeszkód, ringo, gra w klasy, 
guma, chusta animacyjna, unihokej, dwa ognie, gra do 
pięciu podań, badminton, raz, dwa, trzy – baba jaga 
patrzy, ruchomy kosz.

MOSiR „PSZCZELNIK”, Park „Pszczelnik”
41-100 Siemianowice Śląskie
 5, 12, 19 lipca,(wtorki), godz. 17.30 - Wtorki Biegowe – 
Maraton na Raty. Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
 29 czerwca, 6, 13, 20, 27 lipca, (środy), godz. 10.00-18.00  
- ulgowy wstęp na otwarty basen kąpielowy dla dzieci 
i młodzieży szkolnej z Siemianowic Śląskich – 2,00 zł
 2 lipca (sobota), godz. 11.00 - Bieg Lata oraz Nordic 
Walking. Trasa biegu wynosi ok. 5,5 kilometra  
i niezmiennie prowadzi alejkami Parku „Pszczelnik” do 
Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw „Rzęsa” do 
mety w Parku „Pszczelnik”. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane są mailowo na adres: 
sport@um.siemianowice.pl (należy w treści maila podać 
imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania) do 
dnia 30 czerwca br., do godz. 11.00.  Po tym terminie 
zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej 
w biurze zawodów w dniu biegu, w godz. 10.15-10.50. 
 10 lipca (niedziela), godz. 10.00 - Turniej Siatkówki 
Plażowej Mixtów. Organizator: MOSiR „Pszczelnik”
11 lipca (poniedziałek), godz. 13.00 - Aerobik w wodzie na 
basenie kąpielowym w Parku „Pszczelnik” Organizator: 
MOSiR „Pszczelnik”

 13 lipca (środa), godz. 10.00 - Turniej Piątek Piłkarskich 
Drużyn Podwórkowych - Szkoły Podstawowe. Park 
„Pszczelnik”– boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. 
Organizator: MOSiR „Pszczelnik”

K O R T Y  - MOSiR „Pszczelnik”
od poniedziałku do niedzieli od godz. 7.00 do 21.00 

B A S E N  K Ą P I E L O W Y -  PARK „PSZCZELNIK” od 25.06 – 31.08
poniedziałek - piątek  od godz. 10.00 do 18.00 
sobota, niedziela i święta od godz. 10.00 do 19.00

KOMPLEKS SPORTOWY „MICHAŁ”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
tel. 32 765.23.03, 32 765.23.04
www.ksmichal.mmj.pl
 18 - 22 lipca (poniedziałek – piątek), godz. 10.00 – 11.00 
- Otwarte zajęcia z gimnastyki artystycznej dzieci 
i młodzieży (od 4 lat). Hala KS. „Michał”.  Organizator: 
UKS „Diament”, MOSiR „Pszczelnik”

B A S E N  –  KOMPLEKS  SPORTOWY „MICHAŁ”
/BASEN – SAUNA – JACUZZI – ZJEŻDŻALNIA/
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek – od godz. 6.00 – 22.00 
sobota od godz. 9.00 – 22.00  
niedziela od godz. 9.00 – 21.00

W czasie wakacji letnich 2022 r., tj. od 25.06. do 31.08. 
obowiązywać będzie wakacyjna promocja biletów: 
-  3,00 zł od osoby na 60 min. 
-  5,00 zł od osoby na 120 min.
- grupy zorganizowane - po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu (wtorek lub czwartek) wejście na basen 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)
Aktualny harmonogram zajęć i godzin ogólnodostępnych 
na stronie internetowej: www.pm-siemianowice.pl
W okresie wakacji cena promocyjna biletu 2,50zł  dla 
dzieci i młodzieży uczącej się. Od 15.08.2022 przerwa 
technologiczna na basenie. Przewidywany termin 
otwarcia obiektu 29.08.2022 (może ulec zmianie). 

ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY, ul. Sowia 14, 
41-100 Siemianowice Śląskie

GOLF DLA DZIECI I MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCYCH 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25,28 lipca (poniedziałki, czwartki), 
godz. 16.00-17.00 na terenie Śląskiego Klubu Golfowego, 
ul. Sowia 14, Siemianowice Śląskie, będą organizowane 
bezpłatne zajęcia nauki gry w golfa dla dzieci i młodzieży 
mieszkających w Siemianowicach Śląskich. 

DOM KULTURY „CHEMIK”
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Niepodległości 51
41-106 Siemianowice Śląskie
tel. 32 228 20 90
Piłka nożna na naszych osiedlach – zajęcia z piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży
 4, 11, 18, 25 lipca, (poniedziałki), godz. 16.30 – grupa 
młodsza, godz. 18.00 – grupa starsza. Zajęcia z piłki 
nożnej na Osiedlu Michałkowice
 5, 12, 19, 26 lipca (wtorki), godz. 16.30 – grupa młodsza, 
godz. 18.00 – grupa starsza. Zajęcia z piłki nożnej na 
Osiedlu Tuwim
 6, 13, 20, 27 lipca (wtorki), godz. 16.30 – grupa 
młodsza, godz. 18.00 – grupa starsza. Zajęcia z piłki 
nożnej na Osiedlu Węzłowiec
 7, 14, 21, 28 lipca (wtorki), godz. 16.30 – grupa młodsza, 
godz. 18.00 – grupa starsza. Zajęcia z piłki nożnej na 
Osiedlu Bańgów

UWAGA! Podczas zajęć będzie bezwzględnie 
respektowany regulamin dołączony do kart uczestnictwa 
oraz dostępny w miejscu imprezy.

W razie niepogody zajęcia w danym dniu nie odbędą się.

OPRACOWAŁA: NATALIA WOJNA-STOLORZ
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU UM

 SIEMIANOWICKI INFORMATOR KULTURALNO–SPORTOWY

L I P I E C  2 0 2 2
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Mogły być 40. - były 38., ale tak bogate w wy-
darzenia i gwiazdy, że z całą pewnością ade-
kwatne do szacownej tradycji, liczącej cztery 
dziesiątki lat. Aura także odniosła się do Dni 
Siemianowic z jubileuszową atencją i cały trzy-
dniowy finał imprezy przebiegł w promieniach 
słońca. Nic więc dziwnego, że siemianowiczanie 
tłumnie uczestniczyli w koncertach, prezen-
tacjach i wszelkich innych wydarzeniach miej-
skiego święta. Najmłodsi chętnie i z widocznym 
zapałem korzystali z propozycji oferowanych 
im w sobotnim bloku, przygotowanym spe-
cjalnie z myślą o nich na terenie SCK Park 
Tradycji. Mnóstwo zabaw, konkursów, animacji 
prowadzonych przez sprawdzonego przyjaciela 
dzieci – Tadeusza Zdechlikiewicza, cieszyło się 
dużym zainteresowaniem młodych siemianowi-
czan. Prócz tego wiele atrakcji czekało też ich 
na stoiskach organizacji pozarządowych, które 
prezentując swoją działalność, przygotowały 
dla malców kolorowe baloniki i inne drobne 
upominki, a także umilające im czas zajęcia 
(zobacz galerię na FB).

O dzieciakach nie zapomniano też na Rynku 
Miejskim. Tutaj ogromnym wzięciem cieszyło 
się stoisko - a co tam, pochwalmy się:) - urzę-
du miasta, na którym, po założeniu okularów VR 
Oculus, najmłodsi mogli przeżywać fantastycz-
ne przygody, zanurzywszy się w wirtualnym 

GWIAŹDZISTE DNI SIEMIANOWIC

świecie. Kolejka nie miała końca, a entuzjazm 
dzieci wzbudzał też żywe zainteresowanie 
mamuś. Oprócz tego, jak zwykle, milusińscy 
z upodobaniem bawili się kolorowankami, udo-
wadniając, jak są zdolni i mądrzy.

W tym czasie, gdy malcy gasili wirtualny 
pożar, albo dysponując magiczną różdżką, 
mogli zaczarowywać świat, Rynek Miejski na-
prawdę zaczarowały smakowite zapachy żuru, 
przygotowywanego przez sześć rywalizujących 

ze sobą zespołów. Ostatecznie spośród naj-
smaczniejszych żurów na świecie, w 16. Świa-
towym Konkursie Gotowania Żuru, zwyciężyła 
zupa ugotowana przez reprezentację MPGKiM. 
Wszystkie jednak dania wyczarowane przez 
biorących udział w konkursie były pałaszowane 
ze smakiem przez licznych obserwatorów 
współzawodnictwa (zobacz galerię na FB).

