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Przed nami kolejna zagadka w ramach  
konkursu „Jakie to miejsce”. Trzy osoby,  
które jako pierwsze zadzwonią 15 kwietnia 
2019 r., (od godz. 15:00 do 15:10) pod nu-
mer telefonu 607 631 802 i udzielą prawi-
dłowej odpowiedzi, poprawnie identyfikując 
miejsce przedstawione na zamieszczonym 
zdjęciu, otrzymają zestaw materiałów pro-
mocyjnych miasta Siemianowice Śląskie.
Zwycięzcy konkursu „Jakie to miejsce” 
z dnia  21.03.2019r.
1. Dariusz z Centrum
2. Henryk z Michałkowic
Zdjęcie przedstawiało ulicę Krupanka 
w kierunku na Czeladź. 

Pozdrawiam. MARIAN JADWISZCZOK

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

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

Infolinia dla Seniora  
 32 220 05 44

Biuro Obsługi Mieszkańców/Karta Seniora 60+ 
 32 760 54 00

Biuro ds. Seniorów  
 32 765 62 99, 730 600 506

Rada Seniorów
 32 765 62 99, 730 600 506

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego  
 32 220 01 80

Straż Miejska 
 986, 32 228 47 00

Policja 
 997, 112, 32 359 6201 (6202, 6255)

Alarmowy (Pogotowie, Straż Pożarna, Policja)  
 112

Siemianowickie Centrum Kultury 
 32 228 72 80

Muzeum Miejskie,  
 32 228 50 80

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 32 228 08 48

PRZYDATNE TELEFONY

11.04 godz. 18.00 Spotkanie podróżników, SCK Bytków 
11.04 godz. 18.00 Klasycy Rocka - Sting, SCK Willa Fitznera 
12.04 godz. 16.00 Fitzner Caffe, SCK Willa Fitznera 
13.04 godz. 19.00 Koncert Albo i Nie, SCK Bytków 
21.04 godz. 10.00 ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA SAMOTNYCH,  
Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice pl. Plac 
Sławika i Antalla 1 (koło Spodka) 
25.04 godz. 18.00 Jazzowo w Willi Fitznera 
26.04 godz. 16.00 Fitzner Caffe, SCK Willa Fitznera 

WEŹ UDZIAŁ 
W WYDARZENIACH cd. z numeru 3/2019

Harcerski Instruktorski Kręg Seniora, e-mail: komendant206@
gmail.com, inask@o2.pl.  O aktualnościach można przeczytać 
na stronie www.seniorharcerz.pl. 25 kwietnia 2019 r. odbędą się 
„Popisy zastępów” Kręgu.

Związek Górnośląski koło Tuwim, ul. Wierzbowa 1, SCK Jarzębi-
na, tel. 886 703 754, mail.: andrzejkarusta@gazeta.pl

Jeśli działacie na terenie miasta w obszarze seniorów i chce-
cie się podzielić informacją o swojej działalności na ła-
mach Głosu Miasta. prosimy o wysłanie informacji na adres 
 ngo@um.siemianowice.pl

STOWARZYSZENIA 
I FUNDACJE,  
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SENIORÓW:
Siemianowickie Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc, 
ul. Pszczelnicza 10 (w budynku OIK) tel. 32 762 80 91

Siemianowickie Stowarzyszenia Amazonek Razem,  
ul. Niepodległości 51 (Dom Kultury Chemik)

tel. 666 034 378, e-mail: razem@amazonki.pl

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne Przystań,  
ul. Lipowa 6, tel 32 766 95 25

Siemianowickie Stowarzyszenia Trzeźwościowe SZAFRAN,  
ul. Młodych 16 tel. 32 765 37 77

GRUPY SENIORÓW 
DZIAŁAJĄCYCH  
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH:

Beata Łuczak - Koordynator ds. Seniorów
dyżur otwarty dla seniorów  
w każdy poniedziałek od 13.00 do 16.00
w każdą środę 9.30 - 11.00
W pozostałe dni można się umawiać telefonicznie 
tel. służbowy 730 600 506 lub mailowo 
b_luczak@um.siemianowice.pl, ngo@um.siemianowice.pl

Od początku kwietnia do końca czerwca Elżbieta Nieszporek 
- pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, uruchomiła 
dodatkowe dyżury dla stowarzyszeń. Na ostatnim marcowym 
spotkaniu z organizacjami pozarządowymi propozycje urucho-
mienia jednego dyżurnego popołudnia spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. Testowo więc kontynuujemy ten rodzaj 
komunikacji do wakacji. Każdy dyżur będzie miał inny  temat 
przewodni, ale nie znaczy to, że nie można będzie porozma-
wiać na inne tematy. Zapraszamy zarówno przedstawicieli 
działających organizacji, jak i te osoby, które dopiero planują 
założyć stowarzyszenie lub fundację. Pierwsze spotkanie, pt. 
„Kim jesteśmy, kim chcemy być?”, miało formę warsztów. Warto 
było się spotkać, żeby zadać pytania. Nawet jeśli nie wszystkie 
znalazły odpowiedzi, to czas pokaże co dalej. Szczególne 
podziękowania dla Anny Lempy (www.annalempa.pl), która 
przygotowała te warsztaty. Kolejny DWS miał temat „5 kro-
ków skutecznej promocji i nie tylko”. Zaproszenia na następne 
spotkania i ich tematy można znaleźć w aktualnościach na 
stronie internetowej urzędu miasta www.siemianowice.pl 
oraz na profilu facebookowym siemianowickich organizacji  
fb.com\ngo.siemianowice. Udział w spotkanich można zgłaszać 
telefonicznie lub mailowo do pełnomocnika ds. organizacji po-
zarządowych - tel. 790 211 074, mail: ngo@um.siemianowice.pl

KS MICHAŁ dla Seniora
15, 29 kwietnia, początek 9.00, salka fitness, 
Aerobik (Siemianowicka Karta Seniora 60+) 
18, 25 kwietnia (czwartki) godz. 10.00
Gimnastyka w wodzie (Siemianowicka Karta Seniora 60+)

 Warsztaty z dietetyczką
czwartki, godz. 11.00 - SCK Willa Fitznera, 
piątki, godz. 11.00 - SCK Jarzębina,  

ELŻBIETA NIESZPOREK
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Ostatnie tygodnie naszej pracy samorządo-
wej pokazują, że powołana 15 miesięcy temu 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to 
nie tylko związek formalny – 41 gmin i miast, 
ale przede wszystkim utworzona wspólnie 
przestrzeń do współpracy i samorządowej 
solidarności. Dowodem tego była chociażby 
ubiegłoroczna akcja zbierania podpisów pod 
tzw. petycją antyodorową, która – choć zaini-
cjowana w nie największych Siemianowicach 
Śląskich – promowana była przez gospodarzy 
miast całej Metropolii. Podobnie stało się kilka 
dni temu, gdy chcąc oficjalnie podziękować 
w obecności mediów za projekt nowych zapi-
sów dotyczących gospodarki odpadami, które 
przedłożył Minister Środowiska, wystarczyła 
krótka informacja do Pań i Panów Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów, by podjęli oni jed-
nomyślną decyzję, aby wesprzeć to spotkanie 
obecnością osobistą lub oficjalnych delegatów. 
W momencie pisania tych słów, otrzymałem 
ponowne zaproszenie od Ministra Środowiska 
Henryka Kowalczyka, by móc przedstawić 

kolejne postulaty środowiskowe. Wierzę, że 
po raz kolejny siłą wspólnej inicjatywy naszej 
metropolitalnej grupy uda nam się wywrzeć 
pozytywny nacisk na Pana Ministra, by raz na 
zawsze zlikwidować odór w miastach i wpro-
wadzić kolejne zapisy powstrzymujące rosnącą 
liczbę dzikich wysypisk. 

Metropolia potrafi się łączyć nie tylko 
w sprawach trudnych, jak walka z odorem 
i nieuczciwymi przewoźnikami odpadów, 
ale też w sprawach, które potrafią cieszyć, 
jak np. wspólna, kompatybilna sieć wypo-
życzalni rowerów miejskich. Ze względu na 
to, że Siemianowice Śląskie są  miastem 
zlokalizowanym w centrum województwa, 
aglomeracji i Metropolii, cieszy fakt, że – 
dzięki ścisłej współpracy urzędniczej – udało 
się już w tym roku sformalizować możliwość 
wykorzystywania i pozostawiania rowerów 
miejskich poza macierzystymi strefami wy-
pożyczenia. To dowód na kolejną sprawnie 
rozwijaną współpracę między członkami 
związku metropolitalnego.    

Finalnym przykładem metropolitalnej 
solidarności jest współorganizowane wraz 
z fundacją Wolne Miejsce i miastem Katowice, 
Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla 
Samotnych. Inicjatywa, w którą Siemianowice 
Śląskie, obok innych mniejszych miast, zaan-
gażowały się przed paroma laty, organizując 
takie śniadania osobno. W tym roku, dzięki 
połączeniu sił ponad 400 wolontariuszy, z któ-
rych część pochodzi z Siemianowic Śląskich, 
zorganizowane zostanie największe w Pol-
sce, ekumeniczne śniadanie wielkanocne dla 
mieszkańców aż czternastu miast Metropolii. 
Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że dla gości 
niedzielnego wydarzenia – w tym oczywiście 
dla samotnych mieszkańców Siemianowic 
Śląskich – zostanie uruchomiony specjalny, 
bezpłatny transport autobusowy do miejsca 
wydarzenia czyli Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego w Katowicach. Szczegółowe 
rozkłady jazdy będą eksponowane na terenie 
całego miasta w Wielki Tydzień. A ja już teraz 
na cały ten czas życzę Państwu owocnych 

przygotowań do najważniejszego ze świąt 
dla osób wierzących – świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Niedługo po świętach liczę, że w pełnym ro-
dzinnym komplecie spotkamy się ze wszystkimi 
byłymi hutnikami i ich bliskimi na uroczystej 
mszy świętej w ich intencji, 4 maja br. o godz. 
10.00, w kościele pw. Św. Antoniego z Padwy. 
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam 

RAFAŁ PIECH 

SIŁA METROPOLITALNEJ  
SOLIDARNOŚCI

Do Świąt Wielkanocnych zostało 
nam ziesięć dni, można już więc 
zacząć odliczanie. Przypominamy, 
że Fundacja Wolne Miejsce już po 
raz kolejny zaprasza na wspólne 
Śniadanie Wielkanocne, które 
odbędzie się 21 kwietnia o godz. 
10.00 w Katowickim Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym, 
Katowice obok Spodka.