Wśród wielu imprez zainteresowanie zdobył 
koncert rodzimej grupy artystycznej – Zespołu 
Pieśni i Tańca Siemianowice, który wystąpił 
w Amfiteatrze ze swoją jubileuszową galą. Sam 
jubileusz przypadał wcześniej, ale pandemia 

pokrzyżowała plany hucznych obchodów, tak 
więc razem z publicznością zespół mógł świę-
tować swoje wieloletnie dokonania dopiero 
teraz. Z opóźnieniem, ale za to z przytupem 
i pięknie odbył się koncert „Siemianowic”, 
a siemianowiczanie oklaskiwali go gromko 
i serdecznie.

Ten koncert, bliski sercu, nie był oczywiście 
jedynym, muzycznym wydarzeniem 38. Dni 
Siemianowic. Tym razem zaproszonych zostało 
wiele gwiazd estrady – obok naszych artystów 
Józefa Skrzeka i Alicji Boncol, wystąpiły zespoły: 
Pectus, Elektryczne Gitary, Oberschlesien, Loża 
Masorza, Long& Junior, Ikarus Feel i Happysad. 
Każdy z tych koncertów przyciągnął ogromną 
rzeszę publiczności, która doskonale się bawiła 
i z pewnością ciągle jeszcze podśpiewuje sobie 
swoje ulubione kawałki.

EWA ROCH - WYRZYKOWSKA
FOT. WOJCIECH MATEUSIAK, RAFAŁ JAKOKTOCHCE,  

PIOTR PINDUR , SZYMON DUCZEK

WSPOMINAMY 38. DNI SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
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WYWIADY

TRZY PYTANIA DO... JOLANTY PRZYKUTY, NACZELNIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

LITA SKAŁA CZY KAPRYŚNA AURA – 
NIE SPOWOLNIŁY PRAC ZWIĄZANYCH 
Z MODERNIZACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

„Głos Miasta” - Intensywne opady deszczu, 
które ostatnio nawiedziły nasze miasto sprawiły, 
że w kilku punktach modernizowanej kanalizacji 
deszczowej utworzyły się rozlewiska. Miesz-
kańcy są zaniepokojeni. Postarajmy się zatem 
wytłumaczyć, co jest tego powodem?

Jolanta Przykuta: - Do zalań dochodzi nie tylko 
na trasach modernizowanej kanalizacji deszczo-
wej, ale w także w miejscach, gdzie kanalizacja 
deszczowa przy tak intensywnych opadach staje 
się niewydolna. Owszem, 25 maja br. na ulicy 
Kościelnej pojawił się potok wody, zarówno na 
drodze, jak i na chodnikach. Przyczyną tego są nie 
zakończone jeszcze prace, związane z odtworze-
niem nawierzchni, a w szczególności umieszczo-
ne wyżej niż obecny poziom nawierzchni kratki 
wpustowe (poziom dostosowany do ostatecznej 
warstwy asfaltu) oraz jeszcze nie przełączone 
wpusty z drugiej strony, których przełączanie 
rozpoczęto 6 czerwca br. 

Z kolei przyczyną powstałego 5 czerwca br. 
rozlewiska na ul. Wiejskiej był napływ ogromu 
wód deszczowych spływających z działek przy 
ul. Słonecznej, od strony osiedla wybudowanego 
tam przez dewelopera. 

Woda ta spływała rwącym potokiem po poszcze-
gólnych działkach prywatnych, zbierając po drodze 
wszelkie luźne elementy i wylała w okolicy połączenia 
naszej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyj-
nym, który jest położony w najniższym punkcie tego 
terenu. W efekcie utworzyło się rozlewisko. Do tego 
napływające wody deszczowe – należy to podkreślić 
- nielegalnie wyprowadzone z posesji graniczących 
z naszą drogą gminną -  spowodowały, iż wpusty 
uliczne, które są urządzeniami przejmującymi wody 
z jezdni, a nie z sąsiadujących terenów, nie były w stanie 
przyjąć takiej ilości wody. Stąd rozlewisko.  

Chcę zaznaczyć, iż prawidłowość działania 
nowo wybudowanej kanalizacji potwierdza 
fakt, iż przy zmniejszeniu intensywności opa-
dów odprowadziła ona nadmiar spływających 
wód w bardzo krótkim okresie, bez konieczności 
i wypompowania.

Jest kwestia, na którą w tym temacie chciała-
bym zwrócić szczególną uwagę. Otóż „wybijały” 
także studzienki kanalizacji sanitarnej, co świad-
czy o tym, iż nasi mieszkańcy lub właściciele 
posesji na terenie naszego miasta, nielegalnie 
podłączają odprowadzenie wód deszczowych 
do kanalizacji sanitarnej. Potwierdzają to od-
czyty z monitoringu pompowni ściekowej, które 
wskazują ogromy wzrost pracy pomp w okresie 
ulew i deszczy. Nadmienię, iż na przepompownie 
ścieków sanitarnych zmiana aury nie powinna 
mieć żadnego wpływu.

„Głos Miasta” - Prace związane z moderniza-
cją kanalizacji deszczowej składają się z wielu 
etapów. Finalnym jest odtworzenie rozkopanej 
ulicy. W przestrzeni publicznej pojawiły się sy-
gnały, że wyasfaltowane co dopiero odcinki są 
znowu rozkopywane. Trudno w to uwierzyć, ale 
czy rzeczywiście tak się dzieje?

Jolanta Przykuta: -Tak. Potwierdzam. 
Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja 
może powodować problemy logistyczne dla 
mieszkańców i brak zrozumienia niektórych 
działań. Jednak  staramy się minimalizować 
wszelkie niedogodności.  Stąd przepro-
wadzone pierwsze asfaltowanie zostało 
wykonane w celu wprowadzenia nowego 
planu organizacji ruchu, zakładającego 
przejazd tylko jednym pasem - zmiennie 
raz prawym, raz lewym, w stronę Katowic, 
umożliwiając bezpieczny przejazd użyt-
kownikom dróg oraz 
eliminując zapylenie, 
które mogło być ge-
nerowane przez szlak 
po robotach zimnych. 
Wprowadzenie nowe-
go planu organiza-
cyjnego pozwoliło na 
uniknięcie całkowite-
go zamknięcia drogi 
na czas wykonania 
koniecznych przeko-
pów, w celu przełącze-
nia istniejących studni 
wpustów ulicznych do 
nowej kanalizacji po 
przeciwnej stronie. 
Wykopy wykonano „po-
łówkowo”, utrzymując 
stały ruch na drodze. 
Było to działanie celo-
we i zaplanowane.

Owszem był odcinek, w okolicy ulicy Pocztowej, 
gdzie wykonawca zrywał część nawierzchni, gdyż 
nie dostosował się do wytycznych inspektora 
nadzoru. Błąd wykonawcy został naprawiony, 
a gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych do-
datkowych kosztów.

Nadmieniam, iż w ramach podpisanej umo-
wy określone są ryczałtowe ceny za wykonanie 
danego odcinka kanalizacji deszczowej oraz za 
odtworzenie/wykonanie nawierzchni na danym 
odcinku. 

Podkreślmy to wyraźnie: gmina nie dopłaca za 
wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze. Jest 
to zawarte w cenie ryczałtowej. 

„Głos Miasta” - Naturalne jest, że skala tej po-
trzebnej miastu i mieszkańcom inwestycji powo-
duje – głównie - komunikacyjne niedogodności. 
Naturalnie my staramy się je minimalizować, ale 
jak w przypadku tak dużej i złożonej inwestycji 
wygląda to od strony inwestora?

Jolanta Przykuta: - Realizacja ta nie należy do 
prostych inwestycji. Ścisła miejska zabudowa, 
zagęszczenie sieci ziemnych i napowietrznych 
oraz tranzyt, w tym transport publiczny, na 
trasie jej realizacji, nie ułatwiały nam zadania. 
Jednak na terenie naszego miasta konieczne są 
inwestycje związane z całkowitą rozdzielno-
ścią kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i kanalizację deszczową, a także 
budową zbiorników retencyjnych. Zarówno 
naturalnych jak i sztucznych czy kanałowych, 
które spowalniają spływ wód deszczowych do 
sieci. Szczególnie w okresie tak intensywnych 

opadów, jakie ostatnio 
występują. Wymaga to 
czasu i wielomilionowych 
nakładów finansowych.