„Wielkanoc to dzień, na któ-
ry czekamy, by móc spotkać 
się z najbliższymy i spędzić go 
w wyjątkowej atmosferze. Są jed-

nak osoby, które nie mają ta-
kiej możliwości, dlatego nasza 
propozycja w pierwszej kolej-
ności dedykowana jest osobom 
samotnym. Naszą podstawową 
ideą jest organizowanie śniadania 
wielkanocnego dokładnie w dniu, 
którym wszyscy obchodzą świę-
ta, w godzinach porannych, i tym 
sie wyróżniamy...” to słowa z listy 
założyciela i prezesa Fundacji 
Wolne Miejsce - Mikołaja Ry-
kowskiego.

ELŻBIETA NIESZPOREK
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Pod koniec marca w Siemianowicach Śląskich 
rozpoczęła się inwestycja dotycząca wymiany 
nawierzchni na wybranych odcinkach dróg 
powiatowych i gminnych. Na pierwszy ogień 
poszły ulice gminne: Leśna i Wierzbowa. Wraz 
z nadejściem kwietnia, rozpoczął się remont 
ulicy B. Chrobrego (odcinka od ulicy Miłosza 
do Wróblewskiego). W następnej kolejności ro-
boty drogowe prowadzone będą na ulicy Deji 
oraz Żwirki i Wigury. W ramach zadania zostaną 
zmodernizowane również dwie drogi powia-
towe – aktualnie trwa remont ulicy Hutniczej, 
a następna będzie Aleja Sportowców. 

W zakres robót wchodzi nie tylko renowacja 
ulic, ale także częściowa wymiana chodni-

RUSZYŁY REMONTY 
DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

ków wraz z regulacją krawężników drogowych 
i obrzeży chodnikowych. Do połowy lipca 
bieżącego roku remont przejdą także ulice: 
Komuny Paryskiej i Kopernika. Koszt całości 
zamówienia wyniesie ok. 4,2 mln zł.

Oprócz działań inwestycyjnych, na terenie 
całego miasta kontynuowane są pozimowe 
naprawy bieżące oraz naprawy gwarancyjne 
dróg i ścieżek rowerowych. W związku z tym 
w najbliższym czasie możemy spodziewać się 
chwilowych utrudnień w ruchu m.in. na ulicy 
Parkowej, Obwodowej i Mysłowickiej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

W dniu 21 marca 2019 roku podpisano umowę 
na wykonanie zadania pn. „Likwidacja niskiej 
emisji poprzez podłączenie budynków do sie-
ciowych nośników ciepła w Siemianowicach 
Śląskich”. Jego realizacja zwiększy komfort życia 
mieszkańców, jak również przyczyni się do po-
prawy jakości powietrza poprzez ograniczenie 
emisji substancji zanieczyszczających, wpro-

wadzanych do atmosfery w wyniku ogrzewania 
lokali mieszkalnych węglem i drewnem w pie-
cach kaflowych oraz transportowych. W ra-
mach inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej 
zostaną podłączone budynki wielorodzinne 
zlokalizowane w rejonie ulicy Sobieskiego  
(o numerach: 8, 9, 10, 10a, 36). Prace budow-
lane obejmą wykonanie stacji wymienników 

PIĘĆ KAMIENIC PRZY ULICY SOBIESKIEGO 
ZOSTANIE PODŁĄCZONYCH DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

ciepła, wykonanie sieci cieplnej oraz zainsta-
lowanie centralnego ogrzewania wewnątrz 
budynków. Ich zakończenie planowane jest na 
ostatnie dni czerwca. Koszt inwestycji wyniesie 
508 995,54 zł. Zadanie realizowane jest w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

aktualnie trwa remont ulicy Hutniczej

fo
t. 

R.
 Ja

ko
kt

oc
hc

e

fo
t. 

W
. M

at
eu

sia
k

Budowa Galerii Śląskiej w centrum 
miasta idzie pełną parą. Nowy obiekt, 
wraz z ogólnodostępnym parkingiem 
dla klientów, powstaje przy ulicy Ślą-
skiej, naprzeciw urzędu pocztowego.

Prace przebiegają zgodnie 
z założonym harmonogramem. 
Aktualnie zakończyliśmy budowę 
konstrukcji obiektu i przystępu-
jemy do wykonania pokrycia da-
chowego, co potrwa ok. 6 tygodni. 
W następnej kolejności odbędzie 
się montaż fasady, drzwi i okien. 
Gdy budynek osiągnie stan surowy 
zamknięty, rozpoczną się prace 
wewnątrz pawilonu, zgodnie z za-
potrzebowaniem najemców, a także 

zagospodarowanie terenu przed 
galerią, obejmujące nasadzenia, 
budowę parkingu, chodnika itp. – 
mówi Waldemar Kos ze spółki Ate-
neum Investment sp. z o.o., będącej 
właścicielem terenu.

W nowoczesnym, jednokondy-
gnacyjnym pawilonie handlowym, 
o powierzchni około 2000 m² , zlo-
kalizowanych będzie siedem lokali 
usługowo-handlowych. Już dziś wia-
domo, że w gronie najemców znaj-
dą się m.in. takie marki jak Drogeria 
Rossmann, KiK, PEPCO, Żabka i Świat 
Prasy. Na pierwsze zakupy w Galerii 
Śląskiej, mieszkańcy będą mogli się 
wybrać w III kwartale 2019 roku.

Przypomnijmy, że obszar, na 
którym powstaje centrum han-
dlowe sprzedano wiele lat temu 
i do niedawna nie został w żaden 
sposób zagospodarowany, nisz-
cząc i psując wizerunek centrum 
Siemianowic Śląskich. Sytuacja 
zmieniła się, gdy nowy właściciel 
terenu – spółka Ateneum Invest-
ment sp. z o.o., z siedzibą w Opolu, 
w grudniu 2018 roku, rozpoczął na 
tym obszarze budowę centrum 
handlowego. Warto dodać, że ge-
neralnym wykonawcą inwestycji 
jest firma Paneltech z Chorzowa.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

GALERIA ŚLĄSKA ROŚNIE W OCZACH
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INWESTYCJE CO NOWEGO W MIEŚCIE?

Już pod koniec lipca na mapie Siemianowic 
Śląskich pojawi się wyjątkowe miejsce, które 
połączy rodzinną zabawę i rekreację z naukową 
przygodą. W dniu 21 marca 2019 roku miasto 
podpisało umowę na budowę Parku Akcji i Re-
akcji na terenie Parku Tradycji w Michałkowi-
cach. Inwestycja jest zwycięskim projektem 
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2018, 
autorstwa Mateusza Styperka. 

Park Akcji i Reakcji zajmie powierzchnię 
1200 m2 i będzie sąsiadował z istniejącą już 
siłownią zewnętrzną oraz placem do gry w sza-
chy. Na jego terenie zostanie zainstalowanych 
szereg urządzeń edukacyjnych (m.in. armata 
powietrzna, platforma obrotowa, wirujący 

PARK AKCJI I REAKCJI –  
ODKRYJEMY TAJEMNICE NAUKI

cylinder, wirujaca kula, telegraf akustyczny, wir 
wodny czy też urządzenie do badania gęstości 
i lepkości cieczy), umożliwiających dzieciom 
zapoznanie się z takimi prawami fizyki, jak: ruch 
cząstek, siła odśrodkowa, środek ciężkości, 
rozchodzenie się fali dźwiękowej. Oprócz tego 
zostaną zamontowane urządzenia zabawowe 
dla starszych dzieci i młodzieży, czyli pod-
niebna deskorolka oraz duża huśtawka ob-
rotowa. Dodatkowo w parku powstanie nowe 
oświetlenie, ścieżki, przestrzeń rekreacyjna 
z ławkami oraz monitoring. Koszt inwestycji 
wyniesie 669 427,50 zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

usuwaniu i naprawie awarii, poprzez uzu-
pełnienie nawierzchni bezpiecznej, wymianę 
huśtawek wraz z łańcuchami, a także innych 
zniszczonych urządzeń zabawowych, wymianę 
elementów ławek lub ogrodzeń.

Wyżej wymienione prace stanowią część 
zadań wchodzących w zakres zamówienia pn. 
„Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych 
oraz utrzymanie obiektów rekreacyjnych będą-
cych we władaniu Gminy Siemianowice Śląskie”. 
Prace będą realizowane na bieżąco do końca 
roku. Koszt rocznego utrzymania urządzeń 
zabawowych oraz obiektów rekreacyjnych na 
terenie Gminy wyniesie ok. 450 tys. zł

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Na Bańgowie, w strefie wypoczynku i rekreacji 
(okolice ulicy M.C. Skłodowskiej), powstanie 
pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej. 
Pomysłodawcą inwestycji jest mieszkaniec Sie-
mianowic Śląskich – Łukasz Hucz, którego pro-
jekt zwyciężył w ubiegłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Po akceptacji dokumentacji 
projektowej, wykonawca rozpocznie budowę 
obiektu. Boisko do siatkówki plażowej będzie 
miało nawierzchnię piaszczystą, a jego wy-
miary wyniosą 16x8 m. Zostanie ono otoczone 

obrzeżem, chroniącym przed rozsypywaniem 
piasku, które jednocześnie nie będzie stwarzało 
zagrożenia podczas użytkowania. 

Na boisku przewidziano montaż zestawu 
do siatkówki, obejmującego słupki aluminio-
we z płynną regulacją wysokości siatki oraz 
siatkę. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
52 964,54 zł. Mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać z boiska już w lipcu br. Liczymy, że 
wakacyjna aura będzie sprzyjała pierwszym 
siatkarskim rozgrywkom.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ 
NA BAŃGOWIE

WIOSENNE PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW  
I URZĄDZEŃ REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Park Akcji i Reakcji zajmie powierzchnię  
1200 m2. Teren Parku Tradycji, stanie się bar-
dziej atrakcyjny dzięki nowym urządzeniom
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Na placach zabaw bezpieczeństwo i czystość 
odgrywa nadrzędną rolę. Mając to na uwadze 
w kwietniu rozpoczęły się pozimowe przeglądy 
urządzeń zabawowych oraz rekreacyjno-spor-
towych. Konserwacje i niezbędne naprawy 
zostaną przeprowadzone w 34 punktach na 
terenie całej gminy i obejmą: place zabaw, 
siłownie, skate park, boiska itp.