Chciałam tutaj po-
informować i uspokoić 
mieszkańców, których 
bezpośrednio dotykają 
niedogodności związane 
z naszymi pracami. Na  
wszystkich odcinkach 
są one przeprowadza-
ne dość sprawnie. Zdaję 
sobie sprawę, iż może na 
pierwszy rzut oka to tak 
nie wygląda, ale wyko-
nawcy pomimo małych 
potknięć do zadania 
podeszli bardzo profe-
sjonalnie. Wykonali na 
początku sporo przeko-
pów kontrolnych w celu 

sprawdzenia czego mogą się spodziewać 
w ziemi i jeszcze przed rozpoczęciem prac 
docelowych podjęliśmy wspólnie z inspektora-
mi i projektantami kilka decyzji, które uchroniły 
nas przed przestojami. Pomimo tych działań 
wykonawca w trakcie trwania prac napoty-
kał różne przeszkody, które konsultowaliśmy 
na bieżąco z projektantem czy inspektorami 
nadzoru, poszukując najlepszych rozwiązań. 
Prace wtedy były wstrzymywane, do czasu 
podjęcia ostatecznych decyzji. Na trasie wy-
stępowały także kolizje  z innymi gestorami 
sieci, które zgodnie z zapisami projektowymi 

musiały zostać przebudowane lub usunięte 
pod ich nadzorem. 

Niektóre planowane działania trzeba było 
przesunąć w czasie ze względu niedostęp-
ność niektórych materiałów, których na rynku 
zaczęło już w zeszłym roku brakować, w tym 
np. cementu, który jest głównym składnikiem 
studzienek, obrzeży czy krawężników.

Zagłębiając się w kwestie techniczne, 
chciałam wyjaśnić, że wymóg projektowy 
określający w specyfikacji technicznej zgod-
nie z grawitacją, narzucał tryb realizacji tej 
inwestycji. Co to oznacza? Zgodnie z zapi-
sami projektowymi wykonawca został zmu-
szony do montażu kanalizacji deszczowej od 
najniżej położonego punktu do najwyższego. 
Nie pozwalało to na wieloodcinkowe wyko-
nywanie robót ziemnych czyli musieliśmy 
prowadzić roboty po kolei. 

Pojawiła się konieczność łączenia poszcze-
gólnych odcinków od dołu. W ostatniej fazie 
na ul. Kościelnej, w okolicy skrzyżowania 
z ul. Pocztową, wykonawca natknął się na 
skałę, co bardzo spowolniło wykonywanie 
wykopów i zaplanowana dobowa norma wy-
konania odcinaka zmniejszyła się. Zamiast 
zaplanowanych 9-12 mb dziennie wykony-
waliśmy 3-6 m. Ponadto występowały okresy 
wzmożonych opadów atmosferycznych czy 
występowania temperatur ujemnych, które – 
zgodnie z określonymi w projekcie warunkami 
technicznymi dotyczącymi stosowanych 
technologii czy wbudowywanych materia-
łów – uniemożliwiały kontynuowanie prac.

W przypadku ul. Kościelnej, to roboty zwią-
zane z zabudową kanalizacji zostały zakoń-
czone. Obecnie trwają prace odtworzeniowe. 
W ubiegłym tygodniu rozpoczęto układa-
nie siatki wzmacniającej, po której zostanie 
ułożona warstwa wiążąca. Następnie będą 
wykonywane regulacje urządzeń w drodze 
(studzienek, zaworów). W tym czasie dokoń-
czymy układanie warstwy wierzchniej na ul. 
Wyzwolenia. Po czym wrócimy do ułożenia 
warstwy ostatecznej na ul. Kościelnej. Ca-
łość robót planujemy zakończyć do końca 
czerwca tego roku.

„Głos Miasta” - Mam nadzieje, że tym samym 
rozwialiśmy szereg ewentualnych wątpliwości 
wśród mieszkańców naszego miasta. Serdecznie 
dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

W trakcie realizacji tej inwestycji pojawiła 
się kwestia konieczności dotarcia do świa-
domości właścicieli działek budowlanych 
z informacją, że mają obowiązek zagospo-
darowania wód deszczowych z własnych 
działek. Oznacza to m.in. to, że nie mogą 
przepuszczać wody gromadzącej się na 
ich terenie na sąsiednie działki. Obligu-
ją ich do tego zapisy w obowiązującym 
prawie (Prawo Wodne, Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 
stycznia 2022 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie czy Kodeks Cywilny). Szcze-
gółowe kwestie w tym temacie opisujemy 
na naszej stronie: 

http://siemianowice.pl/aktualnosci/
inne/informacja-o-zagospodarowaniu-
-wod-deszczowych.19692/
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Lesław Bednarek, firma Carraise
- Myśląc o własnym biznesie, szukałem niszy dlatego, że biorąc pod uwagę 

dużą konkurencję na rynku motoryzacyjnym zarówno, jeżeli chodzi o sprzedaż 
samochodów, jak i części do nich, bardzo trudno trafić w coś, czego w tym 
temacie jeszcze nie eksplorowano. Jako, że niemal od zawsze interesowałem 
się realnym zabezpieczeniem antykorozyjnym pojazdów samochodowych ale 
też i konstrukcji stalowych w szerokim tego słowa znaczeniu, zwróciłem uwagę 

na urządzenie, które w tym temacie po prostu… działa. Obecnie rozmawiam 
z głównym producentem z zagranicy na temat produkcji i dystrybucji tegoż na 

naszym rynku. Jest to o tyle obiecujące, że w Polsce nie ma oficjalnego przedstawiciel-
stwa firmy. I tym determinuję profil swojej działalności – chcę być jedynym przedstawicielem nie tylko na 
Śląsku, ale również w całej Polsce. Rozpoczynając swoją działalność szukałem wsparcia finansowego, które 
pomogłoby mi zakupić narzędzia niezbędne do prawidłowego montażu urządzeń, o dystrybucję których się 
staram. Z także pomocą przyszła Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości. Ale nie tylko kwestia finansowa 
była istotna, również doradztwo wprowadzające do tematu prowadzenia biznesu okazało się  pomocne. Patrzę 
optymistycznie w przyszłość. Również dlatego, że urządzenie elektroniczne zabezpieczające przed korozją, 
dystrybucją którego jestem zainteresowany, ma aprobatę wszystkich znanych szerzej instytucji, zajmujących 
się dopuszczaniem do eksploatacji w pojazdach samochodowych.

Katarzyna Staniczek,
 firma bombON – Plan na Fan

- Zdecydowałam się poprowadzić tzw. mobilną działalność usługową, związaną 
ze sprzedażą m.in. lodów tajskich, fontann czekoladowych i koktajlowych – czyli 
obsługa eventów od a do z, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Z jednej 
strony kto nie lubi czekolady, a z drugiej lubię oglądać uśmiechnięte od ucha do 
ucha dzieciaki. Dlaczego to? Kiedyś już próbowałam swoich sił w branży eventowej, 

bawiłam się przez jakiś czas w animacje, podglądałam jak inni to robią i starałam 
się szukać swojego miejsca w tym temacie. Kooperujemy w grupie znajomych, którzy 

robią podobne rzeczy, wzajemnie się polecając. To działa. Niebawem wystartuje moja 
strona internetowa, zatem wierzę, że nie będę narzekała na brak zajęć. Siemianowicka Kuźnia Przedsiębior-
czości to pomoc, w moim przypadku głównie finansowa, bowiem nawet ta maszyna do lodów tajskich obok 
której stoimy, kosztuje tyle, że sama nie mogłabym sobie na nią pozwolić. A to taki swoisty „kręgosłup” mojej 
działalności. Klientów staram się pozyskiwać otwartością i życzliwością. Wiem, że biznes rządzi się twardymi 
prawami, przy czym zdaję sobie sprawę, że jeżeli gdzieś popracuję „charytatywnie”, to to sprawi, że kalendarz 
zleceń komercyjnych będzie się powoli zapełniał – i tak się dzieje, z czego jestem bardzo dumna. Mimo że 
covidowa rzeczywistość ostatnich lat odrobinę pomieszała mi szyki, to z optymizmem patrzę w przyszłość.

W maju ubiegłego roku zakończyła się II edycja projektu pn. Siemianowicka 
Kuźnia Przedsiębiorczości. Założeniem zarówno tej, jak i poprzedniej odsłony 
projektu była pomoc w samozatrudnieniu mieszkańców naszego miasta, 
zaś sam projekt adresowany był do osób bezrobotnych, bądź nieaktywnych 
zawodowo, które ukończyły 30. rok życia i które zamieszkują na terenach 
objętych lokalnym programem rewitalizacji. 

Pierwszeństwo miały osoby powyżej 50. roku życia, kobiety (szczególnie te 
powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka) oraz 
osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

Osoby, które zastanawiały się czy potrafią założyć i poprowadzić firmę 
otrzymały w ramach kuźni wsparcie w szerokim tego słowa znaczeniu – za-
równo finansowe, jak i merytoryczne.