Wiosenne działania będą polegać przede 
wszystkim na utrzymaniu czystości i porządku, 
w tym: koszeniu traey na terenie obiektów, 
wymianie piasku w piaskownicach, dezynfekcji, 
myciu nawierzchni poliuretanowej oraz popi-
sanych elementów, zbieraniu śmieci; bieżącej 
konserwacji urządzeń oraz zabezpieczeniu, 
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PONAD 10 KILOMETRÓW  
NOWEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Podczas intensywnych opadów zdarzało 
się, że na naszej drodze tworzyły się wodne 
rozlewiska – mówi mieszkanka ulicy Wiejskiej 
na Przełajce. - Wprawdzie samochody mogły 
wtedy powoli przejeżdżać, ale jako miesz-
kańcy czuliśmy się wtedy niepewnie – dodaje.
Zaradzić temu i innym podobnym sytu-
acjom ma nowa, duża inwestycja przygo-
towywana przez władze miasta, polegająca 
na modernizacji kanalizacji deszczowej 
wraz z budową systemu małej retencji. 
Decyzję o dofinansowaniu z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w kwocie 19 500 
000,00 zł, miasto otrzymało w poło-
wie marca.

- Prace będą zakrojone na dużą skalę, 
bowiem projekt obejmuje swoim zakresem 
budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbior-
niki retencyjne i urządzenia związane z pod-
czyszczeniem wód opadowo-roztopowych 
– mówi Bożena Zając z Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich.

W ramach projektu powstaną między innymi:
 nowa kanalizacja deszczowa w dzielnicy 

Przełajka, wraz z budową otwartego zbiornika 
retencyjnego na istniejącym ciągu kanaliza-
cyjnym,

 nowa kanalizacja deszczowa przy ul. Kru-
czej, ze zbiornikiem retencyjnym zamkniętym, 
przepompownią oraz kanałem tłocznym wraz 
z odprowadzeniem do stawów: Remiza, Poli-
cyjny i Rzęsa,

 zbiornik retencyjny otwarty wraz z prze-
pompownią na osiedlu Budryka,

 nowa kanalizacja deszczowa wraz z sepa-
ratorem i odprowadzeniem do stawu Rzęsa,

 nowa kanalizacja deszczowa przy ulicach 
Kościelnej i Wyzwolenia.

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 
to nie tylko wyeliminowanie rozlewisk dzięki 
zwiększeniu średnicy rur. - Ponad 10 kilometrów 
nowej sieci pozwoli również odwodnić nowe 
tereny budowlano-inwestycyjne w Siemiano-
wicach Śląskich – mówi Bożena Zając.

Warto wspomnieć przy tej okazji, iż zakres 
robót związanych z projektem obejmuje rów-
nież: odtworzenie nawierzchni drogowych, 
pozyskiwanie na etapie realizacji ekspertyz, 
dokumentów oraz opinii, które są niezbędne 
dla realizacji całości. W chwili obecnej prace 
są na etapie kompletowania niezbędnej do-
kumentacji.

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Pierwsze prace związane z modernizacją kanalizacji desz-
czowej już wykonano. Do kolektora głównego, biegnącego 
wzdłuż ulicy Dworskiej, podłączono rury, którymi woda 
deszczowa będzie spływała do stawu Rzęsa. 

NOWE PLACE ZABAW  
PRZY PRZEDSZKOLACH  
Nowe huśtawki, zestawy zabawowe ze zjeż-
dżalnią, sprężynowce, czy też piaskownice, to 
tylko część urządzeń, w jakie zostaną wyposa-
żone place zabaw przy trzech siemianowickich 
przedszkolach. W dniu 8 kwietnia 2019 roku pod-
pisano umowę na przeprowadzenie inwestycji 
pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw na 
terenie Siemianowic Śląskich w trybie zaprojek-
tuj i wybuduj”. W ramach niej powstaną cztery 

Powyższa inwestycja swym zakresem objęła 
również budowę placu zabaw na Nowym Świecie 
przy ulicy Hugona Kołłątaja. Teren, na którym po-
wstanie plac, będzie odpowiednio uporządkowany 
i przygotowany pod montaż nowych elementów 
zabawowych, tj. zestawu zabawowego, huśtawki 

PLAC ZABAW  NA NOWYM ŚWIECIE

nowe place zabaw – w tym przy Przedszkolu nr 6  
(ul. Kościelna 39), Przedszkolu nr 7 (ul. Nie-
podległości 49) i Przedszkolu nr 9 (ul. Okrężna 
17) oraz na Nowym Świecie, przy ul. Hugona 
Kołłątaja (patrz poniżej). Wszystkie elementy 
zainstalowane na ich terenie zostaną odpowiednio 
przystosowane do zabawy dzieci najmłodszych 
w wieku 3-7 lat, tworząc bezpieczną strefę, 
sprzyjająca zabawie i rekreacji. Budowa placów 

zostanie poprzedzona przygotowaniem doku-
mentacji projektowej. Po zakończonych pracach, 
których finał przewidziano na początek lipca, 

przedszkolaki będą miały możliwość wspólnej 
zabawy na świeżym powietrzu oraz podnoszenia  
sprawności fizycznej.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

wahadłowej podwójnej, piaskownicy, karuzeli, 
huśtawki wagowej integracyjnej, bujaka sprę-
żynowca, stożka obrotowego, huśtawki typu 
„bocianie gniazdo” oraz małej architektury – koszy 
na śmieci i ławek. W ramach prac budowlanych 
zostanie wykonana również nawierzchnia tra-

wiasta, bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia, 
chodnik z kostki brukowej i ogrodzenie z furtką.

 W sąsiedztwie placu zabaw znajduje się boisko, 
na którym zostanie zamontowana specjalna 
siatka odgradzająca te dwa obiekty. Całość przed-
sięwzięcia zamknie się w kwocie ok. 384 tys. zł.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Temat ten, odkładany przez lata na bok, w końcu dojrzał do tego, by 
się nim zająć, tak, by nasze przedszkolaki mogły w pełni bezpiecznie 
rozwijać swoją sprawność fizyczną na świeżym powietrzu.
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Kwiecień powitał nas bezchmurnym niebem, cie-
płymi promieniami s łońca i  dłuższym dniem  
co sprzyja różnym rodzajom aktywności fizycznej. A skoro o tym 
mowa, czy sprawdziliście jak tam wasze rowery, hulajnogi, rolki 
itp. miewają się po zimie? Czas nagli, bo oprócz cieplejszych 
dni, które są powodem do radości, z ogromną przyjemnością 
pragniemy poinformować, że nasze miasto po raz pierwszy 
przystąpi do kampanii „Rowerowy Maj”. 

Kampania ma na celu promocję zdrowego trybu życia i zrów-
noważonej mobilności, a poprzez zabawę i elementy rywalizacji 
nie tylko promuje rower jako środek transportu do szkoły, ale 
uczy dobrych i zdrowych nawyków. Brzmi świetnie, prawda?
Zasady są banalnie proste, wystarczy, aby uczestnik dotarł do 
szkoły w sposób aktywny, tj. na rowerze, hulajnodze, rolkach, 
deskorolce, dzięki temu otrzyma naklejki do rowerowego 
dzienniczka oraz na plakat klasowy. 

W związku ze zbliżającym się sezonem rowerowym przy-
pominamy, że każdy właściciel bądź użytkownik roweru (nie 
tylko z terenu naszego miasta) może bezpłatnie oznakować 
rower. Znakowanie rowerów odbywa się w budynku Straży 
Miejskiej, przy ul. Dąbrowskiego 13. Prosimy o wcześniejsze 
telefoniczne uzgodnienie i rezerwację terminu pod nr telefonu 
(32) 228  47 00 w godzinach od 7:00 do 22:00.

Wszystkich zainteresowanych oznakowaniem swoich jed-
nośladów zapraszamy z:

- dowodem osobistym
- fakturą zakupu roweru lub paragonem
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO ZNAKOWANIA ROWERU, 

JEST PRAWIDŁOWE JEGO WYPOSAŻENIE!

OZNAKUJ SWÓJ ROWER !
Zgodnie § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2022 
ze zmianami) w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, rower powinien 
być wyposażony w następujący elementy:

1) z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy 
czerwonej, o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno 
światło pozycyjne barwy czerwonej;

3) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
4) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźli-

wym dźwięku.
Serdecznie zapraszamy.

Warto, aby uczestnicy wcześniej zapoznali się z trasami ścieżek 
rowerowych w naszym mieście i, jeżeli tylko to możliwe, korzystali  
z nich w drodze do szkoły, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Warto również dodać, że dla najlepszych uczestników, szkół 
i klas zostały przewidziane nagrody, które zostaną wręczone  
w czerwcu br. Na terenie naszego miasta wezmą udział nastę-
pujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa 
nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła 
Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawo-
wa  nr 13, Szkoła Podstawowa nr 16.

Wszystkim uczestnikom już teraz życzymy powodzenia i do 
miłego zobaczenia na trasie!

KLAUDIA PRZYŁUDZKA

ROWEROWY MAJ
W SIEMIANOWICACH

„Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mo-
bilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego”...

Więcej przeczytacie na stronie www.rowerowymaj.eu
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EDUKACJA

STRAJK NAUCZYCIELI  
– BEZ NIESPODZIANEK DLA RODZICÓW

WIDZISZ JAK KTOŚ DEWASTUJE - REAGUJ!

8 kwietnia br. rozpoczął się w całej Polsce strajk nauczycieli 
i pracowników placówek, których organem prowadzącym są 
samorządy lokalne. Pomimo eskalowania emocji w środkach 
masowego przekazu, przez niektórych dziennikarzy i ko-
mentatorów życia społeczno-politycznego, protest przebie-
ga – przynajmniej w naszym mieście - bez nieprzyjemnych 
niespodzianek. Wynika to zapewne po części z faktu, że od 
początku siemianowicki magistrat na polecenie prezydenta 
miasta, stale monitorował sytuację w miejskich przedszkolach 
i szkołach pod kątem możliwych scenariuszy strajku, wynikającej 
z tego faktu dostępności kadry pedagogicznej oraz przyjęcia 
ewentualnych rozwiązań wspomagających opiekę nad dziećmi 
przez placówki kulturalne i sportowe w ciągu dnia roboczego. 

Kluczem do zabezpieczenia sytuacji rodziców, było uru-
chomienie stałego zespołu koordynującego przepływ infor-

macji pomiędzy miastem, placówkami, rodzicami a Związkiem 
Nauczycielstwa Polskiego. Każdorazowo, na kilka dni przed 
planowanym strajkiem, co kilkadziesiąt godzin, spotkaniom 
z dyrektorami placówek przewodniczyła Anna Sobieraj, 
naczelnik Wydziału Edukacji UM i Adam Skowronek, Se-
kretarz Miasta. 