- Z naszych obserwacji obu edycji wynika, że dużą barierą, która mogła 
powstrzymywać naszych „podopiecznych” przed zarejestrowaniem i pro-
wadzeniem własnej działalności był strach czy sobie poradzą w kwestiach 
urzędowo-formalnych – mówi Dorota Rus, koordynatorka projektu 

Dlatego w obu „kuźniach” uczestniczyli specjaliści związani m.in. z podatkami, 
ubezpieczeniami społecznymi czy prawem pracy. Uczestnicy „kuźni” mieli 
oczywiście zapewnione doradztwo w kontekście biznesplanu czy profilowania 
swojej działalności tak, by ograniczyć ryzyko niepowodzenia.

W ramach wsparcia finansowego beneficjenci Siemianowickiej Kuźni Przed-
siębiorczości otrzymali 23 000 zł (25 000 w I edycji) oraz tzw. „pomostówkę” 
w wysokości 2 600 zł przez sześć miesięcy oraz 2 800 zł przez kolejne sześć 
miesięcy (2 000 w I edycji). 

- Ten zastrzyk finansowy pozwolił na zakup narzędzi niezbędnych do pro-
wadzenia działalności zawodowej – mówi Dorota Rus - Wsparcie pomostowe 
wypłacane co miesiąc pozwoliło na komfort psychiczny związany z opłatami 
okołofirmowymi typu ZUS, czynsz za lokal czy paliwo – dodaje.

Można przyjąć, że to przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, bowiem start 
i funkcjonowanie nowych przedsiębiorców na wymagającym rynku sam w sobie 
nie jest łatwy. Ponadto zbiegł się z okresem ograniczeń pandemicznych. Tylko 
trzem uczestnikom projektu nie udało się wytrzymać tej sytuacyjnej presji. 

 OPRACOWANIE I ZDJĘCIA: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Aleksandra Regiec, firma: Regiec Design – 
projektowanie wnętrz

- W moim przypadku udział w Siemianowickiej Kuźni Przedsiębiorczości był 
dużą trampoliną, która pomogła mi w rozpoczęciu mojej działalności. Patrząc 
na to, gdzie byłam otwierając, a gdzie jestem teraz, po paru miesiącach szko-
leń, kursów, reklam – to jest po prostu przepaść. Mam porównanie, bowiem 

moja koleżanka, która od 14 lat prowadzi swoją pracownię projektową, gdy 
dowiedziała się jaki postęp poczyniłam – była, mówiąc kolokwialnie, w „ciężkim 

szoku”. Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie dofinansowanie do szkoleń. Dzięki 
nim firma stała się przede wszystkim widoczna, bo mogłam pozwolić sobie na szeroko 

zakrojoną reklamę z precyzyjnie określonym klientem docelowym. A jako, że celuję w klienta tzw. „premium” 
i… udaje mi się go pozyskać, to też ceny moich usług też są na tym poziomie. To cieszy. Bowiem ilość zleceń od 
ubiegłego roku zwiększyła się nieznacznie, natomiast prowadząc świadomie swoją politykę „cenową”, mogę 
sobie pozwolić na odczuwalny wzrost wyceny swoich usług projektowych. Czuję satysfakcję z tego powodu. 
I tu też chciałabym tych, którzy myślą o rozpoczęciu własnej działalności, przestrzec przed startem z niskim 
pułapem wyceny swojej pracy. Bardzo trudno jest później podnieść ceny swoich usług. Wracając do Kuźni 
– przez cały czas czułam pomoc ze strony koordynatorek. Szybko rozwiewały wszelkie wątpliwości, a – jak 
trzeba było – prowadziły mnie niemal za rękę.

W TRAKCIE DWÓCH EDYCJI SIEMIANOWICKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
STWORZYŁA 45 NOWYCH LOKALNYCH FIRM 

POMOC FINANSOWA I OLBRZYMIE WSPARCIE
 ZE STRONY ORGANIZATORÓW – RECEPTĄ NA SUKCES!

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
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Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne 
szkolenie organizowane przez Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, które poprowadzi Ma-
ciej Westerowski z 20-letnim doświadcze-
niem w koordynacji sprzedaży i marketingu 
firm usługowych, produkcyjnych i edukacyj-
nych,  wykładowca i koordynator studiów 
podyplomowych Akademii E-Marketingu.

Szkolenie ma na celu zobrazowanie uczest-
nikom, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wy-
korzystać możliwości, które daje internet do 
zaprezentowania marki swojej firmy nowym  
i obecnym klientom. Jak prowadzić komuni-
kację przez wyszukiwarkę Google, a jak przez  

TWOJA FIRMA W SOCIAL MEDIACH  
I WYSZUKIWARCE GOOGLE 

media społecznościowe. Ważnym zagadnie-
niem, które zostanie poruszone na spotkaniu 
jest bezpieczeństwo w sieci. Podczas spotkania 
prowadzący zaprezentuje skuteczne narzędzia 
stosowane przez praktyków, z których każdy 
będzie mógł samodzielnie skorzystać.

Ramowy program szkolenia: 
 podstawy pozycjonowania stron www
 podstawy optymalizacji stron www
 social media – które wybrać (Google Business 

Profile, Facebook, Instagram, Linkedin)
 social media – zasady publikowania treści
 bezpieczeństwo w sieci

Całe wydarzenie odbędzie się 13 lipca br. 
w siemianowickim Zameczku, ul. Oświęcimska 1   
w godz. 9.00–14.00

W trakcie warsztatu dowiesz się:
  jak zadbać o obecność firmy w wyszukiwarce 
Google

  jakie są zasady tworzenia treści i optymalizacji 
stron www pod kątem wyszukiwarek

 na co zwrócić uwagę w komunikacji przez 
media społecznościowe

 w jakich social mediach warto się pojawić
 w jaki sposób lepiej chronić dane

TO JUŻ OSTATNIE CHWILE NA BEZPŁATNĄ REKLAMĘ TWOJEJ FIRMY
Jeśli chcesz dotrzeć z ofertą swojego biznesu 
do kilku tysięcy siemianowiczan, wystarczy, 
że poświęcisz pięć minut na wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego do przygotowy-
wanego informatora „Usługi dla Seniorów”.  
Ma to być baza firm, wydana w tradycyjnej 
formie papierowej, z danymi na temat lokal-
nych przedsiębiorstw oraz ich ofertą usług, 
bądź produktów. 

Nadesłane zgłoszenia zostaną zebrane 
w formie katalogu i następnie w II połowie 

tego roku wydane w nakładzie kilku tysięcy 
egzemplarzy . Miasto oprócz przygotowania 
katalogu oraz jego wydrukowania zapewni 
także bezpłatny kolportaż do rąk własnych 
Seniorów na terenie naszego miasta. 

Pytasz czy warto? W naszym mieście żyje 
około 18,5 tys. seniorów, którzy czekają na 
informacje o Twojej firmie. Pierwsze wydanie 
katalogu z 2019 r. rozeszło się jak przysłowiowe 
„ciepłe bułeczki”. 

Nie czekaj, wejdź na link: https://forms.gle/
f7TAtZ9ngg8sBuodA wypełnij formularz i po-
szerz bazę klientów. Czekamy na Ciebie tylko do 
30 czerwca br. Można również wypełnić formu-
larz w formie papierowej i dostarczyć do urzędu 
(formularz do pobrania dostępny jest na naszej 
stronie internetowej). 

Zapraszam serdecznie do udziału w projekcie, 
który przygotowaliśmy dla lokalnych przedsię-
biorców.

 JAKUB NOWAK
BIURO OBSŁUGI INWESTORA 

 Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy zgłosić 
swoje uczestnictwo wypełniając formularz 
zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem pod 
linkiem

 https://forms.gle/2DDb8rn5breHqKru9
W razie pytań zapraszamy do kontaktu 

z Biurem Obsługi Inwestora: Jakub Nowak, telefon: 
502 693 575,  Ewa Grabolus, telefon: 32 760 53 59, 
e-mail: investor@um.siemianowice.pl

EWA GRABOLUS
BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Gmina Siemianowice Śląskie corocznie zmaga 
się z problemem wandalizmu w przestrzeni pu-
blicznej. Niszczone jest praktycznie wszystko, 
co można określić mianem „mebli miejskich”. 
Mimo, że pojęcie to może brzmieć bardzo ta-
jemniczo, to wszyscy, na co dzień, mamy z nimi 
bezpośredni kontakt. Bowiem „meble miejskie” 
to nic innego jak obiekty małej architektury, do 
których zaliczamy wiaty przystankowe, ławki, 
kosze na śmieci czy też ukwiecone donice.