Pierwsze dni strajku, które zbiegły się z momentem za-
mykania niniejszego numeru Głosu Miasta, pokazały, że 
każda z placówek i obecni w niej dyrektorzy – ci nie mogą 
zgodnie z przepisami  strajkować – byli w pełni przygotowani 
do podjęcia określonej ustawowo liczby dzieci. Ponadto 
miejskie placówki: Muzeum Miejskie, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Siemianowickie Centrum Kultury, MOSiR oraz MDK 
Jordan, od pierwszego dnia strajku zaoferowały wsparcie 
dla rodziców dzieci poprzez organizację zajęć i animacji 

artystyczno-sportowych na terenie swoich obiektów. Ka-
lendarium zajęć dostosowano do wieku podopiecznych, tak, 
by – podobnie jak w szkołach i przedszkolach – dzieci miały 
jak największy komfort w trakcie wspólnej zabawy i integracji. 

Jeśli strajk nauczycieli będzie trwał nadal, rodzice będą 
mogli dalej liczyć, zarówno na pracę przedszkoli i szkół 
w wymiarze dostosowanym do posiadanych przez nie za-
sobów ludzkich. Ponadto nadal swoje wsparcie w opiece 
oferować będą instytucje i placówki kulturalno-sportowe 
podległe Urzędowi Miasta. 

W każdym z przyszłych scenariuszy źródłem wiarygodnych 
i aktualnych informacji będzie oficjalny serwis internetowy 
urzędu miasta pod adresem: www.siemianowice.pl 

PIOTR KOCHANEK

Niestety znowu dali o sobie znać wandale, 
którym przeszkadza to, że coś może być ładne, 
kolorowe, funkcjonalne. W ubiegły weekend 
zdewastowano w Lasku Bytkowskim grille, 
altanki oraz ławki. - To nie pierwsze tego typu 
zdarzenie, wcześniej zniszczono takie same 
elementy małej infrastruktury w Parku Byt-
kowskim i przy ul. Jagiełły – mówi Damian 
Kołakowski, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie. Straty z ostatniego weekendu oszacowano 
na ok pięć tysięcy złotych.

Przypominamy, że od 1 czerwca ubiegłego 
roku w Siemianowicach Śląskich za wskazanie 
sprawcy jakichkolwiek dewastacji publicznego 
mienia można otrzymać nagrodę w wysokości 
tysiąca złotych.
Szanowni Państwo, jeżeli jesteście świadkami 
dewastacji jakichkolwiek elementów naszej 
wspólnej przestrzeni, nie odwracajcie głowy. 
Zadzwońcie na Straż Miejską, nr 986, bądź 
bezpłatny numer alarmowy 112. Chrońmy nasze 
miasto przed bezmyślnymi wandalami!

RAFAŁ JAKOKTOCHCE

ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE UNIEMOŻLIWIAJĄ REMONTY
Zaległości czynszowe najemców mieszkań komunal-
nych, to wciąż jeden z najpoważniejszych problemów 
większości miast w Polsce. Niestety Siemianowice Śląskie 
również zmagają się z czynszowymi dłużnikami, którzy nie 
poczuwają się do obowiązku uiszczania opłat za najem 
lokalu, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego 
gminy. Jak się okazuje, siemianowickie stawki za czynsz 
są dużo niższe niż w pozostałych miastach Górnośląsko-
-Zagłebiowskiej Metropolii – w naszym mieście stawka 
bazowa za lokal wynosi 2,84 zł/m2, a stawka za lokal 
socjalny 1,07zł/m2. Dla przykładu, w sąsiednim Chorzowie 
kwoty te są dużo wyższe i wynoszą kolejno 7,28 zł/m2 
oraz 2,55zł/m2. Mimo stosunkowo niskiego czynszu, 
siemianowiczanie wciąż niechętnie go opłacają, a stan 
ogólny zadłużenia z tytułu nieregulowania należności 
czynszowych nieustannie wzrasta i pod koniec ubiegłego 
roku sięgał już 28 375 981,79 zł, czyli o 786 786,93 zł 
więcej niż w 2017 roku. 

To jednak nie wszystko. Dłużników czynszowych przy-
bywa, a oczekiwania mieszkańców, co do stanu budynków 
wciąż rosną. 

Wysokie zaległości czynszowe części lokatorów budyn-
ków komunalnych uniemożliwiają wykonanie bieżących 

napraw, prac remontowych oraz konserwatorskich. Nie 
mając wpływów finansowych z czynszów, Gmina nie 
jest w stanie przeprowadzić np. remontów klatek, czy 
modernizacji instalacji elektrycznej lub wodno-kanali-
zacyjnej – wyjaśnia Marta Dziemba-Korzyniec, zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Siemianowice Śląskie dysponują 4,5 tys. lokali komu-
nalnych. Przeliczając kwotę całkowitą zadłużenia, średnio 
na jedno mieszkanie komunalne przypada ponad 6 tys. 
długu. Gmina Siemianowice Śląskie wychodząc naprzeciw 
lokatorom, mającym zaległości w opłatach czynszowych, 
wprowadziła tzw. system oddłużania, który proponuje takie 
formy pomocy jak: odpracowanie zadłużenia, spłatę za-
ległości w ratach (maksymalny okres na jaki może zostać 
rozłożona zaległość czynszowa to 5 lat – 60 rat), Bank 
Zamiany Mieszkań lub dodatek mieszkaniowy, kierowany 
dla osób o niskich dochodach. 

Od 2015 roku trzy pierwsze formy oddłużeniowe, po-
zwoliły na odzyskanie przez Gminę kwoty 2 296 395, 89 zł. 
To jednak zdecydowanie zbyt mało, by móc planować 
i przeprowadzać gruntowne remonty w gminnych ka-
mienicach.

DAGMARA BRUDEK-SCHULZ

Miasto Stawka bazowa Stawka za lokal socjalny

Siemianowice Śląskie 2,84 zł/m2 1,07 zł/m2

Chorzów 7,28 zł/m2 2,55 zł/m2

Ruda Śląska 7,10 zł/m2 1,19 zł/m2

Sosnowiec 7,00 zł/m2 1,90 zl/m2

Świętochłowice 6,70 zł/m2 1,60 zł/m2

Bytom 4,40 – 5,00 zł/m2 1,00 zł/m2

Piekary Śląskie 3,72 zł/m2 0,98 zł/m2

Dąbrowa Górnicza 7,63 zł/m2 1,80 zł/m2

Gliwice 5,00 zł/m2 1,10 zł/m2

Katowice 2,59 – 2,83 zł/m2 1,15 zł/m2

Mysłowice 5,51 zł/m2 1,75 zł/m2

Tychy 5,40 – 6,00 zł/m2 1,30 – 1,80 zł/m2

Zabrze 6,20 zł/m2 0,50 zł/m2

Stan zadłużenia mieszkańców Siemianowic Śląskich z tytułu nieregulowania 
należności czynszowych na dzień 31.12.2018r. 
wynosi 28 375 981,79 zł.

Wysokości stawek czynszu w miastach GZM.
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GOSPODARKA

Z inicjatywy siemianowickiego magistratu odbyła się wspól-
na, metropolitalna, konferencja prasowa, poświęcona 
problematyce odpadów generujących uciążliwości odorowe 
oraz przeciwdziałaniu fali powstających dzikich wysypisk 
śmieci na terenie całego kraju.

Powodem zwołania konferencji prasowej przez Rafała Piecha, 
prezydenta Siemianowic Śląskich, jest trwający właśnie pro-
ces legislacyjny nowego rozporządzenia Ministra Środowska 
będącego po części pokłosiem złożonego w czerwcu 2018 
roku apelu i tzw petycji antyodorowej mieszkańców wielu 
miast Metropolii.

- Pragnę z tego miejsca podziękować Panu ministrowi za tak 
szybką realizację złożonego przez nas wszystkich postulatu 
o nakazie magazynowania odpadów uciążliwych odorowo 
wyłącznie w zamkniętych halach, jednak prosimy, aby obecnie 
złożony projekt rozporządzenia wszedł niezmieniony w życie 
- apelował Rafał Piech.

Zaznaczył też, że z problemem odoru generowanego przez 
odpady gminy w Polsce borykały się przez blisko 20 lat. Wynika 
to z faktu, że nie mając skutecznych zapisów nadrzędnego 
prawa, które nakazywałyby właścicielom instalacji przetwarza-
jących odpady, zainwestować w hale chroniące przed odorem, 
gminy i organy nadzorujące działalność takich instalacji, mogły 
tylko napominać i prosić o neutralizację uciążliwości.

Jeśli nowe rozporządzenie Ministra Środowiska wejdzie 
w życie w niezmienionym zapisie, mieszkańcy miast będą 
mogli liczyć na przełom.

STOP pojazdom widmom ze śmieciami

Druga część spotkania dotyczyła samorządowej propozycji 
uszczelnienia zapisów w ostatniej noweli ustawy o odpadach 
z 5 września 2018 roku, w której znalazły się zapisy o e-moni-
toringu obrotu odpadami. Chociaż mają wejść w życie dopiero 

w 2020 roku, gospodarze miast już dziś zgłaszają propozycję 
dodatkowego uszczelnianie tego systemu o pełną kontrolę 
pojazdów obsługujących transport odpadów, od miejsca ich 
powstania do instalacji końcowej.

W tym miejscu Rafał Piech zaznaczył, że do dziś funkcjo-
nujemy w kuriozalnej sytuacji, gdzie na co dzień kontrolujemy 
poprzez lokalizatory GPS np. pracę przedstawicieli handlowych 
sprzedających słodycze, a zupełnie nie przeszkadza nam brak 
wiedzy na temat tras przejazdu pojazdów przewożących przez 
nasze miasta bardzo niebezpieczne odpady, które często lądują 
w polskich lasach.

ANTYODOROWA KOALICJA METROPOLII-
STOP POJAZDOM WIDMOM ZE ŚMIECIAMI 

Mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza tych mieszkających w dzielnicach Centrum, 
Hugo czy Laurahuta nie trzeba przekonywać do tego, że walka o czyste, wolne od odoru 
powietrze, ma sens. Dlatego, ilekroć jest ku temu sposobność, urząd miasta podejmuje 
się inicjatywy, by tej walki nie odpuszczać, a wręcz zachęcać do niej inne miasta. 2 
kwietnia br. stało się tak po raz kolejny. Tym razem za sprawą wspólnej, metropolitalnej 
konferencji prasowej zainicjowanej przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. 

Od 24 stycznia 2018 pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów mu-
szą  posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Niestety samo 
oznaczenie pojazdów nie wystarczy, potrzebne byłoby wprowadzenie do-
datkowych elementów (patrz tabela obok).

Propozycje przedstawione Premierowi RP sta-
nowiące potencjalne rozwiązanie patologicznej 
sytuacji, obejmują wprowadzenie następujących 
zmian w polskim prawie:

1. Utworzenie centralnego rejestru pojazdów 
online, monitorującego w czasie rzeczywistym 
ich trasę przejazdu.

2. Wprowadzenie obowiązkowej rejestracji kie-
rowców i pojazdów używanych do transportu 
odpadów, z wymogiem instalacji lokalizatora GPS, 
którego posiadanie i rejestracja w systemie online 
warunkowałoby możliwość legalnego świadczenia 
usługi transportu odpadów.

3. Wprowadzenie analogicznej do JPK_VAT, 
Jednolitej_Karty_Obiegu_Odpadu, zawierającej 
pełną informację na temat miejsca, ilości i typu 
powstania odpadu, jego odbiorcy finalnego i po-
średników uczestniczących w procesie transportu.

Sposobem na likwidację patowej sytuacji, której ofiarą może 
stać się każde polskie miasto i gmina, ma być przedstawiona  
na konferencji propozycja. Jej kluczowe zapisy zostały oficjalnie 
wysłane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Środowiska. 
Miasta liczą, że w ślad za pierwszymi wprowadzonymi w prawie 
zmianami, kolejne przyjdą równie szybko. Bez nich bowiem 
trudno wyobrazić sobie dalszą pracę służb wojewódzkich 
i gminnych walczących z pojazdami widmami.

PIOTR KOCHANEK
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Z RADY MIASTA

Głos Miasta: - Po 
najbliższych wakacjach 
w jednym czasie dalszą 
naukę będą kontynu-
owali zarówno szesna-

stolatek po gimnazjum jak i piętnastolatek 
po szkole podstawowej. Czy to stwarza ja-
kiś problem?

Adam Cebula: - Może wydawać się, że rok 
szkolny 2019/2020 będzie trudnym okresem 
ze względu na kumulację roczników. Jednak 
proszę pamiętać, że siemianowickie szkoły mają 
tę przewagę, iż posiadają sporo miejsc. Do tej 
pory były zespoły szkół, w których mieściły się 
gimnazja, natomiast odejście klas gimnazjal-

nych spowoduje, że miasto nie będzie miało 
żadnych problemów z przyjęciem do naszych 
szkół średnich zarówno absolwentów gimna-
zjów, jak i uczniów 8 klas szkół podstawowych.

Głos Miasta: - No dobrze, miejsce w szkołach 
jest. A czy siemianowicki uczeń może się czuć 
gorszy od katowickiego, czy chorzowskiego?

Adam Cebula: - W żadnym wypadku! Mamy 
przygotowaną szeroką ofertę edukacyjną, nasze 
szkoły, wbrew niektórym - niepochlebnym - opi-
niom, dobrze sobie radzą w tym specyficznym 
obszarze. Dowodem na to niech będzie fakt, iż 
jeden z zespołów szkół jest dwukrotnym laure-
atem Srebrnej Tarczy w prestiżowym rankingu 

szkół średnich portalu Perspektywy. Pamiętajmy 
o dobrze wyposażonych pracowniach, ciekawej 
ofercie programowej czy – co jest nie bez zna-
czenia – braku problemów z dojazdem do szkoły.

Głos Miasta: - Padają porównania do cho-
rzowskiego „Słowaka”, czy katowickiego 
„Mickiewicza”

Adam Cebula: - Owszem i uważam, tego 
typu zestawienia za, co najmniej, niesprawie-
dliwe. Jeżeli na drugim biegunie pokazuje się 
szkoły z najwyższą średnią w regionie, to za-
wsze będzie różnica, choć naszym celem jest 
dążenie do jej zmniejszenia. Z całą pewnością 
nasze szkoły zapewniają dobre przygotowanie 

do studiów czy zawodu. Poza tym chciałbym 
zwrócić uwagę, że jest spora liczba młodzieży 
z miast ościennych, którzy kontynuują naukę 
w naszych liceach czy technikach (w roku 
szkolnym 2018/19  to 210 uczniów, co stanowi 
22 proc. ogólnej liczby młodzieży uczącej się 
w Siemianowicach Śląskich – przyp. red.).  
Jeszcze raz podkreślam -  wcale nie musimy 
mieć kompleksów, bowiem w Siemianowicach 
Śląskich również mamy dobre szkoły, z profe-
sjonalną kadrą pedagogiczną.

 
Głos Miasta: - Dziękuję bardzo.

ROZMAWIAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

TRZY PYTANIA DO…

Rozmowa z Łukaszem Rosickim, siemianowickim radnym

UWAŻAM, ŻE RADNI POWINNI 
BYĆ AKTYWNI NA SESJACH

Głos Miasta: 500 głosów 
to spory kredyt zaufania, 
jaki Pan otrzymał od miesz-
kańców. Jak na debiutanta to 
sporo. Czym zaskarbił Pan 
sobie życzliwość wyborców?

Łukasz Rosicki: Trudno mówić za wyborców, ale moim zda-
niem trzy czynniki okazały się kluczowe. Po pierwsze byłem 
dobrze przygotowany do kampanii. Od początku miałem jasny 
program, strategię działania i byłem przygotowany na trudne 
pytania, dzięki temu w trakcie rozmów przekonałem wielu 
wahających się wyborców. Po drugie prowadziłem intensywną 
kampanię bezpośrednią. W trakcie kampanii na ulicach rozdałem 
osobiście ponad 1500 ulotek i przeprowadziłem kilkaset rozmów 
z mieszkańcami. W tych wyborach wielu kandydatów próbowało 
budować rozpoznawalność poprzez setki plakatów i banerów. 
Dla mnie był to jedynie dodatek, dzięki któremu wyborca mógł 
sobie przypomnieć, że już ze mną rozmawiał. Ostatni element 
to transparentność - odpowiadałem na wszystkie pytania, a jeśli 
nie znałem odpowiedzi wówczas jasno to sygnalizowałem. 
Poza tym pracuję z mieszkańcami już od dłuższego czasu. 
Start w wyborach planowałem już cztery lata temu i od tego 
czasu angażowałem się w różne inicjatywy. Zbiór tych drobnych 
doświadczeń także zaowocował w kampanii. 

Głos Miasta: Na ostatniej sesji był Pan jednym z bardziej 
aktywnych radnych. Poruszał Pan tematy społeczne, do-
tyczące służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji oraz 
budżetu. To próby szukania „swojej działki”, czy świadoma 
– szeroka – strategia Pana jako radnego na najbliższą ka-
dencję?

Łukasz Rosicki: Do każdej sesji dokładnie się przygotowuję. 
Jeżeli w jakiejś sprawie mam wątpliwości, wówczas zabieram 
głos. Poza tym uważam, że radni powinni być aktywni na 
sesjach, ponieważ mieszkańcy mają prawo wiedzieć co myślą 
ich przedstawiciele. W tak dużej koalicji jaką obecnie mamy 
w Siemianowicach wiele spraw wyjaśnia się w kuluarach, ale 
mieszkańcy o tym nie wiedzą. Dzięki aktywności sesyjnej 
wszyscy mogą poznać argumentację radnych, którzy po-
dejmują ważne dla nich decyzje. Ostatnia sesja była pełna 
trudnych i ważnych tematów, dlatego zabierałem głos. 

Nie jest to jednak próba „szukania swojej działki”. Tę działkę 
określiłem w swoim programie - walczę z oszustwami finanso-
wymi, na bieżąco zgłaszam wnioski o remonty i przygotowuję 
się do poruszenia kwestii związanych z komunikacją miejską. 
Po wyborach dodatkowo rozszerzyłem swoje zainteresowania 
o kwestie budżetu miasta, ponieważ podjąłem pracę  w komisji 
budżetowej. Uważam, jednak, że radny, oprócz spraw związa-
nych ze swoim programem, musi orientować się we wszystkich 
kwestiach, o których decyduje, i z którymi przychodzą do niego 
mieszkańcy. Stąd też biorą się liczne pytania na posiedzeniach 
komisji i sesjach rady - po prostu w momencie głosowania chcę 
być przekonany, że podejmuję decyzję w oparciu o rzetelną 
i pełną wiedzę. 

Głos Miasta: W ostatnich latach sporo w Siemianowicach 
Śląskich się zmieniło. Jak Pan, jako przyszły ekonomista, 
ocenia te zmiany w kontekście długofalowego rozwo-
ju miasta?
Łukasz Rosicki: Inwestycje zrealizowane w poprzedniej 
kadencji sprawiły, że Siemianowice stały się bardziej atrak-
cyjnym miejscem do zamieszkania. Kolejnym krokiem jest 
stworzenie atrakcyjnych warunków do życia, a do tego po-

trzebna jest troska o zdrowie, szkolnictwo, bezpieczeństwo 
i warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Dopiero wtedy gdy, 
dzielnice będą kompleksowo spełniać potrzeby społeczne 
będzie można mówić o pełnym sukcesie. Na dzień dzisiejszy 
perspektywy finansowe są zadowalające i pozwalają na 
spokojne planowanie przyszłości. Jeśli utrzymamy zapla-
nowany reżim finansowy Siemianowice dalej będą mogły 
się rozwijać, choć na pewno nowa perspektywa budżetowa 
Unii Europejskiej będzie wyzwaniem dla samorządów, które 
nie będą mogły liczyć na tak duże środki, jak wcześniej. 
Z drugiej strony możemy liczyć na programy rządowe, np. 
na budowę dróg czy termomodernizację budynków.  Dużym 
wyzwaniem jest sytuacja szpitala miejskiego, a także roz-
wój szkolnictwa branżowego. Podczas prac nad kolejnymi 
budżetami będę przekonywał radnych i Pana Prezydenta, 
że koncentracja działań na konkretnych obszarach przy-
niesie większe i szybsze korzyści dla mieszkańców. Dopiero 
w pełni zrewitalizowana i dobrze spełniająca swoje funkcje 
dzielnica, generuje realne korzyści dla mieszkańców, dlatego 
będę opowiadał się za intensywnymi działaniami w tych 
obszarach miasta, gdzie są one najbardziej potrzebne. Jeśli 
rozwiążemy problemy jednej dzielnicy, będzie ona pozytyw-
nie  oddziaływała na sąsiednie. Poza tym zadbana dzielnica 
pozwala lepiej prosperować przedsiębiorcom. A im lepiej 
funkcjonują firmy, tym większe korzyści dla miasta, które 
ma więcej pieniędzy na dalsze inwestycje. Przekształcanie 
miasta to długotrwały proces, ale musimy podejmować go 
z odwagą - jeśli ta kadencja będzie tak dobra jak poprzednia, 
to jestem spokojny o przyszłość naszego miasta. 