Wydaje się, że wiaty przystankowe sta-
nowią element krajobrazu miejskiego, do 
którego większość ludzi nie przywiązuje 
żadnej uwagi, czy wręcz bagatelizuje ich ist-
nienie w przestrzeni publicznej. Po prostu są, 
a w opinii większości ich jedynym zadaniem 
jest chronienie pasażerów przez deszczem 
i wiatrem. Prawda jest zupełnie inna, bowiem 
wiaty autobusowe mają wpływ zarówno na 
wizerunek miasta, jak i na wizerunek samego 
transportu publicznego. Mają sprawiać, że 
przebywanie w przestrzeni miejskiej jest wy-
godniejsze, co przekłada się bezpośrednio na 
komfort korzystania z komunikacji miejskiej. 
Na terenie naszego miasta zlokalizowanych 
jest 91 wiat przystankowych. 

WANDALE DEMOLUJĄ MIASTO
Od 2015 roku na terenie miasta zostało wy-

mienionych 48 wiat przystankowych, o łącznej 
wartości 386 308,87 zł. W kwietniu br. zostały 
zamontowane kolejne dwie wiaty przystanko-
we w miejsce usuniętych wiato-kiosków na 
ul. Kościelnej i ul. W. Jagiełły. 

Wiaty są jednym z ulubionych celów  wandali. 
Zamazane rozkłady jazdy, nieudolne graffiti, 
połamane bądź powyrywane siedziska, wul-
garne napisy, wybite szyby, zdewastowane 
blachy osłonowe to obraz, z jakim Wydział 
Infrastruktury Technicznej systematycznie 
walczy. A przecież tak być nie powinno.

Pomimo sukcesywnego usuwania skutków 
zniszczeń, wciąż widać brak poszanowania dla 
dobra wspólnego. Oczom pasażerów komu-
nikacji publicznej ukazuje się niejednokrotnie 
obraz, będący smutną pamiątką po tych lu-
dziach, dla których mienie należące do gminy 
i wizerunek naszego miasta nic nie znaczą. 

Dbanie o dobre imię naszej gminy nic nie 
kosztuje, zaś usuwanie skutków „wybryków” 
chuliganów wiąże się z ogromnymi nakładami 
finansowymi. Już w tym roku konieczne jest 
uzupełnienie w wiatach dziesięciu wybitych 
szyb. Skutki finansowe usuwania następstw 

aktów  wandalizmu w tym roku na koniec kwiet-
nia to wydatek budżetowy w kwocie 12 273 zł

Nawet najmniejsza kwota wydatkowana na 
usuwanie zniszczeń obciąża budżet gminy, 
uniemożliwiając tym samym realizację in-
nych projektów.

W związku z powyższym Wydział Infrastruk-
tury Technicznej Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie apeluje do wszystkich mieszkańców 
o przekazywanie odpowiednim służbom 
(MCZK, Straż Miejska, Policja) informacji na 
temat wandali. Przeciwdziałanie niszczeniu 
mienia wspólnego to sprawa dotycząca nas 
wszystkich, bowiem solidarnie finansujemy 
koszty napraw.

MAGDALENA SPYCHALSKA,
 JOLANTA PRZYKUTA 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Z RATUSZA

Przystanek Siemianowice 
ul. Hutnicza – kier. Centrum

PRZYKŁADOWE KOSZTY ZWIĄZANE  
Z WYMIANĄ ORAZ NAPRAWĄ 

DEWASTACJI WIAT.

przed wymianą w roku 2021

po wymianie w roku 2021  - 
koszt wymiany: 6180,75 zł

Dewastacja w roku 2022 – wybite dwie 
szyby środkowe  - koszt naprawy 2612,63 zł

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

ZGŁASZAJ 
AKTY WANDALIZMU!
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WYWIADY

- Panie prezesie – Wspólnota Siemianowicka 
ma za sobą 25 lat...
– Dokładnie tyle czasu upłynęło od zało-
życielskiego spotkania setki osób w auli I. 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śnia-
deckiego w Siemianowicach Śląskich. Za nami 
zatem szmat czasu, bogatego w najróżniej-
sze dokonania, prowadzone przez członków 
Wspólnoty, adresowane częstokroć do ogółu 
mieszkańców miasta.

– To był czas licznych inicjatyw, wielu wy-
darzeń i trudno byłoby je teraz wszyst-
kie przypomnieć.
– Niemal pełne spektrum setek poczynań 
Wspólnoty Siemianowickiej zawierają opasłe 
tomy naszej Kroniki, prowadzonej przez 
wszystkie lata przez kolegę Brunona Skwarę. 
Niełatwo wskazać na pojedyncze wydarze-
nia. Wspomnieć więc w pierwszej kolejności 
należy wydarzenia cykliczne adresowane 
do mieszkańców miasta. To nasze Stowa-
rzyszenie zainaugurowało popularną folk-
lorystyczną imprezę – Światowe Konkursy 
Gotowania Śląskiego Żuru. Przez dziesięć 
lat organizowaliśmy dla szkół średnich Sie-
mianowic i okolicznych miast turnieje piłki 
futsalowej. Parę lat prowadziliśmy wakacyjne 
przedszkola dla dzieci, które musiały latem 
przebywać tylko w mieście. Liczne nasze 
akcje ekologiczne, zgłoszone do międzyna-
rodowego japońskiego konkursu Sasakawa, 
przyniosły nam zwycięstwo. W naszej sie-
dzibie przy ul. św. Barbary 7 odbyło się 28 
wernisaży wystaw plastycznych siemiano-

wickich twórców amatorów. Wszystkie nasze 
inicjatywy realizowane były zawsze tylko 
i wyłącznie sumptem składek członkowskich, 
bez dotacji.
W naszej siedzibie zawsze tętniło życie, pod-
czas co najmniej 50. spotkań każdego roku. 
Gościliśmy u siebie artystów, naukowców, 
polityków, reprezentantów władz miejskich, 
wojewódzkich, rządowych i parlamentar-
nych. Przez dziesięć lat organizowaliśmy 
całoroczne turnieje gry w popularnego 
remika. Tradycją stały się nasze wiosenne 
i jesienne pikniki, poznawanie i śpiewanie 
najpiękniejszych pieśni świata, zabawowe 
Pożegnania Basa, Oktoberfestowe świę-

ta piwa oraz obchody górniczej Barbórki. 
Zorganizowaliśmy bardzo wiele krajowych 
wycieczek, włącznie z rejsem statkiem po 
Odrze, a także zagraniczne wyprawy m.in. 
do Lwowa, Pragi, Drezna i Wiednia. Zawsze 
było u nas gwarnie i wesoło. 

– Mówi pan: było...
– Tak, bo jako grupa społeczna po prostu ze-
starzeliśmy się, wyhamowaliśmy nieco naszą 
aktywność. Ponad dwadzieścioro członków 
odeszło do wieczności, inni „wykruszyli się”. 
Nasi nestorzy przekroczyli dawno dziewięć-
dziesiąt lat życia, a „juniorzy” sześćdziesiąt-
kę, statystycznie mamy po 75 lat. Głównie 

JUBILEUSZ I...FINAŁ
ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM PAWŁEM SZANDAREM PREZESEM STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SIEMIANOWICKA
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z tej przyczyny, na odbytym niedawno Wal-
nym Zgromadzeniu, członkowie Wspólnoty 
Siemianowickiej podjęli uchwałę, w której 
stwierdzili, że: „w ciągu 25-letniej działal-
ności od 12 kwietnia 1997 roku Wspólnota 
wypełniła swoje cele i zadania statutowe 
– postanawiają, zgodnie z § 32 Statutu, 
zakończyć istnienie Stowarzyszenia”. Naszym 
pożegnalnym spotkaniem jest wycieczka do 
Cieszyna – tego polskiego i tego czeskiego. 
Kończąc działalność nie chcemy się smucić. 
Jedziemy się cieszyć.

– Jakoś pusto bez was stanie się na 
ul.  św. Barbary...
– Mam nadzieję, że nie. Zwracając miastu 
wynajmowane od niego pomieszczenie, zosta-
wiamy je z pełnym wyposażeniem klubowym, 
zgromadzonym przez lata z darowizn człon-
ków, z sugestią, by w lokalu „zamieszkała” Sie-
mianowicka Rada Seniorów. Władze państwowe 
odwołały stan pandemii Covid-19 i zapewne 
nastąpi  reaktywacja działalności tej Rady. 
Bardzo ważnej w naszym mieście, bo cała jego 
społeczność (statystycznie) starzeje się. Nie 
tylko członkowie Wspólnoty Siemianowickiej.
- Dziękując za znaczący wkład w rozwój 
życia kulturalnego w mieście, życzymy jego 
animatorom z grona Wspólnoty, wielu radości 
z uczestnictwa w siemianowickich wydarze-
niach, na które serdecznie zapraszamy już 
w roli mile widzianych gości.