PYTAŁ: RAFAŁ JAKOKTOCHCE

SIEMIANOWICKA EDUKACJA NIE MUSI MIEĆ KOMPLEKSÓW!

Adam Cebula
Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich

Rozmowa z Adamem Cebulą, nauczycielem historii oraz przewodniczącym Rady Miasta Siemianowic Śląskich
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Ilona Majerska, kierownik służby pięter hotelu Vacanza - 
Stażyści, którzy odbywają staż, chodzą również na praktyki, 
które odbywają się dwa dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 13.00. 
Poznają hotel, wiedzą co należy do ich obowiązków i wywiązują 
się z nich bardzo dobrze. O projekcie dowiedzieliśmy od dyrekcji 
Zespołu Szkół Specjalnych, która zapytała, czy wyrazilibyśmy 
chęć uczestnictwa w nim. W jego ramach przyjęliśmy czwórkę 
stażystów. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie pokoi 
do sprzedaży, czyli sprzątnięcie, zmianę pościeli – wszystko, 
to co jest potrzebne do przyjazdu gości. Ponadto wykonują 
prace niezbędne do utrzymania porządku w części hotelowej 
i wspólnej. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy.

Sławomir Buchta – naprawiam drobne usterki, wykonuję prace 
administracyjno-techniczne, codziennie jest coś nowego. 
Spotykam miłych i sympatycznych ludzi – jestem zadowolony.
 
Aleksandra Głyg – Fajne jest to, że mogę tutaj liczyć na fachową 
pomoc i wsparcie. Nie wykluczam,  że swoją przyszłość zwiążę 
z branżą hotelarską, może nawet zostanę tutaj – dodaje.

Od połowy lutego Urząd Miasta, w porozu-
mieniu z siemianowickimi firmami, realizuje 
kolejny etap stażów uczniowskich w ramach 
projektu „Wzmocnienie potencjału szkolnic-
twa zawodowego w mieście Siemianowice 
Śląskie”. Przedsięwzięcie realizowane jest od 
lipca ubiegłego roku i potrwa do połowy wa-
kacji br. Do tej chwili podpisano umowy z 220 
stażystami, którzy chcą w nim uczestniczyć. 
Docelowo w projekt zaangażowanych ma być 
350 siemianowickich uczniów.

Specyfikę danego zawodu i funkcjonowania 
w warunkach realnej pracy w prawdziwych 
przedsiębiorstwach, zgłębiają uczniowie: Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
MERITUM, Zespołu Szkół COGITO oraz Zespo-

łu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Siemianowicach Śląskich.

- W zależności od poszczególnych firm 
uczniowie pracują na stanowiskach biurowych, 
produkcyjnych, projektowych czy warszta-
towych – mówi Sylwia Juszczyk z Wydziału 
Rozwoju Miasta - Uczniowie w ramach stażu 
mają przepracować 150 godzin za które otrzy-
mają stypendium stażowe w wysokości 1480 
zł brutto - dodaje.

Olbrzymią wartością dodaną dla młodzieży 
jest ich przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 
a z drugiej strony potencjalni pracodawcy mogą 
poznać możliwości swoich podopiecznych.

Staże obejmują trzy grupy branżowe: Ho-
ReCa (sektor skupiający instytucje związane 

z usługami hotelarsko-gastronomicznymi, 
Techniczną oraz Usługową. 

- Oczywiście pilnujemy, by staże były re-
alnym wprowadzeniem młodzieży w arkana 
zawodowych realiów – zapewnia Sylwia Jusz-
czyk – Nie ma mowy, by uczniowie bezsen-
sownie siedzieli w kącie albo tylko i wyłącznie 
zamiatali podwórko. Traktujemy to bardzo 
poważnie – dodaje.

W kwietniowym numerze Głosu Miasta 
przedstawiamy stażystów realizujących prak-
tyki zawodowe w zakładach w branży HoReCa 
(branża hotelarsko-rekreacyjna).

OPRACOWAŁ RAFAŁ JAKOKTOCHCE

Urszula Zernik, właścicielka restauracji-pubu Gardena  
– O projekcie zawodowcy dowiedzieliśmy się od Sylwii Juszczyk 
z Urzędu Miasta. Byliśmy zainteresowani uczestnictwem w tym 
przedsięwzięciu do tego stopnia, że przyjęliśmy 15 stażystów 
z Zespołu Szkół COGiTO. Przedział wiekowy stażystów jest 
dosyć szeroki od 15 do 20 roku życia, niemniej przygotowanie 
teoretyczne oceniam bardzo dobrze, wręcz jestem zaskoczona 
poziomem uczniów. Stażyści muszą u nas przepracować 150 
godzin. 

Alicja Fajkiewicz – uczęszczam do klasy I o specjalności 
technik-hotelarz. Praktyki dopiero rozpoczynam. Mój zakres 
obowiązków to głównie czynności związane z obsługą gości, 
podawaniem do stołu, sprzątnięciem. Wcześniej odbyłam kurs 
kelnerski i to bardzo mi tu pomaga. 

Codziennie poznaję nowych ludzi, codziennie dzieje się coś 
nowego – to w tej pracy jest interesujące. Nie wykluczam, że 
swoją przyszłość zwiążę z tym zawodem, chociaż jeszcze nic 
nie jest przesądzone.

Patrycja Stuchlik, kierownik recepcji w hotelu Novotel – My 
zawsze bardzo chętnie przyjmujemy młodzież, która chce się 
uczyć i rozwijać. Mówi się, że recepcja jest swoistym sercem 
hotelu, a więc dziewczyny, które są u nas, będą miały okazję 
poznać charakterystykę pracy w recepcji w każdym aspekcie. 
Czy to pod kątem obsługi gości, czy też struktury admini-
stracyjnej, jak np. rozliczanie prowizji, przygotowanie poczty. 
Idealny stażysta to osoba otwarta, z chęcią uczenia się nowych 
rzeczy i dyspozycyjna. Olbrzymią uwagę przywiązujemy do 
znajomości języka angielskiego.

Żaneta Hymol, uczennica Zespołu Szkół Cogito. Do moich 
obowiązków należy praca związana z obsługą recepcji. Między 
innymi wypisuję pocztę, wdrażam się w organizowanie rezerwa-
cji pokoi hotelowych. To jest mój kolejny staż w hotelu, ponadto 
w ubiegłym roku wyjechałam ze szkoły na praktyki w Anglii, co 
sobie szczególnie chwalę, bo pomaga mi to przezwyciężyć 
„barierę językową”. Jeszcze nie wiem czy swoją przyszłość 
zwiążę z branżą hotelarską, bowiem w planach mam roz-
poczęcie studiów psychologicznych lub kryminologicznych. 

BRANŻA HORECA

ATRAKCYJNE STAŻE 

ZAWODOWCY  
Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

HoReCa
Skrót  HoReCa to 
określenie sektora 
hotelarskiego oraz 
gastronomicznego 
(ang. Hotel, Restaurant, 
Catering/Café)
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GOSPODARKA

IV SIEMIANOWICKIE
TARGI FIRM I PRACY ZA NAMI
W minioną sobotę, 6 kwietnia, w hali KS MI-
CHAŁ odbyły się IV Siemianowickie Targi Firm 
i Pracy. Bogata oferta produktów i usług, a także 
oferty pracy, spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem licznie przybyłych odwiedzających. 
To gospodarcze wydarzenie, które już na stałe 
wpisało się w kalendarz siemianowickich im-
prez, zgromadziło w tym roku 100 wystawców 
oraz blisko 1200 odwiedzających.

Wśród ciekawej oferty wystawców, z której 
można było skorzystać na miejscu, znalazły 
się m.in. komputerowe badanie wzroku (Salon 
Optyczny Doktor Marchewka), nauka pierwszej 
pomocy (P-Med) czy sprawdzenie komputera 
(Askomp), nie zabrakło także aromatycznej 
kawy serwowanej przez firmę ZRÓB KAWĘ 

czy poczęstunku z lokalu Time Out. Nowością 
na siemianowickich targach było spore grono 
firm, które prezentowały oferty pracy. Wśród 
nich znalazły się zarówno lokalne przedsię-
biorstwa, jak Kotłomontaż, BDW czy PACCOR, 
ale także duże, międzynarodowe koncerny, 
jak choćby znany na całym świecie Amazon, 
który niedawno otworzył nieopodal swoją filię. 
Podczas trwania wydarzenia, przez cały dzień 
odbywały się konkursy dla odwiedzających, 
z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez 
organizatora oraz wystawców. 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim 
firmom oraz odwiedzającym targi mieszkań-
com i już zapraszamy do uczestnictwa za rok!

MARTA SZALENIEC

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW  KONKURSU  „FIRMA NA START”
25 marca odbył się finał konkursu „Firma na 
Start”, w którym młodzież siemianowickich 
szkół prezentowała swoje pomysły na biznes. 
Uczestnicy podeszli do zadania kreatywnie 
i zaprezentowali pomysły na ciekawe firmy 
z rozmaitych branż i dziedzin. Podczas pre-
zentacji nie brakowało oryginalnych pomysłów, 
takich jak np. hodowla ptaszników czy ślimaków, 
co niezwykle zaciekawiło oceniających. Jury 
w swoich ocenach było jednak bardzo surowe, 
nie szczędziło uczniom wnikliwych pytań, a w 
ostatecznej ocenie pod uwagę brane były nie 
tylko innowacyjność i kreatywność, ale także 
realność założeń finansowych, a także pasja 
autora do prezentowanego pomysłu.

W tegorocznej edycji zmagań, największym 
uznaniem jury cieszył się biznesplan autor-
stwa Sebastiana Olszewskiego z Branżowej 
Szkoły I Stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II , 

„U Bastka” zakładający prowadzenie warsz-
tatu blacharsko-lakierniczego. Wszech-
stronna znajomość tematu oraz pasja ucznia 
do prezentowanego pomysłu zaimponowała 
jurorom, którzy postanowili nagrodzić Seba-

stiana I miejscem oraz nagrodą – laptopem. 
II miejsce przypadło Katarzynie Konieczko, 
za pracę „Męski Świat – Barber Shop”. Jej 
pomysł na męskiego fryzjera funkcjonującego 
w Siemianowicach Śląskich, w połączeniu 
z umiejętnościami i pasją autorki do zawodu, 
przekonał oceniających, że warto nagrodzić 
go II miejscem oraz tabletem. Gratulacje 

należą się niewątpliwie także Pani Agnieszce 
Kłyk z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 im. św. 
Jana Pawła II , która przygotowała do kon-
kursu zdobywców dwóch pierwszych miejsc. 
III miejsce oraz czytnik e-book otrzymał 
Oktawian Zimny, uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 16, za pomysł - Hodowla Ślimaków 
„Chata Ślimaka”.

Serdecznie gratulujemy laureatom kon-
kursu oraz wszystkim uczestnikom, którzy 
włożyli dużo pracy w napisanie swoich prac 
konkursowych. Dziękujemy także nauczycielom 
wspierającym za przygotowanie uczniów do 
tych niecodziennych zmagań. Mamy nadzieję, 
że doświadczenie i praca włożona w przygo-
towanie do konkursu, przyczyni się do rozwo-
ju młodzieży, a pozyskana wiedza okaże się 
przydatna w ich przyszłym życiu zawodowym. 

MARTA SZALENIEC

 IV Siemianowickie Targi Firm i Pracy  
zgromadziły w tym roku 100 wystawców 
 oraz blisko 1200 odwiedzających.

Biuro Obsługi Inwestora w ciągu najbliższych 
miesięcy planuje wydanie i kolportaż siemiano-
wickiej panoramy firm, skierowanej do seniorów. 
W związku z projektem już wkrótce rozpocznie 
się nabór przedsiębiorstw, które chciałyby umie-
ścić opis swojej oferty w katalogu. Ideą całego 
przedsięwzięcia jest dotarcie do naszych sie-
mianowickich seniorów z ofertą firm z różnych 
branż oraz zaoferowanie im atrakcyjnych zniżek 
na produkty bądź usługi. Możliwość umieszczenia 
opisu oferty i przedsiębiorstwa skierowana będzie 

tylko do firm, które działają na rynku minimum 
rok od daty założenia oraz zarejestrowane są na 
terenie miasta Siemianowice Śląskie. Przy doborze 
firm umieszczanych w katalogu procentować na 
ich korzyść będzie oferta skierowana do seniorów 
oraz uczestnictwo w roli partnera w programie 
Siemianowicka Karta Seniora 60+ w roli partnera.  

Wkrótce zwrócimy się również z prośbą do 
siemianowickich przedsiębiorców o wypeł-
nienie ankiety dotyczącej badania potrzeb 
pracodawców. Zebrane dzięki ankiecie dane, 

pomogą przy zmianach w systemie szkolnictwa 
zawodowego, w siemianowickich placówkach 
oświatowych oraz ułatwią doradcom zawo-
dowym pracę z uczniami.  Udział w ankiecie 
będzie dobrowolny, jednakże niezbędny w celu 
zmniejszenia bezrobocia oraz podniesienia 
kwalifikacji przyszłych pracowników. Ankieta 
wykorzystana będzie jako narzędzie, które po-
może przy dopasowaniu kierunków kształcenia 
zawodowego do wymogów ciągle zmieniają-
cego się rynku pracy.         MARLENA JAGODA

NOWE PROJEKTY  
SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW

Na zdjęciu  góry, od lewej: Sebastian Olszewski, 
Agnieszka Kłyk (nauczycielka wspierająca laureata), 
Katarzyna Konieczko.
Na zdjęciu z boku: Oktawian Zimny,  
Jakub Nowak (biuro Obsługi Inwestora), Marzena 
Doeling (nauczycielka wspierająca laureata)
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SPRAWY SPOŁECZNE

ZNIKNĄŁ Z OCZU, POZOSTAŁ W SERCACH…

Nasi seniorzy mogą być posiadacza-
mi Siemianowickiej Karty Seniora, 
mogą też  wypełnić zgłoszenie, aby 
uzyskać  przywileje przysługujące 
tym, którzy mają Ogólnopolską Kar-
tę Seniora. Często spotykamy się 
z wątpliwościami, czy karta o zasięgu 
krajowym  może zastąpić tę siemia-
nowicką?Otóż nie. „Siemianowicka 
Karta Seniora 60+” wprowadza ulgi 
w jednostkach organizacyjnych pro-
wadzonych przez miasto i podmioty 

KARTA SENIORA - SIEMIANOWICKA I OGÓLNOPOLSKA
zewnętrzne. Ich lista znajduje się na 
stronie http://www.siemianowice.
pl/rodzina/ w zakładce Siemiano-
wicka Karta Seniora 60+. Wniosek 
o wydanie można odebrać i złożyć 
w Biurze Obsługi Mieszkańca UM 
przy ul. Michałkowickiej 105. Roz-
patrywany jest w ciągu 30 dni. Karta 
wydawana jest bezpłatnie.

Ogólnopolska Karta Seniora, bę-
dąca inicjatywą Stowarzyszenia 
Manko z Krakowa, to karta seniora 

honorowana w instytucjach na te-
renie całego kraju, z których spi-
sem  można zapoznać się na stronie  
https://glosseniora.pl/ogolnopol-
ska-karta-seniora/

 Akurat wśród jej partnerów nie 
ma żadnych siemianowickich pla-
cówek, tak więc Ogólnopolska Karta 
nie może posłużyć  w zniżkowym 
skorzystaniu z oferty tutejszych pla-
cówek. Otwiera ona  jednak naszym 
starszym mieszkańcom możliwości 

poza miastem, pozwalając na ko-
rzystanie ze zniżek w rozmaitych 
punktach, instytucjach i ośrodkach 
zdrowia, uprawniając do zniżek m.in. 
w uzdrowiskach i ośrodkach rehabi-
litacyjnych.

Aby taką kartę uzyskać, należy 
zgłosić się do stowarzyszenia. Naj-
prościej telefonicznie, pod numerem 
(12) 429 37 28. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

 Jego śmierć okryła smutkiem bardzo wiele  
serc. Ludzi, którym pomagał i tych, którzy 
znając Go, podziwiając społeczną działalność, 
darzyli zasłużonym, głębokim szacunkiem 
i sympatią. 

Pod koniec marca br. pożegnaliśmy Józefa 
Koguta, byłego radnego VII kadencji, prezesa   
Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom 
Przestępstw. 

Urodził się  5 stycznia 1945 roku w dalekim 
Kazachstanie, w maleńkiej miejscowości, za-
ludnionej przez Polaków, w większości  przesie-
dlanych tam w 1936 roku z Ukrainy. Dzieciństwo 
i wczesna młodość naznaczone były wieloma 
trudnymi chwilami. Dość powiedzieć, że, jak 
sam wspomniał podczas spotkania z cyklu 
„Znani siemianowiczanie”, jakiś czas przebywał 
w Państwowym Domu Dziecka. Pan Józef  nie 
uległ przeciwnościom losu. Skończył studia 
prawnicze, pracował w policji, awansował na 
stanowisko komendanta miejskiego w Cho-
rzowie. W swoim życiu ciągle miał styczność 

3 kwietnia w Katowickiej Wyższej 
Szkole Technicznej doszło do pod-
pisania trójstronnego porozumienia. 
Na jego mocy zawiązała się oficjal-
nie współpraca pomiędzy Alma 
Mater- jednej z czołowych uczelni 
technicznych w regionie, urzędem 
miasta Siemianowice Śląskie oraz 
szkołami średnimi funkcjonującymi 
w naszym mieście.

W uroczystości podpisania po-
rozumienia wzięli udział: ze strony 
uczelni - dr inż. Piotr Litwa - JM 
Rektor Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach oraz dr Aleksander 
Ostenda – Dziekan Wydziału Ar-

chitektury, Budownictwa i Sztuk 
Stosowanych, zaś ze strony Miasta 
- Rafał Piech,  Prezydent Siemianowic 
Śląskich, Anna Sobieraj – naczelnik 
Wydziału Edukacji UM, Mariusz Pil-
szak - członek Rady Gospodarczej 
przy Prezydencie Miasta,  Agata 
Krzysztofik – dyrektor I LO w Sie-
mianowicach Śląskich oraz Stefan 
Kowalczyk – dyrektor ZSTiO Meritum.

Pierwszym obszarem współpracy, 
który połączy strony umowy, jest obję-
cie patronatem merytorycznym przez 
Wydział Architektury, Budownictwa 
i Sztuk Stosowanych uczelni, nowych 
kierunków kształcenia siemianowickich 

WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA PARTNEREM  
ZSTIO „MERITUM” I  I LO IM. J.ŚNIADECKIEGO

uczniów. W Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących Meritum 
będzie to wsparcie kształcenia klas 
techników mechatroniki oraz wsparcie 
innowacji edukacyjnej w zakresie au-
tomatyki budynkowej. Z kolei I Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Śniadec-
kiego będzie mogło liczyć na wspar-
cie w edukacji uczniów klas o profilu 
urbanistyczno-architektonicznym, 
którego utworzenie zainicjował ww. 
Mariusz Pilszak.

Współpraca dydaktyczna rozpocz-
nie się już od najbliższego roku szkol-
nego 2019/2020.

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

EDUKACJA

z ludzką biedą i nieszczęściem. Przechodząc 
na emeryturę postanowił swoje doświadczenie 
i wiedzę, ofiarować innym. Założone przez 
Niego i prowadzone Stowarzyszenie, rocznie 
udzielało pomocy około 4 tysiącom osób!

- Józefa Koguta poznałam, będąc związana 
ze Stowarzyszeniem Nasz Dom - wspomina 
Jolanta Kopiec - Był człowiekiem łączącym 
racjonalizm z wielką uczuciowością, niezwykle 
pomocnym głównie krzywdzonym w domu 
kobietom oraz ofiarom wypadków drogowych. 
Rzadko spotyka się takich ludzi, jak On, któ-
rzy wolę, czas i doświadczenie tak szczodrze 
ofiarowują potrzebującym osobom. Potrafił 
też znakomicie ocenić zasadność podejmo-
wanych kroków. Prowadził Stowarzyszenie 
bezinteresownie, sam starał się pozyskiwać 
środki na jego działalność.

- Miał ogromną umiejętność nawiązywania 
kontaktu - dodaje współpracowniczka ze Sto-
warzyszenia Danuta Ogórek - Nie onieśmielał, 
szybko przełamywał opory, wzbudzał zaufanie. 

W czasach, kiedy nie było w Siemianowicach 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, znał pla-
cówki, do których interwencyjnie mógł po-
kierować potrzebującą schronienia kobietę. 
Był autorytetem w dziedzinie pomocy ofiarom 
przestępstw, stąd bardzo często zapraszano 
go do udziału w programach telewizyjnych. 
Cieszył się w mieście wielką popularnością. 