ROZMAWIAŁA: 
EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

KULTURA

NOWA KSIĄŻKA ZDZISŁAWA JANECZKA
10 czerwca w Muzeum Miejskim miała miej-
sce promocja książki prof. dr. hab. Zdzisła-
wa Janeczka zatytułowanej ” Siemianowice 
i siemianowiczanie w powstaniach śląskich 
1919-1921”. Spotkanie prowadziła red. Beata 
Tomanek, a okrasił je pieśniami powstańczymi 
zespół Szwarne Karlusy.

Wydarzenie zgromadziło bardzo liczne grono 
zainteresowanych publikacją, a także miło-
śników oratorskiego talentu autora, znanego 
z niezwykle barwnych, bogatych w anegdoty, 
wykładów historycznych. Nic więc dziwnego, 
że na zakończenie ustawiła się długa kolejka 
uczestników spotkania, pragnących stać się 
posiadaczami cennego wydawnictwa, ozdo-
bionego na dodatek autografem profesora.

Książka ukazała się w szczególnym mo-
mencie - nie tylko bowiem 90-lecie uzyskania 
przez Siemianowice Śląskie praw miejskich 
stworzyło dla niej ten wyjątkowy kontekst, 
ale i  podpisanie kilka dni wcześniej przez 
prezydenta RP ustawy upamiętniającej trzy 
powstania śląskie poprzez ustanowienie 20 
czerwca  święta państwowego – Narodowego 
Dnia Powstań Śląskich.

Tym ważnym aktem wreszcie podkreślono 
znaczenie czynu Ślązaków, natomiast książka 
Zdzisława Janeczka wypełnia lukę w publika-
cjach będących portretem zbiorowym po-
wstańczych dowódców.

Autor, docierając do starych gazet i fotogra-
fii, podjął próbę rekonstrukcji dni, kiedy to nasi 

przodkowie sięgnęli po niepodległość. Powstała 
książka bardzo interesująca, z przykuwającą 
uwagę czytelnika narracją, wypełniająca osno-
wę wielkiej historii, drobnymi, ale i znaczącymi 
zdarzeniami z codzienności naszych bohaterów 
i ich rodzin.

„Nasza tożsamość wymaga pamięci histo-
rycznej. Jeśli ją utracimy jako naszą własność, 
jako część nas samych, a razem z nią zdolność 
do odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy? – 
utracimy nieutylitarne racje dla życia, grozi nam 
chaos duchowy i pustka” – pisze we wstępie 
do książki prof. Janeczek.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA
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HISTORIA

To bodaj najbardziej poczytne wydawnictwo o Sie-
mianowicach Śląskich. „Siemianowice kerych niy 
znocie” autorstwa Stefana Maruszczyka, doczekały 
się kolejnego wznowienia - tym razem w nowej, 
odmiennej formie. Wspomnienia Starego Korzynia 
stanowią obecnie integralną część znacznie obszer-
niejszego zestawu historycznych relacji i refleksji, 
którymi dzielą się również inni mieszkańcy miasta. 

14 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
odbyła się premiera książki „Siemianowice kere pa-
miyntomy”. Publikacja, dofinansowana ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego   w ra-
mach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, to kolejne 
z siemianowickich wydarzeń, akcentujące 90-lecie 
uzyskania praw miejskich. Wszystkie zamieszczone 
w niej wspomnienia są ciekawe, barwne. Oto jedno 
z nich, autorstwa Krzysztofa Ceglarka, przywołujące, 
zapamiętany oczami dziecka, obraz życia w mieście 
przez cztery pory roku. Wśród czytelników pokolenia 
60+, najpewniej rozbudzi sentyment, dla znacznie 
młodszych będzie na swój sposób egzotyczny….

     
Wiosna
Jak tylko słonko mocniej przygrzało, na Maroko 
zaczęły się roztopy. Ulice i chodniki w tych latach 
o których mowa (1950-1970) miały krawężniki, ale 
nie miały brukowanych płytek tylko ubitą zie mię. 
Po wiosennych deszczach chodziliśmy w butach 
gumowych. 

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Każda rodzina 
starała się zdobyć coś dobrego do jedzenia. Nasze 
mamy piekły ciasta, które nosiło się do piekarni pana 
Świeżego. My, dzieci staliśmy w piekarni pod ścia-
ną i obserwowaliśmy co dzieje się z naszą blachą 
ciasta: czy już jest w piecu, czy dopiero za chwilę? 
Zapach wdychane go ciasta był nieziemski. Tuż przed 
świętami zrywaliśmy gałązki wierzby do dekoracji, 
robiliśmy pisanki. Drugi dzień świąt to oczy wiście 
śmigus-dyngus – ile było uciechy i zabawy! 

1 Maja, pochody, „Hanka” rzucała cukierkami, 
maszerowa ły zespoły, kukły „imperialistów”, było 
na co popatrzeć. W koście le było „majowe”. Był 
wtedy taki ksiądz, nazywali go „Francuz”. Miał takie 

...KERYCH NIY ZNOCIE, KERE PAMIYNTOMY”
podejście do dzieci, że w każdy czwartek chodziliśmy 
na adorację bez przymusu. Mieliśmy śpiewniki, był 
pełny kościół. 

Jak maj to i Wyścig Pokoju. Staliśmy na trasie 
podekscyto wani. Każdy chciał być Królakiem. Nie 
mieliśmy rowerów – kto zdobył starą obręcz od 
roweru i odpowiednio wygięty drut do po pychania 
tej obręczy, biegał tak po ulicy. 

Zbliżał się koniec roku szkolnego i wakacje. To był 
ten czas kiedy moja mama zawsze za dobre oceny 
na świadectwie kupowa ła mi torebkę czereśni. 

Lato
Okres letni to dla nas, dzieci, 
był najaktywniejszym czasem 
przebywania na tak zwanym 
świeżym powietrzu. 

W naszym zasięgu był 
park, stadion z basenem, 
gdzie prze bywaliśmy całymi 
dniami w wodzie. Tam uczy-
liśmy się pływać, pluskaliśmy 
się, podziwialiśmy śmiałków 
skaczących z wieży. Sami też 
skakaliśmy do basenu, ale nie 
z wieży. W porze obiadowej 
za kładaliśmy majtki, żeby 
w drodze do domu podeschły 
i pędziliśmy na obiad. Jako małe dzieci dużo czasu 
spędzaliśmy przed domem pod opieką starszych. 
Dużo czasu spędzaliśmy też na boisku „szta dionu” 
(Park Ludowy). Graliśmy tam w piłkę, palanta 
i inne gry. 

Często bywaliśmy też nad wodą, uwielbialiśmy 
miejsce za to rami wąskotorówki a Bytkowem zwane 
„Zandferzac”. Był to teren po byłej piaskowni – po 
zakończeniu wydobycia niecka porosła trawą, a póź-
niej jakoś powstało rozlewisko z czystą wodą, gdzie 
kumkały żabki i pływały rybki. Dla nas był to raj na 
ziemi – woda była z brzegu płytka, moż na było się 
pluskać, ze znalezionych starych drzwi budować 
tratwy i grać piratów. 

Jako już starsze dzieci chodziliśmy też do Parku 
Górnik, gdzie były różne imprezy. Gdy na Maroko 

zjawił się lodziarz z powozem ciągniętym przez koni-
ka, oznajmiając dzwonkiem swój przyjazd i głośnym 
wołaniem „Lody...”, to się działo – wszystkie dzieci 
pędzi ły pod swój dom wołając pod oknem „Mamo, 
zrzuć pieniążek na loda!”. Czasem była wata cukrowa. 

W Bytkowie była rozlewnia wody sodowej, le-
moniady najlep szej na świecie. Smak tego napoju 
niezapomniany do dzisiejszego dnia, jak się napiło 
to aż kręciło w nosie. 

     
Jesień 
Jesień dla nas, dzieci również miała swoje uroki. Na 
polach PGR-u po zbiorach kartofli pozostawały 

łęty, resztki słomy lub od pady po 
kukurydzy. Było to doskonałe pa-
liwo na ognisko. Piekli śmy kartofle 
i spędzali wesoło czas przy ogniu. 