Otrzymywał mnóstwo kartek z okazjonalnymi 
życzeniami, idąc ulicą co chwilę odpowiadał 
na pozdrowienia. Na jego kandydaturę do Rady 
Miasta oddało głos bardzo wielu siemianowi-
czan. Śmierć Józefa Koguta to wielka strata. 
Był i pozostanie niezastąpiony.

W ostatniej drodze towarzyszyły panu Józe-
fowi setki siemianowiczan. Żal  po Jego stracie, 
bardzo mocno zabrzmiał w facebookowych 
komentarzach. „Tak bardzo mi pomógł” – takie 
zdanie co raz to w nich się pojawiało. „Odszedł 
człowiek o wielkim sercu”, „Wspaniały czło-
wiek, zawsze będę mu wdzięczna”, „Nigdy nie 
odmawiał pomocy, wiele razy ją dostawałam”, 
„Odszedł cudowny człowiek, będę mu wdzięcz-
na do końca moich dni, za pomoc jaką mi dał”, 
„Drugiego takiego już Siemianowice nie będą 
miały”, „Wielcy ludzie tak szybko odchodzą, 
znikają z naszych oczu, zostają w naszych 
sercach”. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

Jakie różnice?
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ZDROWIE

KULTURA

Samodzielny Publiczny Zakład Te-
rapii Uzależnień i Współuzależ-
nienia stoi u progu rozbudowy. 
Placówka zyska ponad 200  m kw. 
dodatkowej powierzchni, gdzie 
znajdą miejsce trzy nowe sale 
terapeutyczne oraz dwa gabine-
ty. W ten sposób ośrodek będzie 
mógł nadążyć za potrzebami co-
raz to bardziej rosnącej rzeszy 
osób zgłaszających się do niego 

po pomoc. A w siemianowickim Zakładzie szukają jej ludzie 
nie tylko z naszego miasta.

- Przyjeżdżają do nas osoby ze 130 polskich miast – wyjaśnia dyrektor 
Lech Cierpioł - Mamy też wielu uczestników terapii ze świata. Przylatują 
do nas z Norwegii, Irlandii, Anglii, Niemiec, Holandii, a nawet z Tajwanu. 
Głównie są to mieszkający tam Polacy, ale zdarzają się też pacjenci 
innych narodowości. Z myślą o nich, rozpoczęliśmy właśnie w kwietniu 
kurs języka angielskiego, aby nasi terapeuci mogli podszlifować swoje 
lingwistyczne umiejętności, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu 
na jakość porozumienia z pacjentem, a tym samym także terapii.

Rozbudowa będzie finansowana z kilku źródeł: 410 tys. zł 
przeznaczyło na ten cel miasto, 250 tys. zł zgromadziła na 
realizację planu sama placówka, wreszcie o pozyskanie takiej 
samej kwoty czynione są zabiegi u wojewody. 

EWA ROCH-WYRZYKOWSKA

TU- NA TERAPIĘ  Z CAŁEGO ŚWIATA

Lech Cierpioł
Dyrektor Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Terapii  
Uzależnień i Współuzależnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca mieszkańców 
naszego Miasta do wzięcia udziału w świątecznej akcji „Wiel-
kanocna paczuszka dla staruszka”, której celem jest zebranie 
paczek zawierających świąteczne produkty dla najbardziej 
potrzebujących osób starszych.

Bożonarodzeniowa akcja spotkała się ze sporym zainte-
resowaniem, dlatego postanowiliśmy raz jeszcze zachęcić 
mieszkańców naszego Miasta do wzięcia udziału w tej ini-
cjatywie, która wpisuje się doskonale w politykę senioralną 
naszego Miasta.

Wystarczy przygotować dowolną paczkę z produktami 
świątecznymi i dostarczyć ją do sekretariatu MOPS przy ul. 
Szkolnej 17 w Siemianowicach Śl. w terminie do 15 kwietnia, 

a pracownicy Ośrodka przekażą ją potrzebującej osobie wraz 
z życzeniami Świątecznymi od darczyńcy.

Gorąco zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zaanga-
żowania się w tę inicjatywę. Im więcej paczek zbierzemy, tym 
więcej osób starszych otrzyma świąteczne prezenty, które 
niejednokrotnie będą jedynym ich podarunkiem. Pamiętajmy, 
że dla tych osób nie tylko zawartość paczki będzie ważna, ale 
przede wszystkim fakt, że ktoś o nich pamiętał i złożył życzenia 
w ten świąteczny czas.

W razie pytań prosimy o kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Szkolna 17 Siemianowice Śl., sekretariat - p. 16, 
tel. (32) 765 62 16

AGNIESZKA RYLSKA

SPRAWY SPOŁECZNE WIELKANOCNA
PACZUSZKA DLA STARUSZKA
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SPORT

W sobotę i niedzielę (6 i 7 kwietnia) Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” 
przyciągnął niczym magnes wszystkich 
tych, którzy chcieli poznać granice wła-
snych możliwości, uczestnicząc w ekstre-
malnym biegu z przeszkodami Barbarian 
Race

Bieg ten, według rankingu OCR Polska (Sto-
warzyszenie Biegów Przeszkodowych), uwa-
żany jest za najlepszy bieg przeszkodowy 
w kraju. Zdaniem uczestników różnych jego 
edycji Barbarian to genialna zabawa, niezwy-
kłe przeżycie i pozytywna dawka adrenaliny 
dla każdego.

W sobotę, 6 kwietnia, odbyły się trzy biegi:
    Barbarian Opener – nowa formuła przy-

gotowana dla osób, które chciały spróbo-
wać swoich sił w Barbarianie, jednak do tej 
pory uważały go za zbyt trudny. W biegu tym 
przeszkody zwykle są nieco zmodyfikowane, 
o mniejszym stopniu trudności tak, aby każ-
dy mógł doświadczyć wspaniałej przygody 
i spróbować poznać swoje możliwości. Na 
trasie uczestnicy pomagali sobie wzajemnie 
w pokonywaniu trudniejszych przeszkód i za-
grzewali się do walki.

    Barbarian Race Kids – bieg dla dzieci, 
w którym nasze pociechy poznały smak rywa-
lizacji na przeszkodach i cieszyły się z otrzy-
mania nagród za uczestnictwo.

    Barbarian Arrow – ultrakrótki bieg na 
stadionie z ośmioma najlepszymi prze-
szkodami, znanymi z trasy Barbarian Race, 
w którym zwycięzcy eliminacji brali udział 
w rundzie finałowej, wykazując się przy tym 
nie lada sprawnością i akrobatycznymi umie-
jętnościami.

BARBARIAN RACE 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Już w sobotę, 27 kwietnia 2019 r., odbędzie 
się XXVI edycja Biegu Ulicznego im. Wojcie-
cha Korfantego. Start tej tradycyjnej impre-
zy biegowej nastąpi jak zwykle o godz. 11, 
a 10-kilometrowa, atestowana trasa będzie 
wiodła pomiędzy pomnikami jej patrona - 
z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach do 
siemianowickiego monumentu przy Alei 
Sportowców. 

XXVI BIEG KORFANTEGO – UTRUDNIENIA W RUCHU
Uczestnicy przebiegną ulicami:
- w Katowicach: Jagiellońską, Królowej Jadwigi, 

Powstańców, Francuską, Wojewódzką, Świętego 
Jana, Dworcową, Tylną Mariacką, Francuską, 
Warszawską, Bankową, Uniwersytecką, al. Roź-
dzieńskiego, al. Korfantego, Telewizyjną,

- w Siemianowicach Śląskich: Katowicką, Staszica, 
Śląską, Parkową, al. Sportowców, gdzie przy pomniku 
patrona imprezy zlokalizowana będzie meta biegu.

W czasie biegu nastąpi czasowe zamknięcie 
w/w ulic, jak również mogą nastąpić utrudnie-
nia w komunikacji miejskiej KZK GOP na trasie 
imprezy. 

Informujemy także, że w trakcie biegu będzie 
możliwość wyjazdu z osiedla Tuwim od ulicy Le-
śnej w kierunku wieży telewizyjnej, nie będzie na-
tomiast możliwości wjechania na osiedle. Wyjazd 
będzie regulowany przez funkcjonariuszy Policji.

Ze względu na utrudnienia w ruchu, w dniu 
biegu, w godz. 11.00 – 13.00, prosi się mieszkań-
ców o wyrozumiałość i rozważne poruszanie 
się po drogach oraz stosowanie się do poleceń 
służb zabezpieczających imprezę.

KRZYSZTOF NOS

Dużym sukcesem siemianowickich szpadzistek 
zakończyły się  Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt, 
rozgrywane 23 marca br. w hali Kompleksu 
Sportowego „Michał”. Drużyna UKS „Woło-
dyjowski” w składzie: Antonina Halemba, Maja 
Osadnik, Katarzyna Ślęzak i Paulina Sadowska, 

SIEMIANOWICZANKI MISTRZYNIAMI ŚLĄSKA !
po emocjonujących walkach, zdobyła złoty 
medal i tytuł Drużynowych Mistrzyń Śląska 
Juniorek Młodszych! Srebrny medal wywalczyła 
pierwsza drużyna Pałacu Młodzieży w Kato-
wicach, a brązowy medal przypadł w udziale 
dziewczętom z RMKS Rybnik. W rywalizacji 
udział wzięło 11 zespołów.

W walkach indywidualnych najlepszy wynik 
spośród naszych zawodniczek wywalczyła 
Maja Osadnik, zdobywając 5 miejsce. Antonina 
Halemba była 13, Katarzyna Ślęzak – 35, Paulina 
Sadowska – 37, a Karolina Roner sklasyfikowana 
została na 43 miejscu.
(soN)

W niedzielne przedpołudnie natomiast 
MOSiR „Pszczelnik” stał się areną zmagań 
uczestników Barbarian Race w formule Elite. 
Tym razem była to trzynastokilometrowa trasa 
i ponad trzydzieści bardzo wymagających 
przeszkód. Uczestniczyli w tym biegu pro-
fesjonaliści oraz wszyscy ci, którzy chcieli 
zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami.

Wszystkie opisane wyżej atrakcje przycią-
gnęły do siemianowickiego MOSiR-u „Pszczel-
nik” blisko 1700 osób, w tym bardzo wielu 
gości z zagranicy, i wszyscy oni w trakcie dwu-
dniowej imprezy mieli okazję do wspaniałej 
zabawy. Gratulujemy zwycięzcom, czyli w za-
sadzie wszystkim uczestnikom, bo każdy, kto 
w tych biegach brał udział mógł poznać smak 
zwycięstwa nad swoją słabością i dotarcia do 
granic własnych możliwości.

PIOTR PINDUR
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