Inną zabawą były „kadzidła”. Zro-
bione były z puszek i kawałka drutu, 
po rozpaleniu jakimiś resztkami 
badyli biegaliśmy po ulicy. 

Na „sztadionie” czyli w Parku 
Ludowym było boisko trawiaste, 
gdzie graliśmy w różne gry – piłkę, 
w klipa, palanta czy dwa ognie. 
W parku każda grupa robiła w tyl-
ko im znanym miejscu szałas. Dla 
odrobiny prywatności, czy wzorem 

jakichś filmów albo po prostu dla zabawy. Zaś istnie-
jące do dziś tzw. kamieniołomy z piaskowca dostar-
czały nam świetnego miejsca do zabawy w Indian. 

Gdy mój dziadek, hutnik, zrobił mi hulajnogę, to 
byłem wte dy „panem”. Miałem też pieska – suczka 
3 dni po porodzie zdechła i trzeba było pozabierać 
szczenięta i odchować. Wszystkie dożyły starości. 

Jesienią odbywały się też święta parafialne – od-
pusty. Naj pierw był w Siemianowicach, a za tydzień 
w naszej para fii, to znaczy w Michałkowicach. To było 
jedno z największych świąt. Rodziny zjeżdżały się 
z daleka. Budy (kiermasze) ciągnę ły się od kościo-
ła, przez całą ulicę, aż do placu gdzie był „Romel”: 
gondole, kręciołki, huśtawki dla maluchów i karuzele 
z koni kami. Były też strzelnice, stoiska dla siłaczy, 
pan Szandara w krę gu otoczonym liną rozstawiał 

butelki wina na które rzucano metalowe pierścienie. 
Kto trafił na butelkę, to ją dostawał. Wokół pachniało 
pieczoną rybą, grała muzyka. 

Zima 
Za oknami zima, która przywołuje piękne wspomnie-
nia z dawnych lat... 

Gdy byliśmy dziećmi, mało kto miał łyżwy, zwane 
przez nas szledzuchy, dlatego tak wiele radości 
sprawiały nam ślizgaw ki, które zimą powstawały 
na chodniku przy ulicy Oświęcimskiej, naprzeciw 
parku. Odcinek aż do Bytkowa pokonywało się w eks-
presowym tempie. 

Jednak dla mieszkańców Maroka największą zi-
mową atrak cją był Park Ludowy, a dla nas po prostu 
„sztadion”. Po lewej stronie boiska, w kierunku Ma-
ciejkowic były pagórki na których mogły  jeździć 
osoby posiadające narty, dla pozostałych był tor 
sanecz kowy. Było tam też coś przypominającego 
skocznię narciarską, co rozciągało się aż do wnęki 
po kamieniołomach. Był to dla nas istny raj na ziemi. 
Na zamarzniętych wodach w dole po piaskowni 
za torami wąsko torówki, aż do Bytkowa. Wielkość 
tego lodowiska można było po równać do dwóch 
katowickich lodowisk „Torkat”. 

W okresie świąteczno-noworocznym tradycją 
było kolę dowanie. Przebieraliśmy się wtedy za 
Pastuszków od Betlejem i chodziliśmy z szopką 
czyli betlyjką od domu do domu, śpiewa jąc kolędy, 
dzięki czemu byliśmy później bogaci w słodycze. 
Kie dyś starsi ministranci przebrali się w stroje wy-
pożyczone od księży (za zgodą proboszcza),  jako 
Trzej Królowie. Gospodarze prosili ich do domu, 
taką zrobili furorę. Po paru latach, dla pieniędzy, 
przebie rańcy w koszulach wsiadali do autobusów 
i tramwajów, ale nie bu dząc zachwytu pogrzebali 
tradycję. Tak nam mijała zima... 

OPRAC. EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Z wie lk im żalem 
dowiedziel iśmy się 
o  śmierc i  doktora 
Eugeniusza Depty, 
rodowitego siemia-
nowiczanina, byłego 
radnego dwóch ka-
dencji  w latach 1990-
1998,  lekarza i poety. 

Odszedł 7 czerwca, tuż przed swoimi 86 
urodzinami. Był członkiem Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy, członkiem Honorowym 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, 
członkiem Rady Okręgowej Śląskiej Izby 

Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Lekarskiej 
II kadencji. Spoczął na cmentarzu przy 
ul. Michałkowickiej.  

Spod Jego pióra wyszło sześć tomików 
poetyckich. Był zdobywcą wielu laurów, 
wśród których znalazła się m.in. II nagro-
da za fraszkę medyczną w 2008 roku oraz 
wyróżnienie na II Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim im. S. Leca w Nowym Targu. Pu-
blikował na łamach takich periodyków, jak 
„Śląsk”, „Akant”, „Poezja dzisiaj”, „Gość Nie-
dzielny” oraz w wydawnictwach zbiorowych 
np. „Godzina trzydziesta pierwsza trzydzieści 
siedem” czy „Mot apres mot”.

Doktor Depta dał się poznać jako człowiek 
wielkiej wrażliwości, ale też ogromnego po-
czucia humoru, czemu dawał wyraz w licznych 
swoich fraszkach i aforyzmach. Jego wiersze 
najczęściej niosły ze sobą uśmiech, choć cza-
sami gorzki. Bywał fraszkowym figlarzem, jak 
wtedy, kiedy na przykład pisał :

„Gdy chcesz zostać abstynentem,
musisz wódkę pić ze wstrętem”,

ale bywał też, jak słynny Stańczyk, prześmiew-
czy troskliwie, kiedy zastanawiał się;

„Prawda jest naga. Czy dlatego Temida 
jest ślepa?”

Czasem pokazywał też poważne oblicze. 
W strofie poświęconej ojczyźnie czytamy:

Kiedy ojczyzna boli
to dobrze
bo ojczyzna
to nie cukierek
do smakowania.
Ojczyzna
to cierń w sercu
i pancerz

Eugeniusz Depta był znany i lubiany przez wielu 
siemianowiczan, którzy mieli okazję zetknąć się 
z Nim w gabinecie lekarskim oraz na wydarzeniach 
kulturalnych. Będzie nam brakowało Doktora-Poety…

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

POŻEGNALIŚMY DOKTORA-POETĘWSPOMNIENIE
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25 zawodników stanęło sobotę (11.06.) do 
walki o zwycięstwo w Otwartym Turnieju 
Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Mia-
sta Siemianowice Śląskie.

Impreza organizowana przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” stanowiła 
część bogatego katalogu atrakcji oferowanych 
w ramach obchodów XXXVIII Dni Miasta oraz 
90-lecia nadania praw miejskich Siemiano-
wicom Śląskim. Po dwuletniej przerwie miło-
śnicy tenisa mogli ponownie sprawdzić swoje 
umiejętności, rywalizując na kortach w Parku 
„Pszczelnik” w grze pojedynczej.

Zacięta rywalizacja znacznie przedłużyła czas 
tenisowych pojedynków, a decydujące rozstrzy-
gnięcia zapadły dopiero późnym popołudniem. 
Wysoki poziom startujących oraz ich ambitna 
postawa do końca nie pozwalały prognozować, 
kto zwycięży w poszczególnych kategoriach.

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR  
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

W kategorii panów powyżej 45 lat królował 
Jacek Góral z Siemianowic Śląskich, które-
mu jednak łatwo nie poddał się Paweł Bojczuk 
z Czeladzi. Na trzecim miejscu uplasował się 
Tomasz Majewski z Katowic zwyciężając Ser-
giusza Rebetę z Czeladzi.

Jedyną zawodniczką w kategorii kobiet była 
Natalia Gorol z Siemianowic Śląskich, która 
mogła sprawdzić swoje umiejętności rywalizując 
w chłopcami do lat 18-tu.

Wyniki wszystkich spotkań na stronie 
www.mosir.siemianowice.pl

Dyplomy i puchary wręczyli tryumfatorom 
Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie Krzysztof Nos oraz 
organizator turnieju Wiesław Stręk z MOSiR 
„Pszczelnik”.

WIESŁAW STRĘK
MOSIR PSZCZELNIK

W rozgrywkach chłopców do lat 18 numerem 
jeden okazał się siemianowiczanin  Bartłomiej 
Grząba, któremu w decydującym spotkaniu 
uległ Nikodem Majewski z Katowic. III i IV miej-
sce zajęli zawodnicy z Siemianowic Śląskich, 
Mateusz Morawiec przed Filipem Vido.

Wśród mężczyzn do lat 45, na korcie panował 
Łukasz Rembielak z Bytomia, który w pojedynku 
finałowym pokonał Damiana Przybyło z Dą-
browy Górniczej. Trzecie miejsce wywalczył 
Tomasz Zarychta z Bytomia pokonując Marcina 
Bombę z Siemianowic Śląskich.

Znakomicie spisali się siemianowiczanie – Ka-
mil Sieradzki i Mateusz Chowaniec, podczas 
Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Mło-
dzieżowców w Lublinie, które odbyły się na 
przełomie maja i czerwca br. 
Kamil Sieradzki, wychowanek UKS Wodnik, 
obecnie reprezentujący barwy AZS AWF Kato-
wice, zdobył złoty medal i tytuł mistrza Polski na 
dystansie 200m stylem dowolnym, tym samym 
broniąc tytułu sprzed roku. Do „złota” Kamil 

dołożył także srebro na dystansie o połowę 
krótszym (100m) oraz brąz na 50m – także 
kraulem. Jednocześnie siemianowicki pływak 
zapewnił sobie start podczas sierpniowych, 
seniorskich Mistrzostw Europy, które odbędą 
się w Rzymie, uzyskując minimum na 100m 
stylem dowolnym.

Z kolei Mateusz Chowaniec, zawodnik UKS 
Wodnik, wywalczył brązowy medal w rywalizacji 
seniorów na dystansie 100m stylem motyl-

„ZŁOTA” 
DARIA, 
„BRĄZOWA” 
KASIA !

kowym oraz również brązowy krążek – ale 
w rywalizacji młodzieżowców – na dystansie 
100m stylem dowolnym. Także Mateusza zo-
baczymy podczas mistrzostw Starego Konty-
nentu w stolicy Włoch -  podopieczny Leszka 
Małyszka uzyskał minimum na 100m zarówno 
kraulem, jak i stylem motylkowym.

KRZYSZTOF NOS

Kolejne sukcesy na arenie międzynarodowej 
zanotowały zawodniczki Siemianowickiego 
Klubu Kyokushin Karate.  Złoty krążek do swo-
jego bogatego dorobku sportowego dołożyła 
Daria Dobkowska-Szefer. Podopieczna shihana 
Andrzeja Maneckiego okazała się bezkonku-
rencyjna podczas 35. Wagowych Mistrzostw 
Europy rozgrywanych w bułgarskiej Warnie, 
zdobywając w konkurencji kumite, w kategorii 
do 55 kg, złoty medal i tytuł mistrzyni Starego 
Kontynentu. 
Bardzo dobrze podczas tych samych zawo-
dów spisała się również młoda zawodniczka 
SKKK - Kasia Kasperska, zdobywając brązowy 
medal w kategorii kumite dziewcząt 10-11 lat, 
w kategorii wagowej do 40 kg. 

(SON)

KYOKUSHIN KARATE

WOREK MEDALI   
SIEMIANOWICKICH 

PŁYWAKÓW!



ZAREKLAMUJ 
SWOJĄ PROPOZYCJĘ PROJEKTU
DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 2023
Zapraszamy Państwa do udziału w nieodpłatnym nagraniu 60 sekundowego filmu, 
prezentującego zgłoszoną przez Państwa i pozytywnie zweryfikowaną propozycję 
realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023. Film opublikowany zostanie na stronie 
internetowej urzędu miasta, a także na stronie facebookowej - Siemianowice 
Dobre Bo Śląskie.

Uczestnictwo w nagraniu nie jest obligatoryjne i skierowane jest do 
wnioskodawców, którzy wyrażą zainteresowanie taką formą promocji. Nagrania 
będą realizowane w urzędzie miasta, ul. Jana Pawła II 10, pokój nr 33 (III piętro). 
Terminy:

- poniedziałek, 18 lipca w godz. 7-17
- wtorek, 19 lipca w godz. 8-16
- środa, 20 lipca w godz. 8-16
- czwartek 21 lipca w godz. 8-16
Emisję spotów planujemy rozpocząć od poniedziałku 25 lipca.
Przygotowując się do ewentualnego nagrania sugerujemy Państwu następującą 

kolejność prezentacji:
 Przedstawienie się z imienia i nazwiska
 Krótką prezentację swojego pomysłu inwestycji BO 2023
 Uzasadnienie dlaczego właśnie na ten pomysł powinien zostać wybrany 

podczas głosowania i zrealizowany
Prosimy o przesłanie w temacie wiadomości „BUDŻET OBYWATELSKI 2023” 

na adres e-mail: j_dokutowicz@um.siemianowice.pl następujących informacji:    
 nazwę projektu
 imienia i nazwiska osoby, która wystąpi w spocie, kontaktowego numeru
 telefonu oraz terminu uczestnictwa w nagraniu.
 przynajmniej trzech dobrej jakości zdjęć prezentujących miejsce inwestycji.
 wizualizacji przedsięwzięcia (jeżeli takie jest) w formacie .jpg.

Kontakt telefoniczny – Jacek Dokutowicz, Biuro Prasowe 32 760 53 23 

Zgłaszający Tytuł projektu Wnioskowana
kwota

1 Marceli Ferdyn Parking dla samochodów osobowych na Al. Spacerowej przed ROD Bażant 183 000,00

2 Marek Jarominek Parking ul. Wyzwolenia 3,5,7, modernizacja placu zabaw ul. Stawowa 4-6 oraz gry uliczne ul. Wyzwolenia 1-3 460 000,00

3 Grażyna Luks Remont nawierzchni ul. Chorzowskiej - Siemianowice (Bytków) 280 200,00

4 Grzegorz Mól Modernizacja szkół rejonu Tuwim - Laura Huta. Sp 3 i SP 20 600 000,00

5 Karina Siwiec-Magielnicka Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach 600 000,00

6 Krystyna Stawarz Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Spokojnej wraz z podjazdami do garaży 437 500,00

7 Jakub Nowak Zmianiamy Węzłowiec, Chemik i Tuwim - nowe inwestycje drogowe 600 000,00

8 Sylwia Kunicka Maniura Bezpieczne wędrówki niedaleko „czwórki”  120 000.00

9 Sebastian Bober Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc wraz z wymianą krawężników drogowych 100 000,00

10 Katarzyna Bruch Wykonanie ścieżki spacerowej (chodnika) wzdłuż ROD "Barbórka" od ul. Kapicy do drogi wewnętrznej przy ul. 
Niepodległości 63c prowadzącej w kierunku Lasku Bytkowskiego 184 500,00

11 Teresa Chromy Remont ciągu pieszo-rowerowego i dojazdu do 16 garaży(8/8). Osiedle Wróbla i Kofrantego, trasa od weterynarza 
do działek ogrodniczych przy boisku sportowym i siłowni na wolnym powietrzu. 195 000,00

12 Marek Greiner Bezpieczne i przyjazne osiedla mieszkańcom oś. Bańgów i oś. Michałkowice 390 000,00

13 Paweł Stawarz Boiska do gier plażowych na terenie ZSS 600 000,00

14 Marzena Otawa Ogród sensoryczny dla dzieci "SENSOPLAC" Park Bytkowski 360 000,00

15 Jerzy Kurzawa

Utworzenie skweru wypoczynkowego przy Alei Młodych 2. Montaż monitoringu przy parkingach i nowym skwerku 
na oś. Młodych. Remont chodników oraz zabudowa estetycznymi drewnianymi panelami pojemników do zbiórki 
selektywnej odpadów komunalnych na os. Młodych, budowa miejsc postojowych kiss&drive przy szkole nr 8 dla 
rodziców przywożących dzieci do szkoły

600 000,00

16 Konrad Bruch Parking os. Robotnicze Michałkowice ul. E. Plater 140 000,00

17 Bogna Michalik Budowa szklarni w ośrodku Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich 
z siedzibą przy ul. Chopina 2 164 162,00

18 Szymon Michalik Modernizacja boiska sportowego w ośrodku Młodzieżowego Domu Kultury im. dr Henryka  Jordana w Siemia-
nowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Chopina 2 600 000,00

19 Marcin Janota Bezpieczne i przyjazne szkoły 589 323,00

20 Beata Gałecka, Honorata Magnicka Bezpieczny chodnik na ul. Bańgowskiej i na ul. Polnej 194 000,00

21 Adam Balon Zielona Strefa Relaksu przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki na Osiedlu Tuwim 295 900,00

22 Karolina Pochmara Równy chodnik na Pocztowej 71 428,50

Ostateczna lista projektów zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim 2023, które zostaną poddane pod głosowanie  
mieszkańców w dniach 22 sierpnia - 11 września 2022 r. na stronie https://bo.siemianowice.pl